
Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,4590
Dólar Turismo R$ 5,6470
Euro R$ 6,3070
Iuan R$ 0,8594
Ouro (gr) R$ 321,50

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,64% (outubro)
 -0,64% (setembro)
IPCA-E
RJ (jun.) 0,69%
SP (jun.) 0,81%
Selic 7,75%
Hot Money  0,63% a.m.

MAAFA BRASILEIRA
Famílias negras de privados  
de liberdade.  
Por Thais Pinhata, página 2

INVESTIDOR 
A jornada de busca  
pelo perfil correto.  
Por Flora Damin, página 2

TIARAS DE JOSÉPHINE 
BONAPARTE
Fascínio pelo design neoclássico que atingiu 
seu apogeu sob o regime de Napoleão.  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

EDIÇÃO NACIONAL l R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Quinta-feira, 11 de novembro de 2021
Ano CVII l Número 28.993

Famílias gastaram com juros 73% 
do auxílio emergencial de 2020
Foram R$ 233,5 bi destinados ao pagamento de juros

As famílias brasileiras pa-
garam R$ 233,5 bilhões 
de juros no primeiro 

semestre de 2021, valor que cor-
responde a 73% de toda a injeção 
do auxílio emergencial de 2020 – 
quase 14 vezes o montante injeta-
do do benefício na primeira meta-
de deste ano. Os dados são de um 
estudo da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomér-
cio-SP), que também demonstra 
que este gasto representou cerca 
de 6% do Produto Interno Bru-
to semestral e 11,79% da renda 
das famílias, no período. Os juros 
ocupam a segunda posição entre 
os itens de maiores despesas dos 
brasileiros, ficando atrás apenas 
do aluguel, e superando os cus-
tos totais, por ano, com educação, 
serviços de saúde e vestuário.

O estudo, que busca quantificar 
o volume de recursos destinados, 
nos primeiros seis meses de 2019, 
2020 e 2021, para o pagamento dos 
juros dos empréstimos obtidos em 
operações de crédito livre – bem 
como os níveis de inadimplência, 
tanto pelas empresas (PJ) como 
pelas pessoas físicas (PF) -, eviden-
cia que o auxílio distribuído pelo 
governo federal, que poderia in-
centivar ainda mais o consumo das 
famílias, beneficiando de maneira 

homogênea outros setores da eco-
nomia, foi bastante comprometido 
com a quitação destas taxas, canali-
zadas pelo sistema financeiro.

Na primeira metade de 2021, 
por exemplo, os juros pagos pelas 
famílias e empresas representaram 
7,7% do Produto Interno Bruto 
semestral, somando R$ 323,7 bi-
lhões – aumento de 7,5% ante o 
mesmo período de 2020. Apesar 
do pior momento da pandemia no 
país, com mais óbitos e novas res-
trições e medidas de isolamento 
social, o valor pago somente pelas 
famílias ficou 7,2% maior do que 
o registrado em igual período de 
2020, já descontada a inflação.

A soma dos volumes destinados 
pelas pessoas físicas e jurídicas pa-
ra a quitação de juros é superior 
ao total dos auxílios emergenciais 
distribuídos a mais de 63 milhões 
de brasileiros ao longo de 2020 
(R$ 320,3 bilhões), e quase 20 
vezes o que foi pago nos primei-
ros seis meses de 2021 (R$ 16,8 
bilhões). As empresas desembol-
saram R$ 90,2 bilhões para este 
propósito – valor 8,2% acima do 
registrado em 2020. Tal soma re-
presenta 2% do PIB semestral.

O Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) libe-
rou R$ 37,5 bilhões em recursos 

para mais de 500 mil negócios no 
ano passado. O montante de ju-
ros pagos pelas pessoas jurídicas, 
no primeiro semestre deste ano, é 
quase 2,5 vezes superior ao volu-
me destinado pelo programa.

Quando se analisa o cenário da 
inadimplência entre as famílias, o 
valor de empréstimos atrasados 
há mais de 90 dias – que tecnica-
mente conceitua o termo -, exibiu 
queda de 14,4%, apontando R$ 
54,4 bilhões no primeiro semestre 
de 2021. A taxa de inadimplência 
ficou abaixo da registrada no mes-
mo período de 2019. Após passar 
de 4,8%, no primeiro semestre de 
2019, para 5,3%, em 2020, a taxa 
recuou para 4,1%.

Já entre as empresas, a inadim-
plência atingiu, em junho de 2021, 
a soma de R$ 18,5 bilhões, quedas 
de 13,7%, em comparação a 2020, 
e de 25,4%, em relação a 2019. 
Em valores absolutos, isso signifi-
ca R$ 6,3 bilhões a menos no valor 
em atraso há mais de três meses. 
No fim do primeiro semestre do 
ano, considerando pessoas físicas 
e jurídicas, o saldo em atraso al-
cançou R$ 72,9 bilhões – quantia 
administrável e que correspondeu 
a apenas 22% do pagamento de 
juros no ano. Portanto, o valor 
transferido ao sistema financeiro 
no semestre foi 343% maior.

Informalidade chega a 42%  
da força de trabalho ocupada

Levantamento do Instituto 
para Desenvolvimento do 
Varejo (IDV) com a con-

sultoria McKinsey & Company e 
o escritório de advocacia Mattos 
Filho apurou a informalidade no 
varejo brasileiro revelou que pa-
ra destravar a produtividade e 
viabilizar o desenvolvimento, o 
Brasil precisa reduzir a informali-
dade, que chega a 42% da força 
de trabalho ocupada, mais de 20 
pontos percentuais acima da re-
gistrada em países que compõem 
a Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Um dos desafios será 
expandir a parcela da população 
em idade de trabalho que pos-
sui uma ocupação com registro e 
contribui com tributos de traba-
lho, que atualmente é de apenas 
28%, comparado com 44% de pa-
íses da OCDE.

A evasão e a não arrecadação 
de tributos por empresas atingi-
ram, em 2020, entre R$ 460 bi-
lhões a R$ 600 bilhões. A estima-
tiva é composta pela evasão fiscal 
de empresas (R$ 320 bilhões a R$ 
420 bilhões) e a não arrecadação 
de tributos associada ao trabalho 
sem registro (R$ 140 bilhões a R$ 
180 bilhões). No varejo, este nú-
mero é de R$ 95 bilhões a R$ 125 

bilhões, a maior parte em tributos 
estaduais.

O varejo é o setor que concen-
tra a maior quantidade de ocupa-
dos sem registro, um contingente 
de 6,8 milhões de trabalhadores. 
O varejo digital apresenta maior 
evasão tributária do que o varejo 
físico, de 33% a 37% das vendas 
contra 25% a 34% das vendas fí-
sicas.

Marcos de Paula/Prefeitura RJ

Rio: MPEs 
geraram 89% 
dos empregos 
esse ano

Os pequenos negócios seguem 
puxando a geração de empregos 
no Estado do Rio de Janeiro. Até 
o mês de setembro, as micro e pe-
quenas empresas criaram 89% das 
vagas formais do estado, ou seja, 
foram criadas mais de 105 mil va-
gas no período. Em contrapartida, 
as médias e grandes empresas do 
estado geraram um pouco mais 
de 13 mil novas vagas no período. 
Esse é o resultado do levantamen-
to realizado pelo Sebrae Rio, com 
base nos dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos (Caged).

O setor de serviços liderou a 
geração de empregos no estado 
com 55%, seguido pelo comércio, 
com 21%. Já a indústria de trans-
formação criou 12% das vagas e 
a construção civil foi responsável 
pela geração de 9% das vagas de 
emprego com carteira assinada.

As micro e pequenas empre-
sas são responsáveis por 27% da 
participação do PIB no Estado 
do Rio, além de 50,45% dos em-
pregos gerados e por 39,34% da 
massa salarial. Em contrapartida, 
as médias e grandes empresas 
são responsáveis por 49,55% e 
60,66% da massa salarial.

Venda de  
imóvel no Rio 
soma cerca de 
R$ 27 bi

De janeiro a outubro deste ano, 
a venda de imóveis residenciais na 
cidade do Rio de Janeiro cresceu 
49%, em comparação com o mes-
mo período do ano passado, supe-
rando 36,9 mil unidades vendidas, 
somando aproximadamente R$ 
27 bilhões em negócios.

Somente em outubro, o cresci-
mento nas vendas de imóveis na 
Zona Sul foi de 30%, em compa-
ração ao mesmo mês do ano pas-
sado, totalizando 926 unidades. Já 
na Barra e no Recreio houve uma 
queda de -14%, em relação ao 
mesmo período de 2020, com um 
total de 622 unidades.

A média mensal de vendas de 
imóveis residenciais na Zona Sul 
subiu para 799, o que é um novo 
recorde do setor, já que no auge 
do boom imobiliário na cidade 
em 2013 esse número estava em 
709. Em contrapartida, na Barra, 
depois de 12 meses seguidos de 
alta, houve queda de 1,6%, moti-
vada pelos resultados de outubro, 
passando de 384 para 378 imóveis 
vendidos mensalmente.

Gerson Castellano:  
‘O Brasil nunca foi 
autossuficiente no setor de 
fertilizantes, mas passou a 
depender de quase 90% do 
mercado externo que neste 
momento atravessa uma 
grave crise energética’. 
Página 6

IPCA: inflação 
de 10,67%  
nos últimos  
12 meses

A inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) acelerou para 1,25% 
em outubro, o maior índice para o 
mês desde 2002, quando o indica-
dor foi de 1,31%. Com isso, o indi-
cador acumula alta de 8,24% no ano 
e de 10,67% nos últimos 12 meses.

No período de 12 meses ime-
diatamente anteriores, a alta havia 
sido de 10,25%. Em outubro de 
2020, a variação mensal ficou em 
0,86%. Os dados foram divulga-
dos hoje pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Felipe Sichel, estrategis-
ta-chefe do Banco Digital Modal-
mais, “a leitura acima do esperado 
por nós e pelo mercado. Por den-
tro do índice, a surpresa foi ampla. 
Destacam-se o avanço de alimenta-
ção e bebidas (1,17% contra 1,04% 
esperado), artigos de residência 
(1,27% ante 0,72% esperado) e des-
pesas pessoais (0,75% em compara-
ção com 0,45% esperado). 
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A jornada de busca pelo perfil de investidor correto
Por Flora Damin

Aqueles que se in-
teressam e fazem 
parte do mercado 

de investimentos já sabem 
que um dos primeiros pas-
sos para começar a aportar 
é definir qual é o seu perfil 
de investidor – conserva-
dor, moderado, arrojado ou 
agressivo. Apenas a partir 
daí, com o entendimento 
de quais são os objetivos 
financeiros e os riscos que 
está disposto a correr, é 
aconselhável começar a se 
aventurar nesse universo 
cheio de opções e possibi-
lidades de ganhos.

Ainda que essa etapa 

pareça banal e até meio 
batida para alguns, é fun-
damental estar ciente do 
quão importante ela é para 
toda a jornada de investi-
mentos e como pode im-
pactar as carteiras a curto, 
médio e longo prazo. A 
maior parte das pessoas 
realiza esse teste apenas 
uma vez e segue aplicando 
em ações, fundos e outros 
tipos de produtos basean-
do-se nele para o resto da 
vida, o que pode ser um 
erro.

À medida que o investi-
dor vai trilhando seu cami-
nho pelo mercado, ele passa 
a conhecer tipos de aportes 
diferentes, podendo assim 

mudar suas prioridades e, 
inclusive, a quantia dispo-
nível ou que está disposto a 
investir, o que causa trans-
formações no apetite de 
risco.

