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NEGACIONISTAS 
SUÍÇOS
Autoridades de saúde estão sendo 
obrigadas a andar com seguranças. 
Por Bayard Boiteux, página 3

TUNÍSIA, REPLETA
DE HISTÓRIA
Uma nação de fato, mágica, contrastante 
e incrivelmente espetacular.  
Por Paulo Alonso, página 2

AMPERJ HOMENAGEIA 
ANDRÉ CECILIANO
Procuradores destacam atuação 
do presidente da Alerj. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Lei de ônibus 
rodoviário 
agrada a gregos 
e troianos

O Congresso finalizou nesta 
quinta-feira a votação do Proje-
to de Lei 3.819/2020, do senador 
Marcos Rogério (DEM-RO), que 
muda as regras para autorização de 
linhas de serviço regular de trans-
porte rodoviário interestadual e 
internacional de passageiros, exi-
gindo capital social mínimo de R$ 
2 milhões. A matéria já havia sido 
aprovada pelos senadores, mas co-
mo sofreu mudanças na Câmara 
foi necessária nova apreciação e 
agora vai a sanção presidencial.

O texto original atingia em 
cheio empresas como a Buser, 
que realizam transporte fretando 
ônibus de acordo com a demanda, 
não operando linhas regulares. O 
senador Marcos Rogério propu-
nha que 60% da frota deveria ser 
própria e vetava a intermediação 
da venda de passagens. As alte-
rações feitas na Câmara dos De-
putados reduziram as exigências 
e acabaram agradando às compa-
nhias de aplicativos e às transpor-
tadoras tradicionais.

A Associação Nacional das 
Empresas de Transporte Rodo-
viário de Passageiros (Anatrip) 
divulgou nota em que afirma que 
o projeto combate “o transporte 
clandestino no país”. “A aprova-
ção do PL 3819 pela Câmara dos 
Deputados vem para restabelecer 
o equilíbrio do setor de transporte 
rodoviário interestadual de pas-
sageiros (...) A ordem de autori-
zações de novos mercados será 
retomada pela ANTT, pois serão 
concedidas às empresas que real-
mente têm condições técnicas de 
atender os cidadãos.”

Congresso aprova Refis 
para empresas do Simples

Alerj aprova decreto que pode alterar 
privatização do Santos Dumont
Assembleia cancela licença ambiental para ampliar pista

A Assembleia Legislati-
va do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) aprovou 

em discussão única, nesta quinta-
-feira, o Projeto de Decreto Le-
gislativo 65/21, de autoria do 
deputado André Ceciliano (PT), 
presidente da Casa, que cancela 
a Licença Prévia IN052107, emi-
tida pelo Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), para ampliar 
as pistas de pouso e decolagem 
do Aeroporto Santos Dumont. 
A medida será promulgada pelo 
presidente da Casa e publicada 
no Diário Oficial do Legislativo 
dos próximos dias.

A derrubada da licença é uma 
estratégia para que seja reavalia-
do o modelo de concessão do 
aeroporto do Centro da capital, 
considerada prejudicial para a 
economia do estado por esvaziar 

o Aeroporto Internacional Tom 
Jobim (Galeão).

Ceciliano argumenta que a li-
cença é ilegal porque prevê que 
a ampliação da pista do terminal 
seja feita com a instalação de esta-
cas, com o aterramento parcial do 
espelho d’água da Baía de Guana-
bara. O argumento é de que esse 
tipo de construção é vedada tanto 
pela Constituição Federal quanto 
pela Lei estadual 1.700/90.

“Essas legislações já impedi-
ram, anteriormente, a ampliação 
das pistas do aeroporto do Ga-
leão e a construção de estruturas 
na Marina da Glória”, justificou 
Ceciliano, explicando que as obras 
estão sendo propostas para super-
valorizar a privatização do aero-
porto, que poderá operar voos in-
ternacionais e ter a grade de voos 
nacionais ampliada.

Em audiências públicas e reuni-
ões, especialistas e atores políticos 
vêm apontado como o modelo de 
privatização proposto pode “cani-
balizar” o Aeroporto Tom Jobim 
(Galeão) e desequilibrar a estrutu-
ra econômica de todo o estado.

“Eu não sou contra a concessão 
do Santos Dumont, mas da forma 
que está sendo conduzida, ela vai 
quebrar o Galeão. E nós vamos ter 
um aeroporto internacional fecha-
do, o que é um contrassenso. Se 
não tem volume regional, não tem 
volume internacional; se não tem 
volume internacional, não tem sa-
ída de mercadoria. O próprio Go-
verno Federal se prejudica, já que 
detém quase metade da concessão 
do Galeão, aeroporto que já gerou 
mais de 20 mil empregos. Não dá 
pra entender esse modelo”, criti-
cou Ceciliano em plenário.

Descontos serão proporcionais à queda do faturamento

A Câmara dos Deputados 
aprovou o Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 

46/21, que cria um novo progra-
ma de parcelamento de dívidas de 
micro e pequenas empresas parti-
cipantes do Simples Nacional, in-
clusive os microempreendedores 
individuais (MEI) e as empresas 
em recuperação judicial.

De autoria do Senado, a matéria 
foi aprovada com emendas de re-
dação do relator, deputado Edu-

ardo Bismarck (PDT-CE), e será 
enviada à sanção presidencial.

O parcelamento é chamado de 
Programa de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no Âmbi-
to do Simples Nacional (Relp). As 
empresas endividadas poderão 
aderir a ele até o último dia útil 
do mês seguinte ao da publicação 
da futura lei, devendo pagar a pri-
meira parcela nesta data para ter o 
pedido deferido.

Pelo texto, o contribuinte te-

rá descontos sobre juros, multas 
e encargos proporcionalmente à 
queda de faturamento no perío-
do de março a dezembro de 2020 
em comparação com o período de 
março a dezembro de 2019.

A estimativa da área econômica 
do governo é que a medida atin-
ge R$ 50 bilhões em dívidas. O 
contribuinte terá 180 meses para 
pagar. Poderão ser incluídos débi-
tos vencidos até o mês anterior à 
entrada em vigor da lei.

Banco Central se 
rende e admite 
inflação de 2 
dígitos

A inflação calculada pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) deve encerrar 
este ano em 10,2%, considerando 
a taxa de juros (Selic) em 9,25% 
ao ano e o câmbio partindo de 
R$ 5,65. A informação está no 
Relatório de Inflação, publicação 
trimestral do Banco Central. No 
relatório de setembro, a projeção 
para inflação no ano era 8,5%.

Nesse cenário, a inflação ficará 
acima da meta que deve ser per-
seguida pelo BC. A meta, definida 
pelo Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN), é de 3,75%, com in-
tervalo de tolerância de 1,5 pon-
to percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior é 
2,25% e o superior, 5,25%.

Para 2022, a projeção de in-
flação é de 4,7% e, para 2023, 
de 3,2%. Nesse caso, supõe uma 
trajetória de juros que se eleva pa-
ra 11,75% ao ano durante 2022, 
terminando em 11,25% ao ano, e 
reduz-se para 8% ao ano em 2023.

A inflação ao consumidor con-
tinua persistente e elevada, segun-
do o BC. Página

Quase 40% 
dos brasileiros 
pretendem 
gastar menos

Passados quase dois anos após 
o início da pandemia da Covid-19, 
77% dos consumidores em todo 
o mundo se mostram ansiosos pa-
ra voltar à normalidade e indicam 
que novos hábitos e mudanças de 
comportamento adquiridos nes-
se período terão continuidade no 
pós-pandemia. É o que aponta a 
atualização do estudo EY Future 
Consumer Index 2021 (FCI), pro-
duzido pela consultoria EY.

O levantamento foi produzido 
em outubro de 2021, com base 
em pesquisas realizadas em 21 pa-
íses. Os dados também apontam 
algumas tendências sobre os há-
bitos de compras dos brasileiros 
durante o período das festas de 
fim de ano.

Os dados mostram que 36% dos 
brasileiros consultados pretendem 
gastar mais em 2021, no período 
que antecede as festividades de fim 
de ano, do que em 2020, ao mesmo 
tempo em que 38% afirmaram que 
gastarão menos na comparação 
com o ano passado.

Fernando Frazão/ABr
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O sentido do Direito na sociedade pós moderna
Por João Mestieri

Hoje, como ontem, 
como sempre, 
ansiamos por ale-

grias, prazeres e vanidades; 
é a eterna busca pela felici-
dade; todavia, nós seres hu-
manos podemos aprender 
muito nas crises, se nos apa-
relhamos para superá-las.

A sociedade clama por 
um Direito realmente plu-
ral, de base comunitária, 
que não seja apenas afir-
mação de poder, impos-
to de cima para baixo, de 
cujas origens e legitimidade 
a grande maioria dos des-
tinatários nem se dá conta, 
tratando-o como realidade 
quase esotérica. 

A percepção e conse-
quente internalização dos 
valores da comunidade é 
essencial para a implemen-
tação de qualquer política 
social. Já que o nosso Di-
reito moderno não é e nem 
pode ser a expressão pura 
dos costumes e sentimen-
tos naturais, é importante e 
decisivo que as regras for-
mais, racionalmente cons-
truídas, penetrem, o mais 

possível, na essência de ca-
da pessoa.

Nessas sociedades, cri-
minoso seria aquele com-
portamento que ofendesse 
a confiança coletiva. Co-
mo consequência – obser-
va Êmile Durkheim – não 
devemos dizer que um 
comportamento choque a 
consciência comum por ser 
criminoso, mas que seja cri-
minoso por chocar a cons-
ciência comum.

A lição a tirar da obser-
vação de Durkheim deve 
ser a de que muito embora 
a regra de direito positivo 
moderna seja um paradig-
ma abstrato, percebido pela 
mente de seus destinatários, 
estabelecendo caminhos e 
limites para o comporta-
mento humano, a eficácia 
da política legislativa depen-
de de que a vivência pessoal 
substitua, o mais completa-
mente possível, esse conte-
údo legal meramente sim-
bólico e abstrato. 

