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Indústria cresce em dezembro mas 
não vê motivos para comemorar
Produção voltou a ficar abaixo do nível pré-pandemia

A Pesquisa Industrial Men-
sal de dezembro, do IB-
GE, mostra que a produ-

ção industrial nacional registrou 
expansão 2,9% frente a novembro 
na série livre de influências sazo-
nais (que compensa as variações 
próprias de cada mês, como dias 
úteis, por exemplo). No acumula-
do no ano houve crescimento de 
3,9%. Em comparação ao mesmo 
mês do ano anterior (dezembro 
de 2020), registrou-se retração de 
5%.

A alta vem depois de seis meses 
seguidos sem crescer, e surpreen-
deu. Foi impulsionada pela pro-
dução de veículos e de alimentos, 
embora o sinal positivo tenha pre-
valecido na maioria de seus ramos 
(77% do total).

Mas o resultado não deixou o 
setor ficou otimista. Segundo o 
Instituto de Estudos para o De-
senvolvimento Industrial (Iedi), 
o quadro permaneceu fraco em 

comparação com o final de 2020. 
A indústria registra uma sequência 
de cinco meses de perdas, inclusi-
ve em dezembro, quando recuou 
5% ante dezembro do ano ante-
rior. O resultado é que a queda 
de 1,1% no 3º trimestre de 2021 
piorou para -5,8% no 4º trimestre.

“Assim, nada mudou no que 
2021 representou para o setor, um 
período em que vários obstáculos, 
como os gargalos nas cadeias de 
fornecedores, crise hídrica, picos 
de contágio da Covid-19, redução 
de medidas emergenciais, aumen-
to da inflação e dos juros etc., res-
tringiram a evolução de sua pro-
dução”, analisa o Iedi.

Em dezembro de 2020, a in-
dústria havia superado em 3,3% 
o nível de produção de fevereiro 
do mesmo ano, isto é, antes da 
pandemia. Ao final de 2021, o se-
tor recuou e voltou a ficar 0,9% 
abaixo da produção pré Covid, o 
que “indica claro retrocesso. Tan-

to é que a alta acumulada em jan-
-dez/21, de 3,9%, produzida pelas 
bases deprimidas de comparação, 
sequer foi suficiente para cobrir o 
recuo de 4,5% de 2020”, afirma o 
Iedi.

Quase um terço (31%) dos ra-
mos acompanhados pelo IBGE 
fecharam o ano passado no ver-
melho e 73% perderam produção 
no 4º trimestre frente ao mesmo 
período de 2020.

“Por fim, cabe lembrar que o ce-
nário para a indústria em 2022 não 
é dos mais favoráveis, em que pese 
o novo surto de Covid-19 devido 
à variante Ômicron já na entrada 
do ano, que deve prolongar o qua-
dro de desorganização das cadeias 
produtivas em escala global. Com 
expectativa de virtual estagnação 
do PIB brasileiro no presente ano 
(+0,3% segundo último Boletim 
Focus), há pouco espaço para um 
dinamismo industrial mais robus-
to”, conclui a entidade. Página 3

Licenciamentos de autos despencam em janeiro

Os licenciamentos de car-
ros, comerciais leves, 
caminhões e ônibus no 

Brasil em janeiro recuaram 38,9% 
na comparação com dezembro e 
despencaram 26,1% sobre o pri-
meiro mês de 2021, para 126,49 
mil unidades (sendo 92.212 car-
ros), informou a associação de 

concessionários Fenabrave.
“O resultado é conjuntural e acon-

tece, principalmente, em função dos 
baixos estoques das concessionárias, 
em dezembro, e da persistente falta 
de produtos, ainda provocada pela 
escassez de insumos e componen-
tes”, afirmou o presidente da enti-
dade, José Maurício Andreta Jr., em 

comunicado à imprensa.
O presidente da entidade des-

taca também a alta nas taxas de 
juros, que restringiu a aprovação 
de crédito para financiamentos, e 
a queda na renda do consumidor, 
pelo aumento da inflação. Chuvas 
e avanço da variante Ômicron fo-
ram outros fatores mencionados.

Fretes cedem 
com entrada 
de novos 
armadores

O preço do transporte de um 
contêiner chegou a US$ 12,500 
no final de 2021, resultado de um 
movimento de alta nos fretes in-
ternacionais com a retomada da 
economia após o relaxamento de 
medidas contra a pandemia.

Desde o início de janeiro de 
2022, porém, o mercado vem ob-
servando quedas no preço que 
animam as empresas de logística. 
“Notamos os fretes mais baixos 
e a facilidade de conseguir espaço 
em relação ao que já vimos num 
passado muito próximo. Conse-
guimos fechar fretes na casa dos 
US$ 9 mil. Outro fato que nos 
surpreendeu foi a rapidez com 
que isso mudou. Agora, estamos 
embarcando no tempo que os 
clientes precisam e repassando a 
baixa de preços para eles”, relatou 
José Roberto Costa, gerente de 
Logística da Vendemmia.

Entre os fatores que estão in-
fluenciando os fretes mais baixos 
está a entrada de dois novos ar-
madores, Hyundai e EShipping. 
As novas operações ajudaram no 
escoamento de cargas que aguar-
davam para embarcar. Essa dinâ-
mica equilibra a oferta e demanda 
de espaço nos contêineres, bene-
ficiando todos os segmentos do 
mercado que atuam regularmente 
na importação, segundo Costa.

Opep elevará a 
produção para 
estabilizar preço 
do barril

O ministro dos Hidrocarbone-
tos da República do Congo, Bru-
no Jean Richard Itoua, atual pre-
sidente da conferência ministerial 
da Organização dos Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep), anun-
ciou que a entidade aumentará a 
produção de petróleo em 400 mil 
barris por dia. Segundo Itoua, essa 
decisão busca estabilizar o merca-
do mundial.

“Decidimos aumentar ligeira-
mente a produção de petróleo em 
400 mil barris por dia, o mesmo 
nível de três meses atrás”, dis-
se Bruno Jean Richard Itoua, de 
acordo com a agência Xinhua. 
O anúncio confirma o cronogra-
ma divulgado anteriormente pela 
Organização. A demanda será um 
pouco mais fraca do que em 2021, 
disse Itoua.

Subavaliação 
expõe erros
na privatização
da Eletrobras

A notícia de que o Tribunal 
de Contas da União (TCU) teria 
descoberto um erro bilionário no 
cálculo de outorga da Eletrobras 
pode inviabilizar a privatização da 
empresa. Segundo um jornal, um 
“erro metodológico” nos estudos 
técnicos revelou uma subavaliação 
“gigantesca” no valor da outorga 
que deverá ser paga ao governo 
pelos novos donos da empresa.

