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Arrastões em 
lojas de luxo se 
espalham nos 
Estados Unidos

Uma loja de departamentos da 
Nordstrom, em um shopping de 
Los Angeles, se tornou o mais re-
cente alvo de uma série de arras-
tões que atingiram varejistas de lu-
xo nos estados norte-americanos 
da Califórnia e de Illinois, com a 
chegada das festas de fim de ano. 
Na última sexta-feira, várias lojas 
de luxo já tinham sido saqueadas, 
entre elas a loja de Louis Vuitton, 
também em São Francisco. O ar-
rastão deixou um prejuízo calcula-
do de cerca de US$ 1 milhão (R$ 
5,6 milhões).

O Departamento de Polícia de 
Los Angeles informou que deteve 
três suspeitos. Informações locais 
dizem que até 20 pessoas podem 
estar envolvidas nos roubos. Au-
toridades afirmam que estão im-
pressionadas com a natureza ou-
sada dos crimes – alguns deles 
envolvendo dezenas de pessoas 
– que atingiram lojas de luxo nos 
dois estados na última semana. 
Vídeos de roubos caóticos inun-
daram as redes sociais nos últimos 
dias, mostrando figuras de másca-
ras invadindo lojas, saindo corren-
do com sacolas de mercadorias e 
fugindo em carros que esperavam 
do lado de fora.

A região da Baía de San Fran-
cisco tem sido especialmente atin-
gida, dada a grande densidade de 
lojas de luxo. A área é uma das 
mais abastadas do país, com renda 
média doméstica que chega perto 
do dobro da média nacional, de 
acordo com o Censo dos EUA. 
Cerca de 80 pessoas entraram em 
uma loja de departamentos da 
Nordstrom na cidade de Walnut 
Creek no sábado à noite.

IRPJ e CSLL puxam alta de 4,9% da arrecadação

Imposto chega a 72% em eletros
Economia seria de até R$ 4 mil na Black Friday

Os produtos mais procu-
rados nas promoções 
da Black Friday são os 

eletrônicos e os eletrodomésticos, 
e infelizmente são os que mais 
carregam tributos embutidos no 
preço final, conforme a tabela 
do Instituto Brasileiro de Plane-
jamento e Tributação (IBPT). O 
aparelho de videogame é o item 
mais tributado, com carga de 
72,18%, seguido do smartpho-
ne, que tem 68,76% de seu valor 
destinado à arrecadação pública. 
As afirmações são do advogado 
tributarista do VC Advogados, 
Roberto Nogueira, que fez alguns 
cálculos para exemplificar o quan-
to o consumidor é onerado nesses 
dias de Black Friday.

Nogueira deu como exemplo o 
videogame que é o item mais tri-
butado, com percentual de 72,18% 
sobre o preço cobrado nas lojas, o 
produto custa cerca de R$ 6 mil, 
desse valor cheio R$ 4,33 mil são 
destinados ao governo, ou seja, se 
não fossem os tributos o consu-
midor pagaria apenas R$ 1,66 mil. 
No caso dos desejados telefones 
importados, um aparelho de R$ 
9,2 mil, com taxa de tributação de 
68,76%, R$ 6,32 mil, são impostos, 
o valor sem contribuição ficaria 
de R$ 2,87 mil, menos da metade 
do preço. Outro item muito pro-
curado, a geladeira, com custo de 

R$ 4 mil, e percentual de tributos 
de 46,21%, em média, R$ 1,84 mil 
tem destino certo, os cofres públi-
cos, sendo que o contribuinte po-
deria pagar cerca de R$ 2,15 mil. 
Para ele, não existe uma Black Fri-
day de Tributos e, portanto, a tri-
butação não sofre redução nestes 
dias. “Por este motivo é importan-
te analisar com cautela se a opera-
ção comporta o oferecimento de 
descontos agressivos, bem como, 
levar em conta a carga tributária 
dos produtos e serviços oferecidos 
para não amargar o prejuízo”.

Segundo o professor de direi-
to tributário e compliance da Fa-
culdade Instituto Rio de Janeiro, 
Cláudio Carneiro, a taxa de encar-
gos se agrava por causa da tributa-
ção indireta, ou seja, da incidência 
de tributos em efeito cascata que 
acaba onerando bastante a cadeia 
produtiva desses equipamentos. 
“Todo esse custo acaba sendo re-
passado no preço ao consumidor 
final – é o que se chama repercus-
são tributária. Para entender esse 
efeito dominó, basta ter em conta 
a incidência do imposto de im-
portação, imposto sobre produtos 
industrializados, imposto sobre a 
circulação de mercadorias e servi-
ços, PIS/Cofins, entre outros”.

Os consumidores que preten-
dem comprar eletrônicos e eletro-
domésticos, além de outros pro-

dutos devem ficar atentos à taxa 
de tributação dos produtos, cerca 
de metade do valor de um produ-
to são impostos, uma geladeira, 
por exemplo, 46,21% são tributos; 
um fogão de quatro bocas, a carga 
é de 41,22%; o televisor, cerca de 
45% são encargos; o tablet impor-
tado, carrega em média 59,32% de 
tributos. No entanto, neste perío-
do de aumento das vendas, a pre-
ocupação também é dos lojistas 
que enfrentam dificuldades para 
gerenciar a documentação fiscal, 
o que gera um sinal de alerta para 
área tributária das empresas. Para 
Cláudio, umas das questões mais 
importantes da reforma é sim-
plificar e reduzir a quantidade de 
obrigações acessórias. Afinal, o 
descumprimento de uma obriga-
ção fiscal dessa natureza pode le-
var a sanções pecuniárias elevadas.

Confira o percentual dos tributos 
que incidem sobre os produtos mais 
buscados na Black Friday: compu-
tador acima de R$ 3 mil; 33,62%, 
computador até R$ 3 mil; 24,30%, 
fogão de quatro bocas; 41,22%, 
geladeira; 46,21%, home theater; 
44,94%, tablet importado; 59,32%, 
tablet nacional; 37,79%; videoga-
me; 72,18%; máquina de lavar rou-
pas; 42,56%; máquina fotográfica; 
48,21%, telefone celular nacional; 
39,80%; smartphone importado; 
68,76% e televisão; 44,94%.

Sem PPI,
preço da 
gasolina cai  
para R$ 4,40

Nesta quinta-feira ocorre o Dia 
Nacional da Gasolina Sem PPI 
(Preço de Paridade de Importa-
ção). A Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP) e seus sindi-
catos subsidiarão, em postos de 
gasolina, o valor do litro do com-
bustível calculado sem a política 
de preços iniciada em 2016.

O objetivo dos petroleiros é de-
nunciar como a política de priva-
tização da empresa já gera conse-
quências como os preços abusivos 
dos combustíveis praticados hoje 
no Brasil. O litro de gasolina será 
vendido em seis cidades a R$ 4,40.

A ação tem como foco aten-
der a motoboys e motoristas de 
transporte por aplicativo e acon-
tecerá em Angra dos Reis (RJ), 
Manaus (AM), Aracaju (SE), Ma-
ceió (AL), Santos e São José dos 
Campos (SP).

Não é apenas a gasolina que 
impacta o bolso do consumidor. 
Segundo o Observatório Social 
da Petrobrás, o GNV (gás na-
tural veicular) registrou o maior 
preço real do século. O combus-
tível é vendido a R$ 4,256 o me-
tro cúbico, 39% acima da média 
histórica (em valores reais, cor-
rigidos pela inflação), que é de 
R$ 3,06.

IPCA-15: 
combustíveis 
devem levar  
variação a 1,2%

Será divulgado nesta quinta-fei-
ra o IPCA-15 referente a novem-
bro. Étore Sanchez, economista-
-chefe da Ativa Investimentos, 
calcula alta de 1,20% no índice, 
enquanto a mediana do mercado 
prevê elevação um pouco menor, 
de 1,12%.

“Nossa projeção contempla 
novamente uma forte alta no gru-
po de Transportes. Dentro do 
grupo, esperamos expressiva con-
tribuição dos combustíveis, sendo 
Gasolina (+6%) e Etanol (+5,5%) 
os possíveis protagonistas. Em 
contrapartida, nossas estimativas 
contam com recuo de 7% em Pas-
sagens Aéreas, subitem cuja va-
riação praticamente se repete do 
IPCA-15 para o IPCA ‘fechado’ 
do mesmo mês”, analisa Sanchez.

A potencial desaceleração dos 
núcleos deverá começar apenas 
no início do ano que vem, projeta 
o economista da Ativa. Página 3

A arrecadação federal man-
teve tendência de alta em 
outubro, com R$ 178,742 

bilhões. O total é 4,92% maior do 
que o registrado no mesmo mês do 
ano passado, considerada a inflação 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). Se-
gundo a Receita Federal, que divul-

gou nesta quarta-feira, em Brasília, 
os dados referentes a outubro, no 
acumulado dos dez primeiros me-
ses de 2021 a arrecadação federal 
soma R$ 1,527 trilhão, 20,06% a 
mais do que no mesmo período de 
2020 e maior valor da série históri-
ca iniciada em 1995.

O resultado de outubro foi o 

melhor desde 2016 (R$ 188,425 
bilhões). De acordo com análi-
se da Receita, o desempenho foi 
impulsionado por fatores não re-
correntes, como o recolhimento 
extraordinário de R$ 36 bilhões 
em Imposto de Renda de Pessoa 
Jurídica (IRPJ) e Contribuição So-
cial sobre Lucro Líquido (CSLL).

Arquivo/ABr
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Por Joaquim Rolim Ferraz

Os contribuintes, mais uma vez, 
se veem envolvidos em dis-
putas tributárias por conta de 

surpresas causadas pelos órgãos arreca-
dadores e Judiciário. Refiro-me ao im-
bróglio sobre a possibilidade de perdão 
de dívidas tributárias surgidas em decor-
rência de benefícios fiscais implementa-
dos no Distrito Federal e nos estados no 
contexto de guerra fiscal.

A questão é a seguinte: durante mais 
de uma década se discutiu nos tribunais 
pátrios se um incentivo fiscal para atrair 
investimentos pode ser concedido unilate-
ralmente por um estado e DF ou é neces-
sário a sua convalidação no Confaz como 
condição de validade, vigência e eficácia.

A matéria está disciplinada no artigo 
155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição e na 
Lei Complementar (LC) 24/75.