Por isso, é essencial che-
car se o perfil passou por 
alterações de tempos em 
tempos, garantindo que 
as apostas sempre estejam 
naqueles rendimentos que 
mais combinam com cada 
um. Além disso, muitas pes-
soas não se encaixam ape-
nas em um único modelo, e 
é provável que as caracterís-
ticas se misturem.

Porém, mesmo com a 
facilidade de buscar in-
formações sobre educa-

ção financeira, promovida 
principalmente por cursos 
desenvolvidos por institui-
ções de ensino e vídeos de 
youtubers e influenciadores 
digitais voltados aos cuida-
dos com as finanças, não é 
tão simples entender quais 
investimentos estão alinha-
dos com cada meta e possi-
bilidade.

É natural que durante 
esse processo os indiví-
duos cometam erros que 
levem a prejuízos finan-
ceiros, o que ressalta mais 
ainda a importância de es-
tudar e pesquisar bastante 
sobre o mercado e os seus 
ativos antes de adentrar 
nele, prevendo possíveis 

quedas e se preparando 
tanto economicamente 
quanto emocionalmente 
para elas.

Existe também um ou-
tro aspecto essencial para 
ajudar a definir o perfil, 
e ele está relacionado à 
busca pelo equilíbrio dos 
ativos que compõem a 
carteira. Ainda que o cor-
reto seja prevalecer nela 
os produtos que realmen-
te combinam, é ideal que 
ela também contenha ou-
tros tipos de alocação fi-
nanceira mais arrojadas 
ou conservadoras. Dessa 
forma, é possível explorar 
diferentes possibilidades 
de rentabilidade, o que ge-

ralmente é muito positivo 
para o investidor.

Mesmo não sendo uma 
ciência exata, ter essas ques-
tões em mente e entender o 
quão significativas são faz 
toda a diferença no desen-
volvimento de uma trajetó-
ria de sucesso pelo merca-
do de investimentos. Entre 
erros e acertos, o mais im-
portante é que os investi-
dores não desistam e não 
desanimem, lembrando que 
nenhum deslize é definitivo 
e que as oportunidades de 
lucrar estão sempre a um 
aporte de distância.

Flora Damin é partner and investor 
relations da Pandhora Investimentos.

Maafa brasileira: famílias negras de privados de liberdade
Por Thais Pinhata

O Supremo Tribu-
nal Federal, no 
âmbito do Habe-

as Corpus (HC) 165704, de-
bateu em Audiência Pública 
a necessidade de proteção 
de dois grupos extrema-
mente vulnerabilizados: as 
crianças e as pessoas com 
deficiência. Mais especifica-
mente, a não discriminação 
daqueles que não possuem 
mães, e que projetam em 
outros responsáveis no cír-
culo afetivo o sentimento 
de proteção familiar. Esta é 
a primeira vez que o Supre-
mo realizou uma audiência 
pública para debater a am-
plitude e o cumprimento 
de uma decisão já tomada 
pela Corte e isso não pode 
ser ignorado. Também não 
pode ser ignorado o imen-
so desequilíbrio racial entre 
aqueles que serão afetados 
pelos efeitos da citada de-
cisão.

Uma possível negativa à 
extensão do benefício pre-
visto no art. 318, do CPP, 
aos demais parentes resulta 
em uma violação frontal ao 
princípio constitucional da 
igualdade, além de trans-
gressão integral do direito 
da pessoa com deficiência 
em ter acompanhamento 
social e familiar de alguém 
de sua confiança, ambas ga-
rantias fundamentais cuja 
violação reflete, sobretudo, 
em famílias negras, sendo 
sedimentado que o racismo 
estrutural está disseminado 
no Brasil, como brilhante-
mente expôs o ministro To-
ffoli no seminário de ques-

tões raciais já promovido 
pela corte.

Atualmente, a maior parte 
dos presos e presas é preto, 
“ou quase pretos, ou qua-
se brancos, quase pretos de 
tão pobres” (Haiti. Música: 
Gilberto Gil. Letra: Caetano 
Veloso. Disco sonoro: Tro-
picália 2, 1993). De acordo 
com o Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, nos 
últimos 15 anos, a propor-
ção de negros cresceu 14% 
enquanto a de brancos di-
minuiu 19%, o percentual 
da população preta encar-
cerada perfaz o total de 
66,7%, segundo dados dis-
ponibilizados até o ano de 
2019. Dados corroborados 
pelo CNJ e pelo Infopen 
(disponíveis para acesso 
em: app.powerbi.com/vie
w?r=eyJrIjoiMmU4ODA
wNTAtY2IyM S00OWJi-
LWE3ZTgtZGNjY2ZhN-
TYzZDliIiwidCI6ImVi-
MDkwNDIwLTQ0NG-
MtNDNmNy05MWYyL-
TRiOGRhNmJmZThl-
MSJ9. Acesso em 1/7/2021).

Temos assim, a experiên-
cia da amefricanidade con-
temporânea marcada pela 
presença do sistema penal 
em expansão, por meio do 
encarceramento em massa, 
algo facilmente observa-
do na realidade brasileira. 
Associado a isso, existe 
uma emergência do tipo de 
prisão-depósito – “e todo 
camburão tem um pouco 
de navio negreiro” (Todo 
camburão tem um pouco de Na-
vio Negreiro. Letra e música 
de Marcelo Yuka. Disco 
sonoro: O Rappa, 1994) – 
notadamente marcado pela 

deterioração das condições 
de vida prisional, pelo aban-
dono ou declínio do ideal 
de reabilitação e pela nova 
funcionalidade do cárcere 
primordialmente voltada ao 
controle e à neutralização 
dos encarcerados.

Encarar a realidade não 
é suficiente, temos que 
combatê-la. As bárbaras e 
desumanas condições do 
sistema carcerário brasilei-
ro são internacionalmente 
reconhecidas, consistindo 
em tema central em diver-
sos relatórios de organiza-
ções internacionais, bem 
como dando causa a diver-
sas denúncias na Comissão 
Interamericana de Direitos 
Humanos. Indicado como 
talvez o ambiente de maior 
violação de direitos huma-
nos e garantias fundamen-
tais no Brasil, o sistema 
prisional é constituído por 
prisões superlotadas, insa-
lubres com altas taxas de 
doenças infectocontagiosas, 
que fomentam violências e 
até mesmo a tortura.

A prisão se apresenta pa-
ra nós como uma das faces 
da perpetuação da Maafa 
no tempo. A Maafa, “o pro-
cesso de sequestro e cárcere 
físico e mental da popu-
lação negra africana, além 
do surgimento forçado da 
afrodiáspora”, como escla-
rece a professora Aza Njari. 
Este termo corresponde, 
em Swahili, à “grande tra-
gédia”, à ocorrência terrí-
vel, ao infortúnio de morte, 
que identifica os 500 anos 
de sofrimento de pessoas 
de herança africana através 
da escravidão, imperialismo, 

colonialismo, apartheid, es-
tupro, opressão, invasões e 
exploração”.

Ele é a expressão máxi-
ma do genocídio histórico e 
contemporâneo global con-
tra a saúde física e mental 
dos povos africanos, afetan-
do-os em todas as áreas de 
suas vidas: espiritualidade, 
herança, tradição, cultura, 
agência, autodeterminação, 
casamento, identidade, ri-
tos de passagem, economia, 
política, educação, arte, mo-
ral e ética.

Negros e negras diaspó-
ricos, em razão da Maafa, 
lhes têm impostos proces-
sos que reproduzem as lei-
turas e condicionamentos 
ocidentais de relações e 
construção do afeto, e traz 
com suas práticas a ausên-
cia do sentido de seguir vi-
vendo, vez que não há pa-
drões de existência que nos 
sejam adequados. Nesses 
processos o ocidente afasta 
os negros de sua escala de 
humanidade, promovendo 
uma espécie de semiocídio, 
é dizer o extermínio do sen-
tido do Outro.

A superação destas ques-
tões passa pela necessidade 
do retorno à coletividade, 
sendo necessário pensar 
sob aportes teórico-práti-
cos pluriperspectivados que 
incluam toda a comunidade 
preta como um corpo úni-
co, embora heterogêneo, 
ameaçado conjuntamente 
por uma política estatal ra-
cista e genocida, que destrói 
e separa famílias pretas dia 
a dia.

Pautados em afropers-
pectividade que resulta das 

leituras do quilombismo 
de Abdias do Nascimento 
(1980) e da afrocentricidade 
de Molefi Asante (1987) pa-
ra afiliarmo-nos à hipótese 
ubuntu é dizer, àquela visão 
de que a instabilidade da 
vida inviabiliza as soluções 
simplistas e gerais, sendo 
necessário afastar uma al-
ternativa universal; mas, 
reconhecer que a pluriver-
salidade – a coexistência de 
visões de mundo distintas 
e igualmente “válidas”, e 
entre elas está aquela que 
coloca os vulnerabilizados 
aos cuidados de pais, irmão, 
avós e, não necessariamen-
te, de mães.

Afirmamos, sem medo 
de errar, que as experiên-
cias familiares vividas pelas 
populações negras em di-
áspora vão muito além das 
clássicas relações ocidentais 
de família estruturada por 
pai, mãe, irmãos, avós e isso 
não pode ser desconsidera-
do. Como dito no famoso 
provérbio presente em di-
ferentes culturas africanas: 
“É preciso uma aldeia para 
se educar uma criança”, e 
muitas vezes, a responsabi-
lização escapa às mães.

A função da Suprema 
Corte é conferir herme-
nêutica ajustadora da teoria 
à praxis, e o Instituto, por 
seu histórico, não poderia 
vir aqui senão para tratar 
disso. Ao longo da audiên-
cia pública referida na aber-
tura desse texto, diversos 
sobreviventes e familiares 
ocuparam as falas de cole-
gas expositores relatando 
os efeitos perversos do Sis-
tema em suas vidas e nas 

vidas daqueles próximos a 
eles.

A experiência experi-
mentada pelo Instituto que 
representei na audiência, 
nesse mesmo sentido, viu 
ruir núcleos familiares e 
vulnerabilizar, principal-
mente, aqueles que mais 
precisavam de cuidado e 
que, a despeito da vedação 
de penalização para além da 
pessoa do preso, são pena-
lizadas e repenalizadas to-
dos os dias pela ausência de 
cuidado daqueles que deve-
riam ser seus guardiões, al-
go que com a manutenção 
da interpretação restritiva 
do 318 apenas se reforçará.

São nas falas individuali-
zadas de cada núcleo fami-
liar que recorrem às institui-
ções não governamentais, 
para ter o mínimo de dig-
nidade humana preservado 
diante do caos do abando-
no, que encontramos a im-
portância e da razão para 
Corte levar suas falas sobre 
o abandono familiar e à ne-
cessidade de preservação 
das famílias também às pes-
soas privadas de liberdade, 
“pra que amanhã não seja 
só um ontem com um novo 
nome” (Viviane Moraes, A., 
2020. Reflexões artístico-filosó-
ficas sobre a humanidade negra. 
Ítaca, 0(36), 164 – 226. Re-
cuperado de revistas.ufrj.
br/index.php/Itaca/arti-
cle/view/31895).