Segundo a publicação, o gabine-
te do ministro Vital do Rego, que 
pediu vista sobre os valores en-
volvidos no processo, teria iden-
tificado erros e os exporia quando 
o processo voltasse a ser debatido 
pelo TCU, o que pode acontecer 
na sessão do próximo dia 9 ou fi-
car para março. As ações da estatal 
começaram a cair após a notícia.

Mesmo assim, analistas da 
Ativa Investimentos mantive-
ram, por ora, a recomendação de 
compra para Eletrobras (ELET3; 
ELET6), enquanto se espera a 
apreciação da matéria no TCU.

No ano passado, o Monitor 
Mercantil noticiou denúncia feita 
pela Associação dos Empregados 
da Eletrobras (AEEL) formaliza-
da ao TCU, CGU, Casas Legislati-
vas, CVM e SEC. A entidade des-
tacou 13 irregularidades, entre as 
quais renúncia de receita da União 
na chamada “descotização” das 
usinas da Eletrobras. “As usinas 
em cotas tinham contratos já as-
sinados até 2042, o que faz com 
que esta lei imponha à União uma 
gigantesca renúncia de receita em 
prol dos outros [acionistas] ordi-
naristas e preferencialistas a preço 
de banana”.
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Proteínas inatas 
que atacam o 
vírus como  
se fossem 

anticorpos reais

Por Silvio Figer

Perguntados so-
bre o significado 
de democracia, a 

imensa maioria dos cida-
dãos certamente respon-
derá: “Regime político em 
que o povo escolhe seus 
representantes em eleições 
livres”; e/ou “regime po-
lítico em que existe liber-
dade de opinião”. Certo, 
com uma ressalva: estas são 
condições necessárias, po-
rém, não suficientes – uma 
distinção fundamental.

Na realidade, enquadra-
mento de regimes políticos 
é uma tarefa multifacetada, 
que, infelizmente, encon-
tra-se limitada a estereóti-
pos: direita versus esquer-
da; conservador versus 
liberal; progressista versus 
reacionário; etc.

No caso da democracia, 
todos se preocupam em 
enaltecê-la – ninguém se 
preocupa com o seu fun-
cionamento. O caso brasi-
leiro é exemplar. Podemos 
dizer que aqui a democra-
cia nunca funcionou na 
sua plenitude, e, mantidas 
as atuais características de 
funcionamento do Esta-
do, dificilmente funcio-
nará como deveria ser: a 
prevalência da vontade 
popular majoritária. A 
única liberdade real que 
temos é de votar. Isto fei-
to, orgulhosos de nossa 
consciência cívica, resta-
mos impotentes sobre os 
destinos da Nação até as 
próximas eleições, quan-

do os eventuais estragos 
já estarão feitos.

Mas o que falha no fun-
cionamento da nossa de-
mocracia? Falha a ausência 
da meritocracia. O Estado 
está dominado, e minado, 
por burocratas nomeados 
para seus cargos por indi-
cação política, sem qual-
quer consideração por seus 
méritos profissionais. É um 
jogo escancarado de trocas 
de favores e privilégios pes-
soais, amparados por alian-
ças políticas do momento 
que, uma vez derrotadas 
nas eleições seguintes, tor-
nam o ambiente viciado. 
Perde-se a noção de inte-
resse nacional. Convém 
apontar alguns exemplos 
marcantes.

Vamos iniciar pelos Tri-
bunais de Contas. Seus 
conselheiros são nomeados 
politicamente. Na esfera 
federal (TCU) são nomea-
dos pelo presidente da Re-
pública, com aprovação do 
Senado Federal. Na esfera 
estadual (TCE) são nomea-
dos quatro pela Assembleia 
Legislativa, e três pelo go-
vernador. Na esfera muni-
cipal (TCM) são nomeados 
2/3 pelo Legislativo muni-
cipal, e o restante pelo Exe-
cutivo municipal.

Ou seja, a fiscalização 
do uso do dinheiro públi-
co, atividade basilar para a 
existência da democracia, 
não respeita a meritocracia 
implícita em um cargo de 
carreira, onde sobe o mais 
competente, admitido, no 
início de sua carreira, em 

concurso público pertinen-
te à atividade. O que tem de 
democrático o apadrinha-
mento político?

Em seguida o Judiciá-
rio, onde o caso do STF, a 
mais alta Corte de Justiça 
do país, é exemplar. Nes-
te caso, além da indicação 
ser política – pelo presi-
dente da República com 
a aprovação do Senado – 
chegou-se à “perfeição” 
de sequer exigir o prévio 
exercício do cargo de juiz. 
Basta a familiarização com 
o Direito, em qualquer de 
suas áreas. Que democra-
cia resiste à interpretação 
da Constituição – manifes-
tação máxima da cidadania 
– por profissionais que, 
em alguns casos, são par-
cialmente familiarizados 
com a aplicação dos Códi-
gos inferiores?

E a pergunta que não 
quer calar: como nós, os 
eleitores, que, em última 
instância, somos os des-
tinatários das sentenças 
proferidas, podemos ma-
nifestar nossas eventuais 
críticas ao funcionamento 
deste Tribunal, se o Poder 
encarregado de se mani-
festar em nosso nome é 
o Senado? É fato que ele-
gemos os senadores, mas 
também é fato que os se-

nadores estão sujeitos à 
jurisdição do STF, o que 
torna a isenção dos sena-
dores sujeita a conflitos de 
interesse.

Por que, também para 
os juízes do STF, não se 
aplica o princípio da me-
ritocracia? Cargo de car-
reira, sujeito a concurso 
público, que se inicia nos 
Juizados de 1ª instância, 
passa pela 2ª instância, e 
chega ao STJ, para cul-
minar no STF? Que che-
guem lá os que têm mais 
méritos para exercer o 
cargo, sejam quem forem 
o presidente da República 
ou os senadores.

E o que dizer do PGR 
que, como diz o título do 
cargo – procurador-geral 
da República – é respon-
sável por representar a so-
ciedade perante os demais 
Poderes? Aí, mais uma vez, 
o antidemocrático apadri-
nhamento político se faz 
presente. A indicação do 
procurador é de responsa-
bilidade do presidente da 
República, que deve esco-
lher entre os nomes de uma 
“lista tríplice” elaborada 
pelo Ministério Público. E 
a meritocracia? Onde fica 
nessa história?

Os exemplos, se esmiu-
çado o funcionamento do 
Estado, podem se estender 
muito além dos casos aci-
ma abordados. Mas temos 
tempo, até outubro deste 
ano, para refletirmos sobre 
que democracia queremos.

