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LEILÃO BENEFICENTE 
DA JAGUAR PARADE
Fundos se destinam à conservação  
de onças-pintadas em seus habitats.  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

NÃO INCIDE ITCMD 
SOBRE VGBL
Decisão do STJ torna mais  
atraente aplicação na modalidade.  
Por Fernando Lima, página 2

MANTER A SEGURANÇA 
DA IMPRESSÃO
Mais da metade do fluxo de trabalho 
financeiro passa por impressos.  
Por Gabriel Campos, página 2

Orçamento de 
2022 aumenta 
e prevê déficit 
quase zero

A Comissão Mista de Orçamen-
to aprovou nesta quarta-feira acrés-
cimo de R$ 72,1 bilhões na receita 
do projeto de lei orçamentária para 
o ano que vem (PLN 19/21). Des-
sa forma, o Orçamento de 2022 
deverá ultrapassar a marca de R$ 
2 trilhões nas receitas primárias do 
Governo Federal, mais exatamen-
te, R$ 2,028 trilhões.

A elevação não se dá por mo-
tivos nobres. A principal res-
ponsável é a alta da inflação. In-
fluenciaram ainda mudanças nas 
projeções do crescimento do PIB 
e da taxa Selic de juros básicos.

O projeto de lei orçamentária 
ainda não inclui o cálculo de re-
ceitas que se espera arrecadar com 
a privatização da Eletrobrás (cerca 
de R$ 23 bilhões), além das lici-
tações para volumes de petróleo 
excedentes da cessão onerosa de 
campos do pré-sal (R$ 4,3 bilhões 
para a União) e da telefonia mó-
vel 5G. “Não acrescentamos essas 
receitas em virtude das incertezas 
presentes com ações judiciais”, 
explicou o relator, senador Orio-
visto Guimarães (Pode-PR).

“Entregaremos o projeto de lei 
orçamentária de 2022 ao relator-
-geral muito próximo de um déficit 
primário zero. Restam apenas R$ 
2 bilhões para chegar ao equilíbrio 
orçamentário em 2022”, disse.

As renúncias fiscais somam R$ 
371,1 bilhões para 2022 (3,95% 
do PIB), equivalente a 20,2% da 
arrecadação projetada.  Os maio-
res benefícios tributários decor-
rem de desonerações concedidas 
no Simples Nacional (R$ 81,8 bi-
lhões ou 22% desses gastos).

POTENCIAL DAS 
PESSOAS PARA A 
DIVERSIDADE
Várias organizações têm 
preparado a sua equipe de 
liderança para isso.
Por André
Abram,
página 2

Indústria cai
ao menor
nível desde 
junho de 2020

O faturamento real da Indús-
tria de Transformação caiu 2% 
em outubro, em relação a setem-
bro. De acordo com os Indicado-
res Industriais, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), é a 
terceira queda mensal consecutiva 
do faturamento real, que acumula 
queda de 8% neste período. Com 
isso, o faturamento da indústria 
recuou ao menor valor desde ju-
nho de 2020, quando a econo-
mia e o setor produtivo ainda se 
recuperavam do fechamento das 
atividades na primeira onda de 
Covid-19.

Na comparação com outubro 
de 2020, o faturamento registra 
queda de 12,8%. De acordo com 
o gerente de Análise Econômica 
da CNI, Marcelo Azevedo, o em-
prego na indústria de transfor-
mação ficou estável pelo segun-
do mês seguido, o que indica um 
esgotamento da recuperação nas 
contratações iniciada em agosto 
de 2020.

A massa salarial da indústria de 
transformação caiu 1,4% em ou-
tubro na comparação com setem-
bro, após dois meses de pequenas 
altas. Como a retração foi supe-
rior às altas, a massa salarial real 
se encontra no nível mais baixo 
desde julho de 2020. Na com-
paração com outubro de 2020, 
a queda alcança 2,1%. O rendi-
mento médio real caiu 1,2% em 
outubro, em comparação com 
setembro, na série livre de efeitos 
sazonais. Essa é quarta retração 
seguida no indicador, que regis-
tra sucessivas quedas ao longo de 
2021. Página 5

Inflação no Brasil sobe mais 
que nos países da OCDE
Alta dos preços afeta mais famílias mais pobres

Será a alta da inflação em 
2021 um fenômeno bra-
sileiro ou é reflexo do que 

acontece no mundo? Quais são os 
efeitos imediatos da inflação para 
as diferentes classes sociais? Essas 
duas perguntas foram objeto do 
estudo “Uma breve discussão so-
bre o aumento recente da inflação 
no Brasil”, de Rodrigo De-Losso, 
professor titular da FEA-USP e 
pesquisador da Fipe, e Carlos Na-
thaniel Rocha Cavalcante, mes-
trando da FEA-USP.

Segundo o texto, a inflação 
brasileira cresceu entre o tercei-
ro trimestre de 2020 e o terceiro 
bimestre de 2021, saltando de 
2,63% para 9,64% nesse período. 
“Esse fenômeno não é estrita-
mente brasileiro. Quando compa-
ramos a inflação média dos países 
da OCDE, verificamos a mesma 
crescente, embora em magnitude 
menor. Contudo, se comparamos 
a inflação observada no terceiro 
trimestre de 2020 e 2021, a infla-
ção aumentou mais que 2,5 vezes 
no Brasil e 3,5 vezes na média dos 
países da OCDE.”

“Com exceção do Japão, todos os 
países tiveram aumentos significati-
vos de inflação no terceiro trimestre 
de 2021, se comparados a igual pe-
ríodo do ano passado. Mas os bra-
sileiros parecem estar sofrendo mais 
com  a perda do poder de compra. 
O Brasil foi o que teve mais aumen-
to de inflação, se comparado com os 
países da OCDE – que, exceção do 
Japão, que teve leve deflação, tiveram 
aumento significativo de preços.

Além de superior à média, a infla-
ção no Brasil (9,64% no 3º trimes-
tre de 2021, anualizada) foi quase 4 

pontos percentuais maior que a do 
segundo na lista, o México (5,77%).

Em relação aos efeitos sobre as 
classes de renda, a inflação para 
os mais pobres foi maior do que 
para os mais ricos nos últimos 
dois anos. O índice acumulado 
em 2020 foi de 6,28% para os 
indivíduos de renda muito bai-
xa (menor que R$ 1.808,79) e de 
apenas 2,74% para os indivíduos 
de renda muito alta (maior que R$ 
17.764,49). Este ano, até setem-
bro, a diferença é menor: 7,12% 
contra 6,23%, respectivamente.

Só trigo dará alívio nos preços

Alta dos juros reduz busca 
por crédito imobiliário
Financiamento quebrou recorde em outubro

Em outubro, o volume de 
crédito imobiliário para 
aquisição e construção de 

imóveis alcançou a marca de R$ 
17,1 bilhões, segundo dados da As-
sociação Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e Poupança 
(Abecip). Esse número representa 
uma baixa de 3,9% em relação ao 
mês de setembro e um crescimen-
to de 24% quando comparado ao 
mesmo período do ano passado.

A quantidade de unidades fi-
nanciadas chegou a 71,1 mil, re-
gistrando uma queda de 3,7% na 
comparação com setembro e uma 
alta de 56% contra outubro de 
2020. Com a inflação em alta, IP-
CA acumulando 10,67% nos últi-
mos 12 meses, já é possível obser-
var uma desaceleração, em função 
do aumento dos juros. Ainda que 
a concessão de crédito esteja em 
um patamar elevado, com o au-
mento do custo do financiamen-

to, menos pessoas podem arcar 
com as prestações mais altas.

Segundo Fred Judice, cofunda-
dor e head de Produto, Marketing 
e Dados da HomeHub, plataforma 
de tecnologia imobiliária carioca, 
essa desaceleração não é vista com 
preocupação: “Com o financia-
mento mais caro, menos pessoas 
podem arcar com as prestações 
mais altas e acabam não conseguin-

do financiar o imóvel desejado. O 
que vimos nos últimos 18 meses 
foi um boom de crédito e agora ve-
remos o mercado retornando para 
uma normalidade”.

O volume de crédito imobiliá-
rio acumulado de janeiro a outu-
bro chegou a R$ 171,8 bilhões, 
com 734 mil unidades financiadas. 
Mais um recorde desde o início da 
série histórica.

O Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) divulgou 
análise sobre preços e mercados 
agropecuários, com perspectivas 
para o ano que vem. “Para 2022, 
os dois principais grãos – soja e 
milho – contarão com estimativa 
de produção positiva, o que pode 
contribuir para uma maior oferta 
no mercado doméstico”, sinalizou 
Ana Cecília Kreter, pesquisadora 

associada do Ipea e uma das coor-
denadoras da publicação.

Não se espere quedas nos preços 
dos produtos agrícolas neste final 
de ano. Para o último trimestre de 
2021, apenas o trigo, com expecta-
tiva de safra, deve ter redução. Há 
previsão de estabilidade nos preços 
da soja e da laranja. Mas o arroz e a 
batata devem permanecer em pata-
mar alto até o final do ano.

Arquivo/ABr
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Filiado à

Por Gabriel Campos

Mesmo com tantos 
sistemas e situ-
ações novas, in-

formações impressas ainda 
têm um papel imprescindível 
no setor financeiro tanto por 
questões regulatórias quanto 
de fluxo de trabalho. Segun-
do um estudo realizado pelo 
IDC, 53% dos processos de 
fluxo de trabalho financeiro 
ainda envolvem impressão. 
No entanto, muitas empresas 
ainda têm dificuldades para 
saber quantas impressões ou 
cópias são feitas diariamente, 
ainda mais neste momento em 
que podem ter funcionários 
trabalhando tanto do escritó-
rio quanto de casa.

Enquanto seguimos rumo a 
novas formas híbridas de tra-
balho, o desafio é construir 
um ambiente de TI seguro 
que proteja os clientes e dados 
confidenciais mantidos por 
organizações financeiras, se-
jam essas informações digitais, 
impressas ou ambas. Soluções 
de tecnologia robustas e segu-
ras devem ser implementadas 

a fim de proteger empresa e 
clientes de qualquer futuro 
evento catastrófico – algo que 
muitos especialistas defendem 
ser provável.

Um recurso de segurança 
que poderia ser mais utili-
zado são os dispositivos de 
impressão inteligentes, que 
foram ganhando ainda mais 
inteligência com o passar dos 
anos, ganhando recursos co-
mo armazenar informações 
em uma rede ou na própria 
impressora. Só que, durante 
o último um ano e meio, com 
a pandemia e o home office, 
impressoras de escritórios 
praticamente não foram usa-
das – e a manutenção progra-
mada desses equipamentos 
provavelmente foi adiada ou 
mesmo perdida.

Isto acende um grande sinal 
vermelho, porque significa que 
os dispositivos em rede fica-
ram vulneráveis a ataques ou 
comprometidos. Resumindo, 
se as impressoras inteligentes 
instaladas em escritórios não 
estiverem devidamente prote-
gidas por meio de atualizações 
regulares de firmware e não 

tiverem configurações de con-
trole de acesso que impedem 
que documentos confidenciais 
sejam vistos ou acessados por 
pessoas indevidas, eles repre-
sentam um risco à segurança 
do negócio. 

Existe um desafio seme-
lhante para as organizações 
que fornecem a seus funcio-
nários dispositivos de impres-
são para uso em casa. Coletar 
informações sobre esses dis-
positivos por meio de uma au-
ditoria quando eles não estão 
no local da rede é uma tarefa 
logística mais difícil do que 
para dispositivos que ficam no 
escritório e, portanto, precisa 
de uma solução tecnológica 
cuidadosamente pensada.

Por essa razão, é funda-
mental que as instituições 
financeiras adotem soluções 
em nuvem capazes de não 
apenas ter uma visão total de 
todos os arquivos de clientes 
que estão sendo manipulados, 

mas também de monitorar e 
avaliar riscos comportamen-
tais a fim de evitar vazamen-
tos de dados maliciosos ou 
acidentais.

Uma organização que lida 
com o dinheiro de seus clien-
tes tem a obrigação de saber, 
por exemplo, se um deter-
minado funcionário está dri-
blando a rede para imprimir 
dados de correntistas e in-
vestidores ou se criou cópias 
adicionais de um documento 
sigiloso. Ou, ainda, se dados 
de um cliente específico estão 
sendo acessados em grande 
frequência, totalmente fora 
do padrão.

As regras para trabalhar em 
casa aceleraram a transforma-
ção digital no setor financeiro, 
mas à medida que continua-
mos a fazer a transição para 
uma nova forma híbrida de 
trabalho, devemos garantir 
que a segurança da impressão 
faça parte de nossa estratégia 
de transformação digital.

Gabriel Campos é consultor  

de serviços financeiros da Lexmark 

para a América Latina.
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Manter a segurança da impressão  
no setor financeiro é fundamental

Não incidência de ITCMD em  
valores aplicados em VGBL

Potencial das 
pessoas para 
promover a 
diversidade
Por André Abram

Seja por princípios, cuidados com a 
reputação, estratégia de marketing 
ou para atender à legislação, muitas 

empresas já entenderam que não será mais 
possível atuar sem ter a diversidade como 
parte da estratégia de negócios.