As ferramentas técnico-
-jurídicas de nosso sistema 
procuram interpretar e dis-
ciplinar as questões sociais, 
mas esse direito está, evi-
dentemente, em grave crise; 

é uma crise complexa, que 
se move penosamente, ago-
nizante, sendo que, no dizer 
tão repetido de Gramsci, “a 
crise consiste precisamente 
no fato de que o velho está 
morrendo e o novo não po-
de nascer; neste interregno, 
surge uma grande variedade 
de sintomas mórbidos”.

O que de fato sucede é 
que, em vez de as regras de 
Direito convergirem para 
a unidade social, seja, su-
birem pela pirâmide da di-
versidade, em busca de uma 
comunhão quase absoluta 
de todos os indivíduos e 
de seus interesses e neces-
sidades, como na disciplina 
social primitiva, elas se per-
dem em diversidades, inte-
resses setorizados, negação 
ou pálida recepção de valo-
res vitais os mais diversos; 
na pós-modernidade tudo é 
aceitável.

A diversidade de cami-
nhos, de vivência moral e de 
visões sobre a verdade, está 
nos levando a um pluralis-
mo cego e irracional, onde 
a falsa sensação de liberda-
de pessoal, de considerar a 
tudo e a todos como aceitá-
veis, priva-nos da visão do 

Nós e nos impede de inau-
gurar mudanças qualitativas 
de real interesse coletivo no 
direito e no viver social.

O fato jurídico possui na-
tureza social: este é o ponto 
de partida. O jurídico nada 
mais é do que uma visão ad-
jetivada, ou particularizada, 
do fenômeno social e sem 
o poder de reduzi-lo, ape-
quená-lo, dominá-lo abso-
lutamente ou redefini-lo em 
outro plano mais particular 
e mais denso, ilhando a sua 
significação e abrangência.

Hoje, os esforços dirigi-
dos a melhorar o Direito, 
assim posta a questão, não 
podem se limitar a corrigir 
este ou aquele artigo de lei, 
ou a elaborar um “novo” 
código civil. A regra urgen-
te e inadiável é a de adequar 
o regramento jurídico à al-
ma da sociedade, ou seja, 
trabalhar para nos reapro-
ximarmos da verdade dita 
primitiva: construir a regra 
de direito em sintonia com 
as verdades internas dos 
componentes do grupo. O 
Direito há de ser expressão 
cultural, natural e total.

Egoísmos pessoais e 
interesses setoriais repre-

sentados pela afirmação 
diuturna de grupos ainda 
carentes de plenificação e 
autorrealização, obcecados 
pelo poder e não pelo servir 
e a consequente ausência do 
sentimento de comunhão 
social, longe de contribuir 
para uma desejável simetri-
zação, instigam a afirmação 
de forças parciais, de ideo-
logias várias, semeando não 
mais que falsas esperanças 
para simular menos sofri-
dos os crimes e injustiças 
sociais.

O Direito há de se tornar 
socialmente mais verdadei-
ro para recuperar o sentido 
de sua legitimidade. Esse é 
o resumo do mapa da rea-
lização social. Como se usa 
dizer, tudo tem um lado 
bom; a presente pandemia 
redesenhou vários segmen-
tos da vida social no plane-
ta, fez com que as intera-
ções pessoais se tornassem 
mais estreitas e próximas.

É o momento de nossos 
princípios de controle so-
cial sintonizarem o cami-
nho correto para a compo-
sição dos conflitos sociais, 
nos tribunais e nos ajustes 
menos formais. A solução 

dos conflitos pela procla-
mação de um vencedor e de 
um vencido, tão somente, é 
de todo insuficiente. Todos 
os fenômenos sociais, posi-
tivos ou negativos, devem 
ser tratados holisticamente, 
ou seja, examinados em to-
dos os seus aspectos e va-
lorizados em todas as suas 
dimensões sociais.

O sentido e objetivo da 
composição dos conflitos, 
tem na solução simplesmen-
te jurídica, um ponto final 
de absoluta e reconhecida 
incompletude. O propósito 
da justiça não é apenas o de 
compor o conflito dizendo 
quem tem razão, mas solu-
cionar a questão social ple-
na, subjacente ao conflito 
de natureza jurídica. 

O approach de qualquer 
caso em exame deve ser 
pleno, tomar em conta to-
dos os aspectos da realidade 
examinada: tratamento ho-
lístico. A solução deve ser, 
na medida do possível, res-
taurativa do tecido social.

João Mestieri é advogado, membro 
efetivo da Academia Brasileira de 

Letras Jurídicas e professor-associado 
da PUC-RJ.

Tunísia, um país repleto de história
Por Paulo Alonso

Visitar o continente 
africano é sempre 
uma bela viagem 

e um raro e importante 
aprendizado. O Egito, com 
suas pirâmides milenares; 
o Quênia, com suas sava-
nas; o Marrocos, com sua 
religiosidade e paisagens 
cinematográficas; Angola 
com seu belo litoral no qual 
pontifica Mussolo; as Ilhas 
Seycheles, verdadeiro para-
íso incrustado no Índico; 
Maurícios, ilhas em meio a 
um vasto canavial e cenas 
das mais belas e pitorescas; 
a África do Sul e sua espe-
tacular luta pela liberdade e 
salve Mandela; Moçambi-
que e suas igrejas colossais... 
e a Tunísia sempre seduto-
ra, mágica e imperdível.

Porta de entrada do país, 
a capital Túnis, ocidentaliza-
da, deixa antever um pouco 
do que existe além de suas 
fronteiras. Para quem busca 
uma pista, a visita ao merca-
do labiríntico, à medina e às 
principais mesquitas da cida-
de, sobretudo a imponente 
Zitouna, são capazes de dar 
uma mostra da diversidade 

dessa sedutora e imperdível 
Tunísia. Uma das mais anti-
gas do mundo, Zitouna foi 
construída no século 19 so-
bre uma estrutura do sécu-
lo 7. Ao redor de seu pátio, 
podem ser observadas cerca 
de 200 colunas retiradas da 
milenar Cartago.

Do alto do Monte Byr-
sa, nas ruínas de Cartago, 
se pode avistar Túnis, com 
todos os seus contrastes ar-
quitetônicos. Pouco restou 
da antiga Cartago, destruída 
completamente pelos roma-
nos, mas ao redor encontra-
-se a majestosa catedral de 
São Luís, que pontifica no 
local. Ao lado, está o museu 
nacional que abriga uma co-
leção de objetos recolhidos 
nesse sítio arqueológico, 
tombado pela Unesco co-
mo patrimônio da humani-
dade, em 1979.

Outro programa igual-
mente interessante são as 
Termas de Antonino, nas 
quais o Imperador Anto-
nino costumava-se banhar. 
Suas construções impressio-
nam pela grandiosidade. De-
pois de visitar Cartago e as 
Termas de Antonino, vale a 
pena reservar algum tempo 

e conhecer o Museu Bardo, 
que reúne uma das maiores 
coleções de mosaicos ro-
manos, bizantinos e carta-
gineses de todo o mundo. 
Nele, encontra-se a fonte do 
pouco que se sabe sobre a 
vida de Cartago, fundada no 
ano 800 a.C. pelos fenícios, e 
destruída pelo Império Ro-
mano, em 146 a.C.

Nas proximidades de Car-
tago, encontram-se as ruínas 
romanas, com destaque pa-
ra o Aqueduto de Zaghou-
an, com 60 quilômetros de 
extensão que, no Século 
II, abastecia a costa norte 
do país. Bem próximo, na 
continuação da visita, está 
o Coliseu de El Djem, con-
cluído em 230 d.C. Menor, 
mas mais bem conservado 
do que o de Roma, o anfi-
teatro permite conhecer de 
perto os bastidores de lutas 
e competições do antigo 
Império Romano. Após um 
passeio pelas arquibancadas, 
a visita às catacumbas, às an-
tigas prisões subterrâneas e 
às jaulas de animais, chega a 
assustar.

Rumando para o norte 
da Tunísia, chega-se a uma 
cidade cheia de charme e 

de romantismo. Verdadeira-
mente mágica e cinemato-
gráfica, Sidi Bou Said é uma 
relíquia da cultura muçul-
mana. Verdadeiramente se-
dutora. Todas as suas casas 
são brancas, com janelas e 
portas azuis. Suas ruas, be-
cos e vielas são de paralele-
pípedos.

Aliás, as portas são muito 
valorizadas pelo povo tuni-
siano, pois ele acredita que 
quanto mais cuidadas são as 
portas mais harmonia terão 
os lares e as famílias. Em 
toda a Tunísia, podem ser 
apreciadas portas de vários 
modelos, materiais, pintu-
ras e símbolos. As portas e 
as gazelas são os símbolos 
maiores desse país tão cheio 
de magia que, em menos de 
mil quilômetros de extensão, 
oferece o Deserto de Saara, 
cidades históricas, praias e 
uma gastronomia à base de 
carne de carneiro, peixes e 
frutos do mar simplesmente 
de dar água na boca.

Indo para o sul do país, 
chega-se a Hammamet, uma 
cidade que impressiona pe-
lo seu desenvolvimento, 
pelas praias de azul intenso, 
pela arquitetura moderna, 

pelos bares e restaurantes 
de luxo e pelos hotéis cinco 
estrelas Situada às margens 
do Mediterrâneo, a cidade 
oferece aluguel de barcos, 
jet skis, passeios em carru-
agens ou simplesmente jo-
gging pelas avenidas e ruas 
arborizadas e floridas. Lá, às 
vezes, tem-se a sensação de 
se estar em Cancun, ou no 
sul da França, ou em pleno 
litoral da bela Itália.

O espetáculo Sherazade 
das 1001 Noites é um pro-
grama fantástico. Durante 
o show, que conta a histó-
ria dessa princesa, que por 
mil e uma noites entreteve 
o sultão, é servido um deli-
cioso jantar, com especiali-
dades da cozinha tunisiana 
com toques da gastronomia 
mediterrânea. O show, que 
reúne diversos artistas, é 
muito pitoresco. Deixe-se 
levar pela magia do perfume 
e da dança dos sete véus.