Silvio Figer é consultor.
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É um jogo 
escancarado de 

trocas de favores e 
privilégios pessoais

Enquanto há vida, 
sempre haverá 

esperança
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Não há democracia sem meritocracia Quem nunca  
adoece pela
Covid

‘Sempre haverá Paris’
Por Paiva Netto

Essa é a famosa fra-
se de Rick Blaine, 
personagem in-

terpretado por Humphrey 
Bogart (1899–1957), ao 
se despedir de seu grande 
amor, Ilsa Lund, na pessoa 
da belíssima Ingrid Berg-
man (1915–1982), quan-
do ela parte de Casablan-
ca com o marido, Victor 
Laszlo – papel vivido pelo 
ator Paul Henreid (1908–

1992) – que julgara morto 
em combate. Ilsa gostaria 
de permanecer com Rick, 
mas fora deflagrada a Se-
gunda Guerra Mundial. E 
Laszlo, um forte na resis-
tência tcheca ao Moloch 
nazista, precisava, e muito, 
do potente apoio dela.

Várias interpretações 
foram dadas às palavras 
de Blaine. Eu as entendo, 
dadas as circunstâncias, co-
mo: sempre haverá Amor, 
coragem, beleza, satisfa-

ção... enquanto houver Pa-
ris, onde os protagonistas 
do filme Casablanca (1942) 
se conheceram e muito se 
amaram.

Jamais deixará de exis-
tir, ipso facto, o espaço 
poético na linguagem hu-
mana, mesmo que seja 
técnica, à qual constante-

mente falta alguma coisa. 
Desse modo, “sempre ha-
verá Paris”.

Afirmava o filósofo gre-
go Teócrito (aprox. 320–
250 a.C.): “Enquanto há 
vida, há esperança”. Ora, a 
nossa existência verdadeira 
é eterna. Portanto, sempre 
haverá Esperança. “Sem-
pre haverá Paris” enquanto 
houver Amor.

José de Paiva Netto é jornalista, 
radialista e escritor.

Por Edoardo 
Pacelli

Existe uma barrei-
ra “invisível” que 
protege contra 

a Covid e suas variantes; 
esta é composta por al-
guns anticorpos naturais 
presentes em nosso corpo 
desde o nascimento. Esta 
é a descoberta feita por 
alguns pesquisadores, co-
ordenados pelo Instituto 
Humanitas e pelo Hospital 
San Raffaele, em Milão.

MBL, literalmente “Ma-
nose Binding Lectina”, é 
um mecanismo que im-
pede contrair a doença. 
São proteínas que atacam 
o vírus como se fossem 
anticorpos reais, mas, na 
realidade, são “inatas”, 
pois já existem no nosso 
organismo. Daí o termo 
“imunidade inata”: como 
sabemos, uma pequena 
parte da população italiana 
e mundial, após dois anos 
de pandemia e contato 
próximo com famílias, pa-
rentes e amigos positivos 
para Covid, nunca adoe-
ceu. Essa pode ser a res-
posta definitiva que per-
mitirá o desenvolvimento 
de novos medicamentos 
direcionados ao vírus e 
marcadores para medir a 
gravidade da doença.

Entrevistado pelo jornal 
italiano Corriere della Sera, o 
professor Alberto Manto-
vani, diretor científico da 
Humanitas e professor da 
Universidade Humanitas, 
explica que o MBL “se liga 
à proteína Spike do vírus 
e a bloqueia”. A nota ain-
da mais importante é que 
seria capaz de bloquear to-
das as variantes, incluindo 
a Ômicron. “Isso é pos-
sível pelo fato de o MBL 
estar ligado a certos ‘açú-
cares’ da proteína Spike, 
que não mudam de varian-
te para variante”, frisa ao 
jornal Elisa Vicenzi, chefe 

da Unidade de Patogênese 
e Biossegurança Viral do 
Irccs Hospital São Rafael.

Em testes, o MBL se 
mostrou quase tão poten-
te quanto os anticorpos 
de pacientes que tiveram 
a doença. Neste ponto, o 
desafio é criar um medica-
mento ad hoc otimizando 
essa proteína. “O caminho 
é longo, mas é importante 
tentar obter outras armas 
disponíveis contra o ví-
rus. Entre outras coisas, o 
MBL já foi utilizado por 
outros pesquisadores e 
clínicos, como terapia, em 
indivíduos com deficiência 
genética completa, e foi 
bem tolerado”, acrescenta 
Mantovani.

As vacinas, como sabe-
mos, constituem a primei-
ra barreira contra a Covid 
e todos os coronavírus. 
É por isso que nenhum 
medicamento ainda será 
capaz de “competir pela 
eficácia e sustentabilida-
de individual e social com 
uma vacina”, enfatiza o 
professor.

Mas isso não é tudo: 
mesmo que a barreira na-
tural inata proteja, a gran-
de maioria das pessoas não 
a possui, e é por isso que a 
profilaxia continua sendo 
essencial, pois garante a 
todos uma excelente defe-
sa. Não há nenhuma ferra-
menta, no momento, que 
possa dizer quem está se-
guro, a priori, e quem não 
está. Na dúvida, as vacinas 
devem ser usadas.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-

diretor de pesquisa do CNR (Itália), 

editor da revista Italiamiga e vice-

presidente do Ideus.
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MP da precarização  
do emprego

Texto nesta coluna ontem descreveu o desaparecimen-
to de empregos de qualidade no Reino Unido – e no 

mundo. No Brasil, a precarização do serviço avança com a 
Medida Provisória 1099, publicada no final de janeiro, que 
institui o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civ-
il Voluntário e o Prêmio Portas Abertas. “Não passa de 
nova manobra do Governo Bolsonaro para retirar ainda 
mais direitos. Através da MP, o governo simula enfrentar 
o desemprego incentivando as contratações precarizadas e 
com baixa remuneração pelas prefeituras. Mais um golpe 
contra a classe trabalhadora”, classificam as centrais sin-
dicais, em nota divulgada nesta quarta-feira.

“No fim dos seus 4 anos, depois de todo mal que fez 
ao Brasil, o Governo Bolsonaro tenta camuflar a miséria 
crescente com a criação de trabalhos precários, sem direi-
tos e perspectivas, como se desse uma esmola para o povo 
a fim de ganhar os votos que precisa para se manter no 
poder e continuar seus males feitos”, dizem as entidades, 
que pedem ao presidente do Congresso Nacional, senador 
Rodrigo Pacheco, que devolva a MP. Assinam a nota CUT, 
Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, CSP Conlutas, 
Intersindical, Pública e Intersindical Instrumento de Luta.

Cinturão argentino

O presidente da Argentina, Alberto Fernandez, não foi 
à Rússia (onde se encontra com Putin nesta quinta-feira) 
e em seguida à China a passeio. Atrás de investimentos, o 
País se junta à Iniciativa Cinturão e Rota (BRI na sigla em 
inglês), proposta de desenvolvimento mundial chinesa. 
A central nuclear de Atucha III será o primeiro de 25 
projetos de infraestrutura com participação da China na 
Argentina.

O Brasil fica para trás.