O fato é que quando o assunto é di-
versidade e inclusão, faz toda a diferença 
conseguir avaliar quão longe alguém pode 
ir no longo prazo. Isso possibilita nivelar 
a avaliação de candidatos externos e inter-
nos e a construção de um plano de suces-
são. Muitos líderes de empresas falham na 
identificação do potencial e na avaliação 
e/ou comunicação dos valores intrínsecos 
dos talentos, e com isso acabam passan-
do a impressão de que estão fazendo uma 
concessão ao trazer o candidato mais di-
verso. 

O primeiro 
passo é dei-
xar a intuição 
de lado e op-
tar por uma e 
uma metodo-
logia de ava-
liação, com roteiro e régua de calibragem 
que garantam as condições mínimas para 
comparar candidatos e garantir a robustez 
da análise.

O entendimento profundo do potencial 
vem logo em seguida. Aqui, as experiên-
cias podem ser um fator significativo, mas 
ela em si não endereça o tema do poten-
cial, que se refere aos traços de persona-
lidade que indicam quão longe alguém 
pode ir. Vale apostar nos projetos ambi-
ciosos que essa pessoa buscou ao longo da 
vida, em como reage a feedbacks críticos, 
quais são suas fontes de informação e sua 
capacidade de gerar engajamento.

O último elemento da fórmula de su-
cesso é ajustar-se ao contexto do outro. 
É nesse momento que é possível ver o 
potencial com mais clareza, tirando de 
cena as especificidades de seu negócio. 
Foque em projetos nos quais o candi-
dato liderou, de que forma consolidou 
seus objetivos e o impacto que gerou na 
vida das pessoas.

O que se conclui com essa conversa 
é que promover a diversidade passa pela 
análise do potencial. Várias organizações 
têm preparado a sua equipe de liderança 
para isso. E uma metodologia robusta, pe-
la qual se veja traços de liderança predi-
tivos de competências executivas – como 
curiosidade, insight, engajamento e deter-
minação – contribui para essa tarefa.

André Abram é diretor-geral Brasil da Egon Zehnder.

Por Fernando Lima e 
Matheus Gomes

Em recente julgamento, 
em 17 de novembro, a 
2ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) fixou 
o entendimento de que é in-
devida a cobrança do Impos-
to sobre Transmissão Causa 
Mortis (ITCMD) sobre os va-
lores recebidos pelo benefici-
ário nos casos de previdência 
privada, em sua modalidade 
Vida Gerador de Benefício Li-
vre (VGBL).

Ao analisar o mérito do 
REsp 1.961.488/RS, enten-
deram os ministros da Co-
lenda Corte que o plano de 
previdência VGBL – cuja 
operação é análoga ao seguro 
de vida – não deve compor 
a base de cálculo do ITCMD 
em casos de morte do segu-
rado.

Tal decisão baseou-se nos 
termos do art. 794 do Código 
Civil – o qual determina que 
o seguro de vida não deve ter 
caráter de herança, tampouco 
está sujeito às dívidas do segu-
rado – asseverando que, por se 
tratar de um plano possuidor 
de uma natureza similar ao 
de seguro, nos moldes da ju-
risprudência do Tribunal, não 
merece prosperar qualquer co-
brança de ITCMD.

A ministra relatora Assuse-
te Magalhães fez questão de 
frisar o posicionamento da 
Superintendência de Seguros 
Privados (Susep), autarquia 
responsável pela fiscalização 
dos mercados de seguro, que 

é sucinta ao determinar que 
“o VGBL Individual (...) é um 
seguro de vida individual”, en-
tendimento esse que está em 
consonância com o entendi-
mento da Corte, não restando 
dúvidas sobre a impossibili-
dade de cobrança do imposto 
aludido.

Por fim, utilizou-se tam-
bém, como base de funda-
mentação, o prescrito pelo 
art. 79 da Lei 11.196/2005, 
o qual determina que, em 
caso de morte, o resgate 
das quotas ou recebimento 
do benefício durante a vi-
gência do contrato por seus 
beneficiários independe da 
abertura de inventário ou 
procedimento semelhante, 
reforçando que o VGBL não 
se trata de uma transmissão 
causa mortis, encontrando-
-se, por conseguinte, excluí-
do de tributação do ITCMD.

A criação deste precedente 
é bastante interessante, uma 
vez que o plano de previdên-
cia VGBL sempre foi bem vis-
to por aqueles que possuem 
o interesse em acumular pa-
trimônio ao longo do tempo, 
com vistas à aposentadoria ou 
para seu planejamento suces-
sório.

Como a incidência do Im-
posto de Renda, nesses casos, 
se restringe apenas à rentabi-
lidade do valor ali acumula-
do, a impossibilidade da co-
brança do ITCMD sobre o 
montante torna ainda mais 
atrativa essa modalidade para 
quem busca um conforto fi-
nanceiro para si ou para seus 
herdeiros.

Fernando Lima é sócio do escritório  

Lavocat Advogados.

Matheus Gomes é estagiário no escritório 

Lavocat Advogados.
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Governo Bolsonaro não dá 
a mínima para a indústria

Em conversa com a coluna, um empresário do ramo 
industrial comenta sobre o total distanciamento do 

Governo Bolsonaro em relação ao setor. Mais que distan-
ciamento, até um certo desprezo. Mesmo o Ministério da 
Infraestrutura, que deveria estar atento para dinamizar a 
indústria, demonstra um certo desdém.

O governo só tem olhos para o agronegócio. Apenas a 
construção civil recebe um pouco de atenção, talvez pela 
visibilidade que proporciona votos e pela geração rápida de 
empregos de baixa qualificação – o segmento é responsável 
por quase 10% dos postos com carteira gerados este ano.

O resultado pode ser visto na perda da participação da 
indústria na economia brasileira, que se reflete em menos 
empregos e salários mais baixos. O setor de serviços pode 
ser um gerador importante de postos de trabalho, mas 
somente na alta tecnologia se garante colocação com bons 
vencimentos; o que se vê, ao contrário, é a criação de em-
pregos de baixa qualificação, especialmente no comércio.

Assim, conduzido por um economista do mercado 
financeiro que não tem maior apreço pela produção, o 
Brasil recua. Esse tema não poderá ficar ausente dos deba-
tes eleitorais.

Coopera

Nesta quinta-feira, o Sistema OCB/RJ realizará a 1ª 
Conferência Rio Mais Coop de Empreendedorismo 
Cooperativo, no Vivo Rio. No evento, haverá a primeira 
edição do Prêmio 10+Coop. “Criada neste ano, a honraria 
expressa a força do cooperativismo no estado do Rio de 
Janeiro e o quanto o modelo de negócios contribui para a 
construção de um Rio Mais Coop”, explica o presidente 
da OCB/RJ, Vinicius Mesquita.

A premiação será feita com base nos números do Cen-
so 2021 do Cooperativismo Fluminense, englobando as 
seguintes categorias: número de cooperados, número de 
empregados, faturamento, gestão, governança, intercoope-
ração, público feminino, público jovem, sobras e treina-
mento. No evento, serão premiadas três cooperativas em 
cada segmento. Detalhes em rio.coop/sescoop

Caminhos tortuosos

O aparecimento de nova variante da Covid e as incertezas 
sobre o rumo da doença reforçam a necessidade de 
desenvolver no Brasil vacinas e outros medicamentos para o 
combate. Mas no que depender do Governo Federal tudo será 
importado, sabe-se lá de que forma, como mostrou a CPI.

Rápidas

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) realizará 
nesta quinta-feira, às 10h, a 17ª edição do Seminário de 
Relacionamento com o Consumidor 2021 *** “A gover-
nança da informação: transparência e compliance nas orga-
nizações” é o seminário que a Associação Comercial do Rio 
realizará nesta sexta-feira, às 10h, com Humberto Mota Filho 
(presidente do Conselho de Governança e Compliance da 
ACRJ), Tatiana Bastos (IDC) e Marcus Vinícius Noronha 
(BNDES). Inscrições: zoom.us/meeting/register/tJIpdeyo-
qTsiHNbFRxMttonDnTOqvDuqo1Sr *** Nesta quinta, às 
9h30, a Associação Comercial de Santos (ACS) receberá a 
palestra “Panorama sobre o transporte de carga e a logísti-
ca no Brasil”, que será feita pelo presidente do Conselho 
Superior do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga 
(Setcesp), Tayguara Helou. Inscrições: bit.ly/TAYGUARA-
HELOU

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
14/11/21: Data, Horário e Local: Aos 14/11/21, às 11:00h, na sede social 
da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, 
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari 
- Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Convo-
cação e Presença: Presentes os acionistas que representam a totalidade do 
capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação 
nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre as seguintes propostas: (1) Alteração do artigo 31 do Estatuto Social 
da Companhia, de modo a incluir a possibilidade de que sejam levantados 
balanços semestrais, trimestrais e/ou em períodos menores pela Companhia 
e com base neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, 
dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio; e (2) 
Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações Aprovadas: 
Os acionistas aprovam por unanimidade de votos, conforme recomendação 
do Conselho de Administração: (1) A alteração do artigo 31 do Estatuto Social 
da Companhia, de modo a incluir a possibilidade de que sejam levantados 
balanços semestrais, trimestrais e/ou em períodos menores pela Companhia, 
e com base neles declarar, por deliberação do Conselho de Administração, 
dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio; o 
qual passaria a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 31 - A Companhia 
poderá levantar balanços semestrais, trimestrais e/ou em períodos menores, 
podendo com base neles declarar, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração, dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital 
próprio. Os dividendos intermediários e intercalares e juros sobre o capital 
próprio previstos neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo 
obrigatório.”; e (2) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme 
Anexo I desta ata, em razão da alteração supracitada. Encerramento: Ofere-
cida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo tempo 
necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi 
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos 
Ferrari - Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Rep-
sol Upstream B.V., Repsol Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. 
Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro 
próprio da Companhia. RJ, 14/11/21. Secretária da Mesa - Carolina Assano 
Massocato Escobar.  Jucerja nº 4656137 em 26/11/2021.

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com o prazo de 30 (trinta dias), na forma abaixo. O Dr. Sandro Lucio Barbosa 
Pitassi, Juiz Titular da 37ª Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER 
aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que, por 
seu intermédio, INTIMA HILDA CASTIELO MARQUES (CPF 026.324.037-
15), na que se encontra em local incerto e não sabido nos autos do 
Procedimento Comum (Proc. 0091462-74.2016.8.19.0001), ora em fase 
de cumprimento de Sentença, tendo como exequente CONDOMINIO DO 
EDIFICIO SÃO CRISTOVÃO, para pagar, no prazo de 15 dias, a quantia 
de R$ 128.229,77 (cento e vinte e oito mil, duzentos e vinte e nove reais 
e setenta e sete centavos (planilha datada de 14.12.2020), sob pena de 
multa e de honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, nos 
termos do art. 523 e seus parágrafos do CPC. Ciente de que este Juízo 
funciona na Avenida Erasmo Braga, nº 115, sala 317/A. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e fins de direito é expedido o presente edital que 
será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade do 
Rio de Janeiro, Comarca da Capital, aos 19.10.2021. Eu, Marisa Fernandes 
Cruz, mat. 80416, Substituta da Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as) Sandro Lucio Barbosa Pitassi - Juiz de Direito.

LEGIÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER
CNPJ 34.061.028/0001-50

Assembleia Geral. A Presidente da L.F.E.C.C., usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 26 do Estatuto e tendo em vista o que dispõe 
o parágrafo único, convoca as Legionárias quites para se reunirem em 
Assembleia Geral no próximo dia 08 de dezembro de 2021 (quarta-feira) às 
14:00h, em instalações do Hospital Mário Kroeff, para elegerem os Membros 
componentes do Conselho Deliberativo - Biênio 2020/2022. É necessária 
a presença de no mínimo um terço (1/3) das Legionárias.  Caso não seja 
atingido o quorum, a Assembleia se realizará em segunda convocação no 
mesmo dia, às 14:30h, com qualquer número de presentes.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021
Regina Coeli Rivero y Rivero - Presidente

Balança comercial no vermelho
Déficit de US$ 1,3 bilhão em novembro

O saldo da balan-
ça comercial do 
Brasil ficou no 

vermelho em novembro 
último, segundo os dados 
divulgados pelo Ministério 
da Economia. O déficit foi 
de US$ 1,3 bilhão e resultou 
da redução do superávit do 
setor extrativo e da amplia-
ção do saldo negativo da 
indústria de transformação. 
As exportações totais so-
maram US$ 20,3 bilhões, 
implicando alta de +23,2% 
ante nov/20 segundo a mé-
dia por dias úteis, enquanto 
as importações totalizaram 
US$ 21,6 bilhões, com um 
avanço de +53,1% em rela-
ção a um ano atrás.

Segundo análise do Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi), no acumula-
do do ano, as exportações 
totais começaram a registrar 
recuo no crescimento de 
33,9% em setembro, para 
27,6% em outubro e 23,2% 
em novembro. Pesa nessa 
progressão os resultados 
da indústria extrativa que 
passaram de 44,1%, 40,5% 
e 14,8% respectivamente 
nos mesmos meses. Prati-
camente, o mesmo ocorreu 
na indústria de transfor-

mação: +35,8%; +24,5% e 
+28,3%, respectivamente. 
O impacto nas exporta-
ções da agropecuária foi 
menor: +12,2%; +19,3% e 
+16,5%, respectivamente;

Em todos os grandes se-
tores as importações cresce-
ram mais do que as exporta-
ções, mas a maior diferença 
coube ao ramo extrativo: 
+14,8% para as suas expor-
tações e +248,3% em suas 
importações, puxadas prin-
cipalmente por nossas com-
pras externas de gás natural, 
carvão e óleos brutos de 
petróleo.