A Tunísia foi domínio 
do império otomano e no 
século 19 pertenceu ao pro-
tetorado francês. Tornou-
-se independente em 20 de 
março de 1956 e passou a 
chamar-se oficialmente de 
Reino da Tunísia.

Um ano depois, em 25 
de julho de 1957, tornou-se 
uma República. A Tunísia 
é, de fato, mágica, contras-
tante e incrivelmente espe-
tacular. Por todas as suas 
características, uma viagem 
até lá se torna obrigatória 
para aqueles que gostam de 
conhecer e de conviver com 
culturas diferentes e com 
novas descobertas, sempre 
sob a atmosfera de aromas 
das especiarias e dos pró-
prios perfumes produzidos 
pelos tunisianos.

E nesse caos em que nos 
encontramos, com um go-
verno racista e negacionista, 
e, ainda, convivendo com a 
pandemia do coronavírus 
e agora com a gripe N1h1 
e a Influenza, nada melhor 
do que dar um pulo até a 
África, com todas as pre-
cauções sanitárias, de pre-
ferência indo por Madri, e 
passar as festas natalinas e a 
passagem do Ano Novo em 
Túnis, uma capital acolhe-
dora, com gente hospitalei-
ra e debruçada sobre o mar. 
E é para lá que eu vou.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Negacionistas suíços

A pequena Suíça, uma das democracias mais sólidas da 
Europa, está atravessando um período de violência 

nunca visto. Negacionistas contrários à vacina têm amea-
çado de morte as autoridades de saúde locais. Passaram a 
ser obrigadas a andar com seguranças, algo que acontece 
pela primeira vez. Muito preocupante.

Show da Hanna

Em março, na Casa Julieta de Serpa, Hanna apresenta 
um show de Bossa Nova, no dia 31.

Petrópolis tem novo prefeito

Rubens Bontempo deverá ser diplomado no cargo de 
prefeito, por decisão do TSE. Tudo indica que teremos 
uma nova estrutura administrativa e que o Turismo será 
finalmente priorizado com novo titular na Petrotur.

As contradições de Paes

Cancelar réveillon e reativar com regras totalmente es-
drúxulas tem sido o pesadelo da cadeia produtiva carioca. 
Até o Figaro publicou matéria sobre a confusão. Não sei o 
que está acontecendo no Rio, mas falta, outra vez, gestão.

Obra na Ilha Grande  
gera polêmica

Um dos paraísos da costa fluminense, a Baía da Ilha Grande 
terá o terminal da Petrobras ampliado, utilizado para importa-
ção e exportação de petróleo. Além de não ter sido enviado es-
tudo de impacto ambiental, a empresa quer construir dolphins, 
em última instância, para meganavios. Socorro!

Consulados em mudança

A residência do cônsul da Alemanha em Santa Teresa 
foi colocada à venda pelo governo alemão, e os EUA de-
vem ganhar nova sede ao lado da Prefeitura do RJ.

Rio Star barra  
guias de turismo

A roda gigante no Centro do Rio parece não conhecer 
a legislação em vigor da gratuidade de guias de turismo 
em atrativos turísticos. Recusou a entrada de dois profis-
sionais que não estavam acompanhados de turistas que, 
segundo os colaboradores mal treinados na entrada, é 
condição para a gratuidade.

Frase da semana

“Lutar não tem data de validade, nem momento espe-
cífico: faz parte da coragem e da ética de cada um de nós. 
Se unir aos poderosos para sobreviver é um comporta-
mento que deveria envergonhar a Humanidade. Se calar e 
se omitir mostram a verdadeira essência dos que querem 
permanecer num pseudo poder, custe o que custar. Felizes 
os que acordam diariamente com o sentimento de luta 
contínua, sem medo de perder privilégios.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Mais da metade dos brasileiros  
vai usar o 13º para pagar dívidas

A segunda parcela do 
13º salário deve ser 
paga pelas empre-

sas até o dia 20 (próxima 
segunda-feira). Em 2021, 
pesquisa realizada pela fin-
tech Onze revelou que 52% 
dos brasileiros que recebe-
rão o 13º pretendem utili-
zar a quantia extra para o 
pagamento de dívidas. As 
principais dívidas a serem 
pagas são: cartão de crédito 
(57%), empréstimo pesso-
al/consignado (28%) e con-
tas de casa (23%), como luz, 
água e telefone. Entre os 
endividados, 56% estão ne-
gativados. De acordo com a 
pesquisa, 46% das pessoas 
apontaram que a inflação 
foi o principal motivo do 
endividamento. “Esse fato 
reflete diretamente o au-
mento dos preços da luz, 
gasolina, supermercado e 
aluguel. O desemprego foi 
o segundo principal motivo, 
com 26%, seguido dos gas-
tos emergenciais com saúde 
(23%), um número relevan-
te se levarmos em conta o 
ano de pandemia”, pontua 
o analista de investimento 
da Onze, Samuel Torres.

O levantamento ouviu 
4,82 mil pessoas de todas 

as regiões do país, sendo 
que 53% dos respondentes 
receberão o décimo ter-
ceiro em 2021. Segundo 
o estudo, a principal fina-
lidade do décimo terceiro 
no ano passado também se 
concentrou no pagamento 
de dívidas atrasadas, fato 
apontado por 41% dos 
brasileiros. A pesquisa 
mostrou ainda que ape-
nas 16% dos entrevista-
dos pretendem investir o 
décimo terceiro e 9% pla-
nejam utilizar o valor nas 
compras de Natal. Entre 
aqueles que pretendem 
poupar ou investir o 13º, 
os principais destinos des-
se dinheiro serão a reser-
va de emergência (56%), 
investimentos em ativos 
financeiros (26%) e gastos 
de começo do ano (19%), 
como matrículas, IPVA e 
IPTU.

Entre os interessados em 
ativos financeiros, quase 
metade (48%) dos entrevis-
tados afirmou que deseja 
investir 50% do salário ex-
tra, enquanto outros 39% 
destinarão entre 20% e 
50% do 13º a essa finalida-
de. As principais aplicações 
escolhidas para investir são 

títulos de renda fixa (50%) 
– como tesouro direto, 
CDBs, LCIs e debêntures, 
ações (45%) e fundos de in-
vestimentos (36%). Desta-
que para criptomoedas que 
aparece em 4º, apontada 
por 22% dos entrevistados. 
“Entre os entrevistados que 
pouparão, mas não investi-
rão o 13º, chama a atenção 
a falta de conhecimento 
sobre educação financei-
ra, visto que os principais 
motivos para não investir 
são ‘deixar guardado na 
poupança’ (39%), ‘não sei 
investir’ (14%), ‘nunca pen-
sei a respeito’ (13%) e ‘não 
confio que os investimentos 
vão me dar um bom retor-
no’ (8%). No total, é um 
gargalo que abrange 73% 
dos respondentes”, finaliza 
o analista.

Já estudo feito pela Sera-
sa, em parceria com a Opi-
nion Box, revela que 79% 
dos brasileiros solicitaram 
empréstimo em 2021. Le-
vantamento realizado pela 
fintech de crédito pessoal 
Simplic constatou que o 
Sudeste foi, disparado, a 
região com mais pedidos 
de empréstimo, chegando 
à concessão de um total 

de R$ 1,67 milhão até se-
tembro de 2021. A fintech 
emprestou só na cidade de 
São Paulo R$ 1 milhão. A 
segunda região com mais 
solicitações foi o Nordeste, 
onde foram concedidos R$ 
484,69 mil.

Para Rogério Cardozo, 
diretor-executivo da Simplic 
no Brasil, os números refle-
tem o atual cenário de crise 
que o país atravessa. Con-
forme a Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), di-
vulgada pela Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), 72,9% das famílias 
brasileiras encerraram o 
mês de agosto endividadas. 
“Esse grande volume de 
pedidos na região Sudeste 
é reflexo da crise que esta-
mos vivendo neste período 
de pandemia, com alta taxa 
de desemprego, que chegou 
a 14,1%, forte inflação e al-
to custo de vida. Tudo isso 
faz com que os brasileiros 
sintam necessidade desse 
respaldo financeiro para se 
estabilizarem com as con-
tas ou para abrirem novas 
oportunidades”, explica o 
executivo.

Apesar de alta em produção de suíno, 
bovino derruba PIB agropecuário

O Instituto de Pes-
quisa Econômica 
Aplicada (Ipea) 

divulgou nesta quinta-feira 
a revisão da estimativa para 
o valor adicionado (VA) do 
setor agropecuário de 2021 
de crescimento de 1,2% pa-
ra redução de 1,2%. O prin-
cipal motivo para o ajuste 
foi a mudança significativa 
na base de comparação após 
revisão dos números do VA 
do setor em 2020 feita pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Os pesquisadores do Gru-
po de Conjuntura do Ipea 
também levaram em consi-
deração nesta nova previsão 
a queda da produção de bo-
vinos no terceiro trimestre 
deste ano e as reduções nas 
estimativas do Levantamen-
to Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA) para as 
produções de milho, cana-
-de-açúcar e laranja.

A revisão das séries de 
Contas Nacionais Trimes-
trais (CNT) pelo IBGE, di-
vulgada juntamente com o 
resultado do PIB do tercei-

ro trimestre, impactou sig-
nificativamente a estimativa 
para o VA do setor agrope-
cuário. O crescimento do 
VA do setor agropecuário 
em 2020 foi revisto de 2,0% 
para 3,8%. Com isso, a base 
de comparação para a esti-
mativa de 2021 elevou-se, 
principalmente quando se 
considera os últimos três 
trimestres do ano. O novo 
resultado é explicado prin-
cipalmente pelas novas in-
formações disponíveis nas 
pesquisas estruturais anuais 
do IBGE, mais especifica-
mente a de Produção Agrí-
cola Municipal (PAM) e a 
Pesquisa da Pecuária Mu-
nicipal (PPM), divulgadas 
em outubro deste ano, que 
impactaram tanto os resul-
tados de 2020 da produção 
vegetal quanto os da produ-
ção animal.