Certificar

O laboratório e clínica Lach tem um teste que avalia 
a eficácia das vacinas AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 
Coronavac (Sinovac/Butantã), verificando como o organ-
ismo do paciente com esquema vacinal está reagindo após 
ter recebido as três doses da vacina.

“Em alguns casos, o organismo não reage como o es-
perado, e o exame é indicado, pois possibilita ao paciente 
ter a certeza de que a vacina fez efeito ou não. Isso só é 
possível porque o teste é sintetizado com base na proteína 
Spike do Covid-19 e engloba todos os seus segmentos”, 
explica Bárbara Pereira, especialista em Imuno-hemato-
logia pela UFRJ e biomédica responsável pelo setor de 
análises clínicas do laboratório.

Onda de barbárie

Diversas entidades realizarão neste sábado, às 10h, ato 
em memória do imigrante congolês Moïse Kabagambe, 
brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. A manifesta-
ção será diante do quiosque Tropicália, local em que o 
crime foi cometido. “É preciso deter a onda de barbárie 
que cresce no país, estimulada por declarações do presi-
dente Jair Bolsonaro, um defensor explícito da tortura 
contra seres humanos”, acusa o presidente da Associação 
Brasileira de Imprensa (ABI), Paulo Jeronimo.

Estrangeiros são tão 
tolinhos...

A BP, antiga British Petroleum, investirá em energia so-
lar no Brasil. Enquanto isso, nossa Petrobras abandonou – 
nas últimas gestões – o sonho de ser uma empresa inte-
grada de energia e se rebaixou a ser apenas exploradora do 
pré-sal.

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

EDITAL PARA A.G.O e A.G.E
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE TAXI PALACETE -
COOPERTAP, no uso de suas atribuições, convoca todos os cooperados
em pleno gozo para participarem da AGO e da AGE, no dia 15/02/2022, à
Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 110 sala 1408 – SG/RJ. P/ A.G.O, às 10:00h. em
1ª, às 11:00h. em 2ª e às 12:00h. em 3ª e última convocação. Ordens do
dia: 1)- Prestação de contas 2020 e 2021; 2)- Eleição da Nova Diretoria,
C.Fiscal e CED. e P/ AGE, às 15:00h. em 1ª, às 16:00h. em 2ª e às 17:00h.
em 3ª e última convocação. Ordens do dia: 1)- Ratificação manutenção
de vaga; 2)Ratificação veículos HATCH; 3) Ratificação adesões de vaga
das UNID vindo COOP UNITÁXI; 4)Ratificação do uniforme; 5)Aprovação
vaga emprestada P/Repor a cooperativa; 6)Aprovação mudança do item
do estatuto social pela perda da vaga por débito financeiro C/a
cooperativa; 7) Aprovação desconto no rateio no valor 100,00 P/Diretor
do CED e Diretor Operacional; 8) Aprovação atribuições do diretor
operacional; 9) Aprovação punição unidades que saem do PA sem
solicitação da central. 10)Aprovação punição das unidades que ficam
OFF LINE no PDA; 11)Aprovação procedimento PA vizinho em relação ao
PA6; 12)Aprovação negativação  das unidades que estiverem pela central
no momento do QTR marcado; 13) Aprovação atualização do valor da
vaga; 14)Aprovação situação financeira vaga06. SG/RJ. 01.02.2022.
Dir.Presidente: Thiago da Mata Alves e Assessoria: Maique Castro CRCRJ.

COMARCA DA CAPITAL/RJ
JUIZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON-LINE, E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879  – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da
Ação de  Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BRUXELAS em face do ESPÓLIO
DE MARIA TORRIANI DETRANO - Processo nº 0017600-
31.2020.8.19.0001, passado na  forma abaixo: A DRA ANA LÚCIA
VIEIRA DO CARMO - Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ
SABER por este edital aos interessados, de que nos dias 08/02/
2022 e 10/02/2022 a partir das 13:00  horas, com término às
13:20 horas, através da Plataforma de Leilões On-line -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será  apregoado e vendido o imóvel
situado na AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA Nº 30, APTO.
206 – COPACABANA/RJ, AVALIAÇÃO R$ 490.000,00
(Quatrocentos e noventa mil reais). Rio de  Janeiro, 23 de agosto
de 2021. - Equivalente 132.243,0032 UFIR’S, que será atualizado
no dia do  Pregão. O edital na integra está afixado no Átrio do
Fórum, nos autos acima, no site  www.gustavoleiloeiro, e no site
do sindicato dos Leiloeiros do Rio de janeiro
www.sindicatodosleiloeiros.com.br.EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL

ORDINÁRIA DE 2022 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - COOPCONRJ,
CNPJ 20.982.486/0001-18, inscrição Estadual nº 86.768.720, NIRE
33.40005341-9, com sede na Rua Araçá 44/202, Ricardo de Albuquerque,
Rio de Janeiro - RJ, CEP 21620-050, convida a presença de todo o quadro
societário composto de (22) vinte e dois cooperantes para comparecer em
sua sede no dia 13/02/2022 com primeira chamada as 08:00h, segunda
chamada as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para participar
da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 em cumprimento
ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será
afixado em local visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por
circular via e-mail para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar
ou não com número estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital,
quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no
exercício 2021; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio
das perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios
necessários no exercício 2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório
anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023,
e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Alteração estatutária; (2) Entrada e saída
de associados; (3) Candidatura, eleição e posse para renovação da Diretoria
para o quadriênio 2022/2026. Rio de Janeiro/RJ, 02 de fevereiro de 2022.
Diretor Presidente Leonardo Rodrigues Colodette. CPF 093.732.517-16.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA ABC COOP - COOPERATIVA

DE CONSUMO E DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO ABC

O Diretor Presidente da ABC COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO E
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DO ABC,
CNPJ 40.065.131/0001-71, NIRE 354001892911, inscrição estadual
79935750611-7, com sede na Rua Coral nº 234, sala 03, Jardim do Mar,
São Bernardo do Campo/SP, CEP 09725-650, convida a presença de
todo o quadro societário composto de (20) vinte para comparecer em
sua sede no dia 10/03/2022 com primeira chamada as 17:00h, segunda
chamada as 18:00h e terceira e última chamada as 19:00h, para participar
da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022 em
cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital
também será afixado em local visível na sede da cooperativa e uma
cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro social, para
deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os
assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas
dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2021; (2) O balanço e
da destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes,
caso exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no
exercício 2021 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de
2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, e
logo em seguida para a  PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a seguinte pauta: (1) Entrada e saída
de associados; (2) Alteração estatutária. São Bernardo do Campo/SP,
02 de fevereiro de 2022. Anderson Carneiro de Carvalho – Diretor
Presidente – CPF 280.450.288-07.

Indústria cresce 2,9% em dezembro  
e fecha ano com alta de 3,9%

A produção indus-
trial cresceu 2,9% 
em dezembro de 

2021, após registrar variação 
nula (0,0%) em novembro, 
o que interrompeu cinco 
meses seguidos de retração. 
No ano, o ganho acumula-
do ficou em 3,9%. De acor-
do com dados da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM), 
divulgada nesta quarta-feira 
pelo IBGE, com o resul-
tado de dezembro, o setor 
ficou 0,9% abaixo do pata-
mar de fevereiro de 2020, 
período pré-pandemia.

Ficou ainda 17,7% abai-
xo do nível recorde, anota-
do em maio de 2011.

Segundo o gerente da 
pesquisa, André Macedo, 
o resultado do fechamento 
anual reflete a perda de rit-
mo da indústria no decor-
rer de 2021. Ele destacou, 
no entanto, que esse é o 
primeiro resultado positivo 
depois de dois anos.

“Em 2019, o acumulado 
do ano foi de menos 1,1% 
e, em 2020, de menos 4,5%. 
Em 2021, houve uma ca-
racterística decrescente ao 
longo do ano, uma vez que 
houve ganho acumulado 
de 13,0% no primeiro se-
mestre e, posteriormente, o 
setor industrial mostrou re-
dução de fôlego. Os resulta-
dos positivos dos primeiros 
meses do ano tinham rela-
ção com uma base de com-
paração muito depreciada, 
já que em 2020 houve per-
das bastante intensas para a 
indústria”, explicou.

No segundo semestre do 
ano, o acumulado refletiu 
uma situação diferente com 
a queda de 3,4%, porque 
havia uma base de compa-
ração mais elevada. Macedo 
observou, ainda, que, além 

disso, pesaram os reflexos 
da pandemia no processo 
produtivo, resultando no 
encarecimento dos custos 
de produção e na falta de 
matérias-primas, associados 
a outros fatores.

“Pelo lado da demanda 
doméstica, inflação em pa-
tamares mais elevados e o 
mercado de trabalho que, 
embora tenha mostrado al-
gum grau de recuperação, 
ainda é muito caracterizado 
pela precarização das con-
dições de emprego, com 
pagamento de salários me-
nores”, afirmou.

Em três das quatro gran-
des categorias econômicas 
e em 18 das 26 atividades 
analisadas pela pesquisa, a 
indústria alcançou núme-
ros positivos também no 
acumulado do ano. Os des-
taques foram veículos au-
tomotores, reboques e car-
rocerias (20,3%), máquinas 
e equipamentos (24,1%) e 
metalurgia (15,4%).

André Macedo disse, 
também, que 2021 foi um 
ano em que a indústria cres-
ceu sobre um período de 
muita perda. O que, segun-
do ele, é uma característica 
da atividade de veículos au-
tomotores, que, em 2020, 
teve acumulado no ano de 
menos 27,9%.  Para ele, es-
se setor é um exemplo da 
desarticulação das cadeias 
produtivas durante a pan-
demia.

Em relação a novembro, 
a maior parte das ativida-
des estudadas pela pesquisa 
também teve crescimento, 
com a expansão de 2,9% da 
indústria geral. A atividade 
de veículos automotores, 
reboques e carrocerias foi 
a que representou a maior 
influência. Em dezembro, 

o segmento teve alta de 
12,2% e foi o quarto mês 
consecutivo de crescimento 
do setor. No período, acu-
mulou ganho de 17,4%.

O resultado da indús-
tria foi influenciado tam-
bém pelo desempenho 
dos produtos alimentí-
cios. Apesar disso, ainda 
que tenha crescido 2,9% 
em dezembro, o setor te-
ve menor crescimento do 
que o apresentado no mês 
anterior, quando alcançou 
7,1%. “É o segundo mês 
de crescimento dessa ativi-
dade e esse ganho se deve, 
principalmente, à produ-
ção do açúcar e à volta da 
exportação da carne bovi-
na para a China”, opinou. 
Mesmo com o resultado 
positivo, o setor ainda se 
mantém 4,1% abaixo do 
patamar pré-pandemia.

Os resultados positivos 
de equipamentos de infor-
mática, produtos eletrôni-
cos e ópticos (12,0%), de 
metalurgia (3,8%) e de in-
dústrias extrativas (1,6%), 
também contribuíram para 
o ganho da indústria, as-
sim como os de produtos 
de minerais não metálicos 
(2%), de máquinas e equi-
pamentos (1,3%), de celu-
lose, papel e produtos de 
papel (1,7%) e de couro, ar-
tigos para viagem e calçados 
(4,5%). Cinco atividades 
apresentaram recuo. O des-
taque ficou com produtos 
farmoquímicos e farmacêu-
ticos (menos 6,9%), resulta-
do que eliminou o ganho de 
1,8% de novembro.

Em relação a dezembro 
de 2020, a produção in-
dustrial caiu 5,0%. Nessa 
comparação, três das qua-
tro grandes categorias eco-
nômicas e 20 dos 26 ramos 

pesquisados registraram 
resultados negativos. As 
principais influências nega-
tivas nas atividades foram 
metalurgia (menos 13,9%), 
produtos de borracha e 
de material plástico (me-
nos19,9%) e produtos de 
metal (menos19,1%).

O destaque entre as seis 
atividades que tiveram alta 
ficou com coque e produ-
tos derivados do petróleo 
e biocombustíveis (3,4%). 
Os resultados dos segmen-
tos de indústrias extrativas 
(2%), produtos alimentícios 
(1,8%) e celulose, papel e 
produtos de papel (6,1%) 
também foram positivos.

O recuo mais acentuado 
entre as grandes categorias 
econômicas ficou com o 
setor de bens de consumo 
duráveis (menos16,8%). No 
setor de bens de consumo 
semi e não duráveis a queda 
foi de 7,4% e, no de bens 
intermediários, de 3,9%. A 
única alta entre as grandes 
categorias econômicas foi 
registrada pelos bens de ca-
pital (5,8%).

Segundo Felipe Sichel, 
estrategista-chefe do Ban-
co Digital Modalmais, “o 
forte crescimento do mês 
e a estabilidade do indica-
dor no trimestre colocam 
um viés positivo em nossa 
projeção de queda de 0,1% 
no PIB do último trimestre 
de 2021. A surpresa positi-
va, porém, ainda não apaga 
o cenário desafiador para a 
indústria nos próximos me-
ses, com possíveis impactos 
da variante Ômicron sobre 
as cadeias globais de produ-
ção, além da alta da Selic no 
Brasil, perspectiva de aper-
to monetário nos EUA e 
incerteza gerada pelo ciclo 
eleitoral e fiscal.”
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Leilão milionário  
de Porsche raro

Com lances a partir de US$ 2,5 milhões, o supercarro 
será vendido no evento de Amelia Island, na Flóri-

da, nos Estados Unidos, que começa em 2 de março. O 
Porsche modelo 718 RSK 1959 é uma raridade. Em 1957, 
a Porsche apresentou um novo Spyder para substituir seu 
carro de corrida dominante, o 550A. Este Spyder foi deno-
minado 718 RSK, modelo que teve 34 carros produzidos. 
O RSK tinha uma carroceria muito mais aerodinâmica, 
chassi revisado, entre uma série de outras melhorias.

“Este Porsche 718 RSK de 1959 é uma parte significativa 
da história da Porsche que permaneceu oculta durante o úl-
timo meio século”, disse o especialista da Gooding & Com-
pany, Angus Dykman. “Sua propriedade atual de mais de 50 
anos é notável e certamente deve ser um dos mais longos 
períodos de propriedade de qualquer Porsche Spyder.”

Destaque para  
loja em Copacabana

Ana Lucia Gomes de Sá (ssl1.visar.com.br/analucialeiloei-
ra.com.br) está destacando leilão da loja 38 do segundo pa-
vimento na rua Siqueira Campos, 143 em Copacabana. Tem 
posição de frente para o corredor interno do Shopping Cidade 
de Copacabana. Imóvel com vitrine de blindex, piso de madei-
ra, paredes revestidas com tinta acrílica, banheiro com paredes 
revestidas em cerâmica antiga e piso em cerâmica, copa se-
parada por paredes provisórias, com piso de madeira. Prédio 
misto (comercial e residencial), construção de concreto arma-
do e alvenaria de tijolos, fachada revestida de tinta acrílica; lo-
jas no 1º e 2º pavimentos, contando com segurança, serviço 
de correspondência e manutenção. Avaliação: R$ 700.000,00. 
Leilão em andamento.

Anúncio de cobertura na Barra

Anderson Oereira (ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br) 
anuncia leilão de cobertura com piscina. No condomínio 
tem portaria e segurança 24 horas. Jardinagem, piscina adul-
to e piscina infantil, sala de jogos, 3 quadras poliesportivas e 
parquinho infantil. O apartamento está localizado no quinto 
pavimento; tem área edificada 249m² com dois quartos com 
piso em sinteco; uma suíte com piso em sinteco, banheiro 
com piso em cerâmica pequena e revestido até o teto em azu-
lejos pequenos, com blindex; sala com piso em tábua corrida 
com porta para a varanda em alumínio e vidro; dependência 
de empregada; um banheiro social com piso em cerâmica e 
revestimento em azulejos pequenos até o teto; escada espi-
ral em ferro para acesso à cobertura. Cobertura: área coberta, 
tipo ante sala com piso em tábua corrida e área externa com 
piso em cerâmica pequena; churrasqueira com bancada de pia 
e deck em madeira e pequena piscina. Direito a três vagas de 
garagem. Avaliação: RS 2.539.800,00. Leilão em andamento.

Oferta de casa em Realengo

Leandro Dias Brame (brameleiloes.com.br) está divulgan-
do leilão de casa situada na Rua Ariramba, 25 no Realengo. 
O imóvel é constituído por terreno, com área total apro-
ximada de 243m², com duas casas construídas: a primeira, 
com o número 25, constituída por casa com área na frente, 
sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de fundos, andar 
superior com dependências cobertas; segunda casa, com o 
número de 25/1, com casa constituída, área na frente, sala, 
cozinha banheiro, área e quintal, construção no andar supe-
rior. Avaliação: R$ 145.800,00. Leilão aberto.

Promoção de sala no Centro

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) promove leilão de sala 
1.616, com 115m², situada na Av. Nilo Peçanha,  50, Centro/RJ. 
A sala está no luxuoso Condomínio do Ed. Rodolpho de Paoli, 
o qual é composto por portaria e diversos elevadores. O imóvel 
possui 1 recepção; 1 copa; 2 banheiros; e é dividido em 4 salas. 
Imóvel valorizado por estar localizado no coração do Centro do 
Rio de Janeiro. Avaliação: R$ 900.000,00. Leilão em andamento.

PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE BELFORD ROXO 
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Patricia 
Domingues Salustiano - Juiz em Exercício do Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Belford Roxo, 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. Joaquim da Costa Lima, s/n CEP: 26165-380 - São Bernardo - Belford Roxo - RJ 
Tel.: 2761-8365 e-mail: bel01vara@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Condomínio; Direitos e Deveres do Condômino / Condomínio 
em Edifício; Enriquecimento sem Causa, de nº 0008836-69.2019.8.19.0008, movida 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRIMAVERA BELFORD ROXO I em face de VINI-
CIUS PIRES DOS SANTOS, objetivando Citação. Assim, pelo presente edital CITA o 
réu VINICIUS PIRES DOS SANTOS, que se encontra em lugar incerto e des conhecido, 
para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, 
CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado 
curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Belford Roxo, 
. Eu, Loys Lanny das Neves Rabello - Estagiário - Matr. 120000033069, digitei. E eu, 
Alexsandre Nunes Fernandez - Chefe de Serventia - Matr. 01/21850, o subscrevo

TRIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL  
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Joao 
Marcos de Castello Branco Fantinato - Juiz Titular do Cartório da 34ª 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 Erasmo Braga, 115 Sala 302 304 306 D CEP: 20020-970 - Castelo - Rio 
de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2971 e-mail: cap34vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da 
Classe/Assunto Reintegração/manutenção de posse - Esbulho, Turbação, Ameaça / 
Posse, de nº 0236916-03.2007.8.19.0001 (2007.001.231359-5), movida por MARIA 
DE JESUS FERRAZ MACHADO PEREIRA LIMA em face de ARISTIDES OLIVEIRA 
DOS SANTOS e outros, objetivando a Reintegração de Posse do imóvel localizado na 
Rua Hadock Lobo n° 453, Tijuca / RJ. Assim, pelo presente edital CITA o ré u Aristides 
Oliveira dos Santos, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo 
de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não 
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos treze dias 
do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um. Eu,  Gabrielle Gouvêa Facina de 
Oliveira - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30775, digitei. E eu, Mariana da 
Silva Pinho Nogueira - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/29949, o subscrevo.

1ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DA  BARRA DA TIJUCA
  EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) 
Arthur Eduardo Magalhaes Ferreira - Juiz Titular, do Cartório da 1ª Vara Cível da 
Regional da Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, 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. Luiz Carlos Prestes, s/nº 
2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 
e-mail: btj01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extraju-
dicial - CPC - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, nº 0005771-
79.2018.8.19.0209, requerida por CONDOMÍNIO VILLAGE DOS OITIS, em face 
de CARMEN DA COSTA PINTO, alegando em síntese o seguinte: “CITAÇÃO”. 
Assim, pelo presente edital, CITA o executado CARMEN DA COSTA PINTO, 
que se encontra em lugar incert o e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias 
efetuar o pagamento da quantia de R$ R$ 20.554,65 (vinte mil quinhentos e cin-
quenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) ou nomear bens à penhora, sob 
pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do 
débito. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, dezessete de novembro 
de dois mil e vinte e um. Eu, Katia Regina Gentile Cairo - Técnico de Atividade 
Judiciária - Matr. 01/26551, digitei. E eu,Bianca Orosco Bullaty - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/18828, o subscrevo.

PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA 
EDITAL DE CITAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM. 
Juiz de Direito, Dr.(a) Erica Batista de Castro, Juiz em Exercício da 1ª Vara Cível Re-
gional da Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, 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. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 
22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj01vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - CPC - Despesas 
Condominiais / Condomínio em Edifício, nº 0020086-78.2019.8.19.0209, requerida 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARADISO RESIDENCE SERVICE, em face de 
MONIQUE GEORGETTE PHILIPPE. Assim, pelo presente edital, CITA o executado 
MONIQUE GEORGETTE PHILIPPE, que se encontra em lugar incerto e desconh 
ecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 3.868,13 
(três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e treze centavos), ficando ciente de que: a) 
caso não efetue o pagamento no prazo, ocorrerá a penhora e avaliação de bens (Art. 
829 e parágrafo 1º do CPC); b) poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis (Art.915, caput, do CPC); c) no caso de integral pagamento no prazo de três 
dias, a verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, parágrafo 1º do CPC). 
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, em 07/10/2021. Eu, Sandra Regina 
Simoes Lessa - Analista Judiciário - Matr. 01/27739, digitei. E eu, Bianca Orosco Bullaty 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/18828, o subscrevo

Gasolina e etanol têm estabilidade 
no fechamento de janeiro

O último levanta-
mento do Índice 
de Preços Ticket 

Log (IPTL), referente ao fe-
chamento de janeiro, apon-
tou estabilidade no preço 
da gasolina e do etanol, se 
comparado às médias de 
dezembro de 2021. A gaso-
lina vendida nos postos bra-
sileiros, passou de R$ 6,890, 
para R$ 6,874, um recuo de 
0,23%. Já o etanol, que no 
último mês do ano passa-
do era comercializado a R$ 
5,779, foi encontrado nas 
bombas a R$ 5,758, baixa 
de 0,36%.

Na análise regional, o Sul 
se destacou com as maiores 
baixas para os dois combus-
tíveis. A gasolina apresentou 
recuo de 1,99%, passando 
de R$ 6,723 para R$ 6,589, 
além de novamente fechar 
o mês com o menor preço 
médio de todo o território 
nacional. O etanol nos pos-
tos da região, que em de-
zembro estava à média de 
R$ 6,188 – e foi o mais caro 
do Brasil – passou para R$ 
6,032, baixa de 2,52%.

Mesmo mantendo esta-

bilidade de preço em rela-
ção ao mês passado, com 
um aumento de 0,07%, a 
Região Sudeste assumiu a 
posição que até então era 
ocupada pelo Centro-Oeste 
e, em janeiro, comercializou 
a gasolina mais cara do país, 
vendida a R$ 6,954.

Em dezembro, o etanol na 
Região Norte já era o segun-
do mais caro entre os postos 
brasileiros. Apesar de está-
vel, neste mês, a região mu-
dou sua posição no ranking 
e figurou com o etanol mais 
caro do país, passando de R$ 
6,090 para R$ 6,080.

Já as bombas do Centro-
-Oeste comercializaram o 
etanol pelo menor preço 
médio entre todas as re-
giões, mesmo com alta de 
2,39% no preço do com-
bustível e valor médio de 
R$ 5,346 passando para R$ 
5,474 em janeiro.

A redução na alíquota do 
Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS), divulgada pelo go-
verno e implementada no 
Rio Grande do Sul no pri-
meiro dia do ano, continuou 

refletindo no preço dos 
combustíveis do estado no 
final do mês. Com redução 
de 5,55%, a gasolina gaú-
cha passou de R$ 7,032 para 
R$ 6,642; e o etanol de R$ 
6,983 para R$ 6,594, baixa 
de 5,57%.

A gasolina que apre-
sentou o maior aumento 
(1,65%) foi a do Rio Gran-
de do Norte, que passou 
de R$ 6,899 para R$ 7,013. 
Porém, o maior preço mé-
dio para o combustível foi 
novamente encontrado no 
Rio de Janeiro, a R$ 7,274. 
Já a menor média para esse 
combustível foi registrada 
no Amapá (R$ 6,385).

O etanol com o maior 
aumento entre todos os 
estados (2,01%) foi o de 
Rondônia, que passou de 
R$ 6,167 para R$ 6,291. 
O maior preço médio foi 
encontrado no Pará, a R$ 
6,508 e o menor em São 
Paulo, por R$ 4,942.

Já de acordo com levan-
tamento da ValeCard entre 
1º e 30 de janeiro em cerca 
de 25 mil estabelecimentos, 
no primeiro mês do ano, o 

preço do litro da gasolina 
recuou 0,15% em compara-
ção com dezembro de 2021. 
Em janeiro, a média nacio-
nal chegou a R$ 6,908, en-
quanto em dezembro o pre-
ço médio foi de R$ 6,918. 
As informações constam 
em levantamento exclusivo 
feito pela ValeCard, empre-
sa especializada em solu-
ções de gestão de frotas.

Rio Grande do Sul (me-
nos 5,08%), Ceará (menos 
1,98%), e Acre (menos 
1,83%) tiveram as maiores 
reduções no preço. Ainda 
assim, alguns estados re-
gistraram alta, como Bahia 
(1,87%), Rio Grande do 
Norte (1,66%) e Roraima 
(1,15%).

Entre as capitais, o valor 
médio do combustível foi de 
R$ 6,865. Rio de Janeiro (R$ 
7,262) e Aracaju (R$ 7,118) 
foram as que apresentaram 
maiores preços em janeiro. 
Já os menores valores mé-
dios foram encontrados em 
Macapá (R$ 6,2335) e Curi-
tiba (R$ 6,330). O preço 
médio do etanol no país em 
janeiro foi de R$ 5,040. 

Justiça impede venda do antigo prédio do MEC

A 23ª Vara Federal 
do Rio de Janeiro 
concedeu liminar 

determinando à União que 
se abstenha de aceitar qual-
quer proposta de compra 
do edifício Palácio Gustavo 
Capanema, antigo Ministé-
rio da Educação e Cultura 
(MEC), na cidade do Rio de 
Janeiro, se essa proposta for 
formulada por entidades, 
instituições e pessoas (jurí-
dicas ou naturais) de natu-
reza privada, sob pena de 
multa diária de R$ 5 mil. A 
ação civil pública foi movi-
da pelo Ministério Público 
Federal (MPF).

Na decisão liminar, a ju-
íza federal Maria Amélia 
Almeida Senos de Carva-
lho deixou claro que não 
há dúvidas de que o bem 
é tombado e que “o risco 
de irreversibilidade está na 
possibilidade contrária, de 
negativa de liminar, autori-

zando a alienação do imó-
vel, o que poderia levar a 
alterações indesejadas e que 
violem o princípio do tom-
bamento”.

A magistrada registrou 
que a União admite que o 
parecer que fundamentaria 
a venda está em vigor e que 
a possibilidade de venda 
continua em discussão in-
ternamente. “Tratando-se 
de patrimônio público cuja 
alienação ainda é cogitada, 
cumpre deferir a liminar”, 
escreveu.

Em agosto de 2021, o 
Ministério da Economia 
começou, pelo Rio de Ja-
neiro, o Feirão de Imóveis 
SPU+. Até o fim do ano, 
estão programados leilões 
também nos estados de São 
Paulo, de Minas Gerais e do 
Rio Grande do Sul, além do 
Distrito Federal. A intenção 
é divulgar o novo modelo 
da Proposta de Aquisição 

de Imóveis (PAI). Com o 
mecanismo, qualquer pes-
soa, física ou jurídica, po-
de apresentar propostas 
de compra de imóveis da 
União.

Em novembro do ano 
passado, o MPF ingressou 
com uma ação para impedir 
a venda do Palácio Gusta-
vo Capanema. A ação foi 
resultado de inquérito civil 
público que investigou no-
tícia da possível venda, em 
um feirão de imóveis pro-
movido pela União, do edi-
fício, localizado na Rua da 
Imprensa.

O valor histórico, cultural 
e arquitetônico do Palácio 
Gustavo Capanema, marco 
da arquitetura moderna bra-
sileira, foi reconhecido pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) em tombamen-
to realizado em 1948.

O prédio foi inaugura-

do em 1945 por Getúlio 
Vargas e foi sede do antigo 
Ministério da Educação e 
Saúde, com projeto arqui-
tetônico de Le Corbusier e 
Oscar Niemeyer, com azu-
lejos de Portinari, esculturas 
de Bruno Giorgi, pinturas 
de Alberto Guignard e José 
Pancetti, e jardins de Burle 
Marx.

Hoje, o prédio abriga em 
16 andares uma biblioteca 
pública, uma sala de espe-
táculos, parte do acervo da 
Biblioteca Nacional e as su-
perintendências de órgãos 
culturais. Além da proteção 
pelo tombamento em nível 
federal, o Palácio Capane-
ma integra, desde 1996, a 
lista indicativa do Brasil pa-
ra reconhecimento do edifí-
cio como patrimônio mun-
dial pela Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco).
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Três perguntas: o mercado de ações em janeiro de 2022
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Harold Thau, só-
cio e analista-chefe 

(CNPI) da Técnica Equity 
Research, divisão da Téc-
nica Consultores, sobre o 
mercado de ações em ja-
neiro.

Como você viu o mer-
cado de ações em janeiro 
de 2022?

O mercado de ações 
brasileiro teve um bom de-
sempenho no mês, com o 
Índice Bovespa subindo 
6,99%. Na opinião da Téc-
nica Equity Research, houve 
uma correção da excessiva 
baixa registrada em 2021 
em relação às principais 
bolsas mundiais. Enquanto 
no ano passado a bolsa no 
Brasil caiu 11,9%, o Dow 
Jones (Nova York) subiu 
18,9%, o Dax (Frankfurt) 
15,8%, o FTSE (Londres) 
14,6%, e o Nikkei (Tóquio) 
4,9%.

Em janeiro, a B3 teve 
uma entrada líquida de cap-
ital estrangeiro de R$ 24,8 
bilhões (até o dia 26). O 
volume supera o número de 
janeiro do ano passado de 
R$ 23,5 bilhões. As princi-
pais razões para isto foram 
a força do dólar frente ao 
real, tornando a aquisição 
de ações baratas em dólar, e 
ao já mencionado desequilí-
brio entre o comportamen-
to da bolsa brasileira e das 
principais bolsas mundiais 
no ano passado. Desta for-

ma, houve uma realocação 
de parte dos recursos para 
o Brasil.

A análise de 2021 e as 
perspectivas para 2022 nos 
permitem tirar algumas 
conclusões. No ano pas-
sado, o Índice Bovespa foi 
fortemente afetado por 
fatores internos, entre os 
quais a elevação da Selic, 
que passou de 2% ao ano 
em março para 9,25% em 
dezembro, com o objetivo 
de combater a inflação, que 
passou de 10% em 2021 
(IPCA).

Para 2022, teremos 
eleições presidenciais em 
outubro, o que pode criar 
condições de turbulência e 
instabilidade para a bolsa no 
Brasil, especialmente se os 
dois candidatos populistas, 
que não têm a preferência 
dos investidores, continu-
arem a liderar as pesquisas. 
Quanto aos mercados glo-
bais, nossa expectativa é 
que as bolsas apresentem 
uma queda de seus índices 
devido à esperada elevação 
dos juros nos Estados Uni-
dos e nos principais países 
da Europa, o que provavel-
mente ocorrerá a partir de 
março, e ao fim das políti-
cas monetárias expansioni-
stas. Com isso, deve haver 
uma redução na diferença 
de comportamento das bol-
sas neste ano em relação a 
2021.

Qual a sua expectati-
va para os resultados do 
4T21 que começarão a 

ser divulgados? De uma 
forma geral, o preço das 
ações está em conformi-
dade com os resultados 
que estão sendo divulga-
dos pelas companhias?

Os resultados das com-
panhias abertas no 4º tri-
mestre devem ser muito 
bons, em linha com aqueles 
divulgados nos nove 
primeiros meses de 2021. 
Nossa expectativa é que os 
lucros cresçam por volta de 
20% na média consolidada 
das empresas do Índice 
Bovespa.

A Técnica Equity Re-
search entende que o preço 
das ações no Brasil poderia 
subir em torno 26% se não 
fosse a conjuntura desfa-
vorável relacionada a eleva-
ção dos juros no Brasil, nos 
Estados Unidos e nos prin-
cipais países europeus, e a 
instabilidade gerada pelas 
eleições presidenciais deste 
ano. Por aqui, a Selic deve 
subir para cerca de 12%. 
É importante salientar que 
taxa de juros elevada faz 
com que o investidor di-
recione um fluxo maior de 
recursos para renda fixa do 
que para ações.

Outra questão a ser 
ponderada está relacio-
nada à taxa de desconto 
(WACC) que os analistas 
e investidores passarão 
a adotar para o fluxo de 
caixa livre das empresas 
na precificação do preço 
justo das ações em 2022 
e anos subsequentes. Ela 
deve sofrer uma eleva-

ção, enquanto as taxas de 
crescimento do fluