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Cuba: 90%
de imunização
com vacina
própria
Em Cuba, o processo de imunização contra a Covid-19 está acelerado. Pouco mais de 9 milhões
dos 11,2 milhões de cubanos foram vacinados com o esquema
completo até agora com a aplicação das três doses da vacina, segundo dados do o Ministério da
Saúde Pública (Minsap).
A imunização é realizada com
as vacinas Abdala, Soberana-02 e
Soberana Plus, três das cinco desenvolvidas em Cuba.
O país notificou 234 infecções
e apenas 3 mortes no último dia.
Assim, atingiu 961.276 casos confirmados e 8.298 pessoas morreram desde o aparecimento do
coronavírus no país, em março
do ano passado. Permaneceram
internados 1.251 cubanos com
casos ativos, número que mostra
uma diminuição diária.

MP que recria
Trabalho e
Previdência
vai a sanção
O plenário do Senado aprovou a
medida provisória que recria o Ministério do Trabalho e Previdência.
A proposta também transfere a
Secretaria Especial da Cultura do
Ministério da Cidadania para a pasta do Turismo. A MP, já aprovada
pela Câmara dos Deputados, não
foi modificada pelo Senado e segue
para sanção presidencial.
Criado em 1930 no governo de
Getúlio Vargas, o Ministério do
Trabalho havia sido incorporado
ao Ministério da Economia, criado pelo presidente Jair Bolsonaro
no início de sua gestão. A medida
que recria a pasta está em vigor
desde que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro, em julho.
Ao tramitar na Câmara, os parlamentares incluíram no texto a
possibilidade de que o ministro da
pasta, atualmente comandada por
Onyx Lorenzoni, possa definir as
hipóteses de substituição de exame pericial presencial por exame
remoto, assim como as condições
e as limitações para sua realização.
Outro ponto incluído pelos deputados foi o Domicílio Eletrônico Trabalhista para permitir ao
Ministério do Trabalho notificar
o empregador, por comunicação
eletrônica, sobre atos administrativos, intimações e outros.

Há 2 anos, Guedes afirmou que era
preciso se acostumar com dólar alto
Ministro dribla perguntas sobre ganhos em paraíso fiscal

O

ministro da Economia,
Paulo Guedes, falou,
nesta terça-feira, quatro
horas em audiência pública conjunta das comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público e de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados sobre suas movimentações financeiras no exterior. Ele driblou
as perguntas e negou conflitos de
interesse entre a atuação dele no
cargo e a participação na Dreadnoughts Internacional, offshore
localizada nas Ilhas Virgens Britânicas.
“Não, mil vezes não! Não há
nada mais claro e transparente do
que declarar que tem um parente
seu lá e ele não está fazendo nenhuma ação que tem conflito de
interesse. O que tinha de conflito
de interesse no Brasil foi removido”, afirmou. Ele admitiu que
abriu empresas para escapar da
tributação nos Estados Unidos.
De acordo com Guedes, ele se
desvinculou de toda a atuação no
mercado privado desde que assumiu o cargo de ministro, inclusive
do controle da offshore, confor-

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

me exigido pela Comissão de Ética Pública da Presidência.
O ministro Guedes negou ainda que tenha atuado para elevar a
cotação do dólar. Ele apresentou
um levantamento que aponta que,
nos últimos três anos, o dólar subiu mais de 2% em 27 ocasiões.
“Nenhuma pela Economia”, disse. Entretanto, em março de 2020,
quando a cotação da moeda estava em R$ 4,60, Guedes afirmou
que se fizer “muita besteria o dólar pode ir a R$ 5. A cotação está
acima de R$ 5,60.

Antes disso, em novembro de
2019, Guedes afirmou, em Washington, que os brasileiros deveriam “se acostumar” com o câmbio mais alto, que seria um reflexo
da nova política econômica.
Na audiência, Guedes foi chamado de “Ronaldinho da economia” por Sanderson (PSL-RS),
vice-líder do governo. E foi cobrado, por parlamentares da oposição, pelo crescimento do desemprego, pela desvalorização do real,
pela inflação e aumento da pobreza no país.

Redução do ICMS sobre energia e tele
não é automática e pode não ocorrer
STF determina mudanças nas alíquotas

O

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela
redução da alíquota do
ICMS sobre energia e telecomunicações. Segundo Carlos Amorim,
advogado especialista da área tributária e sócio gestor do Martinelli
Advogados, o julgamento trará
uma expressiva desoneração tributária para todos os contribuintes, beneficiando especialmente
redes varejistas e prestadores de
serviços considerados grandes
consumidores, que devem entrar
na Justiça para adequar a cobrança
do imposto e recuperar pagamentos indevidos.
Contudo, segundo Amorim, a
redução não será automática. A
adequação deve ser feita via ação
na Justiça, pois as alterações nas
leis estaduais ainda demoram.
“Para uma revisão imediata da cobrança do tributo, as empresas devem requerer, via ação na Justiça,
da mesma forma que, por meio de
ação, deverão recuperar por direi-

to os valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos, já que a
decisão do STF não contemplará
essa recuperação retroativa”, alerta o advogado.
O economista-chefe da Ativa
Investimentos, Étore Sanchez,
explica que, apesar da repercussão geral, por enquanto, a decisão
vale apenas para uma empresa de
Santa Catarina. “Outro aspecto
relevante antes de partirmos para os cálculos [do montante a ser
economizado] é que a redução de
arrecadação estimada em R$ 26,6
bilhões por ano para os estados
tornam as finanças regionais ainda
mais insustentáveis, não surpreendendo uma eventual compensação geral e/ou individualizada
sobre as alíquotas dos setores.”
“Tudo isso nos conduz a afirmar que o cálculo do impacto
e quando ele afetará a inflação é
muito incerto, podendo, inclusive,
não ocorrer”, analisa Sanchez.
O STF acolheu o princípio da

seletividade para a incidência do
imposto nos serviços considerados essenciais. A rede de lojas
que foi à justiça questionava que
as alíquotas foram majoradas sem
levar em conta a importância dos
setores. O percentual cobrado de
ICMS era superior a de produtos
supérfluos, como brinquedos.
Em relação às pessoas físicas, a
classe média de uma maneira geral
se beneficiará com redução na conta de luz e da operadora telefônica,
já que as classes menos favorecidas
já contam com alíquotas menores.
“Indústrias em geral já obtém
créditos de ICMS e não serão tão
impactadas com essa decisão, mas
empresas da área de varejo, como
redes supermercadistas, shoppings e organizações que usam muito as redes de dados e consomem
um volume alto de energia, e que
não têm a possibilidade de tomar
os créditos deste tributo, serão as
mais beneficiadas com esta decisão”, finaliza Amorim.

Dívida Ativa
reúne cerca de
6,3 milhões de
contribuintes
Atualmente, o Brasil possui
6,39 milhões de contribuintes estão com Dívida Ativa da União
(DAU). Esse indicador reúne pessoas físicas e jurídicas que possuem qualquer débito, vencido e
não pago, podendo ser débitos
de natureza tributária e não-tributária. O dado faz parte de um
levantamento realizado pela DataHub, plataforma de inteligência
de dados multimercado, que visa
explorar as informações de compliance no país.
Outro dado exibido pelo levantamento mostra que 45,35
mil empresas cometeram alguma
infração relacionada à legislação
ambiental e foram autuadas pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama).
Segundo a empresa, transgressões à Lei de Crimes Ambientais
são classificadas em cinco tipos,
ou seja, crimes contra a fauna;
crimes contra a flora; crimes de
poluição e outros crimes contra
o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e crimes contra a
administração ambiental.
O levantamento também aponta que 5,86 miil empresas possuem embargo junto ao órgão.
Desse montante, 22,6% deles estão espalhados pelos estados do
Rio de Janeiro (6%), São Paulo
(5,7%), Santa Catarina (4,9%),
Minas Gerais (4,2%) e Distrito
Federal (1,8%). O impedimento
tem o objetivo de permitir que
aconteça a regeneração do meio
ambiente e a recuperação da área
degradada.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,6456
R$ 5,7600
R$ 6,2684
R$ 0,8716
R$ 320,00

ÍNDICES
IGP-M

0,64% (outubro)
-0,64% (setembro)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
7,75%
0,63% a.m.
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Globo fazendo presidentes que desmoralizam o Brasil: corrupção?
Por Pedro Augusto
Pinho