Patamares mais elevados 
de preços internacionais e o 
aumento da demanda des-
tas commodities energéticas 
face à crise hídrica podem 
estar por trás da substan-
cial majoração das compras 
externas do setor extrativo. 
Com isso, seu superávit em 
nov/11 caiu para US$ 3,06 
bilhões, o mais baixo atingi-
do em um único mês desde 
jun/20.

A agropecuária também 
viu seu saldo comercial se 
reduzir em nov/11, mas 
não de forma tão pronun-
ciada. Registrou superávit 
de US$ 2,5 bilhões, condi-

cionado por uma elevação 
de +61,8% de suas impor-
tações, devido a milho, tri-
go e pescados, ante uma alta 
bem mais modesta de suas 
exportações, de +16,5% an-
te nov/20, segundo as mé-
dias diárias.

A indústria de transfor-
mação também registrou 
crescimento mais acentu-
ado em suas importações 
do que em suas exporta-
ções, mas foi exceção pois 
foi o único setor a registrar 
desaceleração dos desem-
barques e aceleração das 
vendas externas, ainda que 
modesta.

O ritmo de crescimento 
das importações industriais 
saiu de +51,4% em out/21 
para +43,5% em nov/21, 
sempre em relação ao mes-
mo período do ano anterior 
e de acordo com as médias 
diárias. E poderia ter sido 
ainda mais fraco, não fosse 
o forte avanço da impor-
tação pelo agronegócio de 
fertilizantes (+166%), de 
combustíveis (+163%) e de 
medicamentos (+137%). 
Juntos, estes três produtos 
responderam por 51% do 
aumento da importação 
total da indústria de trans-

formação em nov/21 ante 
nov/20.

Já as exportações in-
dustriais progrediram de 
+24,5% em out/21 para 
+28,3% em nov/21, de 
acordo com as médias por 
dias úteis, sob influência 
positiva de produtos se-
miacabados, lingotes e ou-
tras formas primárias de 
ferro ou aço (+217,5%), 
ferro-gusa (+55%), com-
bustíveis (+37,1%), carnes 
de aves (+34%), celulose 
(+18%) e açúcares e mela-
ços (+13,3%), entre outros 
produtos.

Apesar dos movimen-
tos recentes, pelo fato 
de as exportações conti-
nuarem correndo muito 
abaixo das importações, a 
indústria de transforma-
ção não conseguiu evi-
tar um novo aumento de 
seu déficit comercial, que 
chegou a US$ 6,5 bilhões 
em nov/21. No acumu-
lado de jan-nov/21, o 
déficit somou US$ 49,7 
bilhões, o que representa 
uma alta de +74% ante 
jan-nov/20 e de +22% 
ante jan-nov/19, isto é, 
antes da pandemia de Co-
vid-19.

STF terá um ‘terrivelmente evangélico’

O Plenário do Sena-
do aprovou, nes-
ta quarta-feira, o 

nome de André Mendonça, 
indicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, para ocu-
par o cargo de ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Foram 47 votos a 
favor, seis além do mínimo 
necessário, e 32 contrários. 
Mais cedo, o ex-ministro 
que substituiu Sérgio Mo-
ro no Ministério da Justiça, 
teve seu nome aprovado 
em sabatina na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), em uma reunião que 
durou cerca de oito horas.

A relatora da indicação na 
CCJ, senadora Eliziane Ga-
ma (Cidadania-MA), tam-
bém evangélica, defendeu a 

capacidade técnica do indi-
cado. Ela reconheceu que a 
indicação veio carregada de 
polêmica e discussão, prin-
cipalmente por conta do as-
pecto religioso. A senadora 
disse, porém, que ninguém 
pode ser vetado por sua 
condição religiosa e afir-
mou que não foi esse o cri-
tério para sua indicação. “É 
uma votação simbólica para 
o Brasil. (André Mendonça) 
é um servidor federal, com 
muita dedicação ao servi-
ço público. Mendonça tem 
todas as condições técnicas 
de ser ministro do STF”, 
declarou.

Polêmicas

A agência Senado lem-

bra que entre a indicação 
pelo presidente Jair Bolso-
naro e a votação no Ple-
nário do Senado, André 
Mendonça teve de esperar 
quase cinco meses. A indi-
cação ocorreu no dia 13 de 
julho. No dia 18 de agosto, 
a CCJ recebeu a mensa-
gem oficial de indicação. 
No entanto, houve muita 
demora para a marcação 
da sabatina na comissão. 
Muitos senadores cobra-
ram uma posição do presi-
dente da CCJ, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), sobre 
a urgência da questão. No 
entanto, a sabatina só foi 
marcada na semana do es-
forço concentrado para a 
votação de autoridades - 
convocada pelo presidente 

do Senado, Rodrigo Pa-
checo.

André Mendonça tam-
bém teve que explicar sua 
posição religiosa, já que 
o presidente Bolsonaro o 
classificou como “terrivel-
mente evangélico”. Em seu 
parecer, a senadora Eliziane 
Gama disse considerar a 
sabatina um momento im-
portante para afirmar prin-
cípios republicanos e tam-
bém para superar, segundo 
ela, preconceitos, muitos 
deles “artificiais e reforça-
dos por falas enviesadas do 
próprio presidente da Re-
pública”. Durante a sabati-
na, Mendonça defendeu o 
Estado laico e disse que “na 
vida, a Bíblia; no Supremo, 
a Constituição”.
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Quinta-feira, 2 de dezembro de 2021

O leilão beneficente  
da Jaguar Parade

As mais de 60 obras da Jaguar Parede estão disponíveis 
para lances no portal do @iarremate.oficial! O leilão fica 
aberto até o dia 9/12, e 50% dos lucros obtidos através da 
venda das obras irão para a Onçafari, que há 10 anos traba-
lha pela conservação da onça-pintada.

A Jaguar Parade é um movimento internacional com o 
propósito de arrecadar fundos e conscientizar as pessoas 
sobre a necessidade urgente de conservar as onças-pintadas 
em seu habitat. Tudo isso através de uma exposição com 
dezenas de estátuas de onças-pintadas customizadas por 
artistas e celebridades, que estão exibidas na Praça Afonso 
Arinos, em Belo Horizonte, espaço de grande movimen-
tação, onde despertam a atenção do público para a causa 
ambiental, alcançando milhões de pessoas.

Destaque de casa  
em Padre Miguel

Tereza Brame (brameleiloes.com.br) está promovendo 
leilão de casa localizada na Rua Arindo da Silva Alves, lote 
10 do PAL 18.612, Padre Miguel, na freguesia de Campo 
Grande. O imóvel é de ocupação residencial, com 225m² 
de área edificada. Idade: 1982. Cercado por muros em al-
venaria de tijolos, com portões metálicos, possuindo a re-
sidência revestimento exterior nas paredes de cerâmica cor 
amarela, varanda e garagem com piso em cerâmica cor ver-
melha, sala, dois quartos, copa, cozinha, área de serviço e 
quintal, estando localizado próximo das principais ruas da 
região. Avaliação R$ 160.000,00. Leilão em andamento.

Ainda o Complexo  
Esportivo Castelo Branco

Mario Ricart (marioricart.lel.br) informa que ainda es-
tá em leilão o Complexo Esportivo Castelo Branco. O 
imóvel está localizado na Rua Carlos Wenceslau, 963 – 
Realengo – RJ. Área aproximada: 17.500,00m². Área edi-
ficada: 6.912,00m². Composto de um ginásio coberto 
poliesportivo, que tem arquibancadas em alvenaria e vesti-
ários, bem como salas diversas e banheiros, um campo de 
futebol gramado, uma piscina olímpica. Lance inicial: R$ 
40.250.000,00. Leilão em andamento.

Oferta de apartamento no 
Engenho Novo

Sérgio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) divulga 
leilão do apartamento 306, na Rua Araújo Leitão, 176, no 
Engenho Novo. O imóvel é de fundos, situado no tercei-
ro pavimento, com área edificada de 62m², piso revestido 
em tábua corrida. Divide-se em varanda, sala, dois quar-
tos, cozinha, banheiro, área de serviço e dependências de 
empregada. O edifício foi construído em 1984, ocupação 
residencial, com oito pavimentos e seis apartamentos por 
andar. Revestido externamente com argamassa com pin-
tura 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 pavi-
mento de acesso. Avaliação: R$ 150.000,00. Leilão: 13 de 
dezembro.

Bens móveis da FioCruz
Norma Maria Machado (machadoleiloes.com.br) está 

comunicando a realização de leilão de bens da FioCruz. 
Listagem: aparelhos de medição: balanças e redutor de ten-
são); utensílios domésticos (ar condicionado, bebedouro, 
microondas, geladeiras e freezeres ), aparelhos de comu-
nicação (telefones, interfones, fax, e central de interfones); 
mobiliários em geral (cadeiras, armários, estantes, arquivos, 
mesas e etc); equipamentos de laboratórios (autoclave, cro-
matógrafo, estufa, agitadores, placa aquecedora, medido de 
PH, banho maria, manta, ultrafreezeres etc.); veículos (car-
rinho de ferro); equipamentos de TI. Local de exposição: 
Av. Brasil, 4.365 – Manguinhos – Rio de Janeiro – RJ. Lan-
ce: R$ 8.422,47. Leilão em andamento.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS, movida por
CONDOMÍNIO DIMENSION OFFICE & PARK
em face de NEVILLE VIANNA PROA e OUTRA, processo
nº 0033588-55.2017.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a NEVILLE VIANNA PROA,
s/m ANDRÉA DE CASSIA NOGUEIRA PROA, CEF- CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (Credora Hipotecária) e CLUBE DE
REGATAS DO FLAMENGO (Credor Hipotecário), que em 13/12/
21, às 12:00 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 15/12/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer,
na forma do art. 891 § único do NCPC, os imóveis registrados no
9º RGI, matrículas nº 366618 (sala 608-F), nº 366619 (sala 609–
F), nº 366620 (sala 610-F), nº 366621 (sala 611-F), nº 366622
(sala 612-F), nº 366623 (sala 613-F) e nº 366624 (sala 614-F), na
Av. Embaixador Abelardo Bueno nº 1  - bloco 01 - setor F –
Jacarepaguá - RJ, as salas 608, 609, 611, 612, 613  e 614, por
R$230.000,00 (cada sala) e a sala 610, por R$270.000,00,
conforme fls. 898 à 911 em 28/10/2020. Condições Gerais da
Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos
autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% 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,
RJ em 08/11/2021. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de Serventia,
o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR EDUARDO
MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S.A.
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 - NIRE: 333.0005580-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunirem em AGE, a ser 
realizada na sede da Cia., localizada na Av. Nossa Sra. de Copacabana 
nº 1.133/1.503, RJ, em 1ª convocação, no dia 14/12/2021, às 10h, para: I. 
Deliberar sobre a possibilidade de redução da Reserva para Contingências 
mantida pela Cia. de R$ 30.000.000,00 para R$ 20.000.000,00, devido à re-
dução do valor estimado para perdas julgadas possíveis em ações judiciais 
em curso, e a transferência da referida importância de R$ 10.000.000,00 para 
a conta de Lucros Acumulados; II. Propor a distribuição do saldo da conta de 
Lucros Acumulados aos acionistas da Cia., observadas as respectivas par-
ticipações societárias. O acionista que for representado na Assembleia por 
procuração deverá apresentar cópia do instrumento de procuração assinado 
e de documento de identidade do representante legal. RJ, 1/12/2021. Denis 
Kaller Rothstein – Diretor Presidente.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - Em Recuperação Judicial
Companhia Aberta

CNPJ Nº 33.035.536/0001-00
FATO RELEVANTE

Atualização sobre o Processo de Recuperação Judicial
João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos 
termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da Resolução 
CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em referência ao processo de recuperação 
judicial da Companhia e suas controladas (“Recuperação Judicial” e  
“Grupo João Fortes”, respectivamente), informa aos seus acionistas e ao 
mercado em geral que, nos termos de decisão proferida nesta data pelo r. Juízo 
da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 
foram adiadas as assembleias de credores convocadas através do Edital de 
Convocação disponibilizado em 16/11/2021 (inicialmente agendadas para dia 
01/12/2021 (primeira convocação) e 16/12/2021 (em segunda convocação)). 
Após cumpridas as medidas determinadas pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial, 
será apresentado e divulgado novo cronograma com datas para realização das 
assembleias gerais de credores ora adiadas. O inteiro teor da decisão proferida 
pelo Juízo da 4ª Vara Empresarial encontra-se à disposição para consulta  
na sede da Companhia, no site de relações com investidores da Companhia 
(http://www.joaofortes.com.br/ri/) e no site da CVM (http://cvm.gov.br).  
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021. JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli 
Correa Diretor de Relações com Investidores.