Thais Pinhata é advogada, ativista 
do Instituto de Cultura e Consciência 
Negra Nelson Mandela, criminalista 
em Franco Advogados e pesquisadora 
do Laboratório de Direitos Humanos 

da UFRJ.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO para Assembléia Geral Extraordinária
da ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI

DA RUA GAGO COUTINHO
AMAGAGO -  Associação dos Motoristas  de Táxi da Rua Gago
Coutinho, CNPJ nº 05.775.830/0001-04, na pessoa do seu Presidente
Clayton Ferreira de Araujo, brasileiro, solteiro, nascido em 04/03/1984, taxista
autônomo, portador da identidade nº 020674507-7 DICRJ e CPF/MF nº
103.522.977-35, residente e domiciliado na Rua Afonso Bento, L 28, Qd E –
Vilar dos Teles – São João de Meriti – Rio de Janeiro – Cep: 25.561-200,
convoca seus 35 associados para Assembléia Geral Extraordinária a ser
realizada em 30 de Novembro  de 2021, na  Rua Coqueiros, 157, apto 101
– Catumbi -  Rio de Janeiro  – Cep: 20.251-330,  em 1ª primeira convocação
com a presença mínima de 2/3 dos associados às 15:00 h e 2ª segunda
convocação com qualquer  número de associados presentes  às 15:30 h,
para deliberarem sobre os seguintes assuntos:   1) Eleição de Diretoria. 2)
Eleição do Conselho Fiscal. 3) Eleição do Conselho de Ética e Disciplina. 4)
Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2021.

Presidente Clayton Ferreira de Araujo.

RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.727.386/0001-78 - NIRE: 33.3.0030412-6

EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas da RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A., socieda-
de inscrita no CNPJ sob o nº 16.727.386/0001-78 (“Companhia”), avisados 
que se encontram à disposição na Sede Social da Companhia, localizada na 
Rua da Assembleia, nº 10, 39º andar - parte, nesta Capital, os documentos 
a que se refere o art. 133, alíneas I, II e III da Lei nº 6404/76, relativos aos 
exercícios encerrados em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Rio de Ja-
neiro, 20 de outubro de 2021. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.

LEANDRO DIAS BRAME, Leiloeiro Oficial, inscrito na JUCERJA sob o nº 130, com escritório à Trav. do Paço, nº 23, sala 1212, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA, CNPJ nº 50.657.675/
0001-86, com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º e 10º andares, bairro Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, nos termos dos instrumentos particulares de 09.10.2013 e demais documentos arquivados, no qual figura como
Fiduciantes VANDERLEI ARCENIO DOS SANTOS e sua mulher LUCELENA DA SILVA CABO DOS SANTOS, casados pelo regime da
Comunhão Parcial de Bens em 24/06/1994, ambos brasileiros, ele comerciante, portador da carteira de identidade do IFP/RJ nº
05.514.372-1, expedida em 08/07/1993, inscrito no CPF/MF sob o nº 649.452.867/87, ela do lar, portadora da carteira de identidade
do IFP/RJ nº 08.422.681-0, expedida em 23/10/1995, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.891.817/36, residentes e domiciliados na Rua
Dr. Délio Guaraná, nº 67, em Eden, São João do Meriti, RJ, levará a PÚBLICO LEILÃO,  de modo Presencial e Online, nos termos da
Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 03 de Dezembro de 2021, às 15h:00min, na Trav. do Paço, nº 23, sala 1212, Centro,
Rio de Janeiro/RJ e pelo site do leiloeiro www.brameleiloes.com.br (Simultaneamente), em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a R$ 2.000,000,00 (Dois milhões de reais) para cada imóvel, totalizando R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais)
para os 06 (seis) imóveis abaixo descritos, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, a saber: 01) PRÉDIO
NÚMERO 364, próprio para moradia, e respectivo LOTE DE TERRENO Nº 101, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores
de Andrade, por 100,00m de extensão da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 99, à esquerda
com o lote nº 103, situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ; 02) PRÉDIO NÚMERO 364,
CASA 01, próprio para residência com diversos cômodos, edificado no LOTE DE TERRENO Nº 103, medindo 10,00ms de frente para
a Rua Maria das Dores de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura na linha dos fundos por 100,00m de extensão da frente aos
fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 101, à esquerda com o lote nº 105 e nos fundos com José da Silva,
com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ; 03) LOTE DE TERRENO
Nº 91, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura na linha dos fundos
confrontando com José da Silva ou sucessores, por 100,00ms de extensão da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando
a direita com quem de direito, à esquerda com o lote nº 93, com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do
município de São João de Meriti/RJ; 04) LOTE DE TERRENO Nº 93, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores de
Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura nos fundos confrontando com José da Silva, por 100ms de extensão de ambos os lados,
confrontando a direita com lote91 e à esquerda com o lote nº 95, com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º
distrito do município de São João de Meriti/RJ; 05) LOTE DE TERRENO Nº 95, medindo 10,00ms de frente para a Rua Maria das Dores
de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura nos fundos confrontando com José da Silva, por 100,00ms de extensão da frente aos
fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 93, à esquerda com o lote nº 97, com área de 1.000ms², situado no
lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ; 06) LOTE DE TERRENO Nº 97, medindo 10,00ms de frente
para a Rua Maria das Dores de Andrade (antiga Rua Goianaz), igual largura nos fundos confrontando com José da Silva, por
100,00ms de extensão da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando a direita com o lote nº 95, à esquerda com o lote nº 99,
com área de 1.000ms², situado no lugar denominado Éden, 3º distrito do município de São João de Meriti/RJ. Imóveis registrados no
Cartório do 3º Ofício de Justiça – Registro Geral de Imóveis de São João de Meriti-RJ, sob as matrículas nºs 6.485; 6.487; 6.497;
6.499; 6.489 e 6.491, respectivamente. Obs.: Imóveis ocupados, sendo a desocupação por conta do adquirente, nos termos do art.
30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica, desde já, designado o dia 10 de Dezembro de 2021, no mesmo
horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 4.537.992,10 (Quatro milhões,
quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e dez centavos) para cada imóvel, totalizando, portanto, o valor de
R$ 27.227.952,60 (vinte e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos) para
os 06 (seis) imóveis. Obs.: O interessado em efetuar lances online, por meio de acesso identificado no site do leiloeiro, deve efetuar
cadastro prévio no referido site para anuência às regras de participação dispostas no site e obtenção de “login” e “senha”, os quais
possibilitarão a realização de lances em igualdade de condições com os participantes do pregão presencial. Os lances oferecidos
via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de recusa do leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais como, quedas ou
falhas no sistema, da conexão, internet ou quaisquer outras ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro são apenas
facilitadores de oferta. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante
pagará, em até 24 horas após o leilão, sinal de 5% e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O
saldo deverá ser pago em até 5 dias após a realização do leilão. Ao devedor fiduciante é assegurado o direito de preferência, até
a data de realização do 2º leilão, para aquisição do imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e
despesas, aos valores correspondentes ao ITBI e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade
fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também,
ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive
custas e emolumentos (Lei 9.514/97). Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 (sessenta)
dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com
as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Bolsonaro vive pior momento  
com a crise econômica
Aprovação do governo cai para 19% e rejeição sobe para 56%

A desaprovação do 
governo de Jair Bol-
sonaro continua su-

bindo ao mesmo tempo em 
que a aprovação se amplia 
por todo o território brasi-
leiro. Pesquisa Genial/Qua-
est divulgada nesta quarta-
feira revela o pior momento 
do governo Bolsonaro. Em 
um mês, a reprovação ao 
governo subiu de 53% para 
56%, enquanto a aprovação 
oscilou de 20% para 19%. 
Mostra, também, que 69% 
dos entrevistados acham 
que Bolsonaro não merece 
ser reeleito.

Bolsonaro está perden-
do popularidade até entre 
quem votou nele em 2018. 
Até agosto, 52% de seus 
eleitores em 2018 avaliavam 
seu governo como positivo, 
contra 15% que considera-
vam negativo. Agora, esses 
índices são 39% e 28%, 
respectivamente. O motivo 
para este mau humor dos 
brasileiros com o governo é 
o bolso: 73% acham que no 
último ano a economia pio-
rou, 66% consideram que a 
diferença entre ricos e po-
bres aumentou, 48% afir-

mam que a economia é o 
maior problema do país. A 
pesquisa Genial/Quaest foi 
feita presencialmente entre 
os dias 3 e 6 de novembro 
com 2.063 entrevistas em 
123 municípios.

Bolsonaro tem maior re-
provação entre as pessoas 
que ganham até dois salá-
rios mínimos (60%). Nes-
ta faixa de renda, somente 
15% aprovam a gestão, 22% 
a consideram regular e 4% 
sabem ou não respondem. 
Entre as pessoas com ren-
da de dois a cinco salários 
mínimos, 55% desapro-
vam a administração, 18% 
aprovam, 23% consideram 
regular e 4% não sabem 
responder. De acordo com 
a pesquisa, 51% dos elei-
tores com renda superior 
a cinco salários mínimos 
não aprovam o governo, 
26% aprovam, 21% acham 
regular e os eleitores que 
não sabem ou não respon-
dem somam 1%.

O presidente tem maior 
índice de reprovação na Re-
gião Nordeste (60%), on-
de apenas 16% aprovam a 
gestão e 21% avaliam como 

regular. Ao todo 3% não 
sabem ou não respondem. 
A segunda maior taxa de 
reprovação está na Região 
Norte (59%), onde 18% 
aprovam a administração, 
20% avaliam como regular 
e 3% não sabem ou não 
respondem. No Sudeste, a 
reprovação atinge 54%. Na 
região, 20% apoiam o go-
verno, 22% acham regular e 
4% não sabem ou não res-
pondem. O Sul tem a mes-
ma taxa da reprovação do 
Sudeste. Entre os três esta-
dos (Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul), 19% 
aprovam, 24% avaliam co-
mo regular e 4% não sabem 
ou não respondem. No 
Centro-Oeste, Bolsonaro 
também alcança uma repro-
vação de 54%. Na região, 
20% apoiam a administra-
ção dele, 22% consideram 
regular e 3% não sabem ou 
não respondem.

Bolsonaro tem maior de-
saprovação entre as mulhe-
res (59%). Apenas 16% de-
las aprovam a gestão, 21% 
acham regular e 4% não 
sabem ou não respondem. 
Entre os homens, 52% de-

saprovam, 21% aprovam, 
24% acham regular e 3% 
não sabem ou não respon-
dem.

Eleições de 2022

A pesquisa apresentou 
dois cenários eleitorais, um 
com o governador João 
Doria (SP) como candida-
to do PSDB, e outro com o 
governador Eduardo Leite 
(RS). Em ambas, o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva teria mais de 50% dos 
votos válidos já no primeiro 
turno. No cenário um, Lula 
teria 48% dos votos; Bolso-
naro, 21%; Moro, 8%; Ciro 
Gomes, 6%; Dória, 2%; e 
Rodrigo Pacheco (Demo-
cratas), 1%. O número de 
brancos e nulos é de 10% e 
o de indecisos, 4%. No ce-
nário 2, Lula teria 47% dos 
votos; Bolsonaro, 21%; Mo-
ro, 8%; Ciro Gomes, 7%; 
Leite, 1%; e Pacheco, 1%. 
O número de brancos e nu-
los e de eleitores indecisos 
é igual.Moro aparece como 
o melhor nome da terceira 
via, diminuindo o potencial 
de voto de Bolsonaro.

Placar de 8 a 2 no  
STF confirma suspensão 
de emendas do relator

Com placar de 8 a 
2, o plenário do 
Supremo Tribunal 

Federal (STF) concluiu 
nesta quarta-feira a vota-
ção no julgamento sobre 
a suspensão da execução 
das chamadas emendas do 
relator-geral ao Orçamen-
to da União. Com o resul-
tado, fica mantida liminar 
(decisão provisória) da 
ministra Rosa Weber, que, 
na semana passada, conge-
lou os repasses.  O placar 
favorável à manutenção 
da liminar já havia sido al-
cançado ontem, logo com 
os seis primeiros votos de-
positados no sistema do 
Supremo. O tema é julga-
do numa sessão extraordi-
nária do plenário virtual, 
com duração de 48 horas.

Nessa modalidade de 
julgamento, os votos são 
depositados no sistema do 
tribunal sem que haja de-
bate ao vivo. Neste caso, o 
prazo para o envio dos vo-
tos começou na terça-feira 
à zero hora e se encerrou 
às 23 horas e 59 minutos 
desta quarta-feira. Até lá, 
é possível que algum dos 
dez ministros do Supremo 
altere sua posição, embo-
ra isso seja bastante in-
comum. Além da própria 
Rosa Weber, votaram por 
manter a liminar os minis-
tros Luís Roberto Barro-
so, Alexandre de Moraes, 
Ricardo Lewandowski, 
Edson Fachin, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Luiz 
Fux, atual presidente do 
Supremo. Os ministros 
Gilmar Mendes e Nunes 
Marques divergiram par-
cialmente, ficando venci-
dos.

Ao conceder a liminar, 
Rosa Weber atendeu a pe-
didos feitos em três argui-
ções de descumprimento 
de preceito fundamen-
tal (ADPF) abertas pelos 

partidos Cidadania, PSB 
e Psol. As legendas argu-
mentaram haver distorção 
da finalidade dessas emen-
das, identificadas pela sigla 
RP-9, que estariam sendo 
manejadas apenas com cri-
térios políticos, de modo a 
ampliar a base do governo 
no Congresso.

Em recurso ao Supre-
mo para derrubar a limi-
nar, protocolado nesta 
terça-feira, o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), defendeu as emen-
das RP-9. Ele afirmou 
que somente o Legislativo 
pode definir as regras do 
Orçamento, não cabendo 
intervenção do Judiciário. 
Outro argumento usado 
foi o de que a suspensão 
da execução orçamentária 
dessas emendas provocará 
“grande prejuízo às políti-
cas públicas em execução 
e que foram regularmente 
acordadas no âmbito do 
Congresso Nacional com 
o Executivo”.

Uma vez mantido o pla-
car até o fim da sessão ex-
traordinária do plenário 
virtual, prevalecerá o enten-
dimento da ministra Rosa 
Weber. Em liminar da últi-
ma sexta-feira, ela determi-
nou a interrupção imediata 
e integral da execução das 
emendas de relator, bem 
como deu 30 dias para que 
o Congresso dê publicidade 
aos documentos que emba-
saram a distribuição de re-
cursos provenientes desse 
tipo de emenda nos orça-
mentos de 2020 e 2021.

Outra medida determi-
nada foi que o Congresso 
tome providências para 
garantir a transparência de 
todas as demandas de par-
lamentares voltadas à dis-
tribuição de emendas do 
relator-geral do Orçamento, 
independentemente da mo-
dalidade de aplicação.

Produção industrial recua em 9 dos 15 locais pesquisados

A produção industrial 
caiu em nove dos 
15 locais investiga-

dos pela Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM Regional), 
com a redução de 0,4% 
registrada na passagem de 
agosto para setembro. As 
principais quedas ocorre-
ram no Ceará (-4,4%) e no 
Amazonas (-4%). Os esta-
dos de Goiás (-2,3%), Mato 
Grosso (-2,2%), São Paulo 
(-1%), Pará (-0,6%) e Santa 
Catarina (-0,5%) tiveram re-

cuos mais intensos do que 
a taxa nacional (-0,4%). Os 
dados da PIM foram divul-
gados nesta quarta-feira pe-
lo IBGE.

A maior influência partiu 
de São Paulo, que responde 
por cerca de 34% da pro-
dução industrial do país. O 
setor de alimentos e, em me-
nor escala, o de derivados do 
petróleo contribuíram para 
a queda de 1% na compa-
ração com agosto. Com o 
resultado, o estado se encon-

tra 1,4% abaixo do patamar 
pré-pandemia. A PIM mos-
trou ainda que, em setembro, 
apenas quatro locais apresen-
tavam produção industrial 
acima do patamar pré-pan-
demia, em fevereiro de 2020: 
Santa Catarina (5,2% acima), 
Rio de Janeiro (1,7%) e Para-
ná (1,6%). O destaque é para 
Minas Gerais (10,2% acima), 
que é o único a se manter 
desde julho do ano passado.

Em relação a setembro de 
2020, as quedas mais intensas 

ocorreram na Região Nor-
deste (-13,7%), Amazonas 
(-13,5%), Bahia (-13,3%) e 
Ceará (-12,3%). Conforme a 
pesquisa, especificamente, na 
Bahia, pesaram as perdas no 
setor de veículos, por causa 
da saída de uma importante 
indústria montadora do esta-
do.  No acumulado do ano, as 
taxas foram positivas em dez 
dos 15 locais pesquisados, 
com destaque para Santa Ca-
tarina (18,1%), Minas Gerais 
(14,2%) e Paraná (13,3%).
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Tiaras de Joséphine Bonaparte 
em leilão milionário

Expectativa entre os amantes de preciosidades his-
tóricas. É que a casa de leilões Sotheby’s realizará 
em dezembro um leilão de duas tiaras que perten-

ceram a Joséphine Bonaparte, a primeira esposa do impe-
rador francês Napoleão. Segundo informações do site da 
CNN, a expectativa é que a venda dos dois itens arrecade 
cerca de 500 mil libras (cerca de R$ 3,83 milhões).

Uma das tiaras é dourada, com detalhes em esmalte 
azul e gravuras em cornalina em vermelho vivo com retra-
tos clássicos. O diadema está sendo oferecido como parte 
de um conjunto de joias, ao lado de brincos combinando, 
um enfeite de cinto e um pente.

A segunda tiara, de ouro e esmalte, apresenta retratos 
das antigas divindades gregas Zeus, Dionísio, Medusa, Pã 
e Gaia em ágata e jaspe. O Museu Victoria & Albert de 
Londres, que anteriormente continha o item em contra-
to de empréstimo, observou que “provavelmente foi um 
presente da irmã de Napoleão, Caroline Murat”. Para a 
casa de leilões, as peças “personificam o fascínio pelo 
design neoclássico que atingiu seu apogeu sob o regime de 
Bonaparte”.

Destaque para  
cobertura no Méier

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está destacando a re-
alização de leilão da cobertura, com 165m² e vaga, na Rua 
Miguel Fernandes, 28/1.102, Méier/ RJ. O prédio situa-se 
em rua tranquila, predominantemente residencial, próxi-
mo ao centro do bairro do Méier, com vasto comércio, 
restaurantes, bancos e linhas de ônibus. O condomínio 
possui 2 elevadores, piscina, sauna, sala de ginástica, play e 
salão de festa, além de câmeras de segurança, interfone e 
porteiro 24 horas. O imóvel é duplex composto por sala e 
3 quartos, uma suíte, 2 banheiros, dependências de em-
pregada, indevassado, com direito a uma vaga de garagem 
coberta. Avaliação: R$ 781.708,84. Leilão em andamento.

Promoção de apto  
no Engenho Novo

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está 
promovendo leilão do apartamento 302, na rua Dona 
Romanda, 309, Bloco II, no Engenho Novo. Prédio de 
médio padrão, com construção em alvenaria/concreto 
localizado em condomínio com 16 blocos, sem elevador. 
Situa-se no terceiro pavimento, com uma área edificada 
de 70m², distribuindo-se em: sala de estar e de jantar com 
piso em cerâmica, paredes emassadas e pintadas com 
tinta plástica; dois quartos com piso em cerâmica, paredes 
emassadas e pintadas com tinta plástica; banheiro social, 
com piso em cerâmica e revestido até o teto; copa-cozinha 
com área de serviço conjugada, com piso em cerâmica e 
revestimento até o teto; dependência de empregada com 
piso em cerâmica. Avaliação: R$ 170.000,00. Leilão: 22 de 
novembro de 2021.

Oferta de imóvel  
na Cidade Jardim

Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) informa a 
oferta de apartamento na Avenida Vice-presidente José 
Alencar, 1515 – Bloco 06 – Apto 504, na Cidade Jardim. 
O empreendimento tem seu projeto voltado para o lazer e 
o conforto. Condomínio com total infraestrutura de lazer 
com piscina, churrasqueira, bicicletário, brinquedoteca, 
campo de futebol, espaço gourmet, lago, piscina, piscina 
aquecida, piscina infantil, portaria com segurança 24 horas, 
quadra poliesportiva, quadra de tênis, quadra de vôlei, salão 
de jogos, além de toda comodidade do complexo Cidade 
Jardim, de transporte, quadras e comércios. Avaliação: R$ 
450.000,00. Leilão aberto.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 29 de outubro de 
2021. ATA Nº 25/2021. Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na 
Rua Senador Dantas, nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no 
dia 29 de outubro de 2021, às 15h. A reunião ocorreu de forma digital, por 
videoconferência, tendo sido permitida a participação por meio da plataforma 
digital com acesso individual concedido aos membros. Presenças: 
Participaram os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. 
Ullisses Christian Silva Assis, Gustavo Leipnitz Ene, Marcelo Pacheco dos 
Guaranys, Silvano Gianni, a Sra. Mariangela Fialek e o membro suplente, 
Sr. Alexandre Petrone Vilardi. Como secretário da reunião o Diretor da 
Companhia, o Sr. Marcelo Gonçalves Farinha. Ordem do Dia: (1) Abertura 
de Crédito - Conta Garantia - conforme previsão do artigo 12, XVI e 
XXVI do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração 
examinou e aprovou, por unanimidade, abertura de crédito por meio de 
conta garantida, em nome da Brasilcap Capitalização S.A. e tendo como 
contraparte o Banco do Brasil S.A., no valor de até R$400.000.000,00 
(quatrocentos milhões de reais) de acordo com os termos propostos no 
Contrato de Abertura de Crédito Conta Garantida BB. (2) Emissão e 
Distribuição - fica o secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias 
quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor. 
(3) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada 
a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, seguirá para 
assinatura dos membros do Conselho de Administração. O Secretário 
dessa reunião declara, expressamente, que foram atendidos todos os 
requisitos para a realização desta reunião, especialmente os previstos na 
legislação vigente. Conselheiros: ULLISSES CHRISTIAN SILVA ASSIS, 
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS, GUSTAVO LEIPNITZ ENE, 
SILVANO GIANNI, MARIANGELA FIALEK E ALEXANDRE PETRONE 
VILARDI. Secretário: MARCELO GONÇALVES FARINHA. Confere 
com o original da Ata lavrada em livro próprio. MARCELO GONÇALVES 
FARINHA - Secretário - CPF Nº 063.750.328-73. CERTIDÃO: Jucerja - 
Certifico o arquivamento em 03/11/2021 sob o nº 00004593875. Protocolo: 
00-2021/404675-3 em 29/10/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - 
Secretário-Geral.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5

Edital de Convocação – AGE. Ficam os senhores acionistas da AUSTRAL 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede 
na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia 
(“CNPJ/ME”) sob o nº 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos devi-
damente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
(“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”), convocados para 
reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”), a ser 
realizada no dia 26/11/2021, às 9h:00, em primeira convocação, na sede social 
da Companhia, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a modi-
ficação do objeto social da Companhia para “a participação, como acionista ou 
cotista, em sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Se-
guros Privados (SUSEP), e que adotem padrões de governança corporativa, 
na forma definida na legislação vigente”, com a consequente alteração do art. 
3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) o exame, a discussão e a aprovação 
do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Aus-
tral Participações II S.A. pela Austral Participações S.A.”, celebrado nesta data 
pelas administrações da Companhia e a da Austral Participações II S.A., 
sociedade por ações de capital fechado, com sede na Av. Bartolomeu Mitre, 
nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, CNPJ/ME nº 30.094.010/0001-
02, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCERJA 
sob o NIRE 33.3.0032669-3 (“Austral II”), o qual consubstancia as justificativas, 
os termos, as cláusulas e as condições da incorporação da Austral II pela Com-
panhia (“Protocolo e Justificação”); (iii) a ratificação da nomeação da Accou-
nt Assessores S/S Ltda., sociedade simples limitada, com sede na Cidade 
de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Andrômeda, nº 885, 35º andar, sala 
3523, Alphaville, CEP 06473-000, devidamente inscrita no Conselho Regional 
de Contabilidade de São Paulo sob o nº 2SP017202/O-2 e no CNPJ/ME sob o 
nº 96.513.015/0001-22 (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada 
responsável pela elaboração do laudo de avaliação do valor patrimonial con-
tábil do acervo líquido da Austral II a ser incorporado pela Companhia (“Laudo 
de Avaliação”); (iv) o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora; 
(v) a incorporação da Austral II pela Companhia, nos termos e condições do 
Protocolo e Justificação (“Incorporação”); (vi) consignação de que a incorpora-
ção da Austral II não resultará em alteração do capital social da Companhia; e 
(vii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os 
atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral. 
Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relativos às 
matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à disposi-
ção dos acionistas na sede social da Companhia. Rio de Janeiro, 11/11/2021. 
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente do Conselho de Administração.

Total de vendas de veículos a 
crédito caiu 13,2% em outubro

MP da Eletrobras insere 8 GW  
de gás natural nas 5 regiões do país

As vendas financia-
das de veículos em 
outubro de 2021 

somaram 480 mil unida-
des, entre novos e usados, 
de acordo com dados di-
vulgados nesta quarta-feira 
(10) pelaB3. O número, que 
inclui autos leves, motos 
e pesados em todo o país, 
representa queda de 13,2% 
se comparado a outubro de 
2020, quando os financia-
mentos de veículos soma-
ram 554 mil unidades.

A B3 opera o Sistema Na-
cional de Gravames (SNG), 
a maior base privada do pa-
ís, que reúne o cadastro das 

restrições financeiras de ve-
ículos dados como garantia 
em operações de crédito em 
todo o Brasil. Para visuali-
zar a apresentação com os 
dados completos para fi-
nanciamentos de veículos 
em outubro de 2021,

Os financiamentos de 
autos leves registraram que-
da 18,3% se comparado ao 
mesmo mês do ano passa-
do. Já o segmento de veícu-
los pesados registrou 8,1% 
de crescimento nos finan-
ciamentos, em comparação 
a outubro do ano passado, 
com destaque para os ve-
ículos pesados novos, que 

tiveram 20,4% de aumento 
no período.

O segmento de motos 
também registrou alta, com 
8,5% de aumento perante o 
ano anterior, sendo que as 
vendas a crédito de motos 
usadas tiveram aumento de 
26,4% e as motos novas fo-
ram responsáveis por 3,2% 
de crescimento nos finan-
ciamentos.

Ritmo lento
“Assim como no mês 

anterior, em outubro se re-
petiu a perda de ritmo dos 
financiamentos, principal-
mente entre os autos leves 
novos. A queda pode ser 

explicada pelo cenário ma-
croeconômico, mas tam-
bém pela escassez de com-
ponentes e matérias-primas, 
como os semicondutores, 
no mundo inteiro”, comen-
ta Tatiana Masumoto Cos-
ta, superintendente de Pla-
nejamento da B3.

No acumulado do ano 
de 2021, até o mês de ou-
tubro, as vendas de veículos 
financiados somaram 4,9 
milhões de unidades, en-
tre novos e usados, o que 
representa crescimento de 
12,8% em relação ao ano 
de 2020 e equivale a 559 mil 
unidades financiadas a mais.

No encontro “O 
carvão e os desa-
fios da Transição 

Juata no Sul do Brasil” fo-
ram discutidas as perspecti-
vas e os desafios para uma 
economia sem carvão na 
região, durantre a Confe-
rência das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climpa-
ticas de 2021 (COP-26) em 
Glasgow, Escócia.

O debate aconteceu no es-
paço Brazil Climate Action 
Hub, no último dia 4, e con-
tou com a participação de 
Ricardo Baitelo, do Instituto 
de Energia e Meio Ambiente 
(Iema). Baitelo, especialista 
em Planejamento Energé-
tico e coordenador de pro-
jetos no Iema, apresentou 
dados de 2020 da expansão 
da matriz termelétrica no 
Brasil. De acordo com as in-
formações, a matriz elétrica 
brasileira tem cerca de 2% 
de carvão na composição 
de sua capacidade instalada. 
Na geração de energia, esse 
percentual é menor. A ma-
triz mudou nas últimas duas 
décadas. Houve redução na 
dependência de hidrelétricas 
e protagonismo acentuado 
de energia eólica e solar, já 
superando o carvão.

Baitelo lamenta que, a 
despeito desses avanços, o 
Governo Federal tenha um 
plano de expansão do car-

vão natural até 2050, quan-
do esta deveria ser a primei-
ra fonte de energia fóssil a 
ser descomissionada até no 
máximo a década de 2030. 
Dos mais de 60 cenários 
de análises de sensibilidade 
apresentados no Plano Na-
cional de 2050 pela EPE, 
alguns incluem a desconti-
nuidade do carvão até 2050, 
restrições de hidrelétricas e 
mudanças climáticas. E de-
clarou com segurança que a 
exclusão do carvão mineral 
é perfeitamente possível.

O Iema calculou um au-
mento de 80% no despa-
cho das termelétricas nos 
primeiros nove meses de 
2021 (janeiro a setembro) 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2019. Vale ressaltar 
que 2020 foi um ano atípi-
co. Com isso, de janeiro a 
setembro houve uma emis-
são adicional considerável 
de gases de efeito estufa 
(GEE). Ricardo Baitelo re-
comenda grande atenção 
ao que aconteceu em 2021 
para que os impactos não 
se repitam. Ele menciona 
ainda a Medida Provisória 
1.031/2021, já convertida 
em lei, que autoriza a pri-
vatização da Eletrobras e 
com isso insere 8 GW de 
gás natural em diferentes as 
regiões brasileiras, com im-
pacto considerável de emis-

sões de GEE, por meio de 
usinas que irão operar em 
tempo integral e de forma 
inflexível, não meramente 
complementar. A estimativa 
de emissão de GEE nessas 
usinas é de até 20 milhões 
de toneladas de CO2 anuais 
entre 2026 e 2045. De for-
ma cumulativa, explica Ri-
cardo Baitelo, isso equivale 
a mais de um ano de emis-
sões do sistema de trans-
portes inteiro, consideran-
do passageiros e cargas.

Além dos impactos de 
emissões, Ricardo Baitelo 
ressalta que se deve conside-
rar que toda termelétrica que 
opera em tempo integral, 
seja a carvão, a gás natural 
ou nuclear, toma espaço de 
energias renováveis, como a 
eólica e a solar, e assim não 
contribui para a flexibilidade 
do sistema. “A adição de 8 
GW de energia termelétrica 
despriorizará a operação de 
usinas de energias eólica e 
solar”, alerta o especialista. 
Com isso, essas usinas com 
plena capacidade produtiva 
ficariam impedidas de esco-
ar sua produção. Os dados 
apontam que em 2021 o 
Brasil escapa de um raciona-
mento de energia, mas que 
para 2022 esse risco ainda 
existe, em razão da incerteza 
quanto ao regime de chuvas. 
A recomendação é que as 

medidas de precaução sejam 
mantidas e ações de melho-
ria na eficiência energética 
sejam implementadas.

Já os anfitriões britânicos 
da conferência estão pro-
pondo que os países mos-
trem mais ambição no corte 
de emissões de gases de efei-
to estufa até o ano que vem, 
em um esboço de decisão 
política que será negociado 
ao longo dos próximos três 
dias. A proposta destaca os 
receios de especialistas e ati-
vistas do clima de que exista 
grande disparidade entre as 
atuais promessas nacionais 
e os cortes de emissões rápi-
dos, necessários para impe-
dir que o mundo mergulhe 
em uma crise climática pro-
priamente dita.

O primeiro esboço da de-
cisão política a ser adotada 
na conferência, que a ONU 
divulgou nesta quarta-feira, 
pede aos países que “revejam 
e reforcem as metas de suas 
contribuições determinadas 
nacionalmente para 2030, 
como necessárias para se ali-
nharem à meta de temperatu-
ra do Acordo de Paris até o 
final de 2022”. Isso obrigaria 
os países a adotar metas cli-
máticas mais rigorosas no 
ano que vem, uma exigência 
fundamental das nações mais 
vulneráveis aos impactos da 
mudança climática.
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Três perguntas: a inflação de  
outubro, quadro atual e perspectivas

A inflação de outubro, 
medida pelo Índice 
Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IP-
CA), foi de 1,25%, a maior 
variação para um mês de ou-
tubro desde 2002 (1,31%). 
Em setembro, o IPCA havia 
ficado em 1,16%. No ano, 
a inflação acumula alta de 
8,24%, e nos últimos 12 me-
ses, alta de 10,67%.

Conversamos com Luis 
Otavio Leal, economista-
chefe do Banco Alfa, sobre 
o atual quadro inflacionário 
e sua rápida deterioração; 
se haveria algo a ser feito 
além dos aumentos da Selic 
para combater a inflação, e 
se o processo inflacionário 
brasileiro está em linha com 
o que está acontecendo no 
mundo ou é mais agressivo.

Em conformidade com 
os boletins Focus, no final 
de junho a expectativa de 
inflação para 2021 era de 
5,97%. O último boletim 
indicava 9,33%. Como se 
explica o atual quadro in-
flacionário e por que ele 
piorou tão rápido?

Na verdade, tivemos uma 

verdadeira tempestade per-
feita, tanto interna quanto 
externa. Se pensarmos bem, 
desde o final de junho tive-
mos uma piora dos gargalos 
das cadeias produtivas, uma 
crise energética que elevou 
os preços de toda a matriz, 
notadamente o petróleo e o 
gás natural, uma crise hídrica 
por aqui e, como cereja do 
bolo, tivemos até duas gea-
das em períodos importantes 
para as safras do 2º semestre. 
No caso brasileiro, o cenário 
de inflação alta é persistente 
por um bom período de tem-
po, mesmo que inflada por 
choques temporários, e acaba 
sendo mais perigoso devido 
aos mecanismos de indexa-
ção ainda existentes na eco-
nomia brasileira. Isso explica, 
por exemplo, a contaminação 
rápida da piora da inflação 
de 2022 pela de 2021. Um 
exemplo claro disso é o salá-
rio mínimo, que é reajustado 
pela inflação do ano anterior.

O que deveria ser feito 
para reverter esse quadro 
além dos aumentos da Se-
lic feitos pelo Banco Cen-
tral?

Pouca coisa. Tentativas 
de controle direto dos pre-
ços já foram tentadas no 
Brasil e em vários países do 
mundo e nunca deu certo. 
Talvez, a melhor coisa que 
o Governo poderia fazer 
para ajudar o Banco Cen-
tral no controle da inflação 
é reduzir a volatilidade do 
noticiário de forma a não 
estressar o câmbio, um dos 
fatores de pressão sobre a 
inflação.

O atual processo infla-
cionário que está ocor-
rendo no Brasil está em 

linha com o que está 
ocorrendo no exterior ou 
está sendo mais agressi-
vo?

Faz parte de um contex-
to mundial, mas é pior no 
Brasil devido às questões já 
citadas dos mecanismos de 
indexação ainda existentes 
no Brasil, que torna a infla-
ção muito mais inercial do 
que em outros países, mes-
mo na comparação com os 
demais emergentes (com 
exceção da Turquia e da Ar-
gentina).

Luis Otavio Leal - economista-chefe do Banco Alfa
NORTE SANEAMENTO S.A. 

CNPJ/ME: 42.806.062/0001-35 - NIRE: 35.300.573.111
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de outubro de 2021

1. Data, Local e Hora: Reunião do Conselho de Administração da Norte Saneamento S.A. (“Companhia”), realizada no dia 18 de outubro 
de 2021, às 09:00 horas, mediante vídeo conferência organizada pela Companhia e realizada através da plataforma Microsoft Teams.  
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi e secretariados pela Sra. Lilian de 
Castro Peixoto. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a outorga de alienação fiduciária de ações, pela Companhia, em garantia às Obrigações 
Garantidas (conforme a ser definido na Escritura de Emissão), no âmbito da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples (“Debêntures”) da 
Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A. (“Norte”), não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para colocação 
privada, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, no valor total de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos ter-
mos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Norte Gestão de Recursos Hídricos S.A.” (“Escritura de Emissão” e “Emissão”, 
respectivamente), a ser celebrada entre a Norte, na qualidade de emissora, e, ainda, os debenturistas listados na Escritura de Emissão; (ii) a 
assinatura, pela Companhia, de contrato de alienação fiduciária para outorga da Alienação Fiduciária (conforme abaixo definido), bem como 
seus eventuais aditamentos; e (iii) autorização à administração da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quais-
quer documentos necessários à implementação e formalização das deliberações desta reunião, especialmente para a outorga da Alienação 
Fiduciária, bem como a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária (abaixo definido), bem como ratificação de todos e quaisquer atos até 
então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela administração da Companhia com relação a tais matérias. 5. 
Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os sócios da Companhia, aprovam, por unanimidade e 
sem qualquer restrição: (i) a outorga, pela Companhia, da alienação fiduciária, em garantia às Obrigações Garantidas da Emissão previstas 
na Escritura de Emissão, em favor dos Debenturistas, de (a) 100% (cem por cento) das ações de emissão da Norte, de titularidade da Com-
panhia, bem como quaisquer novas ações que venham a ser subscritas ou de qualquer forma adquiridas pela Companhia (“Ações Alienadas 
Fiduciariamente”), seja na forma dos artigos 166, 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos previstos no contrato de 
alienação fiduciária de ações a ser celebrado entre a Monte Equity Partners Consultoria e Desenvolvimento Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 28.737.858/0001-52, e a Companhia, na qualidade de fiduciantes, a Norte, como interveniente anuente, e os Debenturistas (“Contrato de 
Alienação Fiduciária Emissora” e “Alienação Fiduciária Emissora”); (b) todas as ações, valores mobiliários e demais direitos que porventura, 
a partir desta data, venham a decorrer das, ou substituir as Ações Alienadas Fiduciariamente, em razão do cancelamento destas, incorpora-
ção, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Companhia (sendo todos os bens e direitos referidos nesta 
alínea ‘b’ objeto da alienação fiduciária doravante denominados em conjunto como “Ativos Adicionais”); e (c) valores a serem pagos pela 
Companhia e que sejam decorrentes das Ações Alienadas Fiduciariamente e que sejam feitas por meio de distribuições realizadas na forma 
de dividendos (incluindo o dividendo mínimo obrigatório), reduções de capital, juros sobre capital próprio, resgate, recompra ou amortização 
de Ações Alienadas Fiduciariamente; (ii) a celebração, pela Companhia, do Contrato de Alienação Fiduciária, bem como seus eventuais 
aditamentos; e (iii) autorização à administração da Companhia para praticar todos e quaisquer atos e assinar todos e quaisquer documentos 
necessários à implementação e formalização das deliberações desta reunião, especialmente para a outorga da Alienação Fiduciária e a 
celebração do Contrato de Alienação Fiduciária, bem como ratificação de todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer 
documentos até então assinados pela administração da Companhia com relação a tais matérias. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da reunião pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a sua lavratura, a presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada 
e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes. Os membros do Conselho de Administração firmam a presente ata por 
meio de assinaturas digitais com certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos da Medida 
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, reconhecendo a autenticidade, validade e a plena eficácia da assinatura por certificado 
digital, para todos os fins de direito. Mesa: Julio Cezar Troiano Zogbi - Presidente; e Lilian de Castro Peixoto – Secretária. Membros do Conselho 
de Administração Presentes: Julio Cezar Troiano Zogbi, Lilian de Castro Peixoto e Carlos de Camargo Penteado Braga. Certifico que confere 
com a original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 18 de outubro de 2021. Mesa: Julio Cezar Troiano Zogbi (Presidente); Lilian de Castro 
Peixoto (Secretária). Membros do Conselho de Administração: Julio Cezar Troiano Zogbi, Lilian de Castro Peixoto, Carlos de Camargo 
Penteado Braga. JUCESP nº 524.982/21-1 em 04/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Crédito para financiamento  
imobiliário anima seguro habitacional
Em agosto de 2021, 

o Banco Central 
contabilizou R$ 

17,6 bilhões em concessões 
de crédito para financia-
mento imobiliário - maior 
valor desde o início da série, 
em março de 2011 (em ter-
mos nominais). Este mon-
tante representa um expres-
sivo avanço de 38,3% em 
relação a agosto de 2020 e, 
no ano, já acumula um total 
de R$ 120,1 bilhões, isto é, 
avanço de 60,0% em rela-
ção aos oito primeiros me-
ses do ano passado.

Segundo a Confederação 
Nacional das Seguradoras 
(CNseg), esta movimenta-
ção recorde tem efeito po-
sitivo sobre o setor de segu-
ros. O Habitacional, seguro 
responsável por garantir, 
entre outras coberturas, a 
morte ou invalidez perma-
nente do segurado, median-
te a quitação do saldo deve-
dor do imóvel financiado.

Em agosto deste ano, o 
produto avançou 12,6% aci-

ma do observado no mes-
mo mês do ano antecipado, 
arrecadando R$ 428,7 mi-
lhões em prêmios – maior 
valor mensal desde o início 
da série histórica, em janei-
ro de 2007 (em termos no-
minais). Ao longo de 2021, 
o Habitacional apresentou 
taxas de crescimento a dois 
dígitos para todos os meses 
do ano, acumulando um 
total de R$ 3,3 bilhões em 
prêmio, uma evolução de 
12,3% em relação a 2020.”

Prestamista; R$ 10 bi no ano

O seguro Prestamista – 
modalidade que tem como 
objetivo a quitação total ou 
parcial de dívida contraída 
pelo segurado em caso de 
impossibilidade de honrar 
o pagamento de crédito ou 
financiamento em decor-
rência de evento coberto 
- morte, invalidez, doença 
grave, perda de renda etc. - 
voltou a crescer em agosto 
após uma ligeira retração no 

mês anterior (-2,9%). Com 
R$ 1,4 bilhão em prêmios 
no mês, o produto avançou 
expressivos 17,3% sobre 
o montante observado em 
agosto do ano passado. No 
ano, já ultrapassou os R$ 
10 bilhões em arrecadação, 
configurando um avanço de 
14,7% em relação aos pri-
meiros oito meses de 2020.

Na avaliação da CNseg, 
a referida evolução pode 
ser atribuída ao avanço nas 
concessões de créditos para 
pessoa física que, segundo 
dados do Banco Central, em 
agosto de 2021, foi 29,9% 
superior ao montante ob-
servado no mesmo mês do 
ano passado, com um total 
de R$ 237,0 bilhões – maior 
valor mensal desde o início 
da série histórica, em março 
de 2011 (em termos nomi-
nais).

Transporte: cresce 30%

O grupo dos seguros de 
Transporte, em agosto, ar-

recadou R$ 327,9 milhões 
em prêmios de seguro, 
montante 33,8% superior 
àquele do mesmo período 
de 2020. Ao longo do ano, 
os seguros de Transportes 
vêm apresentando taxas 
superlativas de avanço na 
comparação mensal intera-
nual, com menor resultado 
em janeiro (17,5%) e, maior, 
em junho (58,4%).

A base de comparação 
mais depreciada em 2020 
pode influenciar diretamen-
te este resultado – entre 
março e agosto de 2020 o 
referido grupo apresentou 
um resultado médio men-
sal em torno de -9,0% em 
relação aos mesmos meses 
de 2019. Na avaliação da 
Confederação Nacional das 
Seguradoras – CNseg, com 
as atenções voltadas aos se-
guros de Transportes e às 
empresas de gerenciamento 
de risco, é esperado que a 
procura por estes produtos 
cresça cerca de 30% em re-
lação a 2020.

Uso da inteligência emocional no ‘novo normal’

Após mais de um ano 
e meio de pandemia 
pelo coronavírus, fi-

nalmente e felizmente os nú-
meros de casos e mortes es-
tão caindo consistentemente, 
criando condições para um 
retorno à antiga “vida nor-
mal”. Como ter inteligência 
emocional em vendas quan-
do se sente dificuldades o re-
lacionamento com o “novo 
normal” e, consequentemen-
te, com clientes do mercado 
de seguros? É essa resposta 

que o Clube de Corretores 
do Rio de Janeiro (CCS-RJ) 
vai buscar na live com a só-
cia-fundadora da Razões & 
Couto Consultoria, Angélica 
Razões, especialista em ven-
das e desenvolvimento hu-
mano.

Com 30 anos de expe-
riência na área comercial e 
gestão de pessoas no setor, 
com passagens por Porto 
Seguro, MetLife, Bradesco 
Seguros, entre outras em-
presas do mercado, Angé-

lica vai destrinchar quais 
são as principais dificulda-
des enfrentadas neste mo-
mento, e como superá-las. 
“A inteligência emocional 
em vendas está associada 
à consciência e ao geren-
ciamento das situações”, 
destaca ela. Graduada em 
Administração e Gestão 
Comercial, Angélica Razões 
tem um extenso currículo 
de treinamentos e palestras 
em: gestão de pessoas; co-
aching de desenvolvimento 

humano; analista compor-
tamental; customer success; 
customer experience; aper-
feiçoamento das equipes de 
vendas de alta performance; 
e planejamento de vendas.

“Quando falamos em 
inteligência emocional em 
vendas, queremos dizer 
que os sentimentos podem 
ser administrados. E isso é 
essencial para estar no con-
trole da negociação e garan-
tir o fechamento da venda”, 
ressalta Angélica.