A

linha editorial do
jornal e de todo
sistema Globo tem
uma característica imutável:
ser contra a soberania nacional e o desenvolvimento
do Brasil. Não é por acaso
que diferentes tendências
políticas sofrem ataques,
são vítimas das fake news
cotidianas daquele empreendimento comercial.
Assim agiu durante os
governos militares, apenas
evitando afrontar Costa e
Silva, Médici e Geisel, para
não perder seus privilégios
de órgão de comunicação;
mas, tão logo ficou claro o
fim dos governos militares,
passou a apoiar as finanças,
que já se articulavam na política partidária brasileira ao
lado da “oposição bonde”
que então se formara (unidade?!).
Tão evidente é o ardor
impatriótico desta empresa
comercial que o nacionalista Leonel Brizola cunhou a
boutade: na dúvida sobre a
direção a tomar, é só ver o
posicionamento da Globo e
seguir para o lado oposto.
O Globo esteve com o fracasso de Fernando Collor,
com a demolição do Estado Nacional de Fernando
Henrique Cardoso, pressionou Luiz Inácio Lula para
opções pelos banqueiros e
contra os brasileiros e, ao
ver que Lula buscava conduzir no sentido de melhorar o nível de vida para população, iniciou a campanha
que ainda hoje permanece contra o ex-presidente.
Apoiou Michel Temer, sua
traição, e o golpe de 2016,
e, na falta de melhor, o tosco Capitão Bolsonaro para
presidente.
Surge agora a possibilidade de novo Jânio, outro
Collor, um FHC, ainda que
menos politicamente preparado, porém de confiança,
pois foi treinado e aprovado
pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da
América (EUA) e pelo seu
órgão de agitação, espionagem e revoluções, a CIA
(Agência Central de Informações).
Sergio Moro é mais um
engodo lançado ao despreparado povo brasileiro.
Sua candidatura como um
paladino da luta contra a

corrupção só não é hilária
porque é maldosa e claramente contra nosso Estado
Nacional, contra o Brasil e
os brasileiros.
O povo brasileiro não
é despreparado por vocação nem por ser diferente
de qualquer outro. Aqui,
como em qualquer sociedade, existe a pedagogia
colonial, que é o modo do
poder se solidificar, avançar e combater outros poderes.
Cunhamos a expressão
“pedagogia colonial” para,
simplificadamente, descrever o conjunto de mensagens, de diferentes origens,
que, absorvidas pelo cérebro das pessoas, as condicionam e as conduzem,
de modo não consciente,
ao longo de toda vida, impondo-lhes pensamentos e
comportamentos de acordo
com os interesses dos poderes em exercício, mesmo
contra suas próprias necessidades e benefícios.
Entre nós, a pedagogia
colonial, introduzida ainda
no período do Brasil Colônia, sempre foi a do interesse das finanças.
Portugal era um reino
territorialmente pequeno,
pouco habitado e pobre.
Elevou-se a potência colonial pelo arrojo e esforço,
sobretudo intelectual, dos
primeiros reis, a partir de
Afonso Henrique (11121185), que descortinou nas
navegações o modo de dotar de autonomia, poder e
riqueza seu reino.
E assim conduziram
seus sucessores, os Afonso, Sancho, Dinis, Pedro,
João e Fernando, até que
nas sucessões de Manuel
(1495-1521) Portugal acaba se submetendo a Castela (1580-1640). Começam
as finanças a se introduzir
no poder lusitano e, com a
vinda de Dona Maria I para o Brasil (1808), chegam
para ficar e dominar ambos
os lados do Atlântico e implantar sua pedagogia colonial.
Muitos fatos de nossa
história, que nos assombram e causam inconformidade, se devem ao interesse
das finanças naquele momento, como o retrocesso
causado no poder nacional,
na economia e na soberania
brasileira com o golpe de
2016 e os governos Temer
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e Bolsonaro, de absoluta
continuidade.
A desinteligência entre o
poder financeiro e Bolsonaro não ocorre pela oposição
nem rebeldia do presidente,
mas pela estreiteza de sua
visão e incapacidade de agir
com proficiência gerencial;
necessita contínua vigilância
e correções de rumo. Ora,
as finanças têm o mundo e
muitos outros problemas,
inclusive de administrar os
capitais marginais e os tradicionais dentro dos mesmos gestores de ativos. O
Brasil é muito importante,
mas não pode tomar tanto tempo nem despender
tanto esforço. Moro parece
mais dócil e capaz. Então o
sistema Globo abraça Moro, sem qualquer pudor, desabridamente.
O leitmotiv “morista”,
seu samba de uma nota só,
é a corrupção. Ele também
trouxe, como Bolsonaro,
seu “posto Ipiranga”, embora, sendo mais falso, não
assuma sua absoluta ignorância econômica e financeira.

Sergio Moro é
mais um engodo
lançado ao
despreparado povo
brasileiro
De tal modo a corrupção
acompanha a vida política
brasileira e tem sido pretexto para os maiores saques
a nossas riquezas, que sinto obrigação de esclarecer
meu entendimento.
No Grande e Novíssimo Dicionário da Língua Portuguesa,
volume II, do acadêmico
Laudelino Freire, encontramos: corrução ou corrupção, s.f. Latim, corruptio; corruptionem. 1. Ação ou efeito
de corromper, putrefação,
decomposição. 2. Devassidão, depravação, desmoralização. 3. Suborno, sedução,
“Podem por largo tempo
impunemente usar e abusar
da corrupção, quando a força parece ineficaz para lhes
assegurar solidamente o
usufruto do poder” (Latino
Coelho).
Porém, na conceituação
em dicionários de ciência
política e de administração,
a corrupção estreita extraordinariamente seu âmbito
para a ação da administração pública. Vemos, desde

aí, como se entranha na
compreensão e na mente das pessoas a pedagogia
colonial. Conheci, e certamente o caro leitor também
conhecerá, vários casos de
corrupção entre empresas
privadas e até mesmo no
ambiente familiar, mas a pedagogia colonial, em especial o corruptíssimo poder
das finanças, busca limitá-la
à área pública, exatamente
para ter um instrumento de
controle e, por que não afirmar, de chantagem sobre os
funcionários e homens públicos.
Apenas três exemplos.
No Dicionário de Política, de
Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco
Pasquino, volume I, da responsabilidade deste último
coautor, lemos no verbete
corrupção: “Assim se designa o fenômeno pelo qual um
funcionário público é levado
a agir de modo diverso dos
padrões normativos do sistema, favorecendo interesses
particulares em troco de recompensa. Corrupto é, portanto o comportamento ilegal de quem desempenha um
papel na estrutura estadual”.
No
dicionário
L’Administration, de Alain
Richard e Dominique Dammame, na coleção de dicionários da editora Hachette,
encontramos: “Corrupção
– é a ação, por um funcionário (público), de solicitar
ou agregar ofertas ou promessas, de doações ou presentes, diretamente ou por
interposta pessoa, cometida
para praticar um ato de sua
função ou de seu trabalho,
ainda que justo, mas não
sujeito ao salário” (tradução
livre), seguida do dispositivo do Código Penal.
No Dicionário de Análise
Política, de Geoffrey K. Roberts, temos: “Em contexto político, é qualquer ato
em que se vale de funções
ou cargos políticos para
fins ilegais ou contra a ética, principalmente, porém,
quando esteja presente algum elemento de vantagem
pessoal (principalmente de
natureza financeira). Exemplos de corrupção, no passado, incluem suborno de
eleitores pelos candidatos,
eleitores exigindo dos candidatos pagamento por
seus votos, uso impróprio
de informações políticas
para vantagem pessoal e,
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em parte, arrendamento de
propriedade pública”.
Antes de interpretar estas três manifestações, todas exemplares quanto à
doutrinação da pedagogia
colonial, vejamos a tese
de doutoramento de Flávia Schilling, apresentada à
Universidade de São Paulo
(USP), Departamento de
Sociologia, em 1997, sobre
dois casos de corrupção,
editada em 1999 pelo Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais (Corrupção: ilegalidade intolerável?).
Na apresentação do trabalho de Flávia Schilling, o
professor USP Francisco de
Oliveira afirma que a corrupção “grassa endemicamente entre nós” e se aplica
“ao sistema capitalista como um todo”. A doutora
Schilling não cai na armadilha da pedagogia colonial;
na Introdução deste seu
livro, deixa claro que seu
entendimento de corrupção é “um conjunto variável de práticas que implica
trocas entre quem detém
poder decisório na política
e na administração e quem
detém poder econômico,
visando obtenção de vantagens – ilícitas, ilegais, ilegítimas – para os indivíduos ou
grupos envolvidos”.
E, no prosseguimento,
ela assinala que a “luta”
contra a corrupção se organiza “em torno do tipo
de demandas, de quem
participa ou pode participar” e serve, inclusive,
como “justificativa para
regimes antidemocráticos,
para medidas de exceção e
ditaduras”.
Se formos à Ética a Nicômaco, livro V, de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.)
já encontraremos a “corrupção”, o que destrói o
privilégio (sic) brasileiro e
a imprescindibilidade de
existência do sistema capitalista. Porém abre, o que
entendemos ser o caso, a relação de domínio e sujeição,
também descritas na Política,
livro I, onde o mestre grego
discorre sobre a família e a
pólis, duas formas naturais
de associação humana. E
que, se umas pessoas têm
mais e outras menos do que
precisam, não só as transações são naturais, mas que
haverá também um tipo
censurável: aquele que procura criar dinheiro a partir

do próprio dinheiro, isto é,
do juro auferido.
Tanto na Ética a Nicômaco
quanto na Política, Aristóteles trata dos “mecanismos”,
inovações para evolução
das transações. E, como óbvio, não há necessidade de
ocupar posições no Estado,
na administração da cidade,
basta ter ou representar um
poder para existir a corrupção.
Nestes tempos neoliberais, de individualismo
exacerbado, é conveniente
recordar que o homem aristotélico está sempre em sociedade, familiar ou da cidade, o que levará o tomismo
(Tomás de Aquino, santo e
doutor da Igreja Católica),
mil e seiscentos anos depois, a reforçar os vínculos
sociais do homem, e não o
entregar ao mercado, à selvageria da interminável disputa, da incerteza da própria vida.
Concluindo esta primeira
parte da crítica à opção do
sistema Globo, acrescentaria que é possível a sociedade sem que haja a sujeição a
um poder setorial, qualquer
que seja sua formação: religiosa, tecnológica, financeira, hereditária ou fundiária.
É no Estado soberano, onde todos seus habitantes sejam cidadãos, participantes,
que encontramos o Poder
legítimo e representativo.
E este Estado não será global, mas nacional, o
Poder do Estado é aquele
que os cidadãos estabeleceram, e pelo qual todos
os habitantes gozarão das
mesmas prerrogativas, dos
benefícios e de idênticas
condições para o desenvolvimento intelectual, físico,
profissional e social, harmônico entre os habitantes
e o meio ambiente.
Este Estado é muito menos utópico do que aquele
construído para o mundo
excludente, mas dito globalizado, com sua única
moeda, a da corrupção e da
fraude, seu único sistema
jurídico, sectário e excludente, da identidade apenas
para se saber menor, da desigualdade tributária, sendo
cada homem competidor
do outro, desconhecendo
a solidariedade e o bem comum.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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O que vale pros precatórios
vale pra dívida interna?

C

oerência não é o forte do setor financeiro. Para
manter as negociatas articuladas pelo governo – desmembramento da Petrobras, privatização da Eletrobras,
entre outros, até um certo grau de calote vale. O movimento mereceu a ironia de Paulo Nogueira Batista Jr. no
artigo “Contra argumentos não há fatos”.
Escreve o economista: “Mesmo assim, a linha dura da
ortodoxia ainda tenta uma rearguard action, uma ação de
retaguarda em defesa do teto [dos gastos]. Integrantes do
mercado financeiro argumentam que a sua preservação
justifica plenamente a postergação de grande parte dos
precatórios. Ora, ora. Eu vivi, leitor, para ver a turma da
bufunfa defender um calote na dívida pública!”
E segue Nogueira: “Os bufunfeiros não deveriam,
entretanto, esquecer que, por legítima extensão do argumento, a defesa da austeridade fiscal poderia então recomendar um calote também nos títulos públicos em mãos
dos investidores. Felizmente para eles, a regra do teto só
se aplica (e não por acaso!) ao gasto primário, e não aos
juros da dívida. Mesmo assim, a rigor, se o importante é
impedir o crescimento real do gasto e da dívida do setor
público, e se calotes são afinal defensáveis, a turma da
bufunfa deveria, por coerência, defender um calote mais
amplo na dívida governamental.

Almirante Negro
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) se une às
fileiras pela inclusão do nome de João Cândido no Panteão de heróis nacionais. O reconhecimento do líder do
movimento de marinheiros que, em 1910, exigiu o fim dos
bárbaros castigos físicos praticados na Marinha de Guerra
está em debate na Câmara dos Deputados. A Marinha,
110 anos depois, continua resistindo.

Descolamento
A importância dada pela grande mídia às prévias do PSDB é inversamente proporcional ao interesse do público.

Rápidas
Foi empossada a nova diretoria (2021/2023) do
Instituto Preservale, que congrega a cadeia produtiva do Vale do Café. Rogério Van Rybroek assume a
presidência; Nestor Guimarães Martins da Rocha será
o vice *** A Revista Justiça & Cidadania e a CNseg farão
a 4ª edição do “Seminário Jurídico de Seguros”, dia 29,
10h, de forma virtual. A coordenação científica é do
ministro do STJ Luis Felipe Salomão. Transmissão ao
vivo nos canais de YouTube da revista e do STJ ***
Auddas criou um blog para ajudar donos de negócios
em suas estratégias de crescimento: blog.auddas.com
*** Edmundo Fornasari, diretor da Equalweb, de acessibilidade digital, palestrou no evento da Startup Rio
sobre estratégias de acesso ao mercado *** O Mandaliti
acaba de receber o título de escritório líder no ranking do The Legal 500 Latin America 2022, na categoria
“Seguros” *** Renata Soares Leal Ferrarezi e Douglas
Manoel Antônio de Abreu Pestana lançam O Brincar
como Ferramenta de Diagnóstico e Intervenção nas Dificuldades
de Aprendizagem, em 5 de dezembro, na Livraria Martins
Fontes da Paulista, às 17h *** Professor e coordenador da disciplina de Coloproctologia da Faculdade de
Medicina da UFRJ, o médico carioca Eduardo de Paula
Vieira tomou posse como novo presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP).

A

s autoridades alfandegárias da China
disseram nesta terça-feira que aceitarão pedidos de importação de carne
bovina brasileira que tenha
recebido certificado sanitário antes de 4 de setembro,
potencialmente permitindo
que os carregamentos retidos nos portos chineses
finalmente sejam liberados
na alfândega.
O Brasil suspendeu as exportações de carne bovina
para a China em 4 de setem-

bro após detectar dois casos
atípicos de doença da ‘vaca
louca’, mas a carne que já
estava nos portos continuou sendo exportada, com
a maior parte não conseguindo passar pela alfândega na chegada à China. Os
casos foram considerados
“atípicos” por serem de um
tipo espontâneo, e não por
transmissão no rebanho.
De acordo com a Organização Internacional de
Saúde Animal (OIE, na
sigla em inglês), casos “atí-

picos” não oferecem riscos
à saúde humana e animal,
e são em geral detectados
em bovinos mais velhos. A
alfândega chinesa atualizou
seu site nesta terça-feira para informar que agora está
aceitando pedidos de importação de carne bovina
certificada antes da suspensão. Não ficou claro quanto
tempo esses procedimentos
levariam, ou a quantidade
de produto presa no limbo
desde a suspensão.
O Brasil é o principal for-

necedor de carne bovina da
China, atendendo a cerca de
40% de suas importações, e
os compradores esperavam
inicialmente que o comércio
fosse retomado em algumas
semanas. Desde que os
casos em bovinos foram
anunciados, o Brasil também notificou dois casos
de distúrbio neurodegenerativo em pessoas, embora
autoridades tenham dito
que eles não estavam relacionados ao consumo de
carne bovina.

Rússia voltará a importar carnes do Brasil

A

Rússia retomará a
importação de carne bovina e suína
de 12 unidades brasileiras
nesta semana, disse o regulador de segurança sanitária
do país nesta terça-feira. A
maioria das restrições aos
produtores brasileiros de
carne bovina e suína pela
Rússia está em vigor desde
2017, devido a alegações do
uso do aditivo ractopamina
na alimentação das criações,
o que grupos brasileiros da
indústria de carne negaram.
No mês passado, a Rússia
já havia permitido a impor-

tação de carne bovina de
três grandes exportadoras
brasileiras. A nova liberação,
a partir desta quinta-feira,
envolve nove unidades de
suínos e três de carne bovina. O departamento russo Rosselkhoznadzor não
revelou os nomes dos frigoríficos. “O Rosselkhoznadzor continua trabalhando na ampliação da lista de
produtores brasileiros certificados para fornecer carne
bovina à Rússia”, afirmou.
A liberação acontece
após a ministra da Agricultura brasileira, Tereza Cristi-

na, ter se reunido em Moscou na semana passada com
o chefe do Serviço Federal
de Vigilância Veterinária
e Fitossanitária da Rússia,
Sergey Dankvert, que ainda garantiu a realização de
uma visita de inspeção ao
Brasil, no primeiro trimestre
de 2022, visando habilitação
de novas plantas frigoríficas
brasileiras para exportação.
A Rússia, que no passado
chegou a ser um dos maiores mercados para o Brasil,
planeja estabelecer uma cota de importação isenta de
impostos de até 200 mil to-

neladas de carne bovina em
2022 para aumentar a oferta
doméstica, como parte das
medidas que o governo espera que ajude a estabilizar a
inflação doméstica, que está
em máxima de cinco anos.
Para o Brasil, maior exportador mundial de carne
bovina, a Rússia é um mercado promissor, já que suas
exportações para a China
foram
temporariamente
suspensas em setembro,
depois que dois casos atípicos de doença da vaca louca
foram relatados no país sul-americano.

Tesouro Direto: Vendas superam resgates em R$ 1,9 bi

A

s vendas de títulos
do Tesouro Direto
superaram os resgates em R$ 1,916 bilhão
em outubro deste ano. Segundo dados do Tesouro
Nacional divulgados nesta
terça-feira, em Brasília, as
vendas do programa atingiram R$ 3,506 bilhões no
mês passado. Já os resgates
totalizaram R$ 1,590 bilhão,
todos relativos a recompras
de títulos públicos. Não
houve resgates por vencimento, quando o prazo do
título acaba e o governo
precisa reembolsar o investidor com juros.
Os títulos mais procu-

rados pelos investidores
foram aqueles corrigidos
pela inflação medida pelo
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA) que corresponderam a 46,7% do total. Os
títulos vinculados à taxa
básica de juros, a Selic,
tiveram participação de
37,8% nas vendas, enquanto os prefixados, com juros definidos no momento
da emissão, de 15,5%.
O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$
74,52 bilhões no fim de
outubro, um aumento de
3,8% em relação ao mês
anterior (R$ 71,77 bilhões)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA NOVO MILÊNIO - COOPERATIVA DE
CONSUMO - CNPJ 29.433.714/0001-75 / NIRE 33400056221
O Diretor Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA NOVO MILÊNIO COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca
todos os Cooperados Associados para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada em nossa sede, porém, não havendo a condição
do acontecimento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19),
será feita por meios online, no dia 04 de dezembro de 2021, em primeira
convocação às 09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total
de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia
Geral Extraordinária: 1. Exclusão de Cooperado Associado; 2. Eleição para
o Novo Mandato da Diretoria. Rio de Janeiro/RJ, 24 de novembro de 2021.
MAURO RODRIGUES ALMEIDA
DIRETOR PRESIDENTE

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO
A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 10 de dezembro de 2021, às 09h30min. Realizará o
leilão SEOP04-21 somente on-line, excepcionalmente não
haverá o leilão presencial, devido a contaminação por
Coronavírus (COVID-19) e o estado de pandemia decretado pela
OMS (Organização Mundial de Saúde), dos veículos apreendidos
ou removidos, a qualquer título e não reclamados por seus
proprietários, classificados como veículos recuperáveis ou
irrecuperáveis dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujos proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF:
100.568.587-87, devidamente matriculado na JUCERJA sob o
nº 032. A cópia do edital poderá ser consultada através dos
sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

e de 21,1% em relação a outubro do ano passado (R$
61,53 bilhões). Em relação
ao número de investidores,
1,06 milhão de novos participantes se cadastraram
no programa em outubro.
O número de investidores
atingiu 14,16 milhões, alta
de 63,6% nos últimos 12
meses. O total de investidores ativos (com operações em aberto) chegou
a 1.707.290, aumento de
25,7% em 12 meses. No
mês, o acréscimo foi de
39.145 novos investidores
ativos.
A utilização do Tesouro
Direto por pequenos inves-

tidores pode ser observada
pelo considerável número
de vendas até R$ 5 mil, que
correspondeu a 82,5% do
total de 523,08 mil operações de vendas ocorridas
em outubro. Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 62,2%. O valor
médio por operação foi de
R$ 6,70 mil. Os investidores estão preferindo papéis
de médio prazo. As vendas
de títulos com prazo de um
a cinco anos representaram
61,3% e aquelas com prazo
de 5 a 10 anos, 25,4% do
total. Os papéis de mais de
10 anos de prazo chegaram
a 13,3% das vendas.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
PORTARIA RIOTRILHOS/PRESI No 189/2021
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA A
CONTRATAÇÃO DE PROJETO BÁSICO
O DIRETOR VICE-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE TRANSPORTES
SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS,
no uso de suas atribuições estatutárias e o constante nos autos do
Processo no SEI-100002/000547/2020,
RESOLVE:
Art. 1o - Autorizar a instauração de procedimento licitatório para a
Contratação de Projeto Básico de Consolidação Estrutural das Áreas
Escavadas da Estação Gávea.
Art. 2o - Designar Comissão Especial de Licitação composta pelo
Chefe da Assessoria de Licitações e Contratos DEJAIR DOS SANTOS
MACHADO, o Assessor Especial ROBERTO LUIS DOS REIS, o
Engenheiro Civil PAULO ALVES CATÃO, o Assistente Técnico de Obra
ANTONIO BATISTA DA SILVA para, sob a coordenação do primeiro,
proceder à elaboração do Edital, receber e julgar as propostas relativas
a referida Licitação.
Art. 3o - Delegar competência ao Coordenador para requisitar pessoal,
material e documentos, bem como solicitar esclarecimentos e/ou
informações aos órgãos da Companhia, os quais deverão ser atendidos
prioritariamente, cabendo ao Engenheiro Civil PAULO ALVES CATÃO
substituí-lo em seus impedimentos.
Art. 4o - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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As caras do governo...

A

propósito da realização do desidratado Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com a realização
da primeira prova no sábado, 20 de novembro, as provas
continuam no domingo, 28 de novembro. O Enem 2021
foi antecedido do escândalo da autoexoneração de 37
funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (Inep), motivados pela
imposição de pressão psicológica e vigilância velada na
formulação do Enem 2021, para deixarem de fora enunciados de provas e questões contrários aos interesses do
governo. O presidente disse que “o Enem começa a ter a
cara do governo”.
Cara do governo: qual delas?

Enem desidratado tem a
‘cara do governo?’
Inscreveram-se para o Enem 2021, em todo o Brasil,
3.109.762 candidatos, o menor número de inscritos observado desde 2005. Os cinco estados com os maiores números de inscritos foram São Paulo (com 450.219 inscritos;
22% dos quais ausentes no primeiro dia de provas); Minas
Gerais (com 294.853450.219 inscritos; 25% dos quais
ausentes no primeiro dia de provas); Bahia (com 237,052
inscritos; 26% dos quais ausentes no primeiro dia de
provas); Rio de Janeiro (com 213.214 inscritos; 25% dos
quais ausentes no primeiro dia de provas) e Ceará (com
206.185 inscritos; 29% dos quais ausentes no primeiro dia
de provas).
Em comparação com o ano anterior, observa-se um
branqueamento do certame, com redução na participação de pretos, pardos e indígenas. As taxas de ausência
registram que a maior ausência proporcional ocorreu no
Estado do Amazonas, tendo alcançado 41% de 77.578
inscritos.
Interferir indevidamente é a cara do governo?

Amazônia em chamas tem
‘a cara do governo?’
“Malandro demais se atrapalha”, diz o vulgo na República Independente de Del Castillo, subúrbio do Rio de
Janeiro (RJ). Crente de que a imprensa internacional iria
engolir qualquer informação, o governo segurou os dados
do desmatamento assustador na Amazônia, o maior nos
últimos 15 anos.
De agosto de 2020 a 27 de julho de 2021, foram desmatados 13.235 km², segundo números divulgados pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A alta
corresponde a 22% e os dados já eram conhecidos em 27
de outubro, antes da COP 26, portanto. Só foram divulgados com a conferência encerrada, porém.
Relaxar as condições de operação dos órgãos de controle ambiental e deixar a floresta queimar é a cara do
governo?

Esconder informações tem
‘a cara do governo?’
O governo brasileiro comprometeu-se a acabar com o
desmatamento ilegal na Amazônia. Falta a ele credibilidade, porém. Isto se evidencia na imprensa internacional.
Da Al Jazeera, rede de TV: “O maior desmatamento na
Amazônia em 15 anos foi divulgado depois que o governo
brasileiro se comprometeu, na COP26, a acabar com o
desmatamento ilegal, até 2028. A alta de 22% no desmatamento mina as garantias do presidente Jair Bolsonaro de
que o país está reduzindo a extração ilegal de madeira e
também destaca que a área de floresta derrubada é quase
17 vezes o tamanho da cidade de Nova York” ao jornal
The Washington Post (“O recorde em 15 anos voa na cara
das recentes tentativas do governo Bolsonaro de reforçar
a sua credibilidade ambiental”), passando pelo Le Monde,
pelo The Guardian, pela BBC e mais veículos da maior
credibilidade da imprensa internacional.
Omitir a verdade é a cara do governo?

Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 l Monitor Mercantil

Prazo para declarar imóveis sem
inscrição imobiliária termina dia 30

P

roprietários de casas
e apartamentos que
não possuem inscrição imobiliária individualizada no Cadastro de Contribuintes do IPTU do Rio de
Janeiro têm até o dia 30 de
novembro para apresentar a
Declaração Anual de Dados
Cadastrais (Decad). Com a
inclusão deste grupo, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e
Planejamento, passa a tornar
mais simples a obtenção do
IPTU individualizado.
“Esta é uma reivindicação
antiga de quem mora em terrenos com vários lotes. Por
isso, a Prefeitura vem trabalhando nesse projeto, que
simplifica todo o processo de

individualização do IPTU e
facilita a vida de quem quer
ficar regular. É uma medida
boa para o contribuinte e para o município, que fica com
as informações dos imóveis
atualizadas”, disse o secretário de Fazenda municipal,
Pedro Paulo.
O procedimento vale
apenas para casas e apartamentos localizados nos
bairros de Vargem Grande,
Vargem Pequena, Barra da
Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá,
na Zona Oeste da cidade.
Também só podem enviar
a declaração titulares de
apartamentos de prédios
com até três pavimentos,
incluindo térreo. Imóveis

residenciais construídos em
áreas públicas ou áreas de
preservação ambiental não
serão contemplados.
A declaração deste grupo
de contribuintes vai permitir a individualização da
inscrição imobiliária para
moradores de loteamentos
que até o momento não tinham essa possibilidade. A
Decad é uma nova forma,
mais simples e 100% online, de declarar a atualização
de informações de imóveis
e dos dados pessoais do
contribuinte. Aberto em
junho, o procedimento era
válido apenas para moradores de imóveis residenciais
já cadastrados. Nesta fase,
moradores que fizerem a

declaração também serão
contemplados com o desconto de 5% no IPTU, mas
o benefício só incidirá no
imposto a ser cobrado em
2023.
Para fazer a Decad, os
contribuintes devem acessar o portal Carioca Digital,
se cadastrar ou entrar com
seu cadastro, clicar na opção Decad e digitar o número da inscrição imobiliária fiscal do terreno onde
o imóvel está construído.
Será necessário, ainda, juntar a certidão de ônus reais
do terreno. Além dessas
informações, devem ser informados endereço, nome
e CPF do contribuinte, área
edificada e idade do imóvel.

Receita libera consulta a lote residual do IRPF de novembro
Já está disponível para consulta o lote residual
de restituição do Imposto
de Renda de Pessoa Física
(IRPF) do mês de novembro de 2021. O lote inclui
também restituições residuais de exercícios anteriores.
Segundo a Receita, o crédito bancário para 260,41 mil
contribuintes será realizado
no dia 30 deste mês, no valor total de R$ 450 milhões.
Além de contribuintes
que têm prioridade legal,
como idosos, pessoas com
alguma deficiência física ou

mental ou moléstia grave e
aqueles cuja maior fonte de
renda é o magistério, também estão nesse lote 199,66
mil contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o último dia 9.
Para saber se a restituição
está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet,
selecionar em Meu Imposto de Renda e, em seguida,
em Consultar a Restituição.
A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo

a consulta simplificada ou
completa da situação da
declaração, por meio do
extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se
identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la,
corrigindo as informações
que porventura estejam
equivocadas. A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo
para tablets e smartphones que
possibilita consultar diretamente nas bases da Receita
Federal informações sobre
liberação das restituições do

IRPF e a situação cadastral
de uma inscrição no CPF.
O pagamento da restituição é realizado diretamente
na conta bancária informada na declaração de Imposto de Renda. Se, por algum
motivo, o crédito não for
feito (por exemplo, a conta
informada foi desativada),
os valores ficarão disponíveis para resgate por até
um ano no Banco do Brasil.
Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos
valores de forma simples e
rápida pelo Portal BB

Museu da História e Cultura Afro-Brasileira é inaugurado
Vizinho ao Cais do Valongo, na Gamboa, região
central do Rio de Janeiro, o
Museu da História e Cultura Afro-Brasileira (Muhcab)
foi inaugurado nesta terça-feira. O espaço é um dos
15 pontos de memória que
compõem a Pequena África,
na região portuária, e fica localizado no Centro Cultural
José Bonifácio. O museu foi
criado em 2017, por meio
de decreto, mas nunca tinha

sido aberto ao público. Na
época, o Muhcab foi idealizado para ser um braço do
centro que ainda será criado
para catalogar o acervo arqueológico encontrado naquela região.
Foi definido como um
museu de tipologia híbrida:
museu de território, museu
a céu aberto, museu de responsabilidade social e museu histórico. Está situado
na Pequena África, região

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da Enseada Indústria Naval
Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos termos
do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária, no dia 02 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, na
sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 (Parte),
Santo Cristo, CEP 20.220-710, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, a fim de deliberar, em Assembleia Geral Extraordinária, sobre
Orientação de voto dos representantes da Companhia na Assembleia Geral
Extraordinária da Enseada Indústria Naval S.A. – Em Recuperação Judicial
(“ENSEADA”) sobre a PD.07/2021–ENSEADA – Celebração de Termo de
Encerramento de Pendências referentes ao Contrato Conversões. Rio de
Janeiro, 24 de novembro de 2021. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação INDENIZATÓRIA, movida por CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO RIO PARÁ em face de ESPÓLIO DE LUBA FARINI,
processo nº 0084216-86.2000.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ESPÓLIO DE LUBA FARINI, através
de seu representante legal TULLIO LUIGI FARINI, que em 1º/12/
21, às 13:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o
Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica
(on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes
no dia 02/12/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer,
na forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 5º
RGI, matrícula nº 101926, Av. Nossa Senhora de Copacabana nº
912 apto 801 – Copacabana - RJ, avaliado as fls. 576/578 em 15/
10/21, por R$ 1.380.000,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 17/11/21. Eu, Cristina Mourão Heredia, Chefe
de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ROSSIDÉLIO
LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

com papel fundamental no
resgate, na preservação e revitalização da memória afro-brasileira e que tem como
marco zero o Cais do Valongo. No espaço, o público
poderá conferir algumas das
obras do acervo, que reúne
aproximadamente 2,5 mil
itens, entre pinturas, esculturas e fotografias, além de
trabalhos de artistas plásticos contemporâneos. Por
ser um museu de território,

as edificações e os elementos urbanos também são catalogados como acervo.
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que foi feito
um grande investimento para
que o prédio funcione como
uma espécie de farol que, junto com o Instituto dos Pretos
Novos e o Cais do Valongo,
possa chamar a atenção para
a cultura do povo negro na
formação da história da capital fluminense.

AVISO DE LEILÃO
A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), por intermédio do Instituto
do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS/
FIOCRUZ, faz saber que venderá, através do leiloeiro público
Wilkerson Machado dos Santos, bens permanentes inservíveis,
usados e/ou sucatas, de sua propriedade, em leilão no
dia 09/12/2021, às 11h, no site www.machadoleiloes.com.br,
estando disponível edital completo e catálogo no site e no
escritório, Avenida Erasmo Braga N. 227, Grupo 704, Centro/RJ.
Tel: 21-3865-5135.
ALEXANDRE SILVA MUNIZ
Presidente da Comissão Especial de Alienação
SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGENS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – SINDHOTEIS-RJ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente do SINDICATO DE HOTÉIS E MEIOS DE HOSPEDAGENS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – SINDHOTEIS-RJ, com sede e foro na
cidade do Rio de Janeiro – RJ, na Rua Maria Eugenia 300, sala 13 –
Humaitá – RJ, CEP: 22261-080, inscrito no CNPJ sob o nº 15.294.428/
0001-61, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto
Social, pelo presente edital, convoca TODOS os Srs. Representantes
Legais das empresas integrantes da categoria de Hotéis, Apart Hotéis,
Motéis, Hospedarias, Albergues, Pensionatos e demais meios de
hospedagens do Município do Rio de Janeiro – RJ, FILIADOS OU NÃO ao
SINDHOTEIS-RJ, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CATEGORIA ECONÔMICA REPRESENTADA PELO SINDHOTEIS-RJ, que será
realizada no dia 29 de novembro de 2021, no Hotel Windsor Barra,
Salão Imperial, endereço: Av. Lúcio Costa, 2630 - Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ, 22620-172 em primeira convocação às 10:00h,
com a presença de metade mais um para deliberar ou votar a pauta do dia.
Não havendo este quórum para sua instalação em primeira convocação,
a Assembleia será realizada, em segunda convocação às 10:15h com
qualquer número de presentes, com a seguinte pauta do dia: 1 –
Aprovação dos termos da proposta FINAL da Convenção Coletiva
de Trabalho, exercício 2021/2023 a ser firmada com o Sindicato
dos Garçons Barman e Maitre do Estado do Rio de Janeiro
(SIGABAM). 2 – Deliberar sobre a aprovação da cobrança
contribuição empresarial negocial em favor do Sindicato a ser
proposta pela diretoria. Informamos que somente poderá votar o titular,
sócio administrador ou representante legal dos estabelecimentos da
categoria econômica representada pelo SINDHOTEIS-RJ (CNAE GRUPOS
551 e 559) acompanhado de cópia do documento que comprove a posição
de sócio administrador ou representante legal; ou procuração específica
com firma reconhecida para esta assembleia, sendo a representação
única para cada CNPJ ou para cada rede de estabelecimentos hoteleiros.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2021.
Alfredo Lopes de Souza Junior
Diretor-Presidente do SINDHOTEIS RIO
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Conversa com investidor: Enauta (ENAT3)
Divulgação Enauta

Por Felipe
Cavalcante,
analista da Trade
Machine

A

tuando no setor de
exploração e produção de óleo e gás,
a Enauta fechou o 3T21
com uma receita líquida
de R$ 588,3 milhões, com
um crescimento de 162,1%
comparado ao 3T20. A
companhia apresentou um
Ebitdax (medida usada pelo
setor calculada da seguinte
maneira: Ebitda + despesas
de exploração com poços
secos ou subcomerciais)
de R$ 438,8 milhões, crescimento de 182,3%; uma
Margem Ebitdax de 74,6%,
crescimento de 5,3 p.p.; e
um lucro líquido de R$ 134
milhões, crescimento de
351,7%.
Este foi o primeiro trimestre com reconhecimento de 100% dos resultados
do campo de Atlanta, que
produziu mais de 19 milhões de barris, o que gerou
recorde de geração de receita para a Enauta. Para o
4T21, está previsto o início
da perfuração do primeiro
poço exploratório na Bacia
de Sergipe-Alagoas, cujos 9
blocos são considerados de
alta prospectividade.
Neste Conversa com Investidor, Renata Amarante,
gerente de Relações com
Investidores da Enauta,
conversou com Felipe Cavalcante, analista da Trade
Machine.
A Enauta passa hoje

por um processo de restauração do seu portfólio e aquisição de novos
campos. À parte de seus
investimentos mais tradicionais em águas profundas, foi noticiado que a
companhia está aberta a
oportunidades em águas
rasas e áreas terrestres.
Por que essa mudança
e qual o valor que isso
agrega a companhia?
Desde que anunciamos o
reposicionamento estratégico da Enauta no final de
2020, seguimos trabalhando com disciplina financeira, foco em rentabilidade e
geração de valor através da
diversificação do portfólio.
Buscamos oportunidades
onde acreditamos ser possível obter maior eficiência
operacional e que, em paralelo, nos tragam ampliação
e diversificação de fontes
de receita. Estamos reconstruindo nosso portfólio
de ativos com ênfase em
campos já em produção e
acreditamos que podemos
combinar a previsibilidade
de um conjunto de ativos
geradores de caixa com um
portfólio de alto potencial
exploratório.
A companhia se mantém
capitalizada, com saldo de
caixa de R$ 2,4 bilhões, em
um ambiente favorável para
a realização de aquisições.
Continuamos
confiantes
nas perspectivas que temos
pela frente.
Como está a condução
do processo de licitação
do FPSO Definitivo para

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 44ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 320, 322, 324 - B CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2469 E-mail: cap44vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO
DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE VIKNA
em face de JORGE TEIXEIRA DA SILVA e LUCIA DE VASCONCELOS
TEIXEIRA,
nos
autos
do
PROCESSO
Nº 0067560-88.1999.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) SYLVIA THEREZINHA HAUSEN DE AREA LEÃO –
Juiz Titular da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação
em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco)
dias, a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s) e
Credor hipotecário, que será realizado o leilão do imóvel penhorado
às Fls. 287 devidamente retificado às fls. 313 dos
supramencionados autos, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS
REPRESAS CARDOSO matriculado na JUCERJA sob o nº 150,
com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de
Janeiro, RJ. CEP: 20090-030, e Telefones: (21) 99315-4063, (21)
99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão será
realizado no dia 13/12/2021 às 12h para venda por valor igual ou
superior à avaliação, e não havendo lance, o Segundo Leilão será
realizado no dia 16/12/2021 às 12h, para venda pela melhor oferta,
onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, sendo certo que os lances serão realizados
exclusivamente através do portal do site do leiloeiro:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada serão recebidas exclusivamente
através
do
e-mail
sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO (Laudo de avaliação fls. 476/
481): APARTAMENTO Nº 306, SITUADO NA RUA ARAÚJO LEITÃO
Nº 176, ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO
PRIMEIRO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS SOB O Nº 40.658 E
NA PREFEITURA MUNICIPAL SOB O Nº 1.670.056-9 E C.L. Nº 012062, COM 62M² DE ÁREA EDIFICADA, DUAS VAGAS DE GARAGEM E
FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO DE 0,01781. DAS CONFRONTAÇÕES
E DIVISAS: Medindo o terreno designado por lote 01 do PA 38320,
em sua totalidade 22,00m de frente pela Rua Araújo Leitão; 22,28m
de fundos; 56,50m à direita, e à esquerda mede 19,90m mais
29,70m confrontando à direita, com o nº 198 da Rua Araújo Leitão,
à esquerda, com o nº 1090 da Rua Barão do Bom Retiro e, nos
fundos com a casa 09 da vila 1072 da Rua Barão do bom Retiro.
EDIFÍCIO: Construção antiga, 1984, ocupação residencial, com
oito pavimentos e seis apartamentos por andar. Revestido
externamente com argamassa com pintura e janelas em esquadria
de alumínio. Apresenta o hall social com piso em mármore, porta
de vidro, portão de ferro e escadas e corredores em marmorite. É
servido por interfone, playground, dois elevadores e garagem no
pavimento de acesso. APARTAMENTO: De fundos, situado no
terceiro pavimento, com área edificada de 62 ms2, piso revestido
em tábua corrida, divide-se em varanda, sala, dois quartos, cozinha,
banheiro, área de serviço e dependências de empregada.
Encontra-se em regular estado de conservação, necessitando de
reformas de alvenaria e hidráulica. DA AVALIAÇÃO: Assim, foi
avaliado no index. 476/481 e homologado no index. 591 o imóvel
acima descrito, seu respectivo terreno e direito a duas vagas de
garagem em no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), correspondentes a 40.482,522 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE
O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão
Enfitêutica atualizada em 22/11/2021, constam débitos de IPTU no
valor total aproximado de R$ 1.340,82 (hum mil, trezentos e quarenta
reais e oitenta e dois centavos); Constam Débitos de FUNESBOM
inerentes ao período de 2016 até 2020 cujo valor aproximado perfaz
a quantia de R$ 506,52 (quinhentos e seis reais e cinquenta e
dois centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizados
até 22/11/2021 perfaz a quantia de R$ 385.238,29 (trezentos e
oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove
centavos). Ciente os interessados que todos os débitos acima
apresentados, serão atualizados até a data do leilão.

o campo de Atlanta?
O processo licitatório da
unidade de processamento
(FPSO) e demais equipamentos do Sistema Definitivo segue conforme o planejado. No segundo trimestre
deste ano, foi iniciado o
processo de licitação dos
demais sistemas submarinos e barcos de apoio para
a próxima fase de Atlanta,
com prazos de conclusão
sincronizados à licitação do
sistema flutuante de produção. Em agosto, também
iniciamos o processo de licitação dos equipamentos e
serviços necessários para a
perfuração do próximo poço produtor, com previsão
de início da perfuração no
terceiro trimestre de 2022.
Ainda em agosto, assinamos o Memorando de
Entendimento (MoU) com
a Yinson Holdings Berhad,
para a negociação direta e
exclusiva dos contratos de
fornecimento do FPSO
para o Sistema Definitivo,
que considera uma unidade
com capacidade para processar 50 mil barris de óleo
por dia, ao qual estarão conectados de seis a oito poços produtores, três deles já
em operação no Sistema de
Produção Antecipada.
Em outras palavras, estamos negociando exclusivamente com a Yinson, uma
empresa tradicionalmente
fornecedora de FPSOs,
mundialmente conhecida,
que corresponde às nossas
expectativas de entregar um
sistema de produção seguro
e robusto.

Excluindo o plano relacionado ao Sistema Definitivo do campo, quais
as ações da companhia
para mitigar os riscos relacionados à produção
do campo de Atlanta, visto os recentes problemas
operacionais e paralisações?
Iniciamos nossa produção no campo de Atlanta
em 2018, através de um
Sistema de Produção Antecipada. Como o próprio
nome diz, seu principal objetivo é acumular conhecimento e informações sobre
o campo, validar premissas
e estudos técnicos e testar
sua produção comercial,
ganhando experiência e solidez para o desenvolvimento de um Sistema Definitivo
seguro e robusto.
No momento, estão em
andamento atividades de
reparo nos equipamentos
que apresentaram problemas e de ampliação da capacidade de tratamento de
água no FPSO Petrojarl I
e, assim, possamos aumentar a produção de óleo. O
término da primeira etapa,
que prevê expansão de 35%
no volume de água tratada,
está previsto para o final de
2021.
O terceiro trimestre deste ano marca o período em
que operamos com a totalidade do campo de Atlanta,
gerando recorde de geração
de receita. A companhia alcançou uma receita líquida
de R$ 588,3 milhões, com
um lucro líquido de R$ 134
milhões. Nosso time segue

OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA 40.658 DO IMÓVEL PERANTE AO
PRIMEIRO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS: Cientes os
interessados do seguinte: Que consta no R-6 COMPRA E VENDA
em favor dos executados; Que consta no R-7 HIPOTECA em favor
da Caixa Econômica Federal; Que consta no R-9 PENHORA deste
autos; Que consta no AV-10 CESSÃO DE CRÉDITO onde a Caixa
Econômica Federal cedeu e transferiu seus direitos creditórios
decorrentes da hipoteca objeto do R-7 à EMPRESA GESTORA DE
ATIVOS EMGEA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO:
Ciente os interessados do seguinte: Que os Executados foram
citados conforme index. 75/76; Que no index. 190/192 consta
Sentença julgando procedentes o pedido autoral; Que no index.
285 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi
Lavrado no index. 287, devidamente retificado no index. 313; Que
os Executados foram intimados da Penhora no index. 404/413.
DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de
acordo com as datas e horários previstos no presente edital, sendo
certo que os horários considerados neste edital serão sempre o
fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do
leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o
cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente através do
site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco

trabalhando na retomada da
operação do terceiro poço,
com previsão de retorno
mantida para o primeiro trimestre de 2022.
Muito se fala que embora o cenário seja promissor para o setor, os
riscos da variação no preço do Brent, da variação
na taxa de câmbio e a dependência da Petrobras
para aquisição de novos
ativos são bastante significativos. Como a empresa enxerga o mercado futuro para o setor de óleo
e gás brasileiro? Com os
desinvestimentos da Petrobras, como fica a concorrência do setor? Os
riscos das constantes interferências governamentais tendem a se dissipar?
Na Enauta, importantes
eventos recentes posicionam a companhia em um
patamar inédito em termos
de capacidade de produção

e geração de receita futura,
que inclui ganhos de eficiência e otimização de recursos, acompanhados de
conquistas relevantes no
âmbito ESG.
No Brasil, vivemos uma
nova abertura no mercado
com inúmeras possibilidades de crescimento. Os desinvestimentos da Petrobras
abrem certamente grandes
oportunidades para diversas
operadoras e prestadores de
serviço, com capacidades
de produção específicas e
especializadas em operações menos vultuosas.
Entendemos que há espaço para todo mundo.
Para um mercado atento,
os desinvestimentos significam a real quebra do monopólio do setor e a abertura de possibilidades reais
de investimento para novos
players entrantes dispostos
a investir.
Coordenação: Jorge Priori

do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerarse-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado deverá ser depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892, caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso haja algum interessado
em participar do leilão através do oferecimento de lances para
pagamento parcelado, o mesmo deverá fazê-lo por escrito (nos
termos do art. 895, I e II do CPC), entregue ao Leiloeiro através do
e-mail: sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de
cada leilão, para controle e posterior apresentação das propostas
ao M.M. Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 3. Feito o leilão, lavrar-se-á de
imediato o auto de arrematação ou o auto de leilão negativo (artigo
901, do CPC). 4. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1.
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o
valor correspondente a 3% (três por cento), que será devido nos
casos de arrematação, o qual não está incluso no montante do
lance. 4.2. Serão reembolsadas ao Leiloeiro as despesas
obrigatórias, assim entendidas aquelas correspondentes à
publicação do edital, uma vez, em Jornal de ampla circulação e as
referidas no artigo 884 do CPC/2015, observando-se, quanto às
certidões essenciais à prática do ato, o que dispõe a Lei n° 7.433/
85 e a Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça
deste Estado (parte extrajudicial). O depósito do valor arrecadado
deverá ser efetuado integralmente, para posterior reembolso das
despesas, uma vez aprovadas pelo Juízo as contas do leiloeiro. 5.
Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre de
débitos fiscais e condominiais, debitados do valor do lanço do
arrematante, na forma do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art.
908 do CPC. 6. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes
todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu
favor. 7. Não havendo expediente forense na data designada, o
leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo
horário e local. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo.
Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública por
intermédio deste Edital, na forma do art. 889 § único do CPC/
2015. O edital se encontra disponibilizado nos autos deste
processo e será publicado no site do leiloeiro. Rio de Janeiro, 23
de novembro de 2021. Eu, Marcio Celani Barbosa - Mat. 01-27568
- Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr(a). SYLVIA
THEREZINHA HAUSEN DE AREA LEÃO – Juiz Titular.
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Silva e Luna é criticado por senadores
e sindicatos após audiência na CAE

S

enadores questionaram a política de preços de combustíveis
da Petrobras, em audiência
pública da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
nesta terça-feira. O presidente da estatal, general
Joaquim Silva e Luna, defendeu a empresa e atribuiu
os sucessivos aumentos
da gasolina, do diesel e do
gás de cozinha nos últimos
meses a uma série de fatores. Suas declarações foram
igualmente criticadas pelos
sindicatos dos petroleiros.
“O presidente da Petrobras omitiu fatos da sociedade sobre a responsabilidade da gestão da empresa
nos aumentos abusivos de
preços dos combustíveis,
decorrentes da equivocada política de Preço de
Paridade de Importação
(PPI), adotada pelo então
presidente Michel Temer e
mantida pelo governo Jair
Bolsonaro”, disse em nota a
Federação Única dos Petroleiros (FUP).
“Em audiência de quase três horas de duração,
Silva e Luna não disse que

somente neste ano, nas refinarias, a gasolina subiu
71,6%, com 13 aumentos; o
diesel 64,5%, com 14 altas;
e o gás de cozinha 47,7%,
com oito reajustes. Preferiu afirmar que a empresa
ficou 90 dias sem reajustar
o gás de cozinha (GLP),
como se isso fosse uma
vantagem, mesmo sabendo
que o preço do botijão do
gás de cozinha, acima de R$
120,00 em algumas regiões
do país, representa mais de
10% do salário-mínimo, e
que famílias carentes estão
usando lenha para cozinhar,
em alternativa ao gás”, citou
a FUP.
Aumento nos combustíveis
Segundo informações da
Agência Nacional do Petróleo (ANP), nos últimos dois
anos, o valor do litro da gasolina cobrado pela estatal e
os importadores subiu e R$
1,20 para R$ 2,02 (em outubro de 2021) um aumento
de quase R$ 0,82. Nenhum
outro componente teve
uma expansão tão grande
de preços.

Para a FUP, Silva e Luna
mentiu também ao inflar o
atual nível de utilização da
capacidade de refino e não
disse que a gestão da empresa reduziu deliberadamente o fator de utilização
das refinarias, que hoje atinge 75%, em média. A medida provocou redução na
produção interna e elevou
importações de derivados,
a preços de PPI, que só beneficiam tradings e importadores.
“As refinarias da Petrobras podem refinar 2,4 milhões de petróleo por dia,
mas, por decisão da gestão
da empresa, elas estão refinando abaixo dessa capacidade. Desde que o PPI foi
implantado em 2016, as refinarias tiveram a carga de
produção reduzida e operam hoje com uma média
de 75% de sua capacidade
total. Com isso, o Brasil
passou a importar cada vez
mais derivados”, destaca o
coordenador-geral da FUP,
Deyvid Bacelar.
Segundo ele, quem ganha com essa política são
as importadoras de com-

bustíveis. No caso da gasolina, a produção atual
das refinarias é suficiente
para abastecer o mercado
interno, mas, mesmo assim, o Brasil está importando gasolina a preços
internacionais.
“Em relação ao óleo
diesel e ao GLP, o país
precisa aumentar a produção nacional em 24% e
em 37%, respectivamente,
para deixar de importar
esses produtos. Ou seja, se
as refinarias da Petrobras
operassem com 100% da
sua capacidade, o país praticamente não precisaria
importar derivados” acrescenta Bacelar.
Ele acrescentou que Silva
e Luna não disse que o PPI
garantiu elevados lucros para a Petrobras e o pagamento de dividendos recordes
a acionistas, no valor total
de R$ 63,4 bilhões este ano,
dos quais 43% são reservados a investidores não-brasileiros, e muito acima dos
investimentos da Petrobras,
de R$ 37 bilhões este ano,
apresentados por ele aos senadores.

Papeis da Petrobras sobem com alta do petróleo
Ações marcaram alta acima de 5%

O

Ibovespa chegou
a operar abaixo
dos 102 mil pontos nesta terça-feira (23),
momento em que apagou
os ganhos do início da
sessão. Mas conseguiu se
recuperar e manter o desempenho positivo no dia,
garantido em boa parte pelo
avanço das principais blue
chips, como Petrobras, Vale
e Itauunibanco, comentou
o economista Alexsandro
Nishimura, economista, head de conteúdo e sócio da
BRA.
Segundo ele, as ações de
Vale acompanharam a recuperação do minério de
ferro, que se aproximou
de US$ 100 a tonelada em
Qingdao. “A commodity se
valorizou devido notícias
positivas sobre o setor imobiliário, com elevação de
vendas de terrenos e de preços. Há também melhora
na expectativa de demanda,
com possível retomada da
produção das siderúrgicas”.
O economista citou que
os papeis da Petrobras subiram com a forte alta do
petróleo, que se valorizaram
mesmo com a liberação de
estoques estratégicos pelos
Estados Unidos. As ações
da estatal puxaram as altas
do Ibovespa na tarde desta
terça-feira (23), dia em que
o petróleo tipo Brent subiu

mais de 3%, a US$ 82,33.
Por volta das 15h40, os papéis preferenciais da estatal
negociadas na B3 marcavam
alta de 5,2%, a R$ 27,70.
Juros
Nishimura disse que a
curva de juros pressionou
as ações das empresas de
tecnologia, geralmente mais
sensíveis devido à dependência de capital para financiamento das operações. O
desempenho das techs também ocorreu em linha com
o exterior. Os juros futuros
maiores também afetaram
os papéis das varejistas e
construtoras.
“No exterior, os pregões
foram em sua maioria negativos, pressionados pela
perspectiva de elevação dos
juros tanto nos EUA como
na Europa. Esta percepção
ocorre após a confirmação
de Jerome Powell para mais
um mandato no comando
do Fed, banco central dos
EUA, juntamente com comentários hawk de diretores do ECB.
Fala de Bolsonaro
A declaração infeliz do
presidente Jair Bolsonaro
sobre os resultados da Magazine Luíza rendeu análise.
Bolsonaro atribuiu a queda

das ações da varejista ao
apoio de Luiza Trajano ao
ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva.
Nishimura afirmou que
não acredita que o mercado
penalize ainda mais a ação
por um comentário ideológico vindo do presidente
Bolsonaro. Principalmente
porque as ações da Magazine Luiza, assim como de
outras varejistas, vêm sofrendo com o atual cenário
macroeconômico nacional,
que traz elevado nível de
inflação, juros em alta e desemprego elevado. “Todos
estes fatores impactam sobre o poder de compra dos
consumidores, o que naturalmente se reflete sobre as
empresas deste setor”, comentou.
“No caso da Magazine
Luiza, no balanço do terceiro trimestre, os analistas apontaram que a deterioração macro começou
a aparecer, devido ao fraco desempenho do varejo
físico, consumo de caixa
para fortalecimento dos
estoques e lucratividade
pressionada”, acrescentou
o economista.
Queda
Em 2021, a Magazine
Luiza viu suas ações caírem
mais de 60%. Os papéis, que

eram cotados a R$ 25,18 no
primeiro pregão do ano,
valiam R$ 9,27 no fechamento da última sexta-feira
(19). Em 12 de novembro,
a varejista reportou que seu
lucro líquido ajustado no
terceiro trimestre foi de R$
143,5 milhões de reais, uma
queda de 30% quando comparado com o mesmo período de 2020. Se considerados itens não recorrentes, o
lucro líquido recuou 89,5%,
para R$ 22,6 milhões.
Segundo Nishimura , a
companhia também sinalizou a continuidade de uma
perspectiva desafiadora no
varejo físico por conta do
macro, mas acredita que
a dinâmica do marketplace deve seguir robusta. Os
players do mercado apontam que o cenário macroeconômico brasileiro é um
grande desafio para empresas do setor de varejo, pois
inflação alta retira poder de
compra do consumidor, assim como os juros altos e o
desemprego. A concorrência acirrada no setor é outro
fator que os analistas costumam apontar. Por exemplo,
o Mercado Livre anunciou
a inauguração de um centro logístico exclusivo para itens de grande porte, o
que foi visto como mais um
sinal de avanço da concorrência.

Mercado Bitcoin vai
devolver dinheiro
retirado por hackers

O

Mercado Bitcoin
foi condenado a
devolver os valores retirados indevidamente
da conta de um cliente em
razão de fraude cometida
por hackers. O cliente, representado pelo advogado
Diego Maldonado Prado, do escritório Queiroz,
Maldonado e Rodrigues
Sociedade de Advogados,
alegou que sua conta foi
invadida em novembro de
2020. Após a ação criminosa, o saldo de R$ 73 mil foi
completamente zerado. Ele
tentou resolver o caso diretamente com o Mercado Bitcoin, porém não teve êxito.
No julgamento da ação, o
juiz Paulo de Tarso Bilard de
Carvalho, da 2ª Vara Cível de
São José dos Campos (SP),
explicou que houve comprovação de que “estranhos à relação jurídica entre as partes”
entraram no sistema do Mercado Bitcoin e subtraíram os
valores da conta de criptomoedas do autor.

Segundo o juiz, o Mercado Bitcoin admitiu a falha
em seu sistema de segurança. “Enfim, evidencia-se
falha na prestação de serviço do réu (CDC, artigo
14), devendo o réu ressarcir
eventuais prejuízos do autor independentemente de
culpa. Aliás, a Súmula 479,
do STJ reconhece esta responsabilidade: as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações
bancárias”, disse.
O Mercado Bitcoin terá
que restituir o valor total
descontado da conta do
autor. Entretanto, o magistrado negou o pedido
de indenização por danos
morais. Para Carvalho,
embora o episódio possa
ter causado aborrecimento e transtornos ao autor,
não houve ofensa a sua
personalidade.

Oportunidades no setor
de petróleo e gás natural

A

s oportunidades
no setor de petróleo e gás natural
foram o principal assunto do primeiro dia do V
Fórum Energias de Sergipe, realizado nesta terça-feira. A programação,
que se estende até esta
quarta-feira (24), é realizada de maneira virtual e
tem como objetivo apresentar e debater cenários
e oportunidades para a
inserção das micro e pequenas empresas sergipanas na cadeia de Energia,
abrangendo os segmentos de Petróleo e Gás e
Energias Renováveis.
A iniciativa é uma realização do Governo de Sergipe
por meio da Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência
e Tecnologia (Sedetec), em
parceria com o Serviço de

Apoio às Micro e Pequenas de Sergipe (Sebrae/
SE). Nesta edição, o evento se organiza sob o mote
“Inovação, Oportunidades
e Negócios”.
“O petróleo e o gás seguem uma lógica de tempo própria. Por isso, temos
que nos antecipar para que
Sergipe entre nessa roda o
mais rápido possível, concretizando todo o seu potencial”, resumiu, durante
a abertura do evento, o
secretário da Sedetec, José
Augusto Carvalho. “Precisamos preparar o micro
e pequeno empreendedor
para construir seu produto
e se inserir de forma competitiva na cadeia produtiva
de energias”, destacou, em
continuidade, o presidente
do Conselho Deliberativo
do Sebrae/SE, Marco Aurélio Pinheiro.

CVM multa em R$ 170
mil diretor de RI do BNB

A

Comissão de Valores Mobiliários
(CVM)
julgou,
nesta terça-feira, o processo administrativo sancionador (PAS) CVM SEI
19957.008986/2020-47
(RJ2020/06345), que foi
instaurado pela Superintendência de Relações com
Empresas (SEP) para apurar a responsabilidade de
Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, na qualidade
de diretor de relações com
investidores (RI) do Banco
do Nordeste do Brasil S.A.
(BNB).
Ele foi acusado por suposta não divulgação de fato relevante sobre parceria comer-

cial celebrada entre o BNB e
a Icatu Seguros S.A., tendo
por objeto o ramo de seguros do banco (infração ao art.
157, §4º, da Lei 6.404, e aos
arts. 3º e 6º, parágrafo único,
da Instrução CVM 358).
Após analisar o caso e
acompanhando o voto do
presidente da Autarquia,
Marcelo Barbosa, relator
do processo, o Colegiado
da CVM decidiu pela condenação de Antônio Jorge
Pontes Guimarães Júnior
à multa de R$ 170.000,00
pela acusação formulada.
O diretor Alexandre Rangel, em férias, não participou do julgamento do
processo.
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Prefeitura de São
Paulo tira da rua
touro da B3

A

Comissão de Proteção à Paisagem
Urbana (CPPU),
órgão da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), determinou nesta terça-feira a
remoção do Touro de Ouro
colocado em frente a sede
da B3, Bolsa de Valores, no
centro de São Paulo. Também estabeleceu uma multa
deve ser aplicada aos responsáveis, cujo valor será
definido pela Subprefeitura
da Sé, responsável pela área
onde o Touro de Ouro está
instalado.
A falta de licença urba-

nística para a estátua ocupar
o local, infringindo os artigos 39 e 40 da Lei Cidade
Limpa, foi o motivo apontado pela comissão, e sua
remoção foi determinada
porque a comissão interpretou que ela tem elementos
publicitários. A instalação
da estátua de 500 quilos não
foi informada ao colegiado
— apesar de ter sido submetida à própria subprefeitura e ao Departamento
do Patrimônio Histórico. A
votação terminou em cinco
votos favoráveis à remoção,
quatro votos contrários e
uma abstenção.

l Monitor Mercantil

Estudo mostra que e-commerces
da AL precisam melhorar
Brasil tem o melhor desempenho da região, mas longe do ideal

O

e-commerce está
crescendo
muito no Brasil.
Somente na pandemia movimentou cerca de R$ 126
bilhões, de acordo com
dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). O setor
teve alta de 68% em 2020.
Milhares de lojas surgiram
e passaram a vender online no período. Apesar dos
números crescentes, o comércio eletrônico brasileiro
precisa de mais investimentos em tecnologia.
Na verdade, na América
Latina o setor tem muito o
que avançar. A falta de ferramentas de avaliação, por
exemplo, prejudica as experiências dos consumidores.
Dos seis países avaliados da
região, o Brasil é o que apresenta melhor nível apesar
de estar ainda longe do ideal, apontou estudo criado
pela Lett, startup de Trade
Marketing Digital.
O levantamento comparou o conteúdo digital de
mais de 160 e-commerces,
170 mil marcas e mais de 3
milhões de páginas de produtos na Argentina, Brasil,
Colômbia, Chile, México e
Peru. As informações foram coletadas nos meses
de agosto e setembro deste
ano e avaliam as informações nas páginas de produtos que mais impactam na
experiência de compra do
consumidor final.
“Desde que a Lett criou
o estudo do E-commerce
Quality Index (EQI), em
2018, foi apontado esse gargalo em relação às avaliações
e comentários nos principais e-commerces brasileiros. Desde então, ano após
ano, estamos percebendo
uma melhora no segmento,
mas as informações ainda
são insuficientes”, contou
à reportagem do Monitor
Mercantil, o diretor de Marketing e Comercial da Lett,
Filipe Silveira.
Comentários
Segundo Silveira, a falta
de comentários dos usuários foi o fator que mais
impactou negativamente na
experiência de compra online. Na edição de 2021 do
estudo, em uma escala de
0 a 100 pontos, o EQI da
América Latina atingiu nota
44. A pontuação é inferior
ao índice de 60, recomendado pelo estudo para uma
boa experiência de compra
online.
O estudo analisou o número de imagens presentes
nas páginas de produto, número de palavras na descrição, quantidade de caracteres no título e categorização
do item no e-commerce e
quantidade de avaliações e

comentários dos consumidores.
Na classificação por país,
o Brasil somou 45 pontos,
seguido pela Colômbia com
42, Chile e México ficaram
empatados com 39. A Argentina ocupa a 4° colocação com 34 pontos e o
último no ranking é o Peru com apenas 32. O Brasil conseguiu um pequeno
avanço em relação à qualidade das informações nas
páginas de produtos, com
aumento de 5%. De 43, em
2020, subiu para 45 pontos.
De acordo com o estudo, o maior problema do
e-commerce brasileiro é o
pouco uso de ferramentas
de avaliação e comentários
nas páginas de produtos,
situação que já havia sido
apontada por edições anteriores do índice. “Por outro
lado, os varejos do país têm
focado cada vez mais em
títulos completos, produtos categorizados e em um
maior número de imagens”,
avaliou o estudo.
Sites brasileiros
De acordo com os sites
analisados no Brasil, a categoria Pet e Agro foi a que
teve o melhor desempenho
com 52 pontos, seguida por
Casa & Cia e Marketplace
que empataram com 48.
Na categoria Pet e Agro,
o varejo Pet Love e a marca Whiskas conquistaram as
primeiras posições na classificação do índice.Já as categorias Produtos de Alto Giro e Eletro ficaram entre as
piores categorias analisadas
pelo estudo. Veja a entrevista completa com Filipe Silveira, Diretor de Marketing
e Comercial da Lett:
O estudo mostrou que
o Brasil avançou um pouco em relação a 2020, mas
o nível ainda não é satisfatório. Como mudar isso?
- Segundo os dados do
EQI Latam de 2021, o principal desafio em relação às
informações nas páginas de
produtos dos e-commerces
está relacionado à baixa
quantidade de avaliações e
comentários dos consumidores nos sites. Como esse
é o maior gargalo do e-commerce brasileiro, é importante que indústrias e varejistas estimulem as avaliações
e comentários. Já existem
varejos que dão alguma recompensa para o consumidor avaliar anonimamente,
como premiações, descontos, cashbacks, etc.
Por que essa escassez
de comentários?
- Desde que a Lett criou
o estudo do EQI, em 2018,
já foi apontado esse gargalo
em relação às avaliações e
comentários nos principais

e-commerces brasileiros.
Desde então, ano após ano,
estamos percebendo uma
melhora no segmento, mas
as informações ainda são
insuficientes. Isso acontece
por vários motivos, como:
alguns sites nem ao menos
oferecem aos consumidores
a ferramenta de rating e reviews. Em e-commerces de
supermercados, por exemplo, ainda é raro encontrar
os dados das informações
de avaliações e comentários
disponíveis.
Outro motivo que contribui para baixa quantidade de rating e reviews são
as equipes de e-commerces
reduzidas. Esse tipo de recurso exige monitoramento
e acompanhamento pelas
empresas e nem sempre
elas têm condições de oferecer esse serviço.
Quais outros fatores
podem influenciar negativamente?
- Além desses fatores,
acredito que a questão cultural também não favorece a produção desse tipo
de conteúdo. O brasileiro
ainda está se habituando a
avaliar as suas compras. Enquanto consumidor, a grande maioria olha os comentários e avaliações de outros
clientes antes de adquirir
algo, mas ainda é baixa a
proporção de quem tira um
tempo para contar sobre a
sua experiência de compra.
Nesse sentido, cabe às marcas e varejistas estimularem
os seus consumidores a usarem esse recurso.
As empresas brasileiras que atuam nesse segmento precisam investir
mais em tecnologia?
- Eu acredito que a tecnologia pode nos ajudar muito
na otimização de processos
de cadastro de produtos,
envio de dados entre indústrias e varejistas, além do
monitoramento das informações dos produtos nos
e-commerces. Fazer esse

mapeamento e acompanhar
esses dados manualmente é
quase que impossível.
Com o uso de tecnologia e inteligência artificial
evitamos erros. Por exemplo, a Lett é uma empresa
de tecnologia que foca justamente em ajudar indústrias e varejistas a oferecerem uma boa experiência
de compra online ao monitorarem como seus produtos estão expostos para
o consumidor.
Temos uma tecnologia
de alto nível para capturar
todas as informações nas
páginas de produto fazendo
com que as indústrias consigam acompanhar os KPIs
de execução em tempo real.
Isso permite que as marcas
tomem ações assertivas e
imediatas com o varejo buscando aumentar as vendas
no e-commerce.
Ranking dos 10 melhores
sites do Brasil
SITE

NOTA
EQI LATAM 2021

1º Pet Love

74

2º Bemol

74

3º Amazon

71

4º Beleza na
Web

71

5º Época Cosméticos

70

6º Clima Rio

68

7º Leveros

67

8º Americanas

60

9º Cobasi

58

10º Araújo

57

Ranking das 10 melhores
marcas do Brasil
MARCAS

NOTA EQI
LATAM
2021

1º Axton

82

2º Quatree

80

3º Dogpper

78

4º Foundation

77

5º Zooz

76

6º Sensea

74

7º Exeway

74

8º Dexter

74

9º Farmina

72

10º Matelasse

71

Regina Teixeira - Especial para o
Monitor Mercantil