O valor adicionado da 
produção vegetal para 2021 
foi revisado de crescimen-
to de 1,2% para queda de 
2,6%. O desempenho ne-
gativo sustenta-se nas esti-
mativas de quedas elevadas 

na produção de seis das sete 
culturas mais importantes. 
A soja é a única que apre-
senta perspectiva de cres-
cimento este ano (10,5%), 
mas mesmo esse novo re-
corde da produção da prin-
cipal cultura do país não im-
pedirá a queda no agregado 
da produção vegetal. A pio-
ra nas estimativas de queda 
na produção anual da cana-
-de-açúcar (menos 8,3%) e 
laranja (menos 13,8%), em 
virtude do choque climático 
adverso registrado na safra 
deste ano, impactou nega-
tivamente o VA do com-
ponente. A nova estimativa 
para o valor adicionado da 
produção animal este ano 
é de redução de 0,7%, ante 
previsão anterior de alta de 
1,2%. Apesar de altas eleva-
das nas produções de suí-
nos (8,7%) e aves (4,5%), a 
piora se deve à queda muito 
forte, no terceiro trimestre, 
na produção de dois pro-
dutos de maior relevância 
no componente: bovinos 
(menos 8,9%) e leite (me-
nos4,9%).

O diretor de Estudos e 
Políticas Macroeconômicas 
(Dimac/Ipea), José Ro-
naldo Souza Júnior, falou 
sobre a expectativa para o 
próximo ano.

“Para 2022, prevemos 
um crescimento no VA 
do setor agropecuário de 
2,8% devido à alta espe-
rada para a produção de 
bovinos, à nova alta esti-
mada para a produção de 
suínos e da safra de soja 
e à expectativa de forte 
recuperação na produtivi-
dade e produção do milho, 
após a quebra de safra de 
2021, resultante das ques-
tões climáticas adversas. A 
previsão anterior era de al-
ta de 3,4%, mas levava em 
consideração expectativa 
de safra ainda preliminares 
feitas pela Conab”, com-
plementou. O VA da pro-
dução vegetal em 2022 foi 
revista de 3,9% para 2,6% 
(levando em consideração 
o atual prognóstico de sa-
fra do IBGE), enquanto 
a estimativa para o VA da 
produção
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Amperj homenageia 
André Ceciliano

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), 
foi homenageado com o Colar do Mérito pela Asso-

ciação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
(Amperj), que ressaltou a importância da liderança de Ce-
ciliano à frente do Legislativo fluminense. Durante a ho-
menagem, representantes da Amperj destacaram a atuação 
de André Ceciliano em momentos emblemáticos, como 
a votação da Reforma da Previdência estadual do serviço 
público e a criação do Programa Supera Rio. Também foi 
lembrada a economia feita pela Alerj, que devolveu ao 
Tesouro estadual mais de R$ 1 bilhão, e a inauguração da 
nova sede do parlamento, no edifício Lúcio Costa.

Alerj tenta barrar  
aumento nos trens

Para tentar barrar o aumento de 40% nas passagens dos 
trens do Rio de Janeiro em 2022, a deputada estadual Ala-
na Passos (PSL) acionou o Ministério Público do Estado, 
pedindo providências para cancelar o reajuste previsto para 
fevereiro do ano que vem. A Supervia anunciou que a ta-
rifa vai aumentar de R$ 5 para R$ 7. Outros parlamentares 
também estão se mobilizando para tentar adiar o reajuste.

Garotinho sonha em  
voltar ao Guanabara

O ex-governador Anthony Garotinho está se articulando 
para tentar, nas eleições de 2022, voltar ao comando do 
Governo do Estado. Seu período de inelegibilidade passou 
e não há nada na Justiça que impeça sua candidatura. 
Garotinho está com os dois pés no partido União Brasil, 
que surgiu da fusão entre o Partido Social Liberal (PSL) e o 
Democratas (DEM).

Novo, um partido da abstenção

Ano passado o Partido Novo surgiu com uma nova pro-
posta na política e elegeu dois deputados estaduais. Um, 
Chicão Bulhões, renunciou ao mandato para ser secretário 
municipal de Eduardo Paes; o outro, Alexandre Freitas, foi 
expulso do partido por não concordar com normas inter-
nas. Restou a deputada Adriana Balthazar, que assumiu a 
vaga de Bulhões. Para analistas políticos, o que o Partido 
Novo trouxe de novo mesmo foi a abstenção. Em todas as 
votações polêmicas na Alerj, o Novo sempre se absteve do 
voto, não foi contra nem a favor de nada.

Reduto feliz, voto na urna!

Sem muito alarde, o deputado Val Ceasa (Patriota) conse-
guiu com o governador Cláudio Castro a reforma do conjunto 
habitacional Amarelinho, em Irajá, dos prédios da Cidade Alta 
e de outros conjuntos habitacionais daquela região da cidade. 
O governador foi pessoalmente nesses locais anunciar as me-
lhorias, ao lado do deputado. Val Ceasa foi vereador e sabe a 
importância de manter seu reduto eleitoral feliz.

O presidente da Amperj, Claudio Henrique 
Viana, e o deputado André Ceciliano

Rafael Wallace/Alerj

Programa Supera RJ será 
estendido até fim de 2022
O Programa Supera 

RJ, auxílio emer-
gencial do Esta-

do do Rio de Janeiro, po-
derá ser estendido até 31 de 
dezembro de 2022. É o que 
estabelece o Projeto de Lei 
5.258/21, do Poder Exe-
cutivo (Mensagem 38/21), 
que Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) aprovou em discus-
são única nesta quinta-feira. 
A medida segue para o go-
vernador Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias úteis 
para sancioná-la ou vetá-la.

A proposta altera a Lei 

9.191/21, de autoria origi-
nal do presidente da Alerj, 
deputado André Ceciliano 
(PT), que instituiu o pro-
grama. Segundo a medida, 
o valor do benefício conti-
nuará o mesmo: renda de 
até R$ 300 para a população 
fluminense em situação de 
vulnerabilidade social e uma 
linha de crédito de até R$ 50 
mil para microempreende-
dores e autônomos. O valor 
pago pelo Governo é de R$ 
200,00, tendo adicional de 
R$ 50,00 para cada filho me-
nor de idade, com número 
limitado de dois filhos.

Já o valor da comprova-
ção de renda mensal para o 
recebimento do benefício 
será alterado para igual ou 
inferior a R$ 200, sendo R$ 
22 a mais que o valor vigen-
te de R$ 178. No novo tex-
to passa a constar também 
que a solicitação poderá ser 
feita por pessoas que este-
jam nas faixas de pobreza 
ou extrema pobreza. As 
despesas serão custeadas 
com valores provenientes 
de superávits financeiros do 
orçamento de 2021.

De acordo com a mensa-
gem do governador Cláu-

dio Castro, a atual situação 
exige o enfrentamento de 
efeitos econômicos e so-
ciais prejudiciais que serão 
sentidos pelos próximos 
anos, para além do perío-
do de emergência de saúde 
pública. “As alterações são 
imperiosas, na medida em 
que minimizarão as con-
sequências da pandemia e 
contribuirão para o desen-
volvimento econômico do 
estado, uma vez que a ini-
ciativa se configura como 
uma verdadeira injeção de 
recursos na economia”, jus-
tificou.

Processadora de cartões Onnipro 
realiza certificação junto a Elo

A Onnipro, proces-
sadora de meios 
eletrônicos de pa-

gamento do Seven Tech 
Group, realizou a certifica-
ção da bandeira Elo em seu 
portfólio de operações para 
instituições financeiras, fin-
techs, negócios em varejo e 
demais empresas que dese-
jam emitir cartões físicos ou 
virtuais.

Segundo os gestores da 
companhia, a integração 
trará mais agilidade e faci-
lidade para parceiros que 
desejam trabalhar a bandei-
ra Elo com seus usuários, 
principalmente pela moda-
lidade de Binsponsor onde 
não é requerido dos Clien-
tes que se afiliem à bandei-
ra, evitando a necessidade 
de investimentos e maiores 
esforços para conseguir 
emitir cartões com a ban-
deira Elo.

“Esta é uma solução 
E2E (de ponta a ponta), 

o que viabiliza diversas 
operações entre os Emis-
sores e seus clientes fi-
nais”, informa o diretor 
de Operações da Onnipro, 
Eden Mattos. A Elo dis-
ponibiliza várias linhas de 
cartões bandeirados como 
Elo Débito, Elo Pré-Pago 
e Elo Básico Nacional e 
Internacional. No modelo 
“Elo Flex”, em que o usu-
ário pode escolher seus 
benefícios, estão inclusos 
as linhas Elo Mais, Elo 
Grafite, Elo Nanquim, Elo 
Nanquim Dinners Club e 
Elo Diners Club.

A integração com a Elo 
realizada pela Onnipro tam-
bém permite uma imple-
mentação mais simples do 
autorizador de transações 
Elo para qualquer platafor-
ma de conta virtual. Em al-
guns portfolios, a extensão 
da integração com a Elo 
inclui ainda a facilidade na 
implementação de funções 

de cash-out e compra em 
praticamente qualquer in-
terface e operações, como 
NFC’s, QRCode, entre ou-
tros.

Para Eden Mattos, a inte-
gração com a bandeira Elo 
conclui um ciclo estratégico 
da empresa. “Por meio da 
Elo, podemos oferecer o re-
lacionamento com o mun-
do de cartões bandeirados 
com um portfólio completo 
de produtos”, ressalta.

O vice-presidente do 
Seven Tech Group, Halan 
Bringel, também destacou a 
importância da homologa-
ção com a Elo para o gru-
po: “Isso consolida o plane-
jamento de 2021.  A Elo é 
a bandeira que mais cresce 
no Brasil, o que referenda 
a Onnipro para ser proces-
sadora de ponta no merca-
do”, avalia.

A Onnipro desenvolve 
soluções em processamen-
to, emissão e suporte de 

cartões bandeirados, private 
label e híbridos, incluindo 
gerenciamento de cartões 
pré-pagos, de crédito e de-
mais tipos. Também reali-
za a integração de cartões 
a contas digitais. Lançada 
pelo Seven Tech Group, a 
nova processadora de car-
tões no mercado projeta 2,5 
milhões de cartões proces-
sados até 2023.

A Seven Tech Group é 
especializado em soluções 
de meios eletrônicos de 
pagamento, tem sedes em 
São Paulo, Fortaleza e Lis-
boa. Há 15 anos no mer-
cado, é reconhecido por 
implantar projetos de alta 
complexidade técnica, ro-
bustos e seguros. É com-
posto pelas empresas On-
niPro (processamento de 
cartões), OnniPay (meios 
de pagamentos), Onni-
Bank (Bancos Digitais) e 
Seven Tech Solutions (Fá-
brica de Software).

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ESPECIAL DA SOCIEDADE COOPERATIVA
COOPBANSAP - CNPJ: 22.113.449/0001-07 / NIRE:33400053996

O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANSAP, no uso das
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores
cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Especial
que realizar-se-á em nossa sede, no dia 27 de dezembro de 2021. Em
primeira convocação às 19:00 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados,
em segunda convocação às 20:00 horas, no mesmo dia e local, com a
presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo
a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 21:00 horas,
com a presença mínima de 50% dos Cooperados associados, a fim de
deliberarem sobre a seguintes ordens do dia: I – ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA: 1.Admissão/Demissão De Cooperados; 2.Admissão/
Demissão De Diretores; 3.Eleição para Diretoria; 4. Mudança na área de
atuação; 5. Reforma do Estatuto. II – ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL: 1.
Gestão; 2. Disciplina; 3. Direitos e Deveres dos Cooperados Associados; 4.
Planejamento e Resultado Econômico. Niterói, 17 de dezembro de 2021.

SIVALDO COUTINHO DE SIQUEIRA FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINISMOS,
FERRAGENS, TINTAS, LOUÇAS, VIDROS E

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO A VAREJO
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 33.531.658/0001-89
ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CHAPAS

Pelo presente Edital de Divulgação de Chapas, faço saber que foi 
registrada a seguinte chapa concorrente às eleições no Sindicato do 
Comércio Varejista de Maquinismos, Ferragens, Tintas, Louças, Vidros e 
Materiais para Construção a Varejo do Município do Rio de Janeiro para 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados junto ao Conselho 
de Representantes da Federação do Comércio do Estado do Rio de 
Janeiro - Fecomércio-RJ a que está filiado, bem como seus suplentes, 
para mandato de 05 de abril de 2022 a 04 de abril de 2026, conforme 
edital publicado no Jornal Monitor Mercantil, no dia 17 de novembro de 
2021: DIRETORIA - Efetivos: Diretor-Presidente: Loureci da Fonseca; 
Diretor Secretário: Sergio Roberto Gomes Sampaio; Diretor Tesoureiro: 
Edgard Francisco dos Santos. Suplentes: 1º Jayme Ferreira Monteiro; 
2º José Moreira dos Santos. CONSELHO FISCAL - Efetivos: 1º Ilídio 
da Silva Fernandes; 2º Marcia Santiago da Silva Santos; 3º André Luiz 
Pimentel de Viveiros. Suplentes: 1º Marcelo Fernandez Boaventura; 
 2º Herbert Parente da Rocha Martins. DELEGADOS REPRESENTANTES 
JUNTO À FECOMÉRCIO-RJ - Efetivos: 1º José Moreira dos Santos; 
2º Loureci da Fonseca. Suplentes: 1º Edgard Francisco dos Santos; 
2º Marcia Santiago da Silva Santos. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. 
A.) JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS - Presidente.

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 73.813.016/0001-97 – NIRE 33.3-0015882-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO 
– São convidados os Srs. Acionistas da Marpar Participações S.A. a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se dia 28 de dezembro 
de 2021, às 16:00 horas, em sua sede social à Av. Lobo Júnior, 1672, Parte, nesta 
cidade, a fim de deliberarem sobre os assuntos de interesse dos acionistas. Em 
Assembleia Geral Ordinária: a) Demonstrações Financeiras do exercício encerra-
do em 31 de dezembro de 2020; b) Destinação de Lucros; c) Eleição da Diretoria; 
d) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: a) Criação de Reserva de Investimentos; b) Destinação e paga-
mento de dividendos e; c) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. 
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. Nelson Cuptchik – Diretor Presidente.

NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A.
CNPJ/MF 01.253.766/0001-40 NIRE 33.3.003.0259-0

Ata da AGE. Local, data e hora: Na sede da NBCUniversal Networks 
International Brasil Programadora S.A. (a “Cia.”), localizada na Av. das 
Américas, 1.650, Bloco 4, sls 201 a 204 e 228 a 233, Barra da Tijuca, CEP 
22640-101, RJ/RJ, no dia 01/12/2021, às 10 horas. Mesa: Manuel Luis Ro-
quete Campelo Belmar da Costa - Presidente da Mesa; e Marcelo Scalzo 
- Secretário da Mesa. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Cia., na forma do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, conforme 
assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Cia.. Deliberações tomadas por unanimidade de votos dos acionistas: 
Instalada a Assembleia, após discutir e votar a ordem do dia, a totalidade 
dos Acionistas da Cia. decidiu por unanimidade e sem ressalvas: 1. Auto-
rizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, 
nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76; 2. Aprovar a distribuição de 
Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) aos acionistas, para o ano de 2021, 
de acordo com as regras estabelecidas na Lei 9.249/1995 e alterações pos-
teriores, no valor bruto de R$ 4.728.690,30, a serem distribuídos na pro-
porção das respectivas participações societárias, conforme indicado abaixo, 
ficando a administração, desde já, autorizada a efetuar o pagamento de tal 
montante, sem que haja necessidade de ulterior autorização dos Acionistas. 
Acionistas / % / R$. Globo Comunicação e Participações S/A / 47,5 % / 
2.246.127,89; USA Brasil Holdings L.L.C / 52,5 % / 2.482.562,41. Total a 
ser distribuído: 100,0 % / 4.728.690,30. 3. O valor referente aos Juros sobre 
o Capital Próprio, após deduzido o imposto de renda retido na fonte, será 
creditado a cada uma das Acionistas, na proporção das respectivas partici-
pações societárias detidas na Cia.. 4. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata, a qual depois de então ser lida e aprovada, foi assinada por todas 
as partes presentes à Assembleia. RJ, 01/12/2021. Mesa: Presidente: Ma-
nuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Secretário: Marcelo Scalzo. 
Acionistas Presentes: Globo Comunicação e Participações S.A. e USA Bra-
sil Holdings L.L.C. Confere com o original lavrado em livro próprio. Manuel 
Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Presidente; Marcelo Scalzo - Se-
cretário. Jucerja nº 4665998 em 14/12/2021.
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Três perguntas: frota elétrica –  
desafios e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Rodrigo Aguiar, 
sócio-fundador da 

Elev, sobre os desafios e 
as perspectivas do cresci-
mento e consolidação da 
frota elétrica no Brasil. Para 
Rodrigo, o Brasil estará ali-
nhado com o pensamento 
mundial de não se ter mais 
veículos novos a combus-
tão a partir de 2030. Antes 
disso, a frota brasileira cres-
cerá com veículos pesados 
como caminhões e ônibus, 
que, devido ao maior volu-
me de utilizações por dia, 
possuem facilidade para ab-
sorção dos expressivos cus-
tos com manutenção.

Segundo Rodrigo, o 
avanço desse processo de-
penderá das três esferas do 
governo brasileiro. Muitos 
governos municipais, prin-
cipalmente das capitais, 
estão preocupados com 
essa questão, tanto que já 
existem casos de incenti-
vos fiscais onde parte dos 
impostos incidentes sobre 
a aquisição de um veículo 
elétrico são abatidos no IP-
TU. Os governos estaduais 
estão começando a se preo-
cupar com esse assunto, fal-
tando o Governo Federal, 
responsável por reverter 
um dos principais entraves 
ao desenvolvimento da fro-
ta elétrica no Brasil: a carga 
tributária incidente sobre 
um veículo elétrico é maior 
que a incidente sobre um 
veículo à combustão.

A Elev trabalha com so-
luções para o ecossistema 
de mobilidade elétrica, co-
mo um aplicativo que indi-
ca os eletropostos pelo país 
e a implantação de pontos 
de carregamento elétrico, 
além de Pesquisa e Desen-
volvimento.

A infraestrutura brasi-
leira já está preparada pa-
ra suportar o crescimento 
da frota elétrica que deve-
rá ocorrer nos próximos 
anos? Por exemplo, já é 
possível fazer uma via-
gem mais longa, superior 
a 500km, com um carro 
ou caminhão elétrico?

Para a frota que temos 
hoje, sim, estamos pre-
parados. Para a frota que 
vem crescendo, não, ainda 
não estamos preparados. 
Precisamos melhorar a in-
fraestrutura para darmos 
confiança ao proprietário 
do veículo elétrico. Não 
adianta apenas ficarmos es-
perando a mudança acon-
tecer. Primeiro precisamos 
ter infraestrutura para de-
pois termos os veículos elé-
tricos. É diferente da Fin-
lândia, por exemplo, que 
já resolveu que primeiro é 
preciso ter veículo elétrico 
na rua para depois criar a 
infraestrutura.

No Brasil, ainda preci-
samos nos estruturar para 
posteriormente podermos 
ampliar a quantidade de 
carros elétricos com mais 
tranquilidade. Ainda es-
tamos muito aquém do 
potencial desse mercado 
devido, principalmente, à 

capacidade, número de usu-
ários e modelo de transpor-
te que temos por nossa ex-
tensão territorial (estradas).

Com o alto preço dos 
combustíveis fósseis, uma 
grande vantagem é que na 
recarga dos carros elétricos 
nós temos preço zero. Is-
so acontece pois 95% dos 
pontos de carga públicos 
são gratuitos. Então quem 
quiser, pode carregar o seu 
veículo nesses pontos sem 
nenhum custo. Caso a pes-
soa tenha um carregador na 
sua residência, o preço che-
ga somente a 30% do valor 
dos combustíveis. Tudo 
isso é um benefício da ele-
tromobilidade, já que para 
encher qualquer tanque de 
gasolina hoje, o custo é de 
aproximadamente R$ 350. 
Se for um tanque de álcool, 
R$ 300. Na energia elétri-
ca, com a economia desse 
valor, você pode parar pa-
ra almoçar, entrar em uma 
cidade para conhecê-la e 
aproveitar os momentos.

Com relação aos trajetos 
mais longos, antigamente 
os carros elétricos tinham 
uma autonomia de 200 a 
250 quilômetros. Nos últi-
mos 5 anos, esse valor vem 
aumentado para 350 ou 400 
quilômetros. Alguns carros 
mais novos podem chegar 
a 600 quilômetros, ou seja, 
uma autonomia igual à de 
um movido a combustível.

Pelas dimensões conti-
nentais do Brasil, ainda não 
há infraestrutura para rodar 
o país inteiro. É importante 
ter um aplicativo que mos-
tre em qual local estão os 
postos de recarga para o 
trajeto que você vai fazer. 
Segundo, o condutor deve 
aproveitar o trajeto e fazer 
paradas para não deixar a 
sua bateria zerar, recarre-
gando por intervalos meno-
res de tempo.

A matriz elétrica brasi-
leira está preparada para 
atender o crescimento da 
frota elétrica que deve-
rá ocorrer nos próximos 
anos?

Sim, a matriz brasileira 
está totalmente preparada 
para atender essa deman-
da. Neste momento, nós 
estamos em uma crise hí-
drica, mas se o governo 
não tivesse esperado até o 
último instante para reali-
zar ações, a situação seria 
diferente. Teríamos poupa-

do água nos reservatórios, 
não teríamos despachado 
algumas termelétricas, que 
estão com um preço altíssi-
mo de geração de energia, e, 
talvez, não teríamos o custo 
de energia tão alto.

Outra questão é que o 
desperdício de energia no 
país é muito grande: mais 
de 15% do volume de ener-
gia que consumimos. Uma 
pesquisa da Anfavea fala 
que em 2035, se o Brasil 
estiver alinhado com essa 
visão da eletromobilidade, 
teremos 60% dos carros 
vendidos movidos a energia 
elétrica. Isso irá incremen-
tar apenas 1,5% do nosso 
consumo total de energia, o 
que representa 10% do que 
desperdiçamos.

Se trabalharmos e fizer-
mos uma lição de casa pa-
ra evitarmos o desperdício 
de energia, teremos sobras. 
É importante pensar no 
planejamento, visando não 
jogar energia no ralo e sim 
consumi-la de forma corre-
ta, como a Europa e a Chi-
na estão fazendo, bem co-
mo outros países realmente 
comprometidos com a sus-
tentabilidade.

Olhando mais para a 
frente, qual o futuro da 
eletromobilidade?

O futuro da eletromobi-
lidade é enxergar um pla-
neta pelo qual nós somos 
responsáveis. As questões 
do efeito estufa e do aque-
cimento global são uma re-
alidade, e o homem não po-
de ficar de braços cruzados 
esperando o planeta acabar. 
As ações têm que acontecer.

Nós sabemos, confor-
me observamos na COP-
26, que grande volume dos 
gases vem dos transportes. 
Isso precisa ser mudado. 
Dentro do cenário bra-
sileiro, o biocombustível 
também é uma realidade, 
portanto temos que atu-
ar nessas duas frentes: nos 
biocombustíveis, para redu-
zir o custo do combustível 
que estamos usando e, em 
paralelo, entrando com toda 
a infraestrutura e adequa-
ção das montadoras para os 
veículos elétricos. Com isso, 
gradativamente vamos mo-
dificar as nossas perspecti-
vas em conformidade com 
o que o mundo está fazen-
do. De quebra, ganhamos 
um grande reforço em nos-
so crescimento econômico.

Divulgação Elev

FMI fecha escritório no país

Com representação 
no país desde 1999, 
o Fundo Mone-

tário Internacional (FMI) 
anunciou nesta quinta-feira 
o fechamento do escritório 
no Brasil. A unidade em 
Brasília fechará as portas 
em 30 de junho de 2022, 
quando acabará o mandato 
do atual representante do 
órgão no país. A partir des-
sa data, o governo brasileiro 
passará a comunicar-se com 
o FMI apenas por meio de 
contatos com a sede, em 
Washington, nos Estados 
Unidos (EUA). Na última 
quarta-feira , o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
havia anunciado que tinha 
assinado o documento para 
encerrar a cooperação entre 
o governo brasileiro e o or-
ganismo multilateral.

“O FMI fechou um 
acordo com as autoridades 
brasileiras para encerrar 
o Escritório de Represen-

tação do FMI em Brasília 
até 30 de junho de 2022”, 
informaram, em nota, as 
autoridades do orgão inter-
nacional. “Esperamos que 
a alta qualidade do envol-
vimento do corpo técnico 
do fundo com as autorida-
des brasileiras continue”, 
acrescentou o FMI. Não 
acrescentou os motivos 
de sua saída. O escritó-
rio no Brasil do FMI fora 
aberto quando o governo 
de turno buscou pela pri-
meira vez um empréstimo 
emergencial com o fundo. 
Em 2005, também pelo 
governo de turno, foi qui-
tado o último compromis-
so do Brasil com o Fundo 
Monetário, mas o escritó-
rio foi mantido, porque o 
Brasil, então, passou a ser 
um dos credores do fun-
do, emprestando recursos 
ao órgão, tendo sido assim 
mantido para facilitar o di-
álogo entre o corpo técni-

co internacional e as auto-
ridades brasileiras.

Em evento com empre-
sários, na última quarta-fei-
ra, em São Paulo, Guedes 
criticou previsões recentes 
do FMI sobre o desem-
penho da economia brasi-
leira. Nos últimos meses, 
a equipe econômica e o 
organismo internacional 
divergiam sobre modelos 
econométricos para es-
timar o Produto Interno 
Bruto (PIB) em momentos 
de instabilidade, como uma 
pandemia. “Vou dizer até 
com delicadeza que nós es-
tamos dispensando o FMI. 
Eles estão aqui há bastan-
te tempo, havia bastante 
desequilíbrio. E eu assinei 
(o acordo de fechamento 
do escritório). Pode voltar, 
pode passear lá fora”, de-
clarou Guedes, em evento 
na Federação das Indús-
trias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp).

Saldo do crédito concedido por 
bancos deve crescer 14,6% este ano

O saldo do crédito 
concedido pe-
los bancos deve 

crescer 14,6% este ano, de 
acordo com o Relatório de 
Inflação, publicação trimes-
tral do Banco Central (BC), 
divulgado nesta quinta-
-feira. O resultado vem do 
crescimento de 18,6% no 
crédito para famílias e de 
9,6% para pessoas jurídi-
cas. A estimativa é maior 
do que a observada no re-
latório anterior, de 12,6%. 
“Essa revisão decorreu de 
surpresas positivas nos últi-
mos três meses nos saldos 
nominais de pessoa física e 
jurídica e do impacto do au-
mento na inflação esperada 
para o final do ano”, diz o 
relatório. As modalidades 
de crédito a pessoas físicas 
com recursos livres tiveram 
a variação do saldo revisada 
de 18% para 20%, e as com 
recursos direcionados de 
14% para 17%. Nos finan-
ciamentos às empresas, as 
projeções para o aumento 
do saldo foram elevadas de 
13% para 15% no segmen-
to livre, e de zero para 1% 
no direcionado.

O crédito livre é aquele 
em que os bancos têm au-
tonomia para emprestar o 
dinheiro captado no merca-
do e definir as taxas de juros 
cobradas dos clientes. Já o 
crédito direcionado tem re-
gras definidas pelo governo, 
e é destinado, basicamente, 
aos setores habitacional, 
rural, de infraestrutura e 
ao microcrédito. De acor-
do com o BC, os dados do 
mercado de crédito bancá-
rio divulgados desde o úl-
timo relatório mostraram 
crescimento acima do es-
perado nas carteiras de cré-
dito livre e do crédito dire-
cionado às famílias. “Entre 
os empréstimos às famílias 
com recursos livres desta-
cam-se as modalidades de 
cartão de crédito e de crédi-
to pessoal não consignado. 

No crédito direcionado a 
pessoas físicas, os financia-
mentos imobiliários em pa-
tamar elevado continuaram 
impulsionando o saldo. O 
crédito rural, por sua vez, 
surpreendeu pelo aumento 
significativo nas concessões 
ao longo do ano, em linha 
com os altos preços das 
commodities e dos insumos 
agrícolas”, diz o relatório.

No crédito para empre-
sas, o BC observa nos úl-
timos meses maior expan-
são das linhas de desconto 
de recebíveis e de crédito 
rotativo. “Como esperado, 
o crescimento do saldo de 
crédito direcionado a pes-
soas jurídicas continua exi-
bindo relevante desacelera-
ção”, explicou a autarquia. 
O crescimento no crédito 
acontece mesmo em meio 
à elevação da taxa de juros. 
Na semana passada, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do BC, elevou 
pela sétima vez consecuti-
va a taxa básica de juros, a 
Selic, para 9,25% ao ano, 
mantendo a trajetória mais 
contracionista para a polí-
tica monetária para conter 
o avanço da inflação. Isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-
mulam a poupança. Além 
disso, os bancos conside-
ram outros fatores na hora 
de definir os juros cobrados 
dos consumidores, como 
risco de inadimplência, lu-
cro e despesas administra-
tivas.

Para 2022, a projeção é 
de crescimento de 9,4% 
do estoque de crédito, ante 
8,5% no relatório anterior. 
“A revisão considerou a per-
sistência no crescimento do 
crédito nominal e os níveis 
maiores de inflação corren-
te e projetada, fatores que 
compensam a deterioração 
do cenário prospectivo pa-
ra a atividade econômica e 
o maior nível esperado de 

taxas de juros”, diz o rela-
tório. A carteira de crédito 
a pessoas físicas deve cres-
cer 11,7% (ante projeção de 
11,1% em setembro), com 
elevações de 13% no saldo 
dos empréstimos com re-
cursos livres e de 10% no 
dos financiamentos com 
recursos direcionados. Se-
gundo o BC, em particular, 
o financiamento imobiliário, 
que já mostra sinais de perda 
de força, deve ter crescimen-
to contido no atual contexto 
de subida dos juros.

Para o segmento de pes-
soas jurídicas, a projeção 
passou de 5% para 6,3%, 
com crescimento de 12% 
no crédito livre e contra-
ção de 4% no direcionado. 
“Essa projeção continua re-
presentando cenário de de-
saceleração do crédito, tan-
to direcionado como livre, 
pelo segundo ano consecu-
tivo. A previsão considera a 
manutenção do processo de 
desalavancagem das empre-
sas e a procura por fontes 
alternativas de financia-
mento ao crédito bancário 
doméstico, mesmo que em 
condições menos favorá-
veis que as registradas em 
2021”, diz o relatório. O 
BC destaca que as novas 
projeções de crescimento 
do estoque de crédito para 
2021 e 2022 são superiores 
às indicadas no relatório 
anterior, mas continuam in-
dicando gradual desacelera-
ção em comparação a 2020. 
“As projeções atuais levam 
em consideração um cená-
rio mais desafiador para a 
atividade econômica, com 
condições financeiras mais 
restritivas, porém incorpo-
ra as surpresas positivas re-
centes na evolução nominal 
do crédito e uma inflação 
maior esperada para 2022”, 
explicou o BC. Em 2020, 
o saldo do crédito cresceu 
15,6%, com alta de 11,2% 
para famílias e 21,8% para 
empresas.

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

Edital de Convocação - AGE. Ficam os senhores acionistas da Austral 
Participações S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na 
Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Econo-
mia (“CNPJ/ME”) sob o nº 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Ja-
neiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”), convocados 
para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”), 
a ser realizada em primeira convocação no dia 30/12/2021, às 9h:00, de 
forma digital, por meio do link do aplicativo de videoconferência Microsoft 
Teams, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei 
nº 14.030 de 28/07/2020 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada 
de 10/06/2020 (“IN DREI nº 81/2020”), para deliberar a respeito da seguinte 
ordem do dia: (i) a declaração em favor dos acionistas de juros sobre capital 
próprio, com base nos lucros apurados no exercício do ano corrente, no 
valor total bruto de até R$ 25.000.000,00, a serem pagos aos acionistas, na 
proporção de sua participação no capital social, até 30/06/2022; e (ii) a au-
torização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos 
necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral. 
Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia Ge-
ral, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, 
aos cuidados da Sra. Daniella Matos (Jurídico) – dmatos@australholding.
com previamente à data de realização da Assembleia Geral: (a) documento 
de identidade; (b) atos societários que comprovem a representação legal; 
e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme apli-
cável. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar có-
pia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão 
competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição 
do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral como represen-
tante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro re-
presente acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, 
a representação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à instituição ad-
ministradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. 
Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além 
dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora 
ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do 
fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação por 
meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido 
realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. 
Em cumprimento ao disposto no art. 654, §§ 1º e 2º da Lei nº 10.406/2002 
(Código Civil), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi pas-
sada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo 
da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos. Conforme 
estabelecido na IN DREI nº 81/2020, os documentos mencionados acima 
deverão ser apresentados pelos acionistas à Companhia até, no máximo, 
30 minutos antes do horário da abertura dos trabalhos. As pessoas naturais 
e jurídicas acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na 
Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da Com-
panhia ou advogado, consoante previsto no art. 126, § 1º da Lei das S.A. 
Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relativos 
às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à dis-
posição dos acionistas na sede social da Companhia. RJ, 15/12/2021. Bru-
no Augusto Sacchi Zaremba - Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF Nº 33.374.984/0001-20

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia Hotéis Palace a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no próximo dia 
28 de dezembro de 2021, às 09:00h, na sede da Companhia localizada 
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta cidade, para 
deliberar em Assembleia Geral Ordinária, sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020; 2. Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2020 e; 3. Outros assuntos de interesse geral. Rio 
de Janeiro, 17 de dezembro de 2021. A Diretoria.

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S/A
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 - NIRE: 333.0005580-1 (“Cia.”)

Ata de AGE em 14/12/21. 1. Data, Hora e Local: No dia 14/12/21, às 10h, 
realizada na sede da Cia., localizada na Av. Nossa Senhora de Copacabana 
1.133, sala 1.503, RJ. 2. Convocação: Os editais de convocação para a 
presente Assembleia foram devidamente publicados (i) no “DOERJ”, nas 
edições dos dias 02/12/21 (pág. 12), 03/12/21 (pág. 04) e 06/12/21 (pág. 
25); e (ii) no Jornal “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 02/12/21 (pág. 
04), 03/12/21 (pág. 06) e 06/12/21 (pág. 10). 3. Presença: Ficou registrada 
a presença ou a representação, por procuração, de acionistas detentores de 
ações representativas de 81,95% do capital social total e votante da Cia., 
conforme se verifica pela Lista de Presença consolidada pelos membros 
da mesa, conforme Anexo I desta ata. Presentes ainda membros da admi-
nistração da Cia. para prestação de esclarecimentos. 4. Mesa: Presidente: 
Denis Kaller Rothstein; Secretário: Benjamin Rothstein. 5. Ordem do dia: 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 respec-
tivas participações societárias. 6. Deliberações: Instalada a Assembleia, os 
acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, tomaram 
as seguintes deliberações, sem ressalvas: I. Autorizar a lavratura da presen-
te ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130, da Lei 6.404/76; 
II. Aprovar, por unanimidade, a redução da Reserva para Contingências 
de R$ 30.000.000,00 para R$ 20.000.000,00, e a transferência da referida 
importância de R$ 10.000.000,00 para a conta de Lucros Acumulados; III. 
Aprovar, por unanimidade, a distribuição do saldo da conta de Lucros Acu-
mulados aos acionistas da Cia., no valor de R$ 10.000.000,00, observadas 
as respectivas participações societárias. 7. Aprovação e Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta AGE, que, 
após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: 
Mesa (Presidente: Denis Kaller Rothstein / Secretário: Benjamin Rothstein). 
Acionistas: Tobias Fenster, Sylvain Rothstein, Berty Ruth Rothstein Biron, 
Benjamin Rothstein, Riva Rozenberg, Israel Rozenberg, Marcos Arthur 
Souhami, Luiza Mary Souhami Cohen Zaide, Luis Souhami Filho, Nelson 
Victor Souhami, Luciene Souhami Levy, Adryanne de Almeida Guimarães, 
Gabriel Bouzada Rozenberg, Alain Biron, Denis Kaller Rothstein, Bianca 
Kaller Rothstein Sukman, Dan Kaller Rothstein e Bruno Kaller Rothstein. 
RJ, 14/12/21. Mesa: Denis Kaller Rothstein - Presidente; Benjamin Rothstein 
- Secretário. JUCERJA em 15/12/21, nº 4667988. Jorge Paulo Magdaleno 
Filho - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSESSORIA

DE BENEFÍCIOS DOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LTDA - COOPBANBEN - CNPJ 22.113.410/0001-81 NIRE 33400053940

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE ASSESSORIA DE
BENEFÍCIOS DOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA -
COOPBANBEN, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os
Cooperados Associados para participarem das Assembleias Gerais Especial
e Extraordinária, a serem realizadas em nossa sede, no dia 27 de dezembro
de 2021, em primeira convocação às 19h00 com a presença de 2/3 (dois
terços) do número total dos Cooperados Associados, em segunda às 20h00
com metade mais 01 (um) do número total dos Cooperados Associados e em
terceira e última às 21h00 convocação com apresença mínima de 50%
(cinquenta) por cento dos Cooperados Associados para deliberar sobre as
seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Especial e Extraordinária
ESPECIAL: 1.  Gestão; 2. Disciplina; 3. Direitos e Deveres dos Cooperados;
4. Planejamento e Resultado Econômico. EXTRAORDINÁRIA: 1. Entrada de
Novos Cooperados. Niterói/RJ, 17 de dezembro de 2021.

BRAULIO MARCOLINO DE ARAUJO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CODERTE
CNPJ Nº 42.467.191/0001-46 – JUCERJA/NIRE 33300081372

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO E TERMINAIS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO – CODERTE para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, às 11:00h do dia 27 de dezembro de 2021, em sua sede social, 
situada na Rua Visconde de Inhaúma nº 65 – 8º andar – Centro – Rio de 
Janeiro – RJ, a fim de tratar da seguinte ordem do dia:

1 –  Pela aprovação do Relatório Anual da Diretoria e do Balanço 
Patrimonial da CODERTE, referente aos exercícios de 2017 e 2018;

2 –  Homologação das providências adotadas das recomendações 
da Auditoria Geral do Estado e Auditoria Independente, sobre as 
demonstrações contábeis de 2017;

3 –  Eleição dos Membros do Conselho de Administração e fixação de sua 
remuneração;

4 – Aprovação do Estatuto Social.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2021
Presidente do Conselho de Administração

EDITAL

Pelo presente edital, nos termos dos artigos 1º, 6º e 8º inciso II do
Estatuto, ficam convocados os empregados das Categorias Profissionais,
representadas pelo Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos
do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações
e Pesquisas no Município do Rio de Janeiro - Sindaut –CNPJ nº
27.903.715.0001.00, a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária,  a
ser realizada no dia 20 de Dezembro de 2021 (segunda-feira) ás 15:00hs
em primeira convocação ou ás 15:30hs em segunda e última convocação
na sede do Sindicato na Rua André Cavalcante, 128 – Bairro de Fátima –
Rio de Janeiro/RJ, com a categoria para discutir e deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA: a) Aprovação da Pauta Reivindicatória da Data-
Base 2022/2023;  b) Autorização dos empregados para o Sindicato
instaurar Dissídio Coletivo ou assinar Convenção Coletiva; c) Autorização
da categoria para descontar Contribuição Social em favor do Sindicato;
d)  Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

Fernando Bandeira – Presidente.

EDITAL

O Presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Madeira, Junco e
Vime, Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Vassouras, Escovas e Pincéis,
Madeiras Compensadas e Laminadas, Cortinados e Estofados,
Aglomerados e Chapas de Fibra de Madeira no Município do Rio de Janeiro
- CNPJ 33.779.380/0001-63, no uso das atribuições que lhe confere os
Estatutos vigentes. CONVOCA os Srs. Associados da entidade, para as
eleições da diretoria para o triênio 2022/2024, que acontecerá no dia
17 de janeiro de 2022, no horário das 09:00h às 17:00h, na sede desta
entidade, localizada na Av. Franklin Roosevelt, 194 – Slj. 207 – Centro –
RJ, ficando aberta as inscrições para chapas no período de 17 de
dezembro de 2021 a 16 de janeiro de 2022, no local ante indicado, sendo
certo, que só poderão concorrer, dirigentes e ex-dirigentes ligados a
Indústria Moveleira associados ao sindicato. RJ, 17 de dezembro de 2021.

Presidente: Gil Grosman

OLIVEIRA TRUST S.A.
CNPJ/ME nº 21.110.778/0001-23 / NIRE 33.3.0031345-1

Extrato de Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 08 de dezembro de 2021

Local e Presenças: por meio de videoconferência, conforme disposto 
no § 2º do art. 12 do Estatuto Social da Companhia. Conselheiros 
empossados representando 100% do Conselho. Deliberação Tomadas 
por Unanimidade: Aprovada a distribuição de dividendos intermediários 
aos acionistas, utilizando-se da reserva de retenção de lucros contabilizada 
em 30/06/21, no montante de R$ 2.900.000,00, a ser atribuído aos atuais 
acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital 
social integralizado da Companhia na data da reunião, bem como pago 
no prazo de até 60 dias a contar da data da reunião, “ad referendum” da 
Assembleia Geral Ordinária. Arquivada na JUCERJA em 09/12/2021 sob 
o nº 00004664045, Sec. Geral Jorge Paulo Magdaleno e encontra-se 
disponível para consulta na sede social da Companhia. Rio de Janeiro, 
08 de dezembro de 2021. Alexandre Lodi de Oliveira - Secretário.

Leilão da Cessão Onerosa acontece nesta 
sexta-feira e 11 empresas estão inscritas 

Nesta sexta-feira 
acontece a Se-
gunda Rodada de 

Licitações dos Volumes Ex-
cedentes da Cessão Onero-
sa, no regime de partilha da 
produção. Serão ofertadas 
duas áreas de desenvolvi-
mento na Bacia de Santos: 
Atapu e Sépia, campos pro-
dutivos sem risco . A organi-
zação do evento foi cercada 
por medidas para minimi-
zar riscos de fracasso, como 
aconteceu em 2019, na pri-
meira rodada, quando não 
foram apresentadas pro-
postas para os dois campos, 
afirma a Federação Única 
dos Petroleiros (FUP). E 
ao contrário do que fez em 
2019, desta vez a Petrobras 
irá participar atraindo assim 
o interesse das grandes em-
presas privadas. Segundo 
os movimentos contrários 
à realização do leilão, o go-
verno reviu regras impor-
tantes para ampliar o inte-
resse das empresas privadas 
participantes. Em entrevista 
à reportagem do Monitor 
Mercantil o economista 
Henrique Jager, assessor da 
Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP), destacou a 
falta de transparência das 
medidas negociadas com a 
Petrobras. Até o preço do 
barril do petróleo foi joga-
do para baixo para o cálculo 
da indenização devida à Pe-
trobras pelos volumes exce-
dentes da Cessão Onerosa 
referentes aos campos de 
Sépia e Atapu. 

O governo facilitou re-
gras e reduziu para US$ 40 
o preço do barril de petró-
leo, bem abaixo dos US$ 72 
previstos em portaria do 
Ministério de Minas e Ener-
gia (MME 213/19, não foi 
explicitado aos acionistas 
e à sociedade. Segundo Ja-
ger, o valor do barril é um 
dos mais importantes pa-

râmetros nesta equação. 
Mudando o valor, muda 
todo o resto. Além da FUP, 
a Associação Nacional dos 
Petroleiros Acionistas mi-
noritários da Petrobras 
(Anapetro) critica a falta 
de transparência do leilão. 
“A decisão da Petrobras em 
aceitar o valor de US$ 40 o 
barril é um escárnio e de-
monstra bem o comprome-
timento da atual gestão com 
os poderosos do mercado 
internacional e não com a 
própria Petrobras e o povo 
Brasileiro”, traduz Mário 
Dal Zot, presidente da Ana-
petro Jager, que também é 
pesquisador do Instituto de 
Estudos Estratégicos de Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (Ineep), diz 
que o governo está fazendo 
um movimento de pechin-
cha, típico de fim de feira. 
‘’A estratégia do governo é 
vender de qualquer manei-
ra”, ressalta.

O especialista destaca 
dois erros no processo que 
mudam radicalmente as in-
tenções discriminadas na 
portaria do MME. A Petro-
bras não citou o preço do 
barril do petróleo negocia-
do com a União. E a estatal 

somente informa que, no 
acordo, há uma cláusula de 
participações em lucros fu-
turos (earn out) se o preço do 
barril de petróleo tipo Brent 
atingir média anual superior 
a US$ 40,00, limitado a US$ 
70,00. “Assim, podemos 
concluir que o preço utili-
zado para fins do cálculo da 
indenização foi US$ 40,00 - 
valor bem abaixo dos US$ 
72,00 definidos na portaria 
213/19, em vigor. O espe-
cialista da FUP destaca que 
“a falta de transparência nas 
regras, perante os acionis-
tas e a sociedade brasileira, 
representa fator de risco e 
de incerteza”.  Jager afirma 
que a renda que o governo 
terá com este certame será 
menor que se fosse um con-
trato de concessão devido 
as medidas adotadas.

Para Deyvid Bacelar, 
coordenador-geral da FUP, 
este leilão reunirá os cam-
pos mais produtivos do pa-
ís. “Depois de tudo pronto 
entrega para petrolíferas 
internacionais, e com regras 
favorecidas e pouco trans-
parentes. Não faz o menor 
sentido. Serão ofertadas 
áreas de desenvolvimento, 
sem risco exploratório. A 

existência de hidrocarbo-
netos já está confirmada e 
as empresas disputarão vo-
lumes excedentes, ou seja, 
além dos cinco bilhões de 
barris aos quais a Petrobrás 
tem direito”, argumenta ele.

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) prevê que 
os blocos devem receber 
R$ 204 bilhões em investi-
mentos. As duas áreas estão 
inseridas nos limites do po-
lígono do pré-sal, região es-
tratégica da bacia sedimen-
tar brasileira. Por isso, as 
áreas são regidas por con-
tratos de partilha, no qual 
a participação da Petrobras 
é obrigatória, na condição 
de operadora dos projetos 
e dona de pelo menos 30% 
de cada uma das áreas. 

Como ocorre em todas as 
rodadas no regime de parti-
lha, nesta rodada o critério 
para escolha das empresas 
vencedoras será o exceden-
te em óleo para a União. O 
excedente em óleo é a par-
cela da produção de petró-
leo e/ou gás natural a ser 
repartida entre a União e 
a empresa contratada, se-
gundo critérios definidos 
no contrato e o percentual 
ofertado na rodada. Trata-
-se do volume total da 
produção menos os royal-
ties devidos e o custo em 
óleo (parcela da produção 
correspondente aos cus-
tos e aos investimentos 
da empresa na operação 
do campo). Nesse ponto, 
os contratos de partilha 
se diferenciam dos de con-
cessão, nos quais a empresa 
é dona de todo o petróleo 
e/ou gás natural que vier 
a produzir.  A sessão pú-
blica será realizada no Rio 
de Janeiro e transmitida ao 
vivo pelo  canal da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP) no YouTube. 

Henrique Jager

BC reduz previsão de 
crescimento da economia 
de 4,7% para 4,4% em 2021

O Banco Central 
(BC) reduziu a 
projeção para o 

crescimento da economia 
em 2021. A estimativa para 
a expansão do PIB – a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país – pas-
sou de 4,7% para 4,4%. A 
informação está no Relató-
rio de Inflação, publicação 
trimestral do BC, divulga-
do nesta quinta-feira, em 
Brasília. Segundo o órgão, 
“surpresas negativas” em 
dados recentemente divul-
gados, novas elevações da 
inflação parcialmente asso-
ciadas a choques de oferta e 
aumento no risco fiscal, de 
controle das contas públi-
cas, pioram os prognósticos 
de crescimento para 2021 e, 
em especial, para 2022. Para 
o ano que vem, a estimativa 
do PIB foi reduzida de 2,1% 
para 1%. O PIB do terceiro 
trimestre e alguns dos princi-
pais indicadores mensais de 

atividade econômica apre-
sentaram, de modo geral, 
resultados piores do que os 
esperados à época do rela-
tório anterior, divulgado em 
setembro. “Corroborando 
a evolução menos favorável 
da atividade, os indicadores 
de confiança de empresários 
e consumidores, particular-
mente relevantes para enten-
der a atividade ao longo do 
trimestre corrente, recuaram 
nos últimos meses”, disse o 
BC.

No terceiro trimestre 
deste ano, o PIB recuou 
0,1%, de acordo com o IB-
GE. Em 12 meses, encerra-
dos em setembro, o indica-
dor acumula alta de 3,9%. 
“Dessa forma, o resultado 
abaixo do esperado no ter-
ceiro trimestre e a piora nos 
prognósticos para o quarto 
reduzem a projeção de cres-
cimento para 2021 e o car-
regamento estatístico para 
2022”, explicou o BC. 
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