Muitos estados e o DF concederam, uni-
lateralmente, benefícios fiscais para empre-
sas se instalarem e investirem em seus terri-
tórios. Exigiram investimentos, geração de 
empregos, treinamentos de mão de obra, 
enfim, contrapartidas dos empresários pe-
los benefícios fiscais concedidos. 

Ocorre que o STF julgou inconsti-
tucional os benefícios fiscais que não 
foram referendados pelo Confaz. Es-
sas empresas, que cumpriram as obri-
gações com os estados e DF com as 
contrapartidas para receberem incen-
tivos fiscais, de uma hora para a outra, 
com a decisão do STF, tornaram-se 
devedoras de tributos acumulados.

A solução encontrada pelo Governo 
do Distrito Federal foi elaborar uma 
nova lei distrital, a de número 4.732 de 
2011, que suspendeu a exigibilidade e 
concedeu remissão do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias, o ICMS. Ou seja, perdoou 
a dívida destas empresas que, cumprin-
do o acordo firmado com o DF, lá se 
instalaram, investiram, geraram empre-
gos, e receitas para o DF.

Pois bem, depois de anos de dis-
cussão, o ministro do Supremo Luís 
Roberto Barroso, relator do processo, 

votou pela constitucionalidade da Lei, 
por entender que “é constitucional a 
lei, estadual ou distrital, que, com am-
paro em convênio do Confaz, conceda 
remissão de créditos de ICMS oriun-
dos de benefícios fiscais anteriormen-
te julgados inconstitucionais”.

Seria uma vitória para aqueles que, no 
passado, confiaram nos estados e DF, 
firmaram acordos de investimentos e re-
ceberam os benefícios fiscais que foram 
cancelados pelo STF.

Porém o ministro Alexandre de Mo-
raes pediu vista, e há o risco de a decisão 
ser alterada. Ou seja, a tensão continua. 
O que for decidido poderá servir de 
base para casos semelhantes ocorridos 
nos estados. Imagine, no cenário atual 
em que todos os setores econômicos 
tentam recuperar as perdas geradas pe-
la crise econômica, as companhias en-
volvidas nesta questão terem de pagar 
dívidas tributárias atrasadas e que não 
estavam previstas? Afinal, a instalação 
da companhia se deu com base em um 
acordo entre empresas e o DF.

Joaquim Rolim Ferraz é sócio-fundador do escritório 
Juveniz Jr. Rolim Ferraz Advogados.

Por Wagner Cinelli  
de Paula Freitas

A desigualdade de gênero atraves-
sa os séculos e, apesar das con-
quistas, ainda subsistem iniqui-

dades. Segundo a ONU, uma em cada 
três mulheres é vítima de violência física 
ou sexual ao longo da vida, sendo que 
esses números ficam ainda mais acen-
tuados em situações de crise humanitá-
ria, que é quando ocorrem calamidades, 
sejam provocadas pela natureza ou pela 
mão humana.

Muitas violências de gênero seguem 
sob a bandeira da cultura ou do silêncio, 
como a mutilação genital feminina, o ca-
samento infantil e o tráfico de mulheres.

Existe, portanto, uma seletividade que 
desfavorece as mulheres enquanto gru-
po e que precisa ser combatida. Por isso, 
para marcar essa luta, foi criado um dia 
para mobilizações e ações. Mas, antes de 
falarmos dessa data, vejamos a história de 
três mulheres corajosas que desafiaram 
um regime ditatorial e foram brutalmente 
assassinadas.

O caso emblemático ocorreu na Re-
pública Dominicana, em 1960. Patria, 
Maria Teresa e Minerva, conhecidas co-
mo as Irmãs Mirabal, levantaram a voz 
contra o regime do então ditador Gene-

ral Rafael Trujillo. Chegaram a ser ad-
vertidas de que corriam risco em razão 
de seu ativismo, ao que Minerva respon-
deu: “Se me matam, levantarei os braços 
do túmulo e serei mais forte.”

Certo dia, ao retornarem de uma 
visita à prisão onde estavam os mari-
dos de Maria Teresa e de Minerva, que 
eram presos políticos, tiveram o veícu-
lo interceptado por militares. As três 
irmãs e o motorista foram espancados 
até a morte e seus corpos colocados 
no automóvel, que foi jogado de um 
precipício para parecer um acidente.

A versão oficial dessa tragédia não 
convenceu ninguém, e as Irmãs Mirabal 
se tornaram mártires e um símbolo do fe-
minismo. Daí terem sido homenageadas 
no 1º Encontro Feminista Latino-Ame-
ricano e do Caribe, realizado em Bogotá, 
na Colômbia, em 1981, com a delibera-
ção de que o dia 25 de novembro, data 
do assassinato das irmãs, marcaria mobi-
lizações para expor a violência contra as 
mulheres latino-americanas e caribenhas.

A atuação dessas mulheres, também 
conhecidas como As Borboletas, fez 

delas um ícone de luta por tempos me-
lhores, merecendo registro que o brutal 
regime de Trujillo caiu logo após terem 
sido assassinadas. A casa de sua família 
se tornou o Museo Hermanas Mirabal. 
Um centro cultural levando seu nome 
foi fundado em Nova York, em 1990, 
com o objetivo de promover ações e exi-
gir justiça social, atuando, entre outras 
áreas, para reduzir a violência doméstica.

Inspiraram o livro No Tempo das Borbo-
letas, de Julia Alvarez, que foi adaptado 
para o cinema. Receberam homenagens 
póstumas na República Dominicana, 
nos EUA e na França. E o 25 de novem-
bro, que era uma data regional, passou 
a ter alcance global quando, em 1999, a 
Assembleia Geral da ONU o elegeu co-
mo o Dia Internacional para a Elimina-
ção da Violência contra as Mulheres.

Como sabemos, as borboletas bem 
conhecem o fenômeno da transforma-
ção, e foi o que se deu com as Irmãs Mi-
rabal. Afinal, com sua morte, o combate 
às injustiças ao nível local foi amplifi-
cado para o mundo, realizando assim o 
que havia sido prenunciado por Miner-
va: do túmulo serei mais forte.

Wagner Cinelli de Paula Freitas é  
desembargador do TJRJ e autor do livro  

Sobre ela: uma história de violência.

Por Eliana Cristina Motta da Silva

Aqueles que, ao se aposentarem, param de 
fato de trabalhar sofrem um verdadeiro 
luto após tal ruptura com o mundo orga-

nizacional. Caso não haja uma preparação psicoló-
gica, social e econômica, tal fase será difícil de ser 
superada.

Infelizmente a nossa sociedade capitalista men-
sura o valor das pessoas pelo que fazem profis-
sionalmente.  O fato de alguém ter que ser afastar 
do trabalho, o tal termo SE APOSENTAR, pode 
representar uma improdutividade, um verdadeiro 
retrocesso na escala social. Sem o trabalho, as pes-
soas ficam sem função, sem propósito e, até mes-
mo, sem identidade.

Pior ainda quando o afastamento do trabalho se 
dá por alguma doença ou limitação. A exclusão social 
que se instala na vida do indivíduo gera sentimentos 
negativos e o faz sentir-se próximo à morte.

Só que a sociedade 
atual, com seu precon-
ceito etário, pode mes-
mo com a pessoa ten-
do boa saúde colocá-la 
no grupo de margina-
lizados que não con-
seguem se reinserir no 
mercado de trabalho, ficando o empreendedorismo 
como única alternativa para depois da maturidade.

Com tudo isso, percebe-se que “perder o traba-
lho” surge como perda do valor da pessoa, perda 
do poder e de sua potência. Assim, até aqueles que 
empreendem não querem parar de trabalhar, levan-
do o trabalho até sua morte, como meio de satisfa-
ção e realização pessoal.

Interessante é perceber que tudo isso acontece 
porque a nossa sociedade tenta esquecer que a fini-
tude existe. Embora tenhamos consciência de que 
ela existe, não se prepara as pessoas para o afas-
tamento do trabalho e não se fala da finitude. É 
como se, ao não se falar, a morte não acontecesse.

Assim, embora a morte seja natural e inevitável, ela 
torna-se inimaginável para o indivíduo, que é sempre 
pego de surpresa quando ela surge, ou fica sempre 
na fase da negação de todas as maneiras. Afastar-se 
do trabalho parece aproximar-se da morte e, então, 
surge uma ausência de perspectiva para o futuro após 
a ruptura com o mundo corporativo.

É preciso que haja uma preparação para o afas-
tamento do mundo do trabalho. E essa preparação 
deve ser simultânea à inserção de novos projetos até 
que, gradativamente, o trabalho organizacional seja 
retirado da vida do trabalhador. Faz-se necessário 
que as pessoas entendam que o envelhecimento é 
uma fase como outra qualquer e que existem inú-
meras atividades a serem feitas durante tal fase, até 
porque somos seres sociais e a sociedade como um 
todo tem necessidades das mais diversas.

No processo de preparação para o afastamento 
gradativo do trabalho é preciso aprender a planejar, 
controlar e conduzir novos projetos, fazendo com 
que o indivíduo perceba que nessa fase é possível, 
como em qualquer outra, ter espaço para elaborar, 
significar e ressignificar propósitos e, então, manter 
o domínio sobre a própria vida.

Eliana Cristina Motta da Silva, RH, é idealizadora do Projeto 
Acalme Terapias Integradas.
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Desmonte do Estado  
se dá pelas beiradas

O desmonte do Estado, tal como preconizado pela 
PEC 32 está sendo realizado nos estados e mu-

nicípios, através da Lei Complementar 178/2021, o Novo 
Regime de Recuperação Fiscal. “Como foi o caso do Rio 
de Janeiro – reformas previdenciária e administrativa, com 
retirada de direitos dos servidores públicos, fim dos con-
cursos públicos, contratação temporária, garantias e con-
tragarantias de receitas constitucionais (impostas, FPM, 
FPE, IPI e outras) para União, pelas novas operações de 
créditos para sustentabilidade da dívida pública, demissão 
voluntária, privatizações e a engenharia da securitização”, 
afirma Paulo Lindesay, diretor da ASSIBGE-SN e coorde-
nador do núcleo da Auditoria Cidadã RJ.

“Isso não se resume aos estados, mas se irradia aos mu-
nicípios, como aconteceu no município de São Paulo com 
aprovação da Reforma da Previdência. Foi uma das for-
mas de facilitar a aprovação da matéria, no território local, 
onde eles têm votos suficientes para aprovação na maioria 
dos estados e municípios”, explica Lindesay. Atraem os 
governantes oferecendo miçangas, alguns poucos recur-
sos, anistia das dívidas previdenciárias, facilitando a vida 
do prefeito de plantão.