Grupo FBN inaugura 
programa de fidelidade

O mercado de segu-
ros vem mudando 
rápido e os consu-

midores mais jovens buscam 
por uma nova experiência, 
isto já sabemos. Os clientes 
mais conservadores também 
perceberão a diferença na ex-
periência, afinal jovens tem 
grande influência sobre seus 
pais e familiares. As empresas 
que chegam ao mercado de 
seguros, já começam cheias 
de inovação, trazendo novi-
dades e atraindo os clientes 
mais jovens, que chegam dis-
postos a novas experiências.

Algumas corretoras es-
tão inovando, acelerando 
a transformação dos pro-
cessos e introduzindo uma 
comunicação mais moder-
na nas suas redes sociais e 
demais canais e um exem-
plo é a FBN que acaba de 
inaugurar seu programa de 
fidelidade.

Para Kleber de Paula, 
fundador da corretora, o 
programa de fidelidade aju-
dará na comunicação mais 
atraente, mas o principal 
ponto será o estímulo pro 
cliente conhecer novos pro-
dutos e serviços da correto-
ra. “Além de usar os pontos 

do programa para incenti-
var a diminuição do parce-
lamento e aquisição de co-
berturas mais abrangentes”, 
ressalta.

Lembra, também, que ao 
ser abordado o cliente nem 
sempre tem tempo para de-
bater, mas em promoções 
que o atraiam o começo 
da conversa é mais fácil e 
o cliente recebe bem as ex-
plicações. Se você só fala 
do seguro a atenção nem 
sempre ocorre, esperamos 
atrair melhor o cliente para 
o tema e oferecer mimos, 
de acordo com o perfil de 
cada um deles.

A exemplo do Nubank, 
que encantou os clientes e 
cresceu, a nossa intenção é 
oferecer uma nova experiên-
cia aos nossos clientes, cada 
vez mais conectados. “Espe-
ro que esse novo programa 
também sirva de exemplo 
para outras corretoras, que 
queiram inovar, fidelizando 
ainda mais os seus clientes”. 
O modelo escolhido pela 
FBN utiliza tecnologia e me-
cânica similar ao programa 
Porto Plus que a Porto Segu-
ro implantou para engajar as 
corretoras.

Influenciadores para 
reforçar a importância  
do seguro de vida

Para reforçar o papel 
do seguro de vida 
como um produto 

completo, que proporciona 
proteção pessoal, financeira 
e familiar para a sociedade, 
a Tokio Marine Segurado-
ra firmou parceria com in-
fluenciadores digitais em 
ações que têm o objetivo de 
fomentar os benefícios e o 
aculturamento desse produ-
to entre os consumidores. 
Para o projeto, a companhia 
selecionou influenciadores 
digitais que abordam temas 
como família, maternidade, 
paternidade e saúde.

Em suas redes sociais, per-
sonalidades como Flavia Ru-
bim, Homem Paterno e Just 
Real Moms compartilham 
conteúdos sobre a conscien-
tização da importância do se-
guro de vida para o planeja-
mento familiar e destacam as 
coberturas e assistências que 
podem ser utilizadas em vida 
pelo contratante.

De acordo com o diretor 
de Marketing e Estratégia 
de Crescimento da Tokio 
Marine, Flavio Otsuka, 
a ação tem o objetivo de 
aproximar o tema Seguro 
de Vida do público e sim-
plificar a compreensão do 
amplo leque de proteções 
do produto. 

“Com essa ação, temos 
o foco de quebrar o tabu 
de que o seguro de vida é 
um produto relacionado 
à morte. Muitas cobertu-
ras e assistências, como 
indenizações em casos 
de acidente de trabalho, e 
opções preventivas, como 
atendimento médico a dis-
tância, orientação fitness 
e nutricional, ainda são 
desconhecidas dos consu-
midores. Acreditamos que 
os influenciadores digitais 
têm o potencial de alcan-
çar as pessoas para essa 
conscientização”, conclui 
Otsuka.
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da falência de GEOQUASAR
ENERGY SOLUTIONS PARTICIPAÇÕES LTDA, MARCOS
FREDERICO DE ALMEIDA, CHAALEN HAGE e CRISTINA
CONCEIÇÃO IATCZAKI (Processo nº 0118175-
57.2014.8.19.0001): O Dr. ALEXANDRE DE CARVALHO
MESQUITA, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente a aos falidos, credores e interessados da MASSA
FALIDA GEOQUASAR ENERGY SOLUTIONS PARTICIPAÇÕES
LTDA, MARCOS FREDERICO DE ALMEIDA, CHAALEN HAGE,
CRISTINA CONCEIÇÃO IATCZAK e HERDEIROS E SUCESSORES
DE UMAIRA HAGE, de que no dia 22/11/2021, às 12:00 horas,
através do portal de leilões on-line (www.rymerleiloes.com.br),
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido,
em primeira chamada, por no mínimo pelo valor de avaliação de
R$ 273.815,61; ou no dia 02/12/2021, no mesmo horário e local,
em segunda chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento)
do valor de avaliação e no dia 09/12/2021, no mesmo horário e
portal de leilões,  em terceira chamada, por qualquer preço, o
Lote de terreno nº 4 (quatro), da Quadra Q, Parque Boa Vista,
Bauru-SP. Cf. o 2º Of. do RI de Bauru/SP, o imóvel encontra-se
matriculado sob o nº 4.318 e registrado em nome de Chaalen
Hage e Umaira Hage. Débitos de IPTU: R$ 331,81, mais
acréscimos legais (2020 - Inscrição: 40440024). O objeto da
alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão
do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de
natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as
decorrentes de acidentes de trabalho, na forma do art. 141, II,
da Lei 11.101 / 2005. Ficam os interessados intimados do leilão
pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do
CPC. Arrematação, adjudicação ou remição: à vista, mais 5%
de comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 1% até o
máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra,
está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 21/09/
2021. – Eu, Pery João Bessa Neves. Mat. 01-22962, Chefe de
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Alexandre de
Carvalho Mesquita – Juiz de Direito.

ST01 PRAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF n° 27.053.299/0001-07 - NIRE 33.3.0032288-4

Assembleia Geral Extraordinária - Segunda Convocação: O Diretor
Presidente da Companhia convoca os Senhores Acionistas para se reunir
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de novembro
de 2021 às 17h (dezessete horas), na sede da Companhia, situada na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas,
nº 8.445, sala 504, Barra da Tijuca, CEP 22793-081, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) reforma do Estatuto Social para prever a criação
de um Conselho de Administração composto por três membros; (ii) eleição
dos membros do Conselho de Administração; (iii) reforma dos Artigos 12 a
16 do Estatuto Social para alterar a composição da Diretoria; (iv) fixação da
remuneração dos administradores; (v) apresentação de informações sobre
o empreendimento imobiliário desenvolvido pela Companhia; e (vi) assuntos
gerais. Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas, na
sede da Companhia, os documentos a que se refere o art. 135, § 3º da Lei
nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2021.

Eric Zaragoza Labes – Diretor Presidente.

CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Fundado em 15 de Novembro de 1895

ASSEMBLEIA GERAL REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 04.12.2021 – ELEIÇÃO
De acordo com o artigo 81 do Estatuto, ficam convocados os membros da 
Assembleia Geral do Clube de Regatas do Flamengo – associados quites com 
o Clube e que constem da Relação de Eleitores encaminhada pelo Conselho 
de Administração – para a reunião ordinária (ELEIÇÃO) a realizar-se no 
próximo dia 04 de dezembro de 2021, sábado, no Ginásio Hélio Maurício, 
situado na Av. Borges de Medeiros, 997, Lagoa, no horário das 8h às 21h, 
para a seguinte ORDEM DO DIA: a) Eleger o Presidente e o Vice-Presidente do 
FLAMENGO para o triênio 2022/2024; b) Eleger e empossar o Presidente e o 
Vice-Presidente da Assembleia Geral do FLAMENGO para o triênio 2022/2024; 
c) Eleger e empossar os membros do Corpo Transitório do Conselho Deliberativo 
do FLAMENGO e seus suplentes para o triênio 2022/2024; d) Eleger e empossar 
os membros do Corpo Transitório do Conselho de Administração do FLAMENGO 
e seus suplentes para o triênio 2022/2024. • A eleição será realizada na forma dos 
artigos 80, 81, 83 e 151 do Estatuto Social, c.c o Capítulo III do Procedimento  
Eleitoral do Regimento Interno da Assembleia Geral. • O associado deverá estar  
em dia com suas contribuições sociais. • O associado deverá apresentar 
cédula de identidade, independentemente da carteira social. • Esta Presidência 
assegurará o atendimento das imposições das autoridades públicas locais, 
com aferição de temperatura, distribuição de álcool em gel e exigência do 
uso obrigatório de máscaras faciais. 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021.
Marcelo Conti Baltazar - Presidente da Assembleia Geral

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FEIRANTES
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 34.268.193/0001-88
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES SINDICAIS

Em conformidade com o disposto no Estatuto, ficam convocados todos os 
associados no exercício dos seus direitos sindicais e quites com a tesouraria 
para eleições dos membros efetivos e suplentes da Diretoria, do Conselho 
Fiscal e dos representantes no Conselho de Representantes da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro, para 
mandato de 11 de março de 2022 a 10 de março de 2026, a realizar-se no 
dia 12 de janeiro de 2022, em primeira convocação, às 9h, com a presença 
de 50% dos associados aptos a votar e, em segunda convocação, às 10h, 
com qualquer número de associados aptos a votar, na Avenida Rio Branco 
245, 31º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ. No caso de empate, nova eleição 
se realizará em 13 de janeiro de 2022, limitado às chapas concorrentes, no 
mesmo local e horários acima estabelecidos. Os trabalhos eleitorais terão 
duração de 4(quatro) horas contínuas a partir da respectiva convocação. 
Será de quinze dias o prazo para registro de chapas, contados da publicação 
deste edital. O requerimento do registro de chapa deverá ser entregue na 
secretaria do Sindicato, a qual funcionará, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 10h às 16h, em 2 (duas) vias, acompanhado dos documentos 
comprobatórios do atendimento às exigências legais, bem como daquelas 
previstas no Estatuto, dirigido ao Presidente da Entidade e assinado por 
integrante da chapa, A impugnação de chapa ou de candidato poderá ser 
feita até o quinto dia seguinte ao da publicação do Edital de Divulgação 
de Chapas Registradas. Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2021. 
A.) MARLENE NEDER AMENDOEIRA - Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial,
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado
pelo Proprietário/Credor Fiduciário RUBEM VASCONCELOS
IMÓVEIS LTDA, com Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida
Das Américas, nº 500, bl 16, lj 103 parte – Barra da Tijuca, RJ,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.022.311/0001-10, faz saber aos
que virem o presente edital e interessar possa, especialmente
ao DEVEDOR FIDUCIANTE: MARCELLO MARTINS FERREIRA,
brasileiro, empresário, portador da carteira de identidade
08919127-4 RJ 13/10/11, inscrito no CPF 005.602.377-40, e sua
mulher ANTONIETTA SAGNELLI MARTINS FERREIRA, brasileira,
advogada, carteira de identidade 87374 OAB/RJ, 11/06/08,
inscrito no CPF nº 983.592.157-15, casados pelo regime da
separação de bens, residentes nesta cidade, que nos termos do
artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997
e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a público
o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 23 de
novembro de 2021 as 12:00 horas com  término as 13:00 horas,
pelo preço da avaliação conforme descrito, R$
540.000,00(quinhentos e quarenta mil reais), valor que deverá
ser acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel,
encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e despesas com
a realização de leilão, conforme abaixo descrito e se no Primeiro
Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de forma
eletrônica a 2ª praça com início em 30 de novembro de 2021 as
12:00 horas com  término as 13:00 horas, pelo valor da dívida,
que ATUALIZADA até a data da confecção do edital perfaz um
total de R$ 572.301,45(quinhentos e setenta e dois mil trezentos
e um reais e quarenta e cinco centavos) valor que deverá ser
acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos
legais, inclusive tributos, condomínio e despesas com a
realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL:
APARTAMENTO 102 NA ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, Nº 10396
BL 5 DO PRÉDIO “ITAIPAVA ALL SUITES RESIDENCE SERVICE”,
COM ÁREA EDIFICADA DE 59,85 METROS QUADRADOS, COM
UMA VAGA DE GARAGEM FRE. 327599 e CL 16148. Condições
do leilão: A venda será realizada à vista na mesma data do leilão.
Correrá por conta do comprador todas as despesas relativas à
aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com a
escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do 10º
Ofício de Petrópolis, no prazo de 05 (cinco) dias após a
apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo adquirente,
o pagamento de 5% (cinco por cento), acrescido das despesas
que serão na data do leilão tais como: Editais, intimações,
anúncios e outros que porventura sobrecaiam sobre o sobre o
valor da arrematação a título de comissão do leiloeiro, Ônus de
IPTU aproximados no valor de R$ 24.832,50(vinte e quatro mil
oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), Condominio
no valor aproximado de R$ 21.950,00(vinte e um mil novecentos
e cinquenta reais) taxas, FUNESBOM referente ao ano 2020 no
valor de R$ 102,31, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em
que se encontra (venda ad corpus) não podendo o arrematante
alegar desconhecimento das condições, características e
estado de conservação. a desocupação/imissão/reintegração
na posse ficará por conta do comprador, que assume o risco da
ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatícios, mediante propositura da competente
ação, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de Adjudicação
será paga comissão de 3%(três por cento) do valor da avaliação
ao  Leiloeiro. Maiores informações: tel: 2532-1961 - 2532-1705
ou pela internet (http://www.schulmann.com.br).

Dependência de fertilizantes nitrogenados importados quase dobra em 3 anos
Petrobras decidiu abandonar o setor e está com duas fábricas em estado de hibernação

Rússia, Canadá e 
China respondem 
por quase a metade 

das exportações globais de 
fertilizantes, que totalizam 
mais de 100 milhões de to-
neladas, de acordo com a 
International Fertilizer Asso-
ciation (IFA), Associação In-
ternacional de Fertilizantes.

Com a crise energética 
mundial se avolumando, os 
países exportadores pas-
sam a priorizar o mercado 
interno e reduzir as vendas 
externas afetando assim os 
importadores do produto, 
como o Brasil que antes 
comprava 50% do fertili-
zante e que agora necessi-
ta receber de 85% a 90% 
do insumo vindo de países 
do Oriente Médio, Rússia, 
Ucrânia e China, só para ci-
tar alguns.

Só para ter dimensão do 
problema, o governo russo 
anunciou no último dia 4 de 
novembro que irá restringir 
as exportações de fertilizan-
tes nitrogenados em volu-
mes estabelecidos por cotas 
por seis meses. Uma tenta-
tiva de evitar a escassez no 
mercado interno.

Focar no ‘essencial’

A razão do aumento de 
dependência do Brasil está 
na decisão da Petrobras de 
sair do setor de fertilizan-
tes nitrogenados e focar no 
“essencial”, na exploração 
de petróleo e gás, como res-
salta a estatal em seus co-
municados à imprensa, e é 
replicado também nos dis-
cursos dos seus dirigentes.

Até 2018, os produtores 
agrícolas brasileiros conta-
vam com a produção das três 
unidades da Fábrica de Ferti-
lizantes Nitrogenados (Fafen), 
a maior do gênero no país 

–localizadas na Bahia, Sergi-
pe e Paraná – pertencentes a 
Petrobras. Três anos depois, 
a unidade da Bahia (que fica 
em Camaçari, Região Me-
tropolitana de Salvador) está 
arrendada ao grupo petro-
químico Unigel, e as outras 
duas estão hibernadas (esta-
do em que os equipamentos 
são mantidos em condições 
para que voltem a funcionar).

A falta de fertilizantes 
nitrogenados no mercado 
afeta diretamente as cultu-
ras que dependem de ureia, 
caso do milho feijão, bata-
ta e trigo. “O Brasil nunca 
foi alto suficiente no setor, 
mas passou a depender de 
quase 90% do mercado ex-
terno que neste momento 
atravessa uma gave crise 
energética”, explicou à re-
portagem do Monitor Mer-
cantil o petroquímico Ger-
son Castellano, diretor de 
Relações Internacionais da 
Federação Única dos Petro-
leiros (FUP).

O petroquímico explica 
que a saída da Petrobras do 
setor de fertilizantes repre-
senta, além de maior de-
pendência da importação, 
também perda de visão estra-
tégica de soberania uma vez 
que o país passa a ter dema-
siada dependência de outras 
nações para alimentar a sua 
população. Lembrando que 
o conceito de soberania re-
mete às nações que são ver-
dadeiramente independentes 
e não estão sob a influência 
ou sendo comandadas direta 
ou indiretamente por outros 
estados. “Todos os países 
que produzem alimentos en-
caram a questão como estra-
tégica. Nenhuma nação pode 
ser considerada independen-
te se não tem soberania ali-
mentar”, diz Castellano que 
está no setor há mais de 20 

anos.  “Tudo que eu falei lá 
atrás está acontecendo ago-
ra. Não porque eu seja um 
gênio, mas é uma leitura de 
mundo”.

Subida de preços

Ele acredita que a ten-
dência é haver redução no 
volume de importação e 
aumento dos preços em to-
da a cadeia – afetando do 
importador ao consumidor 
final. “O insumo não está 
disponível em abundância. 
Há uma crise energética 
que afetará os países expor-
tadores que irão priorizar 
o mercado interno”, frisa 
o petroquímico. Os produ-
tores agrícolas brasileiros, 
por exemplo, já começam 
a sentir o impacto dessa 
crise com a dificuldade de 
importar o insumo e pa-
gando preços mais altos. Os 
aumentos serão repassados, 
impreterivelmente, ao con-
sumidor final, com elevação 
dos preços.

Castellano lembra que 
em uma conversa infor-
mal com um representante 
do agronegócio do Paraná 
sobre fertilizantes, ouviu 
a seguinte declaração: “O 
importante é o fertilizan-
te ser barato. Pode vir até 
do inferno”. Esse tipo de 
posicionamento, felizmen-
te, não é de todos do se-
tor, mas é bem comum. 
“Não dá para generalizar. 
Muitos produtores estão 
entendendo que o buraco 
é mais embaixo”, conta o 
petroquímico. Mas falta 
representatividade políti-
ca para defender o tema. 
Segundo o petroquímico, 
é importante frisar que o 
tema não é um discurso 
ideológico de esquerda e 
direita. 

Discurso incoerente

Sendo a incoerência o 
principal traço desse gover-
no, no dia 7 de outubro o 
presidente Jair Bolsonaro 
declarou, em evento sobre a 
modernização de normas de 
segurança e saúde no traba-
lho no Palácio do Planalto, 
que o Brasil terá problemas 
de abastecimento de alimen-
tos no ano que vem, por cau-
sa da escassez de fertilizantes. 
“Vou avisar um ano antes. 
Fertilizantes: por questão de 
crise energética, a China co-
meça a produzir menos ferti-
lizantes. Já aumentou de pre-
ço. Vai aumentar mais e vai 
faltar. A cada cinco pratos de 
comida no mundo, um sai do 
Brasil. Vamos ter problemas 
de abastecimento no ano que 
vem”, jogou no ar o presi-
dente como habitualmente 
costuma fazer.

Ano-2014

Analisando textos posta-
dos no site da Petrobras, a 
reportagem do MM obser-
vou que em janeiro de 2014, 
um comunicado descrevia 
que “a demanda do merca-
do brasileiro de fertilizantes 
é maior que a produção na-
cional. Com o crescimento 
populacional e o aumen-
to de renda, espera-se au-
mento no consumo de ali-
mentos, principalmente de 
proteína animal, que requer 
mais grãos para sua produ-
ção e, por consequência, 
maior uso de fertilizantes”.

Porém, sete anos depois 
dessa postagem, o discurso 
da Petrobras mudou radical-
mente. No Plano Estratégi-
co da estatal 2021-2025 a 
mensagem é que a empresa 
pretende empregar recursos 
no tempo e ativos certos, 

de forma a garantir o maior 
retorno possível ao capital 
investido. Entre os ativos 
indesejáveis citados no pla-
no figuram os negócios de 
fertilizantes, distribuição de 
GLP e de biodiesel. “Ho-
je o que é mostrado é que 
a rentabilidade maior é em 
refino”, rebate Castellano.

Fábrica “abandonada”

Além das três unidades de 
fertilizantes nitrogenados em 
funcionamento, o Brasil po-
deria ter uma quarta unidade. 
Mas em 2014, com o come-
ço da operação Lava Jato, a 
construção da Fafen Mato 
Grosso do Sul, situada em 
Três Lagoas, foi paralisada e 
continua assim até hoje. “A 
unidade estava com 85% da 
obra concluída na época, mas 
está parada há muito tempo”, 
relata Castellano.  Segundo 
ele, mesmo se todas as unida-
des estivessem funcionando 
a pleno vapor teríamos que 
importar 50% de fertilizantes 
que o país tem necessidade. 
“Uma coisa é importar 50% e 
outra precisar importar quase 
tudo e não conseguir produ-
zir alimento”, compara.

Perguntado o que poderia 
ser feito para reverter esse ce-
nário preocupante de escas-
sez, o petroquímico diz que 
ainda neste governo deveria 
ser reativada a unidade Para-
ná e finalizada as obras da fá-
brica de Mato Grosso do Sul. 
“Seria uma demonstração de 
que o governo está buscan-
do solução, e quem sabe até 
construir outras unidades”. 

Estudo

A leitura do governo é 
de que a alta dependência 
do Brasil para importação 
de fertilizantes é justifica-

do pela baixa competitivi-
dade da indústria nacional, 
principalmente em relação 
a fontes de energia como o 
gás natural que são funda-
mentais para a produção de 
fertilizantes nitrogenados. 
Para Castellano os órgãos 
federais não conversam. 
Não há ações políticas con-
cretas para os estudos se 
transformarem em práticas. 

Assim que a unidade 
do Paraná foi fechada, por 
exemplo, o governo fede-
ral encomendou um estudo 
objetivando reduzir a depen-
dência de fertilizantes.  O go-
verno anunciou em março a 
criação do Plano Nacional de 
Fertilizantes, uma política pa-
ra ampliar a produção brasi-
leira. Um grupo técnico está 
envolvido no estudo.

Teoricamente, neste 
mês de novembro termi-
na o prazo para o grupo 
de trabalho apresentar os 
resultados dos estudos, as 
metas e os indicadores. 
Onze órgãos federais es-
tão envolvidos na elabora-
ção do material, incluindo 
Ministério da Agricultura, 
Minas e Energia, Infraes-
trutura, Economia e Meio 
Ambiente. O tema está 
ancorado na Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República.

Está no escopo do pla-
no as fontes alternativas de 
nutrientes, podendo ser de 
origem mineral, de fixação 
biológica ou de fontes de 
resíduos. O Plano Nacional 
trabalha com cenários de 
até 30 anos para execução 
dos objetivos estratégicos.

Regina Teixeira – Especial  
para o Monitor Mercantil
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