Endividamento pode afetar uso do 
13º nas compras de fim de ano
O comércio varejis-

ta no Estado de 
São Paulo deve 

crescer 5% em dezembro, 
motivado pelo pagamento 
do décimo terceiro salário e 
seu impacto maior nas com-
pras de Natal. A projeção é 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). A injeção 
do recurso será o fator de-
cisivo, já que será 57,5% 
maior que em relação ao re-
gistrado no fim de 2020. O 
contexto de maior oferta de 
crédito – dando acesso ao 
consumo de bens duráveis 
–, com lojas sem restrições 
de funcionamento e mais 
circulação de consumido-
res, também contribuirá pa-
ra o resultado. Confirman-
do-se a estimativa, o varejo 
paulista deve atingir R$ 91 
bilhões em vendas no mês 
do Natal, R$ 4,2 bilhões a 
mais do em 2020.

Segundo a FecomercioSP, 
é necessário considerar, en-
tretanto, os fatores conjun-
turais que podem impactar 
negativamente a expectati-
va de movimento robusto 
e consistente neste fim de 
ano e nos meses seguintes. 

Isto é, a forte elevação em 
curso do nível de endivida-
mento das famílias que, ao 
lado da inflação e do de-
semprego altos, provocam 
redução da massa de renda. 
Assim, o desempenho das 
vendas em dezembro deve 
se vincular ao confronto 
dessas variáveis positivas e 
negativas.

Dois fatores justificam 
a maior injeção do décimo 
salário. Em primeiro lu-
gar, a expressiva expansão 
do contingente de traba-
lhadores com carteira as-
sinada (condição essencial 
para ter direito a este va-
lor complementar) e, em 
segundo, o fato de que os 
aposentados e pensionistas, 
além de parcela significativa 
de empregados do setor pri-
vado, no ano passado, rece-
beram a totalidade do paga-
mento até a metade do ano, 
a fim de atenuar a queda de 
renda provocada pela para-
lisação de vários segmentos 
produtivos e a elevação do 
desemprego.

Com a injeção do bene-
fício seguindo os padrões 
pré-pandemia, R$ 9,5 bi-
lhões do valor recebido do 
recurso deverão ser destina-

dos ao consumo nesta épo-
ca do ano. São R$ 3,1 bi-
lhões a mais na economia, o 
que significa uma elevação 
de 47% em relação ao ano 
anterior, respondendo por 
74% do acréscimo mensal 
previsto de R$ 4,2 bilhões 
em relação a dezembro de 
2020.

Dentre as atividades do 
varejo, o segmento de ves-
tuário deverá ter o melhor 
movimento de vendas no 
mês, com crescimento esti-
mado de 28%, ante dezem-
bro de 2020, quando mos-
trou uma retração de 22%, 
o pior desempenho entre 
todas na ocasião. Já os su-
permercados (menos 2%), 
as farmácias e perfumarias 
(menos 3%) e as lojas de 
móveis e decoração (menos 
5%) devem ser os destaques 
negativos deste ano. Com 
relação aos supermercados, 
é importante ressaltar o 
contexto diferente em rela-
ção a 2020, já que, naquele 
momento, por causa do au-
mento de casos de covid-19, 
as maiores restrições para as 
festas favoreciam o cresci-
mento do setor.

Por outro lado, a inflação 
impactando – em especial, 

classes baixa e média bai-
xa com mais contundência 
– limita grandes aumentos 
nas vendas também de bens 
essenciais (como visto no 
segundo semestre do ano 
passado) e nestes últimos 
meses de 2021, quando fi-
cou nítida a desaceleração 
da taxa de aumento de ven-
das dos supermercados. Na 
avaliação da FecomercioSP, 
se as estimativas se confir-
marem, é possível qualificar 
o resultado de dezembro 
como satisfatório, já que 
abre espaço para melhoria 
das condições dos empre-
sários após meses de forte 
apreensão e baixas vendas, 
além de incertezas.

Em 2021, o comporta-
mento das vendas interseto-
riais começou a dar indícios 
de reequilíbrio das dispari-
dades, o que pode sintetizar 
a característica básica que 
o ano está mostrando. As 
atividades mais atingidas 
estão apontando para uma 
reação que, embora ainda 
esteja em patamar abaixo 
do período pré-pandemia, 
ao menos mostra um alen-
to para esses segmentos 
e toda a cadeia produtiva 
que os cerca.

Labteste e Chembio fecham parceria

Há 50 anos no 
mercado, a em-
presa mineira 

Labtest, indústria de diag-
nóstico in vitro, anunciou 
parceria para pesquisa e 
desenvolvimento de novos 
produtos para laboratórios 
e consumidor final com a 
norte-americana Chembio.

Para marcar a colabo-
ração entre as empresas, 
a Labtest lançou, no Dia 
Mundial de Luta contra a 
Aids, celebrado em 1º de 
dezembro, o autoteste para 
detecção precoce de HIV, 
com sensibilidade e efetivi-
dade de 99,9%. A Chembio 
é uma empresa sediada em 
Nova York, tem 35 anos de 

atividade, e tem operações 
no Brasil, Estados Unidos e 
Alemanha.

Alexandre Guimarães, 
CEO da Labtest, conta 
que a parceria tem motiva-
ções importantes para as 
duas empresas e também 
beneficia o consumidor 
final: “A parceria tem um 
valor muito importante, 
especialmente pela opor-
tunidade de oferecermos 
ao mercado um produto 
de alta qualidade. O posi-
cionamento da Chembio 
no mundo inteiro, sobre-
tudo nos Estados Unidos, 
onde eles têm uma pre-
sença muito forte e são 
reconhecidos pela oferta 

de produtos de altíssima 
qualidade, combina muito 
bem com o posicionamen-
to da Labtest no Brasil.”

Para a empresa norte-
-americana, Guimarães dis-
se que a parceria também 
oferecerá muitos benefícios, 
especialmente pela força da 
rede de distribuição da La-
btest, que permite o for-
necimento e abastecimen-
to do mercado de forma 
capilarizada em todos os 
estados brasileiros. Para os 
laboratórios e consumido-
res, o CEO enumera várias 
vantagens interessantes: “A 
primeira está associada ao 
fato de que a linha de testes 
rápidos oferece a opção da 

realização de leitura através 
de um leitor ótico que reti-
ra a subjetividade, trazendo 
maior qualidade para o re-
sultado do exame.”

Guimarães afirma que 
mais vem por aí: “Já temos 
um pipeline significativo 
de produtos que chegarão 
nos próximos meses, utili-
zando o mesmo leitor óti-
co. São produtos voltados 
para a área de imunologia 
e bastante significativos, 
como dengue, zika, chi-
kungunha e leishmaniose. 
Estamos falando de de-
zenas de marcadores que 
deverão ser lançados pau-
latinamente nos próximos 
18 meses.”
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Segunda Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciá-
rio”) na qualidade de representante da comunhão dos titulares das debêntures 
integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com 
esforços restritos de distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte 
Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 
convoca os Debenturistas a se reunirem, para a Assembleia Geral de Deben-
turistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 
6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de 
Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritu-
ra de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da 
plataforma eletrônica Cisco Webex, em 2ª convocação, no dia 07/12/21, às 
15h, sendo o acesso disponibilizado para os Debenturistas devidamente habilita-
dos nos termos deste edital, com voto proferido somente através da participação 
em AGD, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Aprovar 
as estratégias para resguardo dos interesses dos Debenturistas no âmbito (i) 
do processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, 
que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de 
Janeiro - RJ (“Processo da Supervia”) e (ii) do processo de Recuperação 
Judicial da Emissora que tramita com nº 0125467-49.2021.8.19.0001, peran-
te a 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“RJ”), 
assim como nos demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos 
Processo da Supervia e da RJ a serem adotadas pelo Agente Fiduciário, em 
representação dos Debenturistas, conforme orientação do assessor legal da 
Emissão, que será disponibilizada aos investidores mediante solicitação 
ao Agente Fiduciário através do e-mail contencioso@pentagonotrustee.
com.br (“Orientações do Assessor Legal”), incluindo mas não se limitando, 
a interposição de todos os atos e recursos que forem necessários, para manu-
tenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, bem como as medidas 
adotadas até a data de deliberação da AGD pelo Agente Fiduciário no Processo 
da Supervia e na RJ, em estrito cumprimento do disposto nos arts. 11, inciso II e 
12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme relatório processual disponibi-
lizado de forma constante pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado 
também, em caso de dúvidas, na AGD; (ii) Aprovar as estratégias para resguar-
do dos interesses dos Debenturistas nos autos da Impugnação de Crédito nº 
0246199-59.2021.8.19.0001 em trâmite perante a 6ª Vara Empresarial da Co-
marca da Capital do Rio de Janeiro - RJ (“Impugnação de Crédito dos Deben-
turistas”), inclusive a manutenção da Impugnação de Crédito dos Debenturistas 
ainda que seja estabelecida pelo juízo a prova pericial e, assim sendo, definição 
da forma de aporte de recursos para tanto, a serem adotadas pelo Agente Fidu-
ciário, em representação dos Debenturistas, conforme orientação do assessor 
legal da Emissão, incluindo mas não se limitando, a interposição de todos os 
atos e recursos que forem necessários, para manutenção e preservação dos in-
teresses dos Debenturistas, bem como atualização das medidas adotadas até a 
data de deliberação da AGD, em estrito cumprimento do disposto nos artigos 11, 
inciso II e 12 da Resolução nº 17 da CVM, e conforme relatório processual dis-
ponibilizado de forma constante pelo Agente Fiduciário, o qual será apresentado 
também, em caso de dúvidas, na AGD; (iii) Aprovar, que o Agente Fiduciário 
vote pela não aceitação do Plano de Recuperação Judicial apresentado 
pela Emissora nos autos da RJ, em assembleia de credores da RJ (“AGC”), 
caso a mesma venha a ocorrer, sem que o Plano de Recuperação Judicial da 
Emissora a ser votado na AGC, tenha sido deliberado expressamente em sede 
de assembleia geral de Debenturistas da Emissão; (iv) Aprovar a estratégia de 
excussão das Garantias Reais, conforme orientação do assessor legal, a ser 
adotada pelo Agente Fiduciário no melhor interesse dos Debenturistas; (v) Auto-
rização para que o Agente Fiduciário e o assessor legal da Emissão, pratiquem 
todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão 
da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com 
a Instrução de CVM, Lei de S.A. e DREI nº 79, a AGD será realizada por meio 
da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado 
pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para 
contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de representação 
até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão aceitos como 
documentos de representação: a) participante pessoa física - cópia digitali-
zada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso representado por 
procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconheci-
da, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digi-
talizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participan-
tes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalen-
te), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal 
do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do represen-
tante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respecti-
va procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrôni-
ca, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Debenturista. 
RJ, 30/11/21. Pentágono S.A. DTVM.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS, movida por SOCI-
EDADE DOS AMIGOS DE SANTA MÔNICA SUL RESIDENCIAIS
em face de PAULO CESAR DO PAÇO MATTOSO MAIA e OUTRA,
processo nº 0027281-66.2009.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a PAULO CESAR DO PAÇO
MATTOSO MAIA e MARIA CÉLIA GARCIA DUARTE MATTOSO MAIA,
que em 14/12/21, às 12:00 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 16/12/21, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o bem móvel descrito e avaliado pela Tabela FIPE às fls.
521 em 02/09/21: Automóvel  HYUNDAI/HB20 C/C. Plus/C. Style
1.6 Flex 16 V Mec., ano 2014, álcool/ gasolina, 1,0 M, cinza,
RENAVAM 1012578973, PLACA KWK7195, avaliado por
R$42.960,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 3% 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, RJ em 17/11/21. Eu, Bianca Orosco
Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/11/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 14h00, na filial da Companhia 
localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: 
Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, § 4º, 
da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa: Presi-
dente: Sr. Carlo Alberto Bottarelli; Secretária: Renata Moretzsohn. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição parcial de dividendos 
intermediários – 2º trimestre 2021. 5. Deliberações: Por unanimidade e 
sem reservas, os acionistas deliberaram, na forma do que foi autorizado nas 
reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, realizadas 
em 28/10/2021, aprovar a proposta de distribuição parcial de dividendos 
intermediários, referentes ao 2º trimestre de 2021, na proporção de suas 
respectivas participações na Companhia, no valor total de R$ 10.000.000,00, 
conforme valores indicados abaixo: 
Juno Participações e Investimentos S.A. R$ 5.010.000,00
Furnas Centrais Elétricas S.A. R$ 4.990.000,00
Total R$ 10.000.000,00
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu 
a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata na forma 
sumária, a qual, lida e aprovada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Mesa: 
Carlo Alberto Bottarelli – Presidente; Renata Moretzsohn – Secretária. Acio-
nistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais Elétricas 
S.A. Rio de Janeiro, 12/11/2021. Assinado Digitalmente. Renata Moretzsohn 
– Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob 
o nº 562.287/21-8 em 29/11/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos autos
da Ação de PROCEDIMENTO COMUM, movida por JOSÉ AUGUSTO
SOUSA GUTERRES em face de CYRELA RJZ JCGONTIJO CONS-
TRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
processo nº 0009575-26.2016.8.19.0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos
os interessados especialmente a JOSÉ AUGUSTO SOUSA
GUTERRES e CYRELA RJZ JCGONTIJO CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que em 10/12/21,
às 11:00 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 13/12/21, no mesmo local e hora, a
quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o
bem móvel descrito e avaliado pela Tabela FIPE as fls. 672/
673, em 27/9/21: Automóvel GM Chevrolet, modelo Captiva Sport
FWD 2.4 16V 171/185 CV. Ano 2010, gasolina, preto, chassi
3GNALKE76AS535512, RENAVAM nº 190947861, valor
R$38.298,00. Condições Gerais da Alienação: constam no
Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos:
à vista conf. art. 892 do CPC, 3% 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, RJ em 4/11/21. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR
EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam 
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei 
nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A. 
(“Companhia”), a participar da AGE, sob a forma digital, conforme disposto 
na Instrução Normativa nº 81 do DREI, a ser realizada no dia 17/12/2021, às 
10h, com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) rerratifi-
cação e homologação dos aumentos de capital da Companhia, aprovados em 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/01/2021 e em reuniões do 
Conselho de Administração havidas em 09/04/2021, 09/06/2021 e 27/10/2021; 
(ii) aumento do limite do valor dos aportes de acionistas no Plano de Inves-
timentos para o Projeto Logum Fase I no montante de R$ 81.000.000,00, 
totalizando o valor de R$ 362.409.870,71. Para os fins legais, a AGE será 
formalmente realizada a partir da sede da Companhia, localizada na Avenida 
Presidente Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será facultada, 
conforme legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via tele-
conferência e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas, 
registro de manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem 
como a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os materiais relacionados 
à Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia 
e serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE por seu 
representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, que 
seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas que 
comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade e do-
cumentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para 
outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 
2021. Jorge Celestino Ramos - Presidente do Conselho de Administração.

QUADRAGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr. Carlos Sergio dos Santos 
Saraiva - Juiz Titular da 43ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER 
aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasno 
Braga, 115 Salas 319B CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 
3133-2991 e-mail: cap43vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, 
de nº 0434331-13.2015.8.19.0001, movida por CONDOMíNIO DO EDIFíCIO 
INFANTE DOM SANCHO MARTNHO, CNPJ 39.076.682/0001-51, sito à  
Av. Pasteur, 132, Botafogo, Rio de Janeiro em face de ESPÓLIO DE CESARIO 
PASQUALÉ, italiano, Carteira de Identidade W133539-R, exp. SE/DPMAF/
DPF, CPF 008.126.097-00, repres. pelo inventariante Franco Pérsia Cesário, 
CPF 343.490.067-53, residente e domiciliado na Rua Adolpho de Castro Filho, 
195, casa 2, Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro-RJ, objetivando sua 
INTIMAÇÃO para o pagamento deR$ 196.534,19 (fls. 247), no prazo de 15 
dias, sob pena de multa de 10% e a fixação de honorários advocatícios em 
igual percentual, como previsto no art. 523, § 1º, do CPC. Assim, pelo presente 
edital INTIMA o réu ESPÓLIO DE CESÁRIO PASQUALE rep/ p/ Inventariante 
FRANCO PÉRSIO CESÁRIO, e, SEUS HERDEIROS OU SUCESSORES E 
DEMAIS INTERESSADOS, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, 
para efetur o pagamento nos termos acima indicados, ficando cientes de que , 
permanecendo revel(éis), será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). 
Rio de Janeiro, 20/10/2021. Eu, Savio Pacheco de Medeiros - Analista Judiciário 
- Matr. 01/20812, digitei. E eu, Luiz Antonio de Andrade Soares - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/23809, o subscrevo.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A., 
sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 16.727.386/0001-78 (“Companhia”), 
convocados para a Assembleia Geral Ordinária que  será realizada no dia 
09 de dezembro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada na Rua da Assembleia nº 10, 39º andar, Centro, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: (a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar o Parecer dos Auditores Independentes e as Demonstrações 
Financeiras dos exercícios encerrados em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 
2020. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2021. JORGE MANUEL PEREIRA 
DIAS - Presidente do Conselho de Administração.

INSTRUÇÃO GERAL:
O Acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o 
respectivo mandato, com poderes especiais, na sede social da Companhia 
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data marcada para a realização da As-
sembleia Geral Ordinária.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E
EXTRAORDINARIA DA COOPENSEADA - COOPERATIVA DE TRANSPORTES

MUNICIPAL DO SUBSISTEMA DE RIO DAS OSTRAS LTDA.
NIRE: 33.40004537-8 - CNPJ: 07105532/0001-32

ASSEMBLEIA GERAL E EXTRAORDINARIA. O Presidente da
Coopenseada – Cooperativa de Transporte Municipal do Subsistema
de Rio das Ostras LTDA, no uso de suas atribuições estatutárias, o presidente
convoca seus 107 (cento e sete) Sócios Cooperados no uso de seus
direitos sociais para AGE a ser realizada no dia 20 de Dezembro de 2021, Rua
Maranhão, 810 – Cidade Praiana - Rio das Ostras/RJ, portanto, fora de sua
Sede Social, por absoluta falta de espaço em suas instalações, com primeira
convocação às 09:00 hs com a presença de 2/3 dos cooperados; segunda
convocação as 10:00 hs com a presença de metade mais um dos cooperados,
terceira e última convocação as 11:00 hs, com presença de no mínimo 10
(dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia, AGO  I -
Prestação de contas do exercício de 2018 – 2019 – 2020 ; incluindo: a)
balanço patrimonial; b) relatório de gestão da administração; c) Demonstrativos
das sobras ou perdas decorrentes das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; II -  Destinação de
sobras ou perdas; III – Eleição da Diretoria; IV – Eleição do Conselho Fiscal; V
- Assuntos de interesse do quadro social. Claudio Henrique da Silva -
Presidente. Rio das Ostras, 01 de dezembro de 2021.

Sr. Claudio Henrique da Silva
Presidente da COOPENSEADA

Preços na ‘porta de fábrica’ subiram 28,83% em 12 meses

Em outubro de 2021, 
os preços da indús-
tria subiram 2,16% 

frente a setembro. O acumu-
lado no ano atingiu 26,57% 
e o acumulado em 12 me-
ses, 28,83%. Em outubro, 
22 das 24 atividades tiveram 
alta de preços, contra 20 do 
mês anterior. As informa-
ções foram divulgadas nesta 
quarta-feira pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatísticas (IBGE). O Índice 
de Preços ao Produtor (IPP) 
das indústrias extrativas e 
de Transformação mede os 
preços de produtos “na por-
ta de fábrica”, sem impostos 
e fretes, e abrange as grandes 
categorias econômicas: bens 
de capital, bens intermediá-
rios e bens de consumo (du-
ráveis, semiduráveis e não 
duráveis).

Segundo o IBGE, em 
outubro de 2021, os preços 
da indústria subiram 2,16% 
frente a setembro, número 
superior ao observado na 
comparação entre setem-
bro e agosto (0,25%). As 
quatro maiores variações 
observadas se deram entre 
os produtos compreendi-

dos nas seguintes atividades 
industriais: refino de pe-
tróleo e produtos de álcool 
(7,14%), outros produtos 
químicos (6,38%), borracha 
e plástico (3,45%) e outros 
equipamentos de transporte 
(3,44%). As maiores influ-
ências foram: refino de pe-
tróleo e produtos de álcool 
(0,73 ponto percentual), 
outros produtos químicos 
(0,59 ponto percentual), me-
talurgia (0,21 ponto percen-
tual) e alimentos (0,18 ponto 
percentual).

O acumulado no ano atin-
giu 26,57%, contra 23,90% 
em setembro. Entre as ati-
vidades com as maiores va-
riações estão: refino de pe-
tróleo e produtos de álcool 
(60,38%), outros produtos 
químicos (52,50%), metalur-
gia (45,95%) e indústrias ex-
trativas (37,66%). Os setores 
de maior influência foram: 
refino de petróleo e produtos 
de álcool (5,09 pontos percen-
tuais), outros produtos quími-
cos (4,21 pontos percentuais), 
alimentos (4,03 pontos per-
centuais) e metalurgia (3 pon-
tos percentuais).

O acumulado em 12 me-

ses foi de 28,83%, contra 
30,40% em setembro. As 
quatro maiores variações de 
preços ocorreram em: refino 
de petróleo e produtos de 
álcool (72,02%), outros pro-
dutos químicos (54,52%), 
metalurgia (52,10%) e ma-
deira (39,40%). Já os setores 
de maior influência foram: 
refino de petróleo e produ-
tos de álcool (5,76 pontos 
percentuais), alimentos (4,49 
pontos percentuais), outros 
produtos químicos (4,39 
pontos percentuais) e meta-
lurgia (3,33 pontos percen-
tuais).

A variação de preços de 
2,16% frente a setembro 
repercutiu da seguinte ma-
neira entre as Grandes Ca-
tegorias Econômicas: 1,72% 
em bens de capital; 2,94% 
em bens intermediários; e 
0,94% em bens de consumo, 
sendo que 0,93% foi a varia-
ção observada em bens de 
consumo duráveis e 0,94% 
em bens de consumo semi-
duráveis e não duráveis.

A influência das Grandes 
Categorias Econômicas foi a 
seguinte: 0,12 ponto percen-
tual de bens de capital, 1,72 

ponto percentual de bens 
intermediários e 0,33 ponto 
percentual de bens de con-
sumo. No caso de bens de 
consumo, 0,05 ponto per-
centual se deveu às variações 
de preços observadas nos 
bens de consumo duráveis 
e 0,28 ponto percentual nos 
bens de consumo semidurá-
veis e não duráveis.

No acumulado no 
ano (26,57%), houve va-
riação de 17,48% em bens 
de capital (com influência 
de 1,27 ponto percentual), 
33,54% em bens intermedi-
ários (18,68 pontos percen-
tuais) e 17,89% em bens de 
consumo (6,62 pontos per-
centuais). No último caso, 
este resultado foi influencia-
do em 0,85 ponto percen-
tual pelos produtos de bens 
de consumo duráveis e 5,77 
pontos percentuais, pelos 
bens de consumo semidurá-
veis e não duráveis.

Na taxa dos últimos 12 
meses (28,83%), houve as 
seguintes variações nas Gran-
des Categorias Econômicas: 
bens de capital, 16,28% (1,22 
ponto percentual); bens in-
termediários, 36,21% (20,12 

pontos percentuais); e bens 
de consumo, 20,27% (7,49 
pontos percenuais), sendo 
que a influência de bens de 
consumo duráveis foi de 0,98 
ponto percentual e a de bens 
de consumo semiduráveis e 
não duráveis de 6,51 pontos 
percentuais. De acordo com 
o IBGE, destacaram-se os 
seguintes setores: alimentos 
pois, em outubro, os preços 
do setor, quando comparados 
aos de setembro, variaram em 
média 0,75%, o menor re-
sultado entre os positivos de 
2021, ano que, nos dez pri-
meiros meses, só apresentou 
uma variação negativa, de me-
nos 0,14%, em junho.

Com o resultado, o setor 
acumula 15,68% de variação 
positiva de preços, resultado 
que está 12,78 pontos per-
centuais abaixo da variação 
acumulada até outubro de 
2020. Na comparação com 
igual mês do ano anterior, 
o atual está 17,43% acima, 
o que é a menor taxa do 
ano, que vem se reduzindo 
desde junho, quando foi de 
30,96%. Segundo o IBGE, 
em outubro de 2020, ob-
servou-se, na comparação 

com o mês anterior, a quin-
ta maior variação da série, 
4,67%. Naquele mês, os pre-
ços haviam variado 35,99%, 
em relação a outubro de 
2019.

De acordo com o institu-
to, o destaque dado ao setor 
está ligado à influência. Nesse 
sentido, foi a quarta maior in-
fluência no mês na compara-
ção com o mesmo período de 
2020 , 0,18 ponto percentual, 
em 2,16%; a terceira no acu-
mulado (4,03 pontos percen-
tuais, em 26,57%); e a segunda 
em 12 meses na comparação 
com o mesmo período do 
ano passado: 4,49 pontos per-
centuais, em 28,83%.

Os quatro produtos de 
maior influência responde-
ram por 0,78 poncto percen-
tual da variação de 0,75%, 
logo menos 0,03 ponto 
percentual foi a influência 
dos outros 39 produtos que 
compõem a cesta da ativi-
dade. Dos quatro produtos, 
apenas um, “leite esteriliza-
do / UHT / Longa Vida”, 
teve influência negativa, em 
linha com o final da seca e o 
aumento da captação de leite 
nas bacias produtoras.
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Três perguntas: o mercado de ações em novembro de 2021
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Marco Saravalle, 
estrategista-chefe 

da Sara Invest, sobre o mer-
cado de ações em novem-
bro de 2021. O Ibovespa 
fechou o mês com 101.915 
pontos, apresentando uma 
queda de 1,53% em novem-
bro. No ano, a queda é de 
14,37%, e nos últimos 12 
meses, queda de 6,41%.

Também conversamos 
sobre a sua visão sobre os 
desempenhos setoriais e so-
bre os resultados do 3T21 
recentemente divulgados. A 
Sara Invest é especializada 
em ações menos conheci-
das e que por isso acabam 
ficando de fora do radar de 
investidores. A casa de aná-
lise cobre mid e small caps 
que possuem valor de mer-
cado de até R$ 15 bilhões.

Como você viu o mer-
cado de ações em novem-
bro de 2021? Como você 
está vendo as suas pers-
pectivas?

Em novembro, nós tive-
mos o quinto mês conse-
cutivo de queda da bolsa, 
embora ela tenha sido um 
pouco menor que nos me-
ses anteriores. No ano, a 
queda acumulada é superior 
a 14%. Logicamente, preci-

samos entender os fatores. 
Por exemplo, nos últimos 
dias do mês, nós tivemos a 
preocupação global em re-
lação às novas variantes do 
coronavírus, o que acabou 
trazendo uma aversão ao 
risco.

No Brasil, nós já temos 
algumas cidades anuncian-
do que não vão realizar 
festas de fim de ano para 
evitar aglomerações. Isso 
acaba atrasando o processo 
de recuperação econômica 
e traz mais incertezas e dú-
vidas para os investimentos 
de risco. A queda também 
foi acelerada pela volatilida-
de bastante grande que tive-
mos lá fora.

Eu ainda acredito num 
mês de dezembro positivo. 
Usualmente, nós temos a 
tradição do Rally de Natal, 
mas dificilmente vamos ter 
um Ibovespa positivo no 
acumulado do ano. Não há 
como o índice subir mais 
de 14% em dezembro. A 
probabilidade de isso acon-
tecer é quase zero, mas, ao 
menos, vemos a possibili-
dade de redução das perdas. 
O fechamento negativo do 
Ibovespa está na contramão 
das bolsas internacionais.

Os meses de agosto, se-
tembro e outubro foram 
marcados por fatores locais 
como a incerteza sobre a 

nossa situação fiscal. Tere-
mos eleições no próximo 
ano. Já temos revisões maio-
res que a média mundial 
para inflação e juros, com 
menor crescimento eco-
nômico. Alguns economis-
tas já estão prevendo que 
o Brasil terá uma recessão 
em 2022. Tudo isso trouxe 
pressão para os investimen-
tos de renda variável, embo-
ra aqui na Sara Invest nós 
continuemos vendo ativos 
muito descontados.

Como você tem visto os 
desempenhos setoriais?

Nós estamos acompa-
nhando uma forte desvalo-
rização, principalmente, das 
empresas do setor de con-
sumo e varejo, possivelmen-
te o maior destaque negati-
vo no ano de 2021. Isso se 
deve aos motivos que citei 
anteriormente. No início do 
ano, nós esperávamos uma 
inflação e juros muito mais 
comportados. Atualmente, 
as curvas de juros indicam 
que o mercado já espera um 
patamar próximo de 12%, 
ou até mesmo além desse 
número ao longo de 2022.

Essas companhias são 
muito impactadas pelos 
juros: quanto maiores os 
juros, menor o consumo 
e menor a expectativa de 
resultados. Elas também 

foram impactadas pelas re-
visões para baixo do cres-
cimento em 2022, o que 
prejudica diretamente suas 
projeções. As companhias 
do setor de construção ci-
vil também possuem uma 
relação negativa com os ju-
ros e estão sofrendo com 
isso. Outro destaque nega-
tivo são as companhias que 
embutem alto crescimento. 
Algumas delas fizeram IPO 
recentemente e são do setor 
de tecnologia.

Como destaque positivo, 
nós temos visto muito o 
micro, as performances in-
dividuais, e companhias que 
dependem mais do dólar al-
to, do mercado internacio-
nal e das exportações, o que 
tem beneficiado as compa-
nhias exportadoras, sejam 
elas de commodities ou de 
outros produtos industria-
lizados. Essas companhias 
estão apresentando bons 
argumentos e fundamentos, 
com bons desempenhos em 
2021.

Como você viu os resul-
tados do terceiro trimes-
tre que foram divulgados 
recentemente pelas com-
panhias? Como as small 
e mid caps se saíram?

Em média, as compa-
nhias vieram com resulta-
dos acima das nossas pro-

jeções, principalmente na 
geração de caixa da opera-
ção. No 3T21, nós tivemos 
uma melhora na estrutura 
de capital, ou seja, as com-
panhias tiraram seus caixas 
e aproveitaram para alongar 
suas dívidas, com um bom 
comportamento no custo 
de capital como um todo. 
Várias companhias apre-
sentaram forte expansão de 
lucro e boa distribuição de 
dividendos. Algumas delas 
fizeram a distribuição no 
3T21, enquanto outras vão 
fazer no fechamento do ba-
lanço de 2021, o que deve 
ocorrer entre fevereiro e 
março.

De uma forma geral, as 
companhias apresentaram 
boa evolução das receitas 
com boa expansão da lucra-
tividade. Inclusive, isso não 
foi apenas nas mid e small 
caps que acompanhamos 
na Sara Invest, mas também 
nos grandes bancos e nas 
maiores companhias que 
apresentaram ótimas lucra-
tividades e rentabilidades.

O que precisamos enten-
der é que em 2022 nós tere-
mos juros mais altos, o que 
impactará no aumento de 
custo das dívidas das com-
panhias. Isso vai pressionar 
os lucros ao longo do próxi-
mo ano. Precisamos acom-
panhar o que elas vão fazer 

para serem mais produtivas 
e eficientes para compensa-
rem o aumento dos juros e 
do custo de capital.

De uma forma geral, al-
gumas small caps sofreram 
muito ao longo de 2020, o 
que faz com que a base de 
comparação fique distorci-
da para companhias de se-
tores como aviação e turis-
mo. Em alguns momentos, 
as receitas dessas compa-
nhias chegaram próximo a 
zero no ano passado. Atu-
almente, além de estarmos 
vendo uma forte expansão 
nas receitas, estamos vendo 
que algumas companhias já 
se adaptaram, apresentando 
rentabilidades superiores, 
ou ao menos parecidas, ao 
período pré-pandêmico (fi-
nal de 2019).

Tivemos pouquíssimas 
decepções. Uma delas foi a 
Via, que veio com um fato 
relevante bastante negativo 
falando de processos traba-
lhistas. Mas isso foi pontu-
al, sem ser específico de um 
setor.

O 4T21 não deve ser 
diferente do 3T21. Essa 
tendência deve continu-
ar, principalmente quando 
comparamos com o 4T20, 
que foi um período ainda 
bastante fraco em relação à 
atividade econômica.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

LAVE BEM AS 
MÃOS, DEDO 
A DEDO, COM 
ÁGUA E SABÃO 
VÁRIAS VEZES 
AO DIA. 

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

A melhor receita para se 
proteger do coronavírus 
é manter as mãos l impas 
com água e sabão. Também 
vale passar álcool em gel. 
Fique de olho na informação 
correta e evite as fake news.
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15º Congresso Brasileiro de Direito  
do Consumidor: Proteção veicular 

O avanço das asso-
ciações de prote-
ção veicular (as 

APVs) representa a volta 
ao passado, como aquele 
representado pela crise dos 
montepios entre as décadas 
60 e 70; gera risco à imagem 
institucional do mercado 
formal, porque os consumi-
dores não sabem distinguir 
o que é seguro e o que é 
produto pirata; e, por fim, 
pode produzir perdas irre-
paráveis aos consumidores 
que aderem aos planos ofe-
recidos pelas APVs.

Foi esse o tema do pai-
nel “Seguros e proteção 
do consumidor”, do 15º 
Congresso Brasileiro de Di-
reito do Consumidor, que 
contou com palestras da 
diretora-executiva da Con-
federação Nacional das Se-
guradoras (CNseg), Solange 
Beatriz Palheiro Mendes, e 
do diretor da Porto Segu-
ro e membro da Comissão 
de Automóvel da Federa-
ção Nacional de Seguros 
Gerais (FenSeg), Marce-
lo Sebastião. O painel foi 
presidido por Renata Pozzi 

Kretzmann, mestre em Di-
reito do Consumidor pela 
UFRG.

Solange Beatriz explicou 
que, no plano global, há 
dois mecanismos legítimos 
de compra de proteção. Via 
produtos oferecidos pelas 
seguradoras formalmente 
constituídas ou por meio 
de entidades de mútua le-
gítimas (que são sem fins 
lucrativos e cujos riscos as-
sumidos são repartidos ape-
nas entre os associados de 
uma mesma categoria pro-
fissional).

“Além de leis que disci-
plinam a atuação das mú-
tuas no exterior, hoje há 
um movimento global, 
contínuo e acelerado, de 
transformação dessas enti-
dades em sociedades anô-
nimas. No Brasil, além de 
não existir nenhuma lei que 
planeje recriar as mútuas, as 
entidades que aqui operam 
como associações não são 
seguradoras, não são mútu-
as, mas um terceiro gênero, 
completamente ilegal, por-
que realizam vendas abertas 
e indiscriminadas de seus 

produtos. Ou seja, elas não 
têm caráter associativo, mas 
sim comercial”, explicou.

Em razão disso, da co-
mercialização aberta e ile-
gal de produtos que imitam 
seguros, a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep) 
solicitou a abertura de mais 
de 350 ações civis públicas 
na Justiça nos últimos anos. 
Ao menos 35 ações já fo-
ram julgadas nos tribunais 
regionais federais ou no 
Superior Tribunal de Justi-
ça, suspendendo a atividade 
das entidades de proteção 
veicular. Doze com trânsito 
em julgado.

Solange Beatriz afirma 
que as entidades de prote-
ção veicular precisam seguir 
as mesmas regras pruden-
ciais das seguradoras, estar 
submetidas à regulação do 
Estado, porque não podem 
continuar infinitamente “a 
desrespeitar leis, normas e 
princípios que protegem o 
mercado, o consumidor, a 
sociedade e o estado de di-
reito”.

No painel, foi dito que, 
mesmo seguidamente colo-

cadas fora do mercado por 
decisões judiciais, as asso-
ciações de proteção apagam 
“as luzes dos escritórios 
e abrem um novo CNPJ 
em outra praça”, retoman-
do a captação de negócios. 
O resultado disso é que as 
associações hoje movimen-
tam de R$ 7 bilhões a R$ 9 
bilhões por ano, deixam de 
recolher cerca de R$ 1 bi-
lhão em tributos, e podem 
desaparecer da noite para o 
dia, lesando um sem-núme-
ro de consumidores, porque 
não há qualquer legislação 
para ampará-los.

Pelas contas de Marce-
lo Sebastião, há cerca de 
700 entidades de proteção 
presentes no mercado bra-
sileiro atualmente, tendo 
como berço o estado de 
Minas Gerais, seguido pe-
lo Rio de Janeiro, São Pau-
lo e demais estados. Além 
de negócios no ramo de 
automóvel, constata-se a 
presença irregular das as-
sociações nas vendas de 
coberturas de residência, 
saúde e de previdência 
mais recentemente.

Solange Beatriz: Dois mecanismos legítimos de compra de proteção

Importância para 
o desenvolvimento 
econômico e social

Qualicorp e Unimed Serrana RJ  
lançam planos a partir de R$ 213

Gestão de Pessoas com 
as mudanças provocadas 
pela pandemia

Na próxima quinta-
-feira (9), às 19 
horas, aconte-

ce uma transmissão com 
o tema “Como conduzir 
a Gestão de Pessoas com 
as mudanças provocadas 
pela pandemia e alcançar 
melhores resultados”, que 
conta com a mediação do 
sócio da Moby Corretora 
de Seguros, Arley Boullosa 
e com a participação inédita 
do CEO da Virelid, Acacio 
Queiroz e o CEO da Europ 
Assistance, Newton Quei-
roz. Pela primeira vez jun-
tos em uma live, pai e filho 

vão compartilhar suas expe-
riências em relação a como 
conduzir as mudanças pro-
vocadas por novos tempos, 
que exigem adaptações es-
pecíficas no expediente.

A última live do ano está 
programada para o dia16 de 
dezembro, às 19 horas, com 
o tema “Quer conhecer 
uma trajetória de sucesso”, 
com a participação do CEO 
do Grupo Pentagonal Segu-
ros, Bernard Biolchini. Para 
participar, é só clicar em ht-
tps://www.youtube.com/
channe l/UCA_C3Qw-
1MOihmfDseRvbrSg.

Segbox: Dicas de Marketing Digital no Instagram para o corretor

A Qualicorp, plata-
forma de escolha 
de planos de saúde 

do Brasil, e a Unimed Ser-
rana RJ anunciam o lan-
çamento de um novo por-
tfólio de planos de saúde 
coletivos por adesão, com 
foco nos clientes da região 
serrana do Estado do Rio 
de Janeiro. Com opções de 
produtos regionais e nacio-
nais, os clientes encontram 
no novo portfólio planos 
com valores a partir de R$ 
213 (sujeito a alterações, de 
acordo com o produto es-
colhido e a faixa etária do 
cliente).

“Os novos planos de saú-
de em parceria com a Uni-
med Serrana RJ ampliam as 
opções de acesso à saúde de 
qualidade aos clientes da re-
gião”, afirma Gláucio Fer-
nandes, superintendente 
comercial da Qualicorp no 
Rio de Janeiro.  “As ope-
radoras regionais contem-
plam características espe-

cíficas e ajudam a atender 
às demandas dos clientes 
locais, além de oferecerem 
ótimo custo-benefício.”

O novo portfólio da 
Unimed Serrana RJ ofe-
rece quatro diferentes 
opções de produtos (Es-
tações, Univida, Uniplan 
e Estadual), que contem-
plam planos de saúde com 
ou sem coparticipação e 
opções de acomodação em 
enfermaria ou apartamen-
to, para que o cliente possa 
escolher aquele que melhor 
atende às suas necessida-
des e orçamento.

“Nosso crescimento tem 
sido constante e equilibra-
do em toda a área de ação 
da Unimed Serrana RJ, que 
abrange atualmente 16 mu-
nicípios. Foram mais de 
20 milhões investidos nos 
últimos 5 anos e seguimos 
investindo na ampliação 
do Hospital Unimed Nova 
Friburgo e modernização 
dos nossos Centros de Es-

pecialidades Unimed, loca-
lizados em Nova Friburgo, 
Teresópolis e Cachoeiras de 
Macacu. Resultado de um 
trabalho fortalecido e uni-
ficado, pensando no Jeito 
de Cuidar Unimed”, afirma 
Dr. Antônio Chicre, presi-
dente da Unimed Serrana 
RJ.

Os clientes que contra-
tarem os planos de saúde 
da Unimed Serrana RJ pe-
la Qualicorp terão acesso à 
ampla rede credenciada da 
operadora, que conta com 
atendimento em hospital de 
referência, como o Hospi-
tal Unimed Nova Friburgo, 
além de 12 hospitais parcei-
ros, Centros de Especialida-
des Unimed, localizados em 
Nova Friburgo, Teresópolis 
e Cachoeiras de Macacu. 
Todos os planos também 
oferecem atendimento de 
urgência e emergência em 
todo o território nacional.

A Quali preparou uma 
premiação diferenciada pa-

ra os corretores que atu-
arem na comercialização 
dos planos da Unimed Ser-
rana RJ, que receberão um 
cyber bônus de R$ 350 a 
cada vida vendida. Os pla-
nos da operadora podem 
ser comercializados nos 16 
municípios que fazem par-
te da área de atuação da 
Unimed Serrana RJ, sendo 
eles: Nova Friburgo, Tere-
sópolis, Cachoeiras de Ma-
cacu, Bom Jardim, Cordei-
ro, Cantagalo, Duas Barras, 
Sumidouro, Macuco, Car-
mo, Santa Maria Madalena, 
Guapimirim, São Sebastião 
do Alto, Trajano de Moraes, 
Magé e São José do Vale do 
Rio Preto.

Os planos de saúde co-
letivos por adesão da Quali 
em parceria com o Unimed 
Serrana RJ estão disponí-
veis para diversas categorias 
profissionais, como traba-
lhadores liberais, servidores 
públicos, estudantes, entre 
outros.

A Segbox, uma das 
principais agências 
do país de Marke-

ting Digital para o mercado 
de seguros, criou novo con-
teúdo para explicar ao cor-
retor como tornar o Insta-
gram uma fonte de leads e 
um meio de relacionamento 
com o cliente.

“É importante saber que 
hoje, para um bom enga-
jamento, você não deve 
apenas esperar que os seus 
seguidores se envolvam 

com seu conteúdo. Você 
também precisa se envolver 
com eles. Só assim, o algo-
ritmo do Instagram vai in-
terpretar esse envolvimento 
como algo genuíno, real, e 
vai te favorecer. Então, crie 
conteúdo atrativo e útil, fa-
ça os posts quando seus se-
guidores estiverem online, e 
mantenha uma frequência”, 
esclarece o CEO da Segbox, 
João Arthur Baeta Neves.

No artigo, a Segbox expli-
ca a diferença do perfil pes-

soal versus o profissional, 
como preparar o Instagram 
para receber visitas, o que 
fazer para ter engajamento 
e ainda como utilizar a rede 
social para gerar negócios.

De acordo com João Ar-
thur, entre os recursos mais 
interessantes e mais usados 
por corretores de seguros, 
são Instagram Insights; im-
pulsionamento; informa-
ções de contato; respostas 
rápidas; perguntas frequen-
tes e arraste para cima.

Saiba mais sobre Insta-
gram para Corretores de 
Seguros no site da Seg-
box: https://www.segbox.
com/ebook/ebook-insta-
gram-para-corretores-de-
-seguros.

A Segbox é uma agência 
100% online atuando única 
e diretamente no mercado 
de seguros, resultando em 
maior reconhecimento das 
necessidades do corretor, 
seguradora, insurtechs e do 
comportamento do cliente.

“Aprofundar o 
diálogo entre 
magistrados e 

representantes do setor de 
seguros, a fim de aprimorar 
a relação entre as partes” 
foi o destaque feito pelo 
presidente da revista “Justi-
ça & Cidadania”, Tiago Sal-
les, ao abrir o 4º Seminário 
Jurídico, realizado pela pu-
blicação e a CNseg, em 29 
de novembro. 

Em sua participação, 
o presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
Humberto Martins, afirmou 
que, no plano existencial e 
no plano do cotidiano, é a 
solidariedade, por meio do 
mecanismo do seguro, que 
compõe nossas respostas às 
incertezas e aos riscos, aju-
dando a amenizar as perdas.

O setor de seguros, se-
gundo o Ministro Humber-
to Martins, “em seus dife-
rentes modos, tornou-se 
algo inafastável da vida das 
pessoas e empresas, contri-
buindo para o desenvolvi-
mento econômico e social 
do país e para a segurança 
de vida das pessoas”. Afir-
mou, também, que o STJ 
cumpre com seu papel de 
dirimir questões que mo-
vem as relações entre se-
guradoras e segurados, 
preservando o sentido do 
contrato, tutelando a boa fé 
e evitando uma tipicidade 
rígida para trazer soluções 
viáveis e segurança jurídica 
para as relações entre segu-
radoras e segurados.

O Presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano lembrou 
do significativo avanço da 
atividade securitária no Bra-
sil, principalmente nos últi-
mos dez anos, demonstran-
do a preferência crescente 
de empresas, famílias e pes-
soas pela proteção securitá-
ria, que já represente cerca 
de 6,5% no PIB brasileiro.  

“Até por conta dos desa-
fios colocados pelos recen-
tes ciclos econômicos, polí-
ticos e sociais do Brasil, que 
repetem, em escala local, o 
que se observa a nível global, 
a solidariedade representada 
pelo mutualismo, vem exi-
gindo o protagonismo do 

seguro, exigência expressa 
pela demanda da sociedade, 
amplificada pela pandemia 
do novo coronavírus, que 
tornou mais visível para po-
pulação a garantia prestada 
pelos seguros, revelada pelo 
vultosíssimo montante de 
indenizações pagas às víti-
mas da Covid ou a seus be-
neficiários”, afirmou o pre-
sidente da CNseg. 

Para Coriolano, cada vez 
mais, “o direito securitário 
deve se encontrar com as 
intensas e extensas mudan-
ças dos paradigmas da natu-
reza, das práticas da econo-
mia política – tomada esta 
em seu sentido mais nobre 
- e com os fundamentos 
da atividade securitária”. 
E acrescentou: “sabemos 
todos do imenso desafio 
desse encontro de temática 
do direito e da economia, 
ainda mais considerando 
a sensibilidade que ambos 
têm para o consumidor – 
seja individual, seja o con-
sumo coletivo. Não é por 
outra razão a realização 
deste Seminário, que tam-
bém agrega especialista das 
mais variadas formações, 
todas convergentes para as 
melhores soluções possí-
veis em prol de objetivos 
comuns: o da garantia de 
acesso aos seguros de modo 
equânime e sustentável e o 
da busca do ideal de justiça, 
que é dar a cada um o que 
lhe é devido”.

Entre os temas em dis-
cussão no evento, Coriolano 
destacou: o dever de infor-
mação dos seguros coleti-
vos de vida, considerando a 
dinâmica de relações entre 
estipulantes e seguradoras; 
o papel dos núcleos técni-
cos de apoio ao poder ju-
diciário na desjudicialização 
das questões relacionadas à 
saúde suplementar; o crité-
rio de correção das dívidas 
e seus impactos na consti-
tuição de reservas técnicas, 
de patrimônio líquido e de 
provisões de sinistros do 
setor de seguros, e o fenô-
meno do exercício irregular 
da atividade seguradora pe-
las chamadas associações de 
proteção veicular.
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FC-MAX - PROMOTORA DE VENDAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.628.351/0001-90

Relatório de Administração: Srs. Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sa. o Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 e as corres-
pondentes Demonstração do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao período encerrado naquela data. Rio de Janeiro, 31/03/2021.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020 e 2019 (Em MR$) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 /12/2020 e 2019 (Em MR$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
 EM 31 /12/2020 e 2019 (Em MR$)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 EM 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EM 31/12/ 2020 e 2019 (Em MR$) 

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES
 FINANCEIRAS EM 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)

Nota 2020 2019
Ativo 1.814 1.902
Circulante 1.436 1.550
Caixa e equivalente de caixa 4 56 170
Impostos e contribuições a compensar 368 368
Outros créditos 5 1.012 1.012
Não Circulante 378 352
Créditos tributários 7 9.915 9.915
(-) Provisão para perda de créditos tributários (9.915) (9.915)
Depósitos judiciais 378 352
Intangível 6 7.242 7.242
(-) Perdas por redução ao valor recuperável (impairment) (7.242) (7.242)
Passivo e Patrimônio Líquido 1.814 1.902
Circulante 630 961
Impostos e contribuições a recolher 591 765
Pessoal e encargos sociais a pagar 39 168
Contas a pagar - 28
Não Circulante 420 367
Contingências trabalhistas 10 420 367
Patrimônio líquido 764 574
Capital social 12 44.668 42.945
Prejuízos acumulados (43.904) (42.371)

Nota 2020 2019
Receita líquida de serviços: 8 191 2.936
. Receita bruta de serviços 223 3.423
. Impostos sobre serviços (11) (177)
. PIS e COFINS (21) (310)
Receitas (despesas) operacionais (1.703) (24.170)
. Despesas de pessoal (364) (4.733)
. Demais despesas administrativas 9 (1.011) (4.446)
. Despesas tributárias (8) (128)
. Provisões para contingências - (367)
. Provisões para perdas em ativos - (17.156)
. Reversão de provisões para contingências - -
. Outras receitas operacionais - 3.493
. Outras despesas operacionais (320) (833)
Resultado operacional (1.512) (21.234)
. Receitas financeiras - 71
. Despesas financeiras (21) (238)
Resultado financeiro (21) (167)
Resultado antes do IR e da contribuição social (1.533) (21.401)
Imposto de renda e contribuição social - 1.318
Prejuízo no exercício (1.533) (20.083)
Quantidade de ações: 43.194.840 41.032.708
Prejuízo por ação - R$ (0,04) (0,49)

2020 2019
Prejuízo do exercício (1.533) (20.083)
Resultado abrangente do exercício (1.533) (20.083)

Fluxo de caixa das atividades operacionais: 2020 2019
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (1.533) (21.401)
Depreciação e amortização - 45
Baixa do ativo imobilizado - 514
Provisão para perda de créditos tributários - 9.915
Perdas por redução ao valor recuperável (impairment) - 7.242
Provisão para contingências 53 367
Variação nos ativos e passivos operacionais:
. Impostos e contribuições a compensar - 52
. Créditos tributários - (1)
. Outros créditos - 11
. Depósitos judiciais (26) (216)
. Impostos e contribuições a recolher (174) (177)
. Pessoal e encargos sociais a pagar (129) (427)
. Contas a pagar (28) (62)
. Créditos diversos (2.271)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (1.837) (6.409)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Aquisição de imobilizado - (10)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento - (10)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Aumento de capital 1.723 5.180
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 1.723 5.180
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (114) (1.239)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 170 1.409
Caixa e equivalentes de caixa no encerramento do período 56 170

Capital social Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31/12/2018 37.765 (22.288) 15.477
Aumento de capital 5.180 - 5.180
Prejuízo do exercício - (20.083) (20.083)
Saldos em 31/12/2019 42.945 (42.371) 574
Aumento de capital 1.723 - 1.723
Prejuízo do exercício - (1.533) (1.533)
Saldos em 31/12/2020 44.668 (43.904) 764

1. Contexto operacional. A FC-MAX Promotora de vendas S/A, foi constituída em 
05/09/2005 e a Sociedade tem como objetivo social a prestação de serviços de corres-
pondente de instituições financeiras, realiza operações de intermediação na venda de pa-
cotes de viagens, de excursões e de passeios turísticos e faz operações de câmbio turismo 
até US$ 3,000.00. A sociedade poderá participar em outras sociedades na qualidade de 
sócia e/ou acionista. 2. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações 
financeiras da FC-Max Promotora de Vendas S/A, são de responsabilidade da Adminis-
tração e foram elaboradas com observância nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem a legislação societária e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). A autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
Diretoria da Companhia em 31/03/2021. 3. Principais práticas contábeis adotadas. As 
demonstrações financeiras da Companhia estão expressas em milhares de reais e foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas 
e médias empresas. a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações 
financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. b) Caixa e 
equivalente de caixa. Incluem caixa e saldo positivo de bancos conta movimento. c) Apli-
cações financeiras. As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos ren-
dimentos auferidos até a data do balanço, que estão registrados no resultado na conta de 
“Receitas financeiras”. d) Investimentos. Estão registrados ao custo histórico de aquisição 
sujeitos a depreciação com base nas taxas anuais. e) Imobilizado. É registrado pelo custo 
de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear com base em taxas anuais que 
refletem as estimativas de vida útil dos bens, sendo: Móveis, equipamentos e sistemas de 
comunicação – 10% a.a. Sistemas de processamentos de dados – 20% a.a. f) Estimativas 
contábeis. A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e 
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimati-
vas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, o ativo intangível, a provisão 
para contingências e a valorização de instrumentos financeiros. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido 
a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estima-
tivas e premissas periodicamente. g) Demais ativos circulantes e realizável a longo prazo. 
São apresentados pelo valor líquido de realização. h) Passivo circulante. Registrado pelos 
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos incorridos até data do balanço. i) Apuração do resultado. As receitas e despesas 
são apropriadas pelo regime de competência do exercício, observando o critério “pro rata 
dia” para as operações de natureza financeira. j) Imposto de renda e contribuição social. 
A Companhia apura o imposto de renda e contribuição social pelas regras do lucro real, 
considerando as alíquotas de 15% para o imposto de renda mais adicional de 10% o que 
ultrapassar a R$ 240 anuais e 9% para a contribuição social. k) Contingências. Os assuntos 
contingentes são avaliados tempestivamente pela Administração juntamente com seus 
consultores jurídicos internos e externos, e, com base na expectativa de êxito destes assun-
tos, a Administração constitui ou não provisão para contingências. 4. Caixa e equivalente 
de caixa. Esta rubrica é composta pelo caixa da Sociedade representado por depósitos 

bancários, totalizando R$ 56 (R$ 170- 2019).
5. Outros Créditos 2020 2019
Antecipações salariais 12 12
Adiantamento para aquisição de ativos (a) 1.000 1.000

1.012 1.012
(a) Refere-se à aquisição de 30 unidades hoteleiras, mantidos pelo respectivo custo de 
aquisição, com a finalidade de venda para realização de ganhos futuros. Sendo certo que, 
os imóveis encontram-se totalmente quitados. No instrumento de compra e venda restou 
estipulada a obrigação do vendedor de efetuar o desmembramento da matrícula do terre-
no em 30 matrículas individualizadas correspondentes as unidades adquiridas e, outorgar 
e assinar a escritura definitiva de compra e venda dos imóveis. No momento aguarda-se o 
desfecho da ação impetrada visando a obtenção da escritura definitiva da propriedade. 6. 
Intangível. Refere-se basicamente ao pagamento pela cessão de direitos de uso de lojas 
destinadas ao desenvolvimento e ampliação das atividades de câmbio e de turismo. Em 
2019 foi efetuado teste de impairment resultado no reconhecimento da provisão de 100% 
sobre o saldo no valor de R$ 7.242, em virtude da revisão das atividades operacionais da 
companhia. 7. Créditos tributários de Imposto de renda e contribuição social. Constitu-
ídos com base na legislação tributária vigente considerando as alíquotas de 25% sobre o 
saldo de prejuízos fiscais e 9% sobre a base negativa da CSLL. Composição:

Ano Calendário

Prejuízos Fiscais e 
Base Negativa da 

CSLL
Créditos de 

IRPJ 25%
Créditos de 

CSLL 9%
Total dos Créditos 

tributários 2020
2015 4.819 1.205 434 1.639
2016 - de 01 a 09 5.234 1.309 471 1.780
2016 - de 10 a 12 2.901 725 261 986
2017 7.963 1.991 717 2.708
2018 4.367 1.092 393 1.485
2019 3.877 968 349 1.317
Totais 29.161 7.290 2.625 9.915
Em função da reformulação das atividades operacionais da sociedade, excepcionalmente, 

foi constituída a provisão no valor de (R$ 9.915), equivalentes a 100% do saldo dos créditos 
tributários. 
8. Receita líquida de serviços 2020 2019
Receita bruta de serviços 223 3.493
Impostos sobre serviços (11) (177)
PIS e COFINS (21) (310)

191 2.936
9. Despesas gerais e administrativas 2020 2019
Aluguéis e condomínio 482 2.890
Água e energia 11 67
Telefone 79 199
Comunicações 4 62
Manutenção e conservação 27 128
Material - 41
Processamento de dados 20 53
Comissões 2 9
Serviços de terceiros 105 363
Transportes 15 147
Viagens 146 253
Despesas de depreciação e amortização - 45
Demais despesas administrativas 120 189
Total 1.011 4.446
10. Provisões, passivos contingentes. A Empresa é parte no polo passivo em processos 
de natureza trabalhista, estando envolvida em processos consideradas como perdas prová-
veis com registro da adequada provisão, e processos considerados como perdas possíveis, 
neste caso, com a devida divulgação. Segundo a Administração e seus Consultores Jurídi-
cos, os processos considerados como perda provável somam R$ 420 (2019 - R$ 367), com 
o registro contábil da provisão no passivo não circulante. Já as causas consideradas como 
perdas possíveis, ora divulgadas, somam R$ 939 em 2020. 11. Partes relacionadas. A 
remuneração do pessoal chave da Administração em 2020 foi de R$364 (2019- R$ 1.534) 
e são considerados benefícios de curto prazo. 12. Patrimônio líquido. Capital social. Em 
31/12/2020 o capital social é R$ 44.668 (2019- R$ 42.945), dividido em 43.194.840 
(2019- 41.032.708) ações ordinárias sem valor nominal. 13. Continuidade operacional. 
A FC Max Promotora de Vendas continua sofrendo os efeitos da crise que o setor de tu-
rismo vem sofrendo intensificado pelo alongamento do período de pandemia. Em virtude 
disto ainda não foi possível redefinir o modelo de atuação no mercado mantendo-se ainda 
que de forma reduzida, atuando no setor de turismo e desenvolvendo as atividades de 
correspondente cambial. A Empresa continua com suas atividades operacionais e apre-
sentando suas demonstrações financeiras Compliance ao seu atual cenário. 14. Eventos 
subsequentes. Previa-se que os impactos da COVID-19, tivesse seus efeitos em apenas 
um exercício. Seu alongamento em mais um exercício acabou contribuindo para a queda 
nos resultados. A empresa, contudo, continua dirigente na monitorização destes efeitos.

A Diretoria
Carlos Alberto Inocêncio - Contador CRC-RJ 081135/O-7 - CPF 359.822.687/04

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Diretores e Administradores da FC-MAX PROMOTORA DE VENDAS S/A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da 
FC-MAX PROMOTORA DE VENDAS S/A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FC-MAX PROMOTO-
RA DE VENDAS S/A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias companhias (NBC TG 1000). Base para opinião. Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com 
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação ao Patrimônio Separado, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional. Chamamos a atenção para o fato de a Companhia ter incorrido em 
prejuízo de R$ 1.533 mil durante o exercício findo em 31/12/2020 (R$ 20.083 mil em 2018), que indica a existência de incerteza relevante 
que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Uma incerteza significativa existe 
quando a magnitude potencial de seu impacto e a probabilidade de sua ocorrência são tais que, no julgamento do auditor independente, a 
adequada divulgação da natureza e das implicações da incerteza é necessária para apresentação adequada das demonstrações financeiras. 
Conforme determinado pela NBC TA 570, concluímos que o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado nas circuns-
tâncias, porém existe incerteza significativa sobre a capacidade de continuidade operacional. Concluímos, também, que as demonstrações 
financeiras descrevem adequadamente, através da nota explicativa nº 13, os principais eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa quanto à capacidade de continuidade operacional e os planos da administração para tratar desses eventos ou condições. Nossa 
opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidade da administração pelas demonstrações financeiras. A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias companhias (NBC TG 1000), e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audito-
ria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos 
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, conside-
ravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 24/08/2021. UHY BENDO-
RAYTES & CIA. - Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8. GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5.

Petrobras assina contrato para  
fornecimento do FPSO de Mero

BAII: US$ 1 bi para recuperar Henan

A Petrobras, em con-
tinuidade ao comu-
nicado divulgado 

em 02/08/2021, informa 
que assinou esta semana 
contratos com a empresa 
SBM Offshore para afre-
tamento e prestação de 
serviços do FPSO Ale-
xandre de Gusmão, quar-
to sistema definitivo a ser 
instalado no campo de 
Mero, localizado no pré-
-sal da Bacia de Santos. Os 
contratos seguem os mes-
mos parâmetros da carta 
de intenção assinada em 
agosto deste ano. A previ-

são é que unidade comece 
a produzir em 2025.

O FPSO, cuja sigla em in-
glês significa unidade flutu-
ante de produção, armaze-
namento e transferência de 
óleo, será instalado a apro-
ximadamente 160 quilôme-
tros de Arraial do Cabo, no 
Rio de Janeiro, e terá capa-
cidade de processamento 
de 180 mil barris de óleo e 
12 milhões de m³ de gás por 
dia. Os contratos terão du-
ração de 22 anos e 6 meses, 
contados a partir da aceita-
ção final da unidade.

O projeto prevê a inter-

ligação de 15 poços ao FP-
SO, sendo 8 produtores de 
óleo, 6 injetores de água e 
gás, 1 poço conversível de 
produtor para injetor de 
gás, através de uma infra-
estrutura submarina com-
posta por dutos rígidos de 
produção e injeção e dutos 
flexíveis de serviços. Até o 
momento, o projeto já te-
ve 4 poços perfurados e 2 
completados.

O campo de Mero é o 
terceiro maior do pré-sal 
e está localizado na área 
de Libra, operada pela Pe-
trobras (40%) em parceria 

com a Shell Brasil Petróleo 
Ltda. (20%), TotalEner-
gies EP Brasil Ltda. (20%), 
CNODC Brasil Petróleo e 
Gás Ltda. (10%), CNOOC 
Petroleum Brasil Ltda. 
(10%) e Pré-Sal Petróleo 
S.A. (PPSA), que exerce pa-
pel de gestora desse contra-
to. A previsão é que a pro-
dução do primeiro sistema 
definitivo de Mero (Mero 1) 
seja iniciada no ano de 2022, 
através do FPSO Guana-
bara, seguido por Mero 2 
(FPSO Sepetiba), em 2023, 
e Mero 3 (FPSO Marechal 
Duque de Caxias), em 2024.

O Banco Asiático 
de Investimento 
em Infraestrutura 

(BAII) aprovou a alocação 
de US$ 1 bilhão para um 
projeto de apoio à recupe-
ração pós-desastre na Pro-
víncia de Henan, centro 
da China. O empréstimo 

ajudará as cidades de Zhen-
gzhou, Xinxiang e Jiaozuo a 
reconstruírem a infraestru-
tura e fortalecerem sua ges-
tão de risco de inundações 
e capacidade de resposta 
emergenciais a longo prazo, 
de acordo com o banco.

Segundo a agência Xi-

nhua, a província foi atin-
gida por fortes chuvas du-
rante o verão, resultando 
em graves danos a residên-
cias e instalações públicas. 
Ao abordar as necessida-
des imediatas de recupera-
ção pós-desastre, o projeto 
também leva em conside-

ração a sustentabilidade a 
longo prazo e a resiliência 
climática. “O projeto re-
força nosso compromisso 
de trabalhar com nossos 
membros para impulsionar 
ações sobre as mudanças 
climáticas”, disse Jin Liqun, 
presidente do BAII.

Regras para gestão de 
liquidez dos fundos

Entraram em vigor 
nesta quarta-feira, 
as novas regras para 

gestão de liquidez dos fun-
dos regulados pela Instru-
ção CVM 555, da Comissão 
de Valores Mobiliários, que 
fazem parte do Código de 
Administração de Recursos 
de Terceiros. O código es-
tabelece princípios e regras 
para as atividades relaciona-
das à administração de re-
cursos, como administração 
fiduciária e gestão de recur-
sos de terceiros em veículos 
de investimento.

“As alterações dão mais cla-
reza aos papéis dos administra-
dores e gestores e privilegiam 
a implementação de métricas 
e controles mais aderentes à 
liquidez dos ativos e compor-
tamento dos passivos no mer-
cado”, informou a Associação 
Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Ca-
pitais (Anbima).

Segundo as novas regras, 
o gestor e o administrador 
passam a ser responsáveis 
por diferentes etapas do ge-
renciamento de liquidez. En-

quanto o primeiro responde 
pela análise do risco de ges-
tão, cabe ao administrador 
verificar os controles do ges-
tor para garantir que tudo foi 
feito da melhor maneira.

Foi concedida mais au-
tonomia ao gestor na hora 
de definir a política de in-
vestimento do fundo. Ele 
deverá informar à Anbima, 
por meio de sua política de 
gestão de risco de liquidez, 
os parâmetros mínimos 
utilizados, como índices, 
metodologia e critérios de 
avaliação preventiva.

“A política deverá ser pu-
blicada na íntegra no site do 
gestor e, sempre que houver 
qualquer alteração, ele deve 
comunicar o administrador e 
enviar a nova versão do do-
cumento, destacando as mu-
danças realizadas”, explicou 
a Anbima. As casas que op-
taram por utilizar o  sistema 
para elaboração da política de 
gestão de risco e liquidez da 
Anbima têm um prazo extra 
para envio do documento: 
poderão encaminhá-lo até 28 
de fevereiro de 2022.
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