“Perceberam o porquê de não haver necessidade de 
correr risco da não aprovação da PEC 32, deixando como 
uma carta na manga?”, avisa o coordenador.

Esperar sentado

Pesquisa sobre a Black Friday realizada pela plataforma 
de descontos Tiendeo revela que 70% dos participantes vão 
destinar menos de R$ 600 a compras, 30% menos que no 
ano passado. Um terço dos consumidores caçam descontos 
de 40% e 50%; 11% disseram que não comprariam nada 
com menos de 30%. Mais da metade (56%) não hesitariam 
em aproveitar uma oferta de 60% a 80% de desconto.

Desconto de 60%, no Brasil, é o popular “me engana 
que eu gosto”.

Derrubado

Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) 
derrubaram, nesta quarta-feira, dois vetos do governador 
Cláudio Castro (PL) a projetos de lei que tratam de pro-
moções dentro da Polícia Militar. Na terça, outros 14 vetos a 
projetos de lei aprovados pelo Parlamento foram derrubados.

Isso dá uma ideia da (falta de) força de Cláudio Castro 
na Alerj.

Margem de erro

No primeiro relatório Focus de 2021, as instituições fi-
nanceiras previam inflação de 3,43% para o ano. O IPCA 
caminha para fechar 2021 acima de 10%.

Rápidas

O diretor Relações Governamentais da Toyota do Brasil, Ro-
berto Matarazzo Braun, o deputado federal Evair Vieira de Melo 
e o senador José Aníbal participam nesta sexta, às 14h, do semi-
nário da FGV sobre competitividade da indústria automobilísti-
ca *** No mesmo dia, a FGV realizará, às 10h, seminário sobre 
programação cultural no pós-pandemia e o mercado de trabalho 
*** O Camarote Rio Praia confirma presença no Carnaval 2022 
com festa de lançamento no Hotel Pestana Rio Atlântica, na 
próxima terça *** Alexis de Vaulx embarca nesta sexta para a 
França para inaugurar, dia 3, a exposição do Carnaval do Rio no 
Centre National du Costume de Scène, na presença da ministra 
da Cultura, Roselyne Bachelot-Narquin. A exposição perman-
ecerá aberta ao público até abril de 2022.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – PRISMA CONSULT – COOPERATIVA DE
CONSUMO DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DO RIO DE JANEIRO
LTDA – CONVOCAÇÃO DE AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA – O Presidente da PRISMA CONSULT – COOPERATIVA DE CONSU-
MO DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DO RIO DE JANEIRO LTDA, regis-
trada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0004882-2, e inscrita no CNPJ sob o nº
de registro 09.610.599/0001-50, Sr. Vinicius de Oliveira Mesquita, no
exercício das suas atribuições, convoca os cooperados para partici-
parem AGE – Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no
dia 07/12/2021, a, em   sua sede social à Rua Miguel Couto, 134, Sala
1104, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20070-030. Conforme previsto
no Artigo 43-A da Lei 5764/1971, a AGE será realizada na forma não
presencial Digital, em primeira convocação às 16:00 h com a presença
mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda convocação as
17:00 h com a presença mínima da metade mais um dos sócios coopera-
dos e em terceira e última convocação as 18:00 h com a presença mínima
de 10 (dez) cooperados. Na data da presente convocação a coope-
rativa possui no total de seu quadro social 22 (vinte dois) coope-
rados. A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Apresentação da
Prestação de Contas relativa aos exercícios 2017, 2018, 2019 e 2020
para deliberação da Assembleia composta dos seguintes itens: a) Apre-
sentação do Relatório de Gestão da Diretoria; b) Apresentação da Presta-
ção de Contas composta do Balanço Patrimonial e Demonstração de So-
bras ou Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho
Fiscal. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas con-
forme apresentada nos subitens do item 1 da pauta, relativa aos exercíci-
os aos exercícios 2017, 2018, 2019 e 2020; 3) Deliberação da Assembleia
sobre a Destinação/Rateio das Sobras ou Perdas dos exercícios 2017,
2018, 2019 e 2020; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal para o mandato de
1 (um) ano – 2021/2022; 5) Eleição dos membros da nova diretoria para o
quadriênio 2021/2025; 6) Proposta para deliberação da assembleia de
reforma do Estatuto Social conforme itens a seguir: a) Mudanças nas
atividades econômicas; b) Revisão geral e mudanças na redação do
Estatuto Social. 7) Registro da entrada e saída de associados; 8) Assun-
tos de interesse social. Rio de Janeiro – RJ, 25 de novembro de 2021.

Vinicius de Oliveira Mesquita – Diretor Presidente

LEILÃO JUDICIAL - Somente Online
13ª VC da Comarca da Capital/RJ - Avenida Erasmo Braga, 115,

Centro/RJ - Proc. nº 0031291-49.2019.8.19.0001
EXEQUENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LANCOME
EXECUTADO: ESPÓLIO DE JOHN TREVOR WRIGHT, representado
pelo inventariante dativo, Dr. Fábio Picanço de Seixas Loureiro –
OAB/RJ 114.886 Encerramento 1º Leilão: 07/12/2021 - 14h30min –
Lance Mínimo: R$ 250.000,00 Encerramento 2º Leilão: 14/12/2021
- 14h30min - Lance Mínimo: R$ 125.000,00 BEM: APARTAMENTO
601 DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA ANDRÉ CAVALCANTI, Nº 9,
CENTRO/RJ, com as características e confrontações constantes
da matrícula 63.031 do 2º RGI/Capital, inscrição Municipal FRE nº
0.669.390-7. CONSTA ÔNUS. Leia o Edital Completo no site do
leiloeiro (Art. 887, § 2º, CPC). Cadastre-se antecipadamente para
participar do leilão online. Trav. do Paço, 23, sala 1212, Centro – Rio
de Janeiro/RJ - Leandro Dias Brame - Leiloeiro Oficial - JUCERJA
130. Tel. 21-2533-2400 – www.BRAMELEILOES.com.br

EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que, no dia 10 de dezembro de 2021 às 13h00min, realizará o leilão 
APLDETRO02-21, na forma online, dos veículos apreendidos ou removidos 
a qualquer título, classificados como sucatas inservíveis e não reclamados 
por seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data 
do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES nº 1537 de 04 de agosto 
de 2020, tendo como leiloeiro o Sr. ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA, de-
vidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 071. A cópia do edital poderá 
ser consultada através dos sites www.detro.rj.gov.br / www.aplleiloes.com 
/ http://www.alexandrecostaleiloes.com.br/site/.

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para Fins
Industriais do Estado do Rio de Janeiro – SIQUIRJ

EDITAL
O Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins
Industriais do Estado do Rio de Janeiro – SIQUIRJ, pelo presente,
convoca os associados para a Assembléia Geral Extraordinária, que será
realizada no 30 de novembro de 2021, às 15 hs, em primeira convocação
e, se não houver “quorum” às 15h30m, em Segunda, em sua sede social,
na Av. Calógeras, 15 – 12º andar, nesta cidade, para discutir e deliberar
sobre a seguinte Pauta: 1) Retificação Orçamentária de 2021, 2) Previsão
Orçamentária para 2022. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021.

Isaac Plachta - Presidente.

Inflação: Dois dígitos em 
todos os índices em 2021
Ipea revisa IPCA para 9,8% e INPC para 10,1%

O Instituo de Pes-
quisa Econômica 
Aplicada (Ipea) 

divulgou, nesta quarta-feira, 
a revisão da previsão para a 
inflação brasileira em 2021. 
A variação esperada do Ín-
dice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) foi 
revista de 8,3% para 9,8%, 
mesmo sem levar em con-
sideração a existência de 
alterações em dois novos 
índices até o fim do ano. 
Também elevou a previ-
são para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), passando de 8,6% 
para 10,1%.

O aumento das proje-
ções do IPCA veio de uma 
revisão mais intensa dos 
bens livres e dos preços 
administrados, com pre-
visões que passaram de 
7,9% e 12,9% para 10,3% 
e 15,6%, respectivamente. 
A inflação esperada para 
os alimentos e para os ser-
viços livres também foram 

revisadas para cima, pas-
sando de 8,9% e 5% para 
9,8% e 5,5%.

Segundo o Ipea, o au-
mento expressivo dos pre-
ços das commodities no 
mercado internacional tem 
contribuído para a inflação 
no Brasil e em outras eco-
nomias no mundo, mas há 
alguns fatores domésticos 
que explicam esta acelera-
ção mais forte da inflação 
no país. Entre estes, infor-
ma o instituto, está a estia-
gem verificada no país este 
ano, que gerou uma baixa 
histórica nos níveis dos re-
servatórios, levando a ado-
ção da bandeira de escassez 
hídrica e de reajustes da 
bandeira vermelha para co-
brir o custo mais elevado da 
energia produzida pelas ter-
melétricas. Outros fatores 
internos que contribuíram 
para esta alta mais intensa, 
de acordo com o Ipea, fo-
ram a desvalorização cam-
bial de 8,6% ao longo do 

ano e a contínua aceleração 
da inflação de bens indus-
triais, mesmo em um con-
texto de deslocamento de 
parte da demanda de bens 
para os serviços.

 Para o instituto, em re-
lação às expectativas para o 
ano de 2022, mesmo dian-
te de um cenário que prevê 
desaceleração da inflação 
em todos os segmentos, há 
uma perspectiva de que o 
descompasso entre a ofer-
ta e a demanda de matérias 
primas deva perdurar no 
primeiro trimestre. Além 
disso, é preciso considerar 
que o elevado nível da in-
flação corrente pode gerar 
algum tipo de inércia infla-
cionária nos reajustes do 
próximo ano. Com isso, as 
taxas projetadas para o IP-
CA e o INPC para 2022 
foram revistas para cima, 
avançando de 4,1% e 3,9% 
para 4,9% e 4,6%, respecti-
vamente.

O Ipea explica ainda que, 

essa previsão de redução 
das taxas de inflação em 
2022 está ancorada em esti-
mativa de acomodação dos 
preços do petróleo, ainda 
que em patamar elevado, 
combinada ao aperto mo-
netário em curso, com a ele-
vação das taxas de juros, à 
baixa probabilidade de efei-
tos climáticos intensos e à 
projeção de um aumento de 
7,8% da safra brasileira, que 
devem gerar uma pressão 
menor sobre combustíveis, 
energia elétrica e alimentos.

O Ipea também aponta 
que os riscos inflacionários 
para o ano que vem seguem 
associados a novos aumen-
tos dos preços internacio-
nais das commodities e à 
percepção de alguma fragi-
lidade fiscal, além da insta-
bilidade política, oriunda do 
processo eleitoral, com efei-
tos que podem desencadear 
um novo ciclo de desvalori-
zação cambial no contexto 
interno.

Reforma administrativa: servidores negam apoio a Guedes

O ministro da Eco-
nomia, Paulo 
Guedes, pediu 

nesta quarta feira o apoio 
dos servidores públicos à 
proposta de reforma ad-
ministrativa encaminhada 
pelo governo ao Congresso 
Nacional em setembro de 
2020. Segundo o ministro, 
se aprovada, a proposta não 
vai atingir “nenhum direito 
do funcionalismo público 
federal”. Guedes fez o pe-
dido ao participar do 1º Se-
minário da Corregedoria do 
Ministério da Economia. 
“Propusemos uma reforma 
administrativa que não iria 
atingir nenhum direito do 
funcionalismo público atual. 
Apenas íamos criar um fil-
tro para valorizar o funcio-
nalismo”, disse o ministro. 

Entre as mudanças contidas 
na proposta, Guedes desta-
cou o fato de o servidor não 
obter estabilidade ao passar 
no concurso público. 

Para conseguir a estabili-
dade, a pessoa aprovada em 
concurso terá de “ser avaliada 
na sua integridade, na presta-
ção de serviço, assiduidade, 
capacidade de trabalhar em 
equipe”. explicou o ministro. 
“Só então ele vai merecer a 
estabilidade de emprego que 
os quadros atuais já têm.” 
Portanto, acrescentou Pau-
lo Guedes, “peço apoio do 
nosso funcionalismo (à pro-
posta de reforma administra-
tiva), porque o que estamos 
falando é de modernização 
do serviço público, digitali-
zação, maior produtividade 
e meritocracia”. Dirigindo-se 

aos corregedores que partici-
param do seminário, Guedes 
fez elogios à “contribuição 
que o funcionalismo deu ao 
interromper, por um ano e 
meio, os reajustes de salá-
rios” durante a pandemia. 
“Mantivemos o Brasil giran-
do, trabalhando, boa parte, 
em home office”, afirmou. 

Possibilidade zero

O secretário-geral da Con-
federação dos Trabalhadores 
do Serviço Público Federal 
(Condsef), Sergio Ronaldo 
da Silva, disse que “a possi-
bilidade de os servidores pú-
blicos apoiarem a proposta 
de reforma administrativa é 
zero”, uma vez que ela seria 
a “configuração de um des-
monte do serviço público, 

com o intuito de repassar o 
que é público ao privado, por 
meio da Lei de Terceiriza-
ção”.

“A proposta) não terá 
apoio porque, em primeiro 
lugar, um gestor que consi-
dera funcionários públicos 
como inimigos ou como pa-
rasitas não merece apoio. Em 
segundo lugar, porque ele 
[Guedes], até hoje, não apre-
sentou dados críveis. Come-
çou dizendo que a economia 
com a reforma administrati-
va seria de R$ 300 bilhões em 
dez anos. Depois disse que 
seria de R$ 450 bilhões, e 
agora diz que é de R$ 800 
bilhões. Cada hora ele fala 
um número diferente. Não 
dá para acreditar”, argu-
mentou o secretário-geral 
da Condsef.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

Leilão do Complexo de 
Cachoeiro, da Itapemirim

Expectativa entre os grandes investidores imobiliários. 
Um imóvel em Cachoeiro do Itapemirim (ES), 

avaliado em R$ 132 milhões, vai a leilão no âmbito 
da recuperação judicial da Viação Itapemirim. Com 
689.252m² e conhecido como Complexo de Cachoeiro, é 
um dos principais imóveis da empresa, cercado inclusive 
com área verde.

As ofertas poderão ser dadas entre 29 de novembro de 
2021 e 13 de dezembro de 2021 pelo site megaleiloes.com.
br/imoveis/imoveis-comerciais/es/itapemirim/imovel-
com-689252m2-cachoeiro-de-itapemirim-es-j73460

Apesar de a avaliação ser de R$ 132 milhões, os lances 
partem de R$ 66 milhões, sendo ainda necessário um 
incremento de R$ 1,3 milhão. As dívidas da empresa, 
entre fiscais, trabalhistas, com bancos e fornecedores, 
chegam a R$ 2 bilhões, mas ao longo do processo, a 
empresa, hoje administrada por Sidnei Piva, contesta os 
valores, o que pode reduzir este total.

Destaque para  
casa vazia

Jonas Ryner (rymerleiloes.com.br) está divulgando a 
realização de leilão da casa com 424m² no Condomínio Capim 
Melado, situado na Rua Salvínia, 44, lote 12 na Freguesia. 
O imóvel possui ampla garagem, piscina e churrasqueira. A 
fachada do muro é em pedra, pintura na cor branca, janelas 
em madeira e vidro, possui um mezanino e jardim na frente 
do terreno. A casa encontra-se dentro do Condomínio 
Capim Melado, o qual possui guarita com porteiro 24 horas. 
Avaliação: R$ 1.841.223,00. Leilão: 6 de dezembro.

Oferta de apto no  
Centro do Rio

Leandro Brame (brameleiloes.com.br) comunica a 
realização de leilão do apartamento 601 do edifício situado na 
rua André Cavalcanti, 9, no Centro do Rio. Cozinha, banheiro, 
sala, quarto e varanda. A cozinha tem pia de mármore, janela 
de madeira, parede 1/2 azulejo e piso de pastilha; banheiro 
com janela de madeira, piso de cerâmica e cerâmica até o teto; 
corredor, sala e quarto com taco e janela de madeira e porta 
também de madeira para a varanda. Infraestrutura: prédio de 
nove andares, residencial, sendo dois por andar. Avaliação: R$ 
125.000,00. Leilão: 14 de dezembro.

Oportunidade de  
terreno em Maricá

Silas Barbosa (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br) está 
destacando oportunidade de leilão de terreno na Estrada 
Oscar Vieira da Costa Junior, 111. Trata-se do lote de 
terreno 25 da Quadra Z, Cajueiros, Maricá/RJ. Está situado 
no Condomínio Solaris Residencial Clube. Terreno plano 
e sem construção,com regular estado de conservação, em 
frente a uma praça. O condomínio tem área de lazer: clube, 
quadra poliesportiva, piscina, oito churrasqueiras, academia, 
pavimentação. Avaliação: R$ 90.000,00. Leilão em andamento.

Promoção de casa  
em Rio das Ostras

Juliana Vettorazzo (jvleiloes.lel.br) promove leilão de 
casa residencial situada a Rua Duque de Caxias, 661 – 
Mariléa, Rio das Ostras/RJ. Imóvel composto de 6 quartos, 
sala, copa, cozinha, 3 banheiros sociais, área de circulação, 
jardim de inverno, dependência de empregada com quarto 
e banheiro, com área construída de 244,57m². Possui duas 
piscinas, uma pequena e uma média, área externa com 
varandas e na lateral duas meias-águas compostas de sala, 
quarto, cozinha e banheiro. Na outra parte do terreno existe 
um condomínio de casas e terrenos, perfazendo um total 
de 18 terrenos. Avaliação: R$ 3.910.569,87. Leilão aberto.

Ecia-Irmãos Araujo Engenharia Comércio S/A. Companhia Fechada
CNPJ/ME: 33.503.251/0001-48 / NIRE: 33.3.0015817-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da Ecia-Irmãos Araujo Engenharia Comércio S/A. 
(“Cia”) para que se reúnam em Assembleia Geral Extraordinária da Cia. a ser reali-
zada sob a forma exclusivamente presencial, conforme autorizado pela Instrução 
Normativa nº 81, de 10/06/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresa-
rial e Integração - DREI, às 10h00 do dia 03/12/2021, na sede da Cia., localizada 
na Cidade e Estado do RJ, na Rua General Ivan Raposo, 431 (parte), Barra da 
Tijuca, CEP 22.621-040, para deliberarem sobre os seguintes itens da Ordem do 
Dia:(i) Aumentar o capital social da Cia., sem emissão de novas ações, mediante a 
capitalização da reserva de lucros, no valor de até R$12.286.989,94 (doze milhões, 
duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro 
centavos), utilizando-se dos valores contabilizados na conta de lucros acumulados 
da Cia. até o final do exercício social de 31/12/2020 (conforme balancete contábil 
com data base de 31/10/2021); e  (ii) Uma vez aprovado o item (i) da Ordem do Dia, 
alterar o Art. 5 do Estatuto Social da Cia., de modo a refletir o novo valor do capital 
social da Cia.. A Cia. esclarece que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na 
sede da Cia., os documentos relacionados a este Edital de Convocação e pertinen-
tes às matérias a serem deliberada na AGE, inclusive as Demonstrações Financei-
ras da Cia.; e (b) para participação na AGE, os acionistas deverão apresentar à Cia. 
os documentos de identificação referentes aos acionistas, sendo que: (b.i) no caso 
de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os documentos 
de representação societária pertinentes; e (b.ii) no caso de qualquer dos acionistas 
desejar constituir um procurador para, na forma do art. 126, §1º, da Lei 6.404/76, 
representá-lo na AGE, será necessária a apresentação com 24hs de antecedência 
do correspondente instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outor-
gante. RJ, 24/11/2021. Ecia-Irmãos Araujo Engenharia Comércio S/A..

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.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2021

Gilberto Gueiros da Silva
Diretor Vice-Presidente

Respondendo pela Presidência

Secretaria de
Transportes

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.

CMA do Senado aprova incentivo  
para energia eólica e solar fotovoltaica

Em decisão termi-
nativa, a Comissão 
de Meio Ambien-

te (CMA) aprovou nesta 
quarta-feira,  um projeto 
que institui o Programa de 
Incentivo ao Desenvolvi-
mento da Energia Eólica e 
da Solar Fotovoltaica (Pi-
des). A União fica autori-
zada a aumentar em até R$ 
500 milhões sua participa-
ção no Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI), 
administrado pelo BNDES, 
exclusivamente para a co-
bertura das operações con-
tratadas no Pides. O projeto 
confere ao BNDES a des-
tinação de parcela de recur-
sos constitucionais para o 
financiamento do Pides.

Segundo a Agência Se-
nado, o PL 3.386/2021, do 
senador Plínio Valério (PS-
DB-AM), segue agora para 
a Câmara dos Deputados, 
a menos que haja recurso 
para exame do Plenário do 
Senado. O relatório do se-
nador Rodrigo Cunha (PS-
DB-AL) foi pela aprovação 
da proposta.

O texto dispõe que o fi-
nanciamento do Pides de-

correrá de dotações do Or-
çamento da União. A União 
concederá subvenção eco-
nômica ao Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), 
com o fim de prover equa-
lização de taxas de juros 
para o financiamento do 
programa. mOs contratos 
de financiamento da União 
ao BNDES visando ao Pi-
des terão custo financeiro 
equivalente à Taxa de Lon-
go Prazo (TLP).

O montante da subven-
ção é limitado a R$ 500 
milhões por ano, a serem 
consignados no Orçamento 
Geral da União do exercício 
seguinte ao da aprovação lei 
resultante do projeto e nos 
quatro exercícios seguintes, 
respeitada a meta de resul-
tado fiscal definida pelo Po-
der Executivo.

O Executivo também dis-
criminará a origem da recei-
ta que financiará tais despe-
sas. A proposta define que 
um ato do Poder Executivo 
disporá sobre elegibilidade 
dos projetos de energia eó-
lica e solar fotovoltaica, os 
respectivos prazos, carência 

e encargos máximos do fi-
nanciamento.

Cobertura

Segundo Plínio Valério, 
na justificativa da propos-
ta, o Brasil está convivendo 
em 2021 com uma crise de 
fornecimento de energia 
elétrica, que poderá impor 
uma restrição crônica à sus-
tentabilidade de longo pra-
zo da economia brasileira e 
ao crescimento do produto 
interno bruto (PIB) do país.

“Como forma de enfren-
tar essa questão, a geração 
eólica de energia tem apre-
sentado significativo cresci-
mento. Tal situação foi con-
seguida com o aumento da 
capacidade instalada dessa 
modalidade de geração, fru-
to de garantia de demanda 
da energia eólica (median-
te leilões), de aumento das 
linhas de transmissão, e de 
incentivos concedidos (sub-
sídios e financiamentos)”, 
afirma o autor.

Para ele, com o Pides será 
possível encontrar soluções 
perenes para parametrizar 
um crescimento sustentável 

de geração elétrica limpa no 
Brasil.

De acordo com o relator, 
“é bem-vinda a promoção 
de geração limpa e renovável 
que contribua, entre outras 
coisas, para uma transição 
energética do país”. Rodrigo 
Cunha considera que as fon-
tes incentivadas pelo projeto 
se apresentam como solu-
ção possível para se evitar 
escassez de oferta, raciona-
mentos ou apagões. “Sob a 
ótica orçamentária, o progra-
ma criado pelo PL pode ter 
seu financiamento atendido 
mediante redistribuição de 
dotações entre programas 
do governo federal que são 
operacionalizados pelos ban-
cos públicos (inclusive o BN-
DES), sem impacto fiscal, 
portanto”, acrescenta.

Em aparte, o senador 
Jayme Campos (DEM-
-MT) afirmou ser meritório 
o projeto. “Na medida de 
vir uma crise energética no 
Brasil, temos de incentivar 
a energia eólica e solar fo-
tovoltaica para conseguir-
mos superar essa demanda, 
sobretudo se o país voltar a 
crescer”, ressaltou.

Esgoto a céu aberto ainda mata no Brasil

Apesar dos avanços 
no controle das Do-
enças Relacionadas 

ao Saneamento Ambiental 
Inadequado (DRSAI), elas 
ainda foram responsáveis 
por cerca de 0,9% de todos 
os óbitos ocorridos no Brasil 
entre 2008 e 2019. Entre as 
mortes ocorridas apenas por 
doenças infecciosas e para-
sitárias no Brasil, as DRSAI 
têm participação em 21,7% 
dos óbitos no mesmo perí-
odo, sendo esse percentual 
maior nas Regiões Centro-
-Oeste (42,9%) e Nordeste 
(27,1%).

Os dados constam no 
Atlas de Saneamento – 
Abastecimento de Água e 
Esgoto Sanitário lançado 
nesta quarta-feira pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatísticas (IBGE) e 

dimensionam os impactos 
de um saneamento ambien-
tal desigual e ainda não uni-
versalizado no país.

Segundo o Atlas, no perío-
do 2008 a 2019, foram notifi-
cados 11,88 milhões de casos 
de DRSAI no Brasil, com 
4,87 milhões de internações 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Doença de Chagas, 
diarreias e disenteria foram 
as principais causas de morte, 
representando quase 81,5% 
dos óbitos por DRSAI no 
período. Dengue, zika e chi-
kungunya foram a terceira 
causa de óbitos nas regiões 
Sudeste e Centro-Oeste, 
as leishmanioses na Região 
Norte, a esquistossomose na 
Região Nordeste e a leptospi-
rose na Região Sul. “Esgoto a 
céu aberto colabora na pro-
liferação dessas doenças, daí 

a correlação direta entre as 
enfermidades e o saneamen-
to precário”, afirma Daiane 
Ciriáco, geógrafa do IBGE.

O Atlas revela também 
que, apesar de persistirem 
diferenças regionais mar-
cantes na abrangência mu-
nicipal dos serviços de es-
gotamento sanitário e de 
abastecimento de água, en-
tre 2008 e 2017 houve um 
avanço no número de mu-
nicípios cobertos por esses 
serviços em todas as regiões 
do país. Uma característica 
da distribuição por muni-
cípios dos serviços de sa-
neamento de água e esgoto 
é a diferença entre a quase 
universalização do serviço 
de abastecimento de água 
por rede geral em contraste 
com o déficit ainda persis-
tente na coleta de esgoto. 

Enquanto 99,6% dos muni-
cípios tinham abastecimen-
to de água por rede geral, 
apenas 60,3% faziam coleta 
de esgoto em 2017.

Apenas três Unidades da 
Federação (São Paulo, Rio 
de Janeiro e Distrito Fede-
ral) apresentam taxas supe-
riores a 85% de domicílios 
atendidos pelo serviço de 
coleta de esgoto – respec-
tivamente 93,2%, 87,5% e 
86,6%, segundo a PNAD 
Contínua 2017. Em 17 es-
tados (todos os da região 
Norte e sete estados da re-
gião Nordeste, à exceção de 
Pernambuco e Bahia), as ta-
xas de domicílios atendidos 
com coleta de esgotamento 
sanitário por rede geral va-
riaram de 9,9% (casos de 
Rondônia e Piauí) a 54%, 
no caso de Sergipe.
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Três perguntas: a inflação e o câmbio na América Latina
Por Jorge Priori

Começamos o ano 
com uma expecta-
tiva de inflação de 

3,32% para 2021. Próximo 
ao fim do ano, já temos 
uma inflação acumulada de 
8,24% até outubro, enquan-
to a expectativa do mercado 
é que o IPCA feche 2021 
em 10,12%.

Como o agravamento do 
processo inflacionário não 
tem ocorrido apenas no Bra-
sil, conversamos com Ramón 
Morel, analista financeiro da 
Skilling, sobre o desenvolvi-
mento deste processo e o 
comportamento do câmbio 
em uma região que não é 
muito abordada pela mídia 
brasileira: a América Latina.

Aproveitamos a opor-
tunidade para sabermos 
como está o momento at-
ual da economia argentina, 

já que em julho havíamos 
feito uma entrevista com 
a Skilling sobre a situação 
econômica do nosso prin-
cipal vizinho. A Skilling é 
uma plataforma europeia 
de negociação online de 
Forex e CFD (Contracts for 
Difference / Contratos por 
Diferença).

Como está o processo 
inflacionário na América 
Latina? Na sua opinião, 
quais são os países que 
vão bem e quais os que 
vão mal no combate à in-
flação?

A inflação na América 
Latina e Caribe sempre foi 
acima de 4,5% nos últimos 
dez anos, crescendo para 
7,65% em 2019, caindo em 
2020 para 6,38% e voltando 
a subir para 7,23% em 2021, 
de acordo com Statista.com 
(plataforma alemã especial-

izada em estatísticas, dados 
de mercado e pesquisas). 
No entanto, se tomarmos 
os números do Banco Mun-
dial, a média é dois pontos 
abaixo para toda a região.

Em todo caso, a questão 
relevante é quem está indo 
bem e quem não está no 
combate à inflação. A Ar-
gentina obviamente perdeu 
a guerra contra a inflação; o 
Brasil está efetivamente lu-
tando contra ela; o Uruguai 
está tentando; o Paraguai 
está tomando as medidas 
corretas para contê-la, e o 
México, também.

Com relação a outros 
países como Bolívia, Equa-
dor, Costa Rica, Guatemala, 
os baixos níveis de inflação 
mostram que eles não es-
tão aumentando a liquidez 
do sistema financeiro e têm 
margem de manobra. Na 
verdade, eles devem evitar o 

risco de uma implosão po-
tencial. Chile, Colômbia e 
El Salvador parecem ter um 
equilíbrio entre ajudar as 
forças produtivas e manter 
um nível aceitável de infla-
ção, dadas as circunstâncias.

O comportamento do 
câmbio nesses países 
segue o mesmo padrão?

As taxas de câmbio são 
impulsionadas quase in-
teiramente pelo comporta-
mento do dólar americano 
nos dias de hoje. Sua força 
crescente afeta todos os 
pares de Forex, indepen-
dentemente dos níveis de 
inflação e do desempenho 
da economia em cada país. 
Isso vale para toda a região, 
independentemente da sen-
sibilidade de sua economia 
ao dólar, desde aquelas com 
controles cambiais rígi-
dos como a Argentina até 

aquelas que são dolarizadas 
como o Panamá.

O foco relevante é se 
esses países têm planos 
econômicos sólidos e os 
colocam em prática. É aqui 
que podemos ver diferenças 
importantes.

Em julho, conversamos 
com a Skilling sobre a 
situação econômica da Ar-
gentina, que parecia estar 
melhorando. O que acon-
teceu na Argentina desde 
nossa última conversa?

A Argentina está em pior 
estado do que em julho. A 
inflação aumentou 3,5% no 
mês passado e deve fechar 
em 50% no ano de 2021. 
Como as taxas de serviços 
públicos estão congeladas, a 
inflação será selvagem quan-
do chegar a hora dos ajustes. 
Além disso, as reservas líqui-
das do Banco Central somam 

apenas de 3 a 5 bilhões de 
dólares, de acordo com as 
fontes consultadas.

A Argentina está em 
negociações com o FMI 
porque em fevereiro do 
próximo ano precisa fazer 
um pagamento importante 
e não tem dinheiro para is-
so. O atual presidente quer 
chegar a um acordo, mas, ao 
mesmo tempo, reconhece 
que a prioridade é dar mei-
os para o povo. Assim, em 
vez de despejar dinheiro di-
reto nos setores produtivos 
para promover o emprego, 
ele subsidia transportes e 
serviços sociais, que é um 
processo de transferência 
de fundos muito mais pas-
sivo para a economia real. 
Pode-se debater que se trata 
de uma atitude como “va-
mos manter a discrição e 
esperar para ver se o FMI 
nos resgata mais uma vez”.

Seguros: 3º trimestre fecha  
com alta acumulada de 13,4%

O setor segurador 
encerrou o tercei-
ro trimestre em 

alta, com taxa acumulada 
no ano de 13,4%. “Os da-
dos dos nove primeiros me-
ses de 2021 devem ser com-
parados com a mesma base 
do ano anterior, de 2020, 
que teve recuperação a par-
tir de junho. Por esse mo-
tivo, a tendência doravante 
deve ser de taxas acumula-
das progressivamente me-
nores”, avalia o presidente 
da Confederação Nacional 
das Seguradoras (CNseg), 
Marcio Coriolano, em seu 
editorial na nova edição da 
Conjuntura CNseg (nº 57).

A arrecadação global 
acumulada foi de R$ 224,4 
bilhões, sem saúde e sem 
Dpvat. Na taxa de cresci-

mento acumulado – com-
paração dos nove meses 
contra o mesmo período 
de 2020 – o segmento de 
Danos & Responsabilida-
des registrou aumento de 
15,1%, Vida & Previdên-
cia, 13,8% e Capitalização, 
5,6%.

De acordo com o diri-
gente, na ótica de 12 me-
ses móveis, que é a melhor 
medida tendencial, o cres-
cimento anualizado perma-
nece em dois dígitos, agora 
mais apertados, com 10,7% 
(11,4% em agosto, 11,9% 
em julho; 12,0% em junho; 
11,0% em maio e 6,3% em 
abril).

O mês de setembro de 
2021 encerrou com a ar-
recadação setorial apre-
sentando a terceira queda 

mensal consecutiva, agora 
de 2,9%. Na comparação 
do mês contra o mesmo 
mês de 2020, com outros 
setores de atividade econô-
mica – conforme as Pesqui-
sas Mensais do IBGE para 
setembro –, o desempenho 
do setor de seguros (4,6% 
positivos) se manteve su-
perior ao da indústria, que 
teve queda de 3,9%, e ao do 
comércio, queda de 5,5%.

“Os ramos de seguros 
com coberturas direta-
mente correlacionadas à 
proteção de patrimônios e 
pecúlios para a família con-
tinuam despertando maior 
interesse da população”, 
contextualiza o presidente 
da CNseg.

Nesses nove meses de 
2021, o setor de seguros 

está R$ 14,1 bilhões acima, 
em termos absolutos, da ar-
recadação dos últimos nove 
meses de 2019, portanto 
anteriores à pandemia no 
Brasil. No que diz respeito 
à sinistralidade setorial, a do 
segmento de Danos e Res-
ponsabilidades que, nos no-
ve meses de 2020 estava em 
48,9% agora, em 2021, su-
biu para 51,3%, influencia-
da pelo ramo de Automó-
veis (54,0% contra 59,7% 
neste período recente) e 
pelo Patrimonial (43,6% e 
49,2%, respectivamente). 
No segmento de Cobertura 
de Pessoas, a sinistralidade 
dos seguros de Vida - Ris-
co continua a agravar-se, de 
28,4% para 41,9%, resulta-
do dos eventos pandêmi-
cos.

Seguro Viagem cresce 277% em setembro

Relatório da Fede-
ração Nacional de 
Previdência Priva-

da e Vida (Fenaprevi) apon-
ta que procura por seguro 
de pessoas continuou avan-
çando no País em setembro, 
registrando R$ 37,8 bilhões 
acumulados desde janeiro 
ou 13,7% de aumento nos 
prêmios (valor que o cliente 
paga pelo seguro) em rela-
ção ao mesmo período de 
2020. Em termos percen-
tuais, o destaque vai para o 
seguro Viagem, que obteve 
277% de crescimento sobre 
o resultado de setembro do 
ano anterior.

A modalidade mantém 
uma tendência de cresci-

mento desde abril de 2021, 
seguindo a retomada do 
turismo no Brasil e a aber-
tura das fronteiras interna-
cionais, conforme o avanço 
da vacinação. Já em volume 
de recursos, os seguros de 
Vida Individual e em grupo, 
somados, tiveram a maior 
representatividade em prê-
mios no montante de 2021, 
alcançando mais de R$ 2 bi-
lhões em setembro. 

Em outra leitura, consi-
derando o acumulado do 
ano, já são cerca de R$ 7,1 
bilhões no Vida Individual 
e R$ 9,9 bilhões no segu-
ro em Grupo arrecadados, 
aumento de 28,4% e 9,4%, 
respectivamente, compa-

rando o resultado ao mes-
mo período de 2020.

Na sequência, em des-
taque, vêm os seguros 
Prestamista, com R$ 11,8 
bilhões; de Acidentes 
Pessoais, com R$ 5,07 
bi; de Doenças Graves/
Terminais, com R$ 1,03 
bilhão; Funeral, com R$ 
781 milhões; e o seguro 
Educacional, somando 
R$ 33 mi. Trata-se dos 
valores acumulados de 
janeiro a setembro em 
2021.

Os sinistros também 
continuaram em alta 
(64,8%), tendo sido R$ 
14,2 bilhões em indeniza-
ções de janeiro a setem-

bro de 2021. “O aumento 
da procura por proteção 
familiar, educacional e fi-
nanceira, como vemos nos 
dados divulgados pela Fe-
naprevi, comprovam que 
o mercado de seguros está 
concretizando seu com-
promisso frente à socie-
dade. E isso reforça que 
as pessoas estão cada vez 
mais conscientes da im-
portância de se proteger 
dos imprevistos nas mais 
diversas situações e con-
textos, como por exemplo, 
ao planejar uma viagem 
para desfrutar bons mo-
mentos.”, comenta Marce-
lo Malanga, diretor-estatu-
tário da Federação.

Reunião dos principais 
players de tecnologia da AL

A terceira edição do 
maior evento Lati-
no Americano de 

Inovação em Seguros, acon-
teceu em novembro, no Pro 
Magno Centro de Eventos, 
em São Paulo. O evento 
disponibilizou um auditório 
com capacidade para duas 
mil pessoas. Na sequência, a 
programação teve continui-
dade com salões de 500 lu-
gares, recebendo os painéis 
durante a tarde.

O fundador do Mentor 
do Corretor, Richard Furck, 
esteve presente e acompa-
nhou as plenárias, ampliou 
o relacionamento com os 
participantes e manteve o 
diálogo com as agências re-
guladoras, as seguradoras, 
os prestadores de serviços 
em tecnologia e focou no 
empreendedorismo com 
foco no desenvolvimento 
de negócios junto a inova-

ção em seguros.
Richard Furck afirmou 

que participar das plenárias 
é importante, não só para se 
atualizar, mas também valo-
rizar a inovação em todos os 
aspectos. “É preciso obter 
conhecimento e até mesmo 
dialogar com profissionais 
de tecnologia atuantes no 
setor de seguros, de forma 
constante. A inovação é 
um processo que construí-
mos não só com idéias, mas 
principalmente com ações 
planejadas, que acompa-
nhamos toda implantação, 
focando nos resultados. O 
CQCS Insurtech & Innova-
tion foi uma oportunidade 
não só de obter conheci-
mento, mas de reencontrar 
os profissionais players do 
setor e que atuam com tec-
nologia que agregam para o 
mercado de seguros”, expli-
cou.

Qualicorp fecha pareceria 
com o grupo Orthopride

A fim de ampliar o rela-
cionamento com os clientes, 
a Qualicorp fechou uma par-
ceria comercial com o grupo 
Orthopride, a maior rede de 
clínicas voltada à ortodon-
tia e estética dental do Bra-
sil. Englobando o conceito 
store-in-store, como primei-
ro passo da parceria, a Quali 
instalará no interior das lojas 
Orthopride quiosques para 
comercializar seus produtos 
e realizar atendimento aos 
clientes da rede de franquias. 
O projeto-piloto será inicia-
do em seis lojas da Ortho-
pride localizadas no Grande 
Rio de Janeiro e em Belo Ho-
rizonte.

“A parceria com o grupo 

Orthopride reforça nossa 
estratégia de transforma-
ção da Quali em uma pla-
taforma multicanal”, ex-
plica Bruno Blatt, CEO da 
Qualicorp. “A Quali inovou 
ao oferecer planos odonto-
lógicos para quem já tinha 
o plano de saúde e, agora, 
planeja oferecer a quem re-
aliza cuidados ortodônticos 
e estéticos as melhores op-
ções em termos de planos 
de saúde. Acreditamos que 
esse é o primeiro passo da 
parceria e que poderemos 
explorar outras iniciativas 
conjuntas em breve, visan-
do sempre maximizar valor 
para os nossos clientes”, 
acrescentou.
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IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27  -  NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 08 de outubro de 2021, às 13h, na sede social da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Fran-
cisco Eugênio, n° 329, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janei-
ro, CEP 20.941-900. Presença: Compareceram à Assembleia (i) a única
acionista representando a totalidade do capital social; e (ii) os Diretores da
Companhia. Publicações: Edital de Convocação: Dispensada a publica-
ção de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76.
Mesa: Marcelo Pereira Malta Araújo - Presidente. Miguel Lacerda de
Almeida - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente,
foi autorizada, pelo voto da acionista da Companhia, a lavratura da presen-
te ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1° do ar-
tigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. A acionista tomou conheci-
mento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo Pereira Malta
Araújo, ao cargo de Presidente que ocupava nesta Companhia, para o
qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de maio de
2021. O Sr. Marcelo Pereira Malta de Araújo ressaltou que a renúncia apre-
sentada teria efeitos a partir desta data, não exercendo mais as atividades
relacionadas ao cargo de Presidente da Companhia. 2.1. Diante do pedido
de renúncia apresentado, a acionista externou votos de agradecimento
pela dedicação do Presidente, que ora renuncia, no desempenho de suas
funções. 3. Ato contínuo, a acionista aprova a indicação do Sr. Leonardo
Remião Linden, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da Cédula de Identidade RG nº 1010446621 e inscrito no CPF/MF sob o nº
452.601.500-82, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis An-
tônio, nº 9 andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para
o cargo de Presidente da Companhia a partir desta data. 3.1. O mandato
do Presidente eleito iniciar-se-á nesta data, mediante a assinatura do ter-
mo de posse, e vigorará pelo prazo remanescente dos demais membros
da Diretoria em exercício, qual seja, até a realização da Assembleia Geral
Ordinária de 2022, que examinará os documentos de que trata o artigo 133
da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2021. 3.2. Consultado anteriormente, o Presidente eleito decla-
ra que (a) não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as
atividades do cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em
sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no
mercado em que atua; e (c) não tem interesse conflitante com a Compa-
nhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. 4. Em seguida, a acio-
nista tomou conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. John
Shojiro Suzuki, ao cargo de Diretor que ocupava nesta Companhia, para o
qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de maio de
2021. O Sr. John Shojiro Suzuki ressaltou que a renúncia apresentada teria
efeitos a partir desta data, não exercendo mais as atividades relacionadas
ao cargo de Diretor da Companhia. 5. Ato contínuo, a acionista aprova a
eleição da Sra. Cristiane Silva Leite, brasileira, casada no regime de co-
munhão parcial de bens, economista, portadora do RG nº 21.842.773-6
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 114.706.378-80, com endereço pro-
fissional na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 9 andar, na Cidade e Esta-
do de São Paulo, CEP 01317-910, para o cargo de Diretora da Companhia
a partir desta data. 3.1. O mandato da Diretora eleita iniciar-se-á nesta
data, mediante a assinatura do termo de posse, e vigorará pelo prazo re-
manescente dos demais membros da Diretoria em exercício, qual seja, até
a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinará os
documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 3.2. Consultado
anteriormente, a Diretora eleita declara que (a) não está incursa em qual-
quer delito que a impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi
designada; (b) não ocupa cargos em sociedades que possam ser consi-
deradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não
tem interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147
da Lei nº6.404/76. 6. Em razão das deliberações constantes nos itens
acima, a acionista decide ratificar a atual composição da Diretoria da
Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, até a Assembleia Geral Or-
dinária de 2022, que examinará os documentos a que se refere o art. 133
da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2021, qual seja:
Como Presidente: • Leonardo Remião Linden, brasileiro, casado, ad-
ministrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
1010446621 e inscrito no CPF/MF sob o nº 452.601.500-82; Como Dire-
tores: • Cristiane Silva Leite, brasileira, casada no regime de comunhão
parcial de bens, economista, portadora do RG nº 21.842.773-6 SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob o nº 114.706.378-80; • Francisco Carlos
Ganzer, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identida-
de RG nº 1.278.310 e inscrito no CPF/MF sob o nº 532.231.109-25; •
Miguel Lacerda de Almeida, brasileiro, casado, administrador, portador
da Cédula de Identidade RG nº 066.827.858 IFF/RJ e inscrito no CPF/MF
sob o nº 758.418.867-20; e • José Vianna Sampaio Neto, brasileiro, sol-
teiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº
0572806574 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 888.986.105-30. 3.1.
Todos os Diretores possuem endereço comercial na Rua Francisco Eu-
gênio, nº 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.941-900.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa)
Ultrapar Participações S.A, na qualidade de Acionista; Marcelo Pereira
Malta de Araújo, na qualidade de Presidente da Mesa, Miguel Lacerda
de Almeida, na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a presen-
te é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Miguel Lacerda de
Almeida - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Ja-
neiro. Empresa: Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. - NIRE: 333.0029040-1
- Protocolo: 00-2021/574161-7 - Data do protocolo: 19/11/2021. Certifico o
arquivamento em 23/11/2021 sob o número 00004652835.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembléia Geral Extraordinária

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar 
os Senhores Condôminos para comparecerem à Assembléia Geral Extra-
ordinária do Condomínio do Edifício Central Park, que será realizada no 
próximo dia 29 de novembro de 2021 - segunda-feira, no supramencionado 
condomínio, às 19:30 horas em primeira convocação com o “quorum” legal 
ou às 20:00 horas, em segunda e última convocação com qualquer número 
de presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos 
constantes da “Ordem do Dia”: 1 - Deliberação e aprovação para instala-
ção de cortinas de vidro, bem como sua padronização; 2 - Deliberação 
e aprovação para alteração do regulamento interno (ao final, estão as 
sugestões de alteração). OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em função 
da Pandemia do Coronavírus (COVID-19), informamos que a assembléia 
será organizada de modo que ocorra da forma mais célere possível. O uso 
de máscaras será obrigatório para todos os presentes, conforme determina 
o Decreto Rio 49.692 de 26/10/2021. Para votação na assembléia, o condô-
mino deverá estar quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) 
sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data da assembléia 
(Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante de condômino deverá 
estar munido de procuração outorgada com observância das normas legais, 
inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2o do art. 654 do Código Civil). Em 
caso de instrumento de procuração confeccionado de modo eletrônico, com 
assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado para o email: gerencia5@
protel.com.br, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) da 
data da assembléia, com a indicação do endereço eletrônico ou do procedi-
mento necessário para aferição de sua autenticidade, sem o que não será 
aceito, sendo vedada sua eventual verificação no ato da assembléia. Rio de 
Janeiro, 16 de novembro de 2021. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA 
LTDA - Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor.

Tijoá Participações e Investimentos S.A.
CNPJ/ME nº 14.522.198/0001-88 – NIRE 35.300.414.063

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 1º de outubro de 2021

Data, Hora e Local: Ao 01/10/2021, às 14h30, no endereço da filial da 
Companhia no Rio de Janeiro, RJ. Convocação e Presença: Reunião 
convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia. Foi verificada 
a presença dos membros do Conselho de Administração e membros da 
Diretoria. Mesa: Presidente: Sr. Carlo Alberto Bottarelli; Secretária: Sra. 
Renata Moretzsohn. Ordem do Dia: PRCA – Projeto Adequação Sistema de 
Prevenção e Combate a Incêndios – UHE Três Irmãos. Deliberações: Aberta 
a reunião e após exame da matéria constante da ordem do dia, o Conselho 
de Administração deliberou, por unanimidade de seus membros presentes, 
aprovar a contratação da empresa CF Comércio e Sistema Contra Incêndio 
Ltda. para execução do trabalho de adequação do sistema de prevenção e 
combate a incêndios na UHE Três Irmãos, conforme proposta apresentada, 
para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB), no valor 
de R$ 5.257.832,93. Apreciação: (i) (.....) (ii) (.....) (iii) (.....). Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, 
solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi 
por todos assinada. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de 
sumário. Assinaturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Renata 
Moretzsohn – Secretária. Conselheiros: Carlo Alberto Bottarelli, Leticia Costa 
Manna Leite, Roberto Solheid da Costa de Carvalho e Anderson Lanna 
Alves Bittencourt. Rio de Janeiro, 01/10/2021. [assinado digitalmente] Renata 
Moretzsohn – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 548.742/21-2 em 
18/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A.
CNPJ nº 02.538.768/0001-49 - NIRE 3330016739-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 17/08/2021. Local, 
Dia e Hora: Sede da Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. 
(“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia 
nº 651, 2º mezanino, Centro, CEP 20.030-041, no dia 17/08/2021, às 9h. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a 
presença da acionista única, que representa a totalidade do capital social da 
Companhia, na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 de 15/12/1976. 
Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio; e Secretário: Amilcar Bastos 
Falcão. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo 31/12/2020; 
e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 
31/12/2020. Publicações do Relatório da Administração, Demonstrações 
Financeiras e Relatório da Auditoria: Diário Oficial/RJ, págs. 10, 11, e 12, 
e Monitor Mercantil, ambos do dia 25/06/2021. Deliberações: A acionista 
única adotou as seguintes resoluções: a) Nos termos do §4º do artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto 
para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo 
artigo; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 
31/12/2020, com o respectivo parecer dos Auditores Independentes, 
não havendo resultados a serem distribuídos face ao prejuízo apurado 
no exercício. c) Aprovar a lavratura sumariada da ata desta assembleia 
geral, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados 
pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada 
e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: André 
de Oliveira Câncio; Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Queiroz Galvão S.A., 
por André de Oliveira Câncio e Amilcar Bastos Falcão. André de Oliveira 
Câncio - Presidente; Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa; André 
de Oliveira Câncio - Queiroz Galvão S.A.; Amilcar Bastos Falcão - 
Queiroz Galvão S.A. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004431309 
em 25/08/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral. 

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA LEOPOLDINA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, mo-
vida por CONDOMÍNIO ROSSI MAIS VIA CARIOCA em face de
JORGE LUIZ SANT ANNA PAJUBA e OUTRA,
processo nº 0020085-95.2016.8.19.0210, na forma abaixo:
O Dr. RENATO ROCHA BRAGA, Juiz da Vara acima, FAZ SABER
por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a JORGE LUIZ SANT ANNA PAJUBA, LIBERA DA
ROCHA NOGUEIRA e CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que
em 03/12/21, 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 07/12/21, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 8º RGI, matrícula nº 215378, Rua
Misael de Mendonça nº 300 bloco 01 apto 605 – Parada de Lucas
- RJ, avaliado as fls. 220 em 14/6/21, por R$ 200.000,00.
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 25/10/21. Eu, André Ricardo
Gonçalves dos Santos, Chefe de Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (ass) Dr. RENATO ROCHA BRAGA, Juiz de Direito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Torna público leilão presencial e on line 005/2021 a ser realizado em 
15/12/2021, às 10:00h. Local: Rua João Vayda, nº 137, CEP 27353-440 - 
Colônia - Barra Mansa - RJ (Fazenda Santo Antônio). Devido a Pandemia 
de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na forma on-line. Leiloeira 
Pública Oficial: Sandra Sevidanes, matriculada na JUCERJA sob o nº 165. 
Objeto: Veículos conservados e sucatas inservíveis. Descrição detalhada e 
termo de condições do leilão em www.brbid.com.

Ecia Irmãos Araujo Engenharia Comércio S.A. Companhia Fechada
CNPJ/ME: 33.503.251/0001-48 / NIRE: 33.3.0015817-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os acionistas da Ecia Irmãos Araujo Engenharia Comércio 
S/A. (“Cia.”) para que se reúnam em AGE da Cia. a ser realizada sob a forma 
exclusivamente presencial, conforme autorizado pela Instrução Normativa nº 
81, de 10/06/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e In-
tegração - DREI, às 12h00 do dia 03/12/2021, na sede da Cia., localizada na 
Cidade e Estado do RJ, na Rua General Ivan Raposo, 431 (parte), Barra da 
Tijuca, CEP 22.621-040, para deliberarem sobre os seguintes itens da Ordem 
do Dia: (i) Redução do capital social da Cia., no valor de até R$20.000.000,00 
(vinte milhões de reais), em conformidade com o disposto no art. 173 da Lei 
6.404/1976, por julgar o capital social excessivo em relação ao objeto social da 
Cia., com a correspondente modificação do Art. 5 do Estatuto Social da Cia.; 
(ii) Avaliar a conveniência de promover - ou não - o cancelamento de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Cia., no contexto 
da redução de capital deliberada no item (i) acima; (iii) Deliberar sobre a forma 
de restituição aos acionistas dos valores correspondentes à redução de capital, 
analisando a viabilidade e consequentemente escolhendo entre a restituição 
“em dinheiro” ou “em bens imóveis contabilizados na Cia.; (iv) Deliberar sobre 
o inventário dos bens imóveis contabilizados na Cia., que, conforme o caso, se-
rão atribuídos aos acionistas como restituição e pagamento no contexto da Re-
dução de Capital pretendida, aprovando-se - inclusive - os respectivos valores 
atribuídos a cada um deles; (v) Ratificar a contratação de empresa de auditoria 
Auditasse Auditores Independentes S.S. (CNPJ-ME: 42.185.769/0001-71) para 
acompanhamento e supervisão dos trâmites do sorteio; (vi) Deliberar sobre o 
critério de atribuição, por sorteio, de cada imóvel constante do inventário dos 
bens imóveis contabilizados na Cia., que, conforme o caso, serão atribuídos 
aos acionistas como restituição e pagamento no contexto da Redução de Ca-
pital pretendida; (vii) Realizar o sorteio dos quinhões de bens imóveis contabili-
zados na Cia. a serem atribuídos aos acionistas como restituição e pagamento 
no contexto da Redução de Capital pretendida; (viii) Consignar o resultado final 
da distribuição dos bens imóveis entre os acionistas como consequência da 
restituição no âmbito da Redução de Capital pretendida; (ix) Caso necessário, 
cessões e transferências entre os acionistas de ações de emissão da Cia., de 
modo a preservar, após a redução de capital objeto da presente Assembleia, 
as mesmas participações acionárias que cada acionista detinha na Cia. antes 
da redução de capital; (x) Aprovar a assunção pela Cia. da obrigação de pagar 
todos os custos e despesas com o registro e transferência da titularidade dos 
imóveis da Cia. para os respectivos acionistas que venham a recebê-los como 
resultado do sorteio (notadamente custos com cartório, escritura, certidões e 
ITBI - Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, caso aplicável); e (xi) Au-
torizar a Diretoria da Cia. a assinar documentos e praticar todos os atos úteis, 
necessários e/ou convenientes à formalização da transferência da titularidade 
dos imóveis da Cia. no contexto da Redução de Capital pretendida, de acordo 
com o que foi discutido na AGE. A Cia. esclarece que: (a) encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da Cia., os documentos relacionados a este 
Edital de Convocação e pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGE, 
inclusive, mas não apenas, a Planilha referente ao inventário dos bens imóveis 
contabilizados na Cia., que, conforme o caso, serão atribuídos aos acionistas 
como restituição e pagamento no contexto da Redução de Capital pretendi-
da; e (b) para participação na AGE, os acionistas deverão apresentar à Cia. 
os documentos de identificação referentes aos acionistas, sendo que: (b.i) no 
caso de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os 
documentos de representação societária pertinentes; e (b.ii) no caso de qual-
quer dos acionistas desejar constituir um procurador para, na forma do art. 126, 
§1º, da Lei 6.404/76, representá-lo na AGE, será necessária a apresentação 
com 24hs de antecedência do correspondente instrumento de mandato com 
reconhecimento de firma do outorgante.RJ, 24/11/2021. Ecia Irmãos Araujo 
Engenharia Comércio S/A.

PPSA espera US$ 116 bi comercializando 
petróleo da União em 10 anos
Produção estimada de 8,2 bi de barris em regime de partilha 

A Pré-Sal Petróleo 
(PPSA) estima arre-
cadar cerca de US$ 

116 bilhões, entre 2022 e 
2031, com a comercializa-
ção de 1,5 bilhão de barris 
de petróleo que a União te-
rá direito nos contratos de 
Partilha de Produção.

A projeção foi divulgada 
pelo diretor-presidente da 
empresa, Eduardo Gerk, na 
manhã desta quarta-feira, na 
abertura do 4º Fórum Técni-
co Pré-Sal Petróleo e faz par-
te da nova edição do estudo 
“Estimativas de Resultados 
nos Contratos de Partilha de 
Produção”, produzido anual-
mente pela empresa.

O trabalho considera 
os contratos em vigor e os 
Campos de Atapu e Sépia, 
que serão licitados no dia 
17 de dezembro na Segunda 
Rodada de Volumes Exce-
dentes da Cessão Onerosa. 
De acordo com o estudo, 
nos próximos dez anos, de-
verão ser produzidos 8,2 bi-
lhões de barris de petróleo 
em regime de Partilha de 
Produção.

Em 2031, a média diá-
ria de produção de todos 
os contratos será de apro-
ximadamente 3,5 milhões 
de barris por dia (bpd), o 
equivalente a dois terços 
da produção nacional es-
timada pela Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) 
para aquele ano. Em 2022, 
primeiro ano do período 
analisado nesta edição do 
estudo, a parcela de óleo da 
União será de 24 mil bpd. Já 
em 2031, estima-se a produ-
ção de cerca de um milhão 
de barris por dia.

“Hoje, estão em produ-
ção quatro contratos e, em 
setembro, nosso último da-
do, a parcela da União foi 
de 11 mil barris de óleo por 
dia. Estamos falando em 
ter um milhão de barris por 
dia em dez anos. E o mais 
importante: o estudo pre-
vê que 70% da produção 
acumulada até 2031 virá de 
áreas que já possuem decla-
ração de comercialidade. O 
cenário é muito promissor”, 
diz Gerk.

O estudo projeta ainda 

que até 2031 os contratos 
de Partilha de Produção 
irão gerar uma arrecadação 
de US$ 92 bilhões de dó-
lares em royalties e de US$ 
77 bilhões em Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e Contribuição So-
cial Sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL). Somando a 
perspectiva de arrecadação 
de US$ 116 bilhões com a 
comercialização da parcela 
de óleo da União, a receita 
total estimada para os co-
fres públicos é de US$ 285 
bilhões em 10 anos.

Investimentos

Para o desenvolvimento 
das atividades no Polígono 
do Pré-Sal, estão previstos 
investimentos de US$ 99 bi-
lhões até 2031. Deste total, 
US$ 33 bilhões deverão ser 
aplicados em plataformas de 
produção; US$ 37 bilhões 
em poços; e US$ 29 bilhões 
em sistemas submarinos. Ao 
todo, estima-se a contratação 
de 26 FPSOs (navios plata-
formas) e 416 poços.

A Pré-Sal Petróleo (PP-
SA) é uma empresa pública 
vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia. A estatal 
é responsável pela gestão 
dos contratos de Partilha de 
Produção, pela representa-
ção da União nos Acordos 
de Individualização da Pro-
dução (AIPs) e pela comer-
cialização das parcelas de 
petróleo e gás natural da 
União. Como parte de suas 
atividades de comercializa-
ção, a empresa vai realizar 
nesta sexta-feira (26), às 
14h, na B3, o 3º Leilão de 
Petróleo da União, que co-
mercializará mais de 55 mi-
lhões de barris de petróleo 
de propriedade da União 
dos campos de Búzios, Sa-
pinhoá, Tupi e da Área de 
Desenvolvimento de Mero.

Seis empresas estão ha-
bilitadas para participar do 
certame: CNODC Brasil Pe-
tróleo e Gás Ltda; Equinor 
Energy do Brasil Ltda; Petró-
leo Brasileiro S/A Petrobras; 
Petrogal Brasil S/A; Repsol 
Sinopec Brasil S/A; e Totale-
nergies EP Brasil Ltda.

China quer fazer mais 
investimentos ecológicos

A China é ainda o 
maior emissor de 
poluentes do mun-

do, mas tem comunicado 
que a ambição de atingir a 
neutralidade de carbono até 
2060. Investimentos eco-
lógicos estão no radar, “à 
medida que o país muda 
gradualmente em direção a 
uma fase mais instituciona-
lizada de descarbonização”, 
de acordo com uma pesqui-
sa do Morgan Stanley.

“Esperamos que os for-
muladores de políticas au-
mentem o apoio aos inves-
timentos ecológicos a partir 
de 2022, como renováveis, 
rede inteligente, equipa-
mentos de armazenamento 
de energia e atualizações 
de equipamentos de manu-
fatura”, disse Robin Xing, 
economista-chefe do Mor-
gan Stanley na China, no 
relatório de coautoria.

O ímpeto ecológico deve 
injetar um novo impulso na 
economia chinesa. O banco 
de investimento prevê uma 
recuperação em infraestru-
tura impulsionada pelo in-
vestimento verde e espera 
que o crescimento de in-
vestimento em infraestrutu-

ra se recupere para 4% no 
próximo ano.

Empréstimo

Segundo a agência Xi-
nhua, o Banco Popular da 
China, o banco central do 
país, também lançou uma 
nova ferramenta de emprés-
timo para redução de car-
bono no início deste mês, 
que visa fornecer emprés-
timos de baixo custo para 
instituições financeiras, a 
fim de fortalecer o apoio 
para a redução das emissões 
de carbono.

A diretriz de alto nível so-
bre o pico de carbono pede 
a alavancagem de uma com-
binação de políticas fiscais, 
financiamento ecológico e 
precificação de carbono, a 
fim de promover o desen-
volvimento de indústrias 
verdes, segundo o relatório.

Espera-se que mais apoio 
político seja oferecido no 
próximo ano para as indús-
trias verdes em corte de im-
postos e taxas e na alocação 
mais ampla de cotas de títu-
los especiais do governo lo-
cal para investimentos ver-
des, de acordo com o texto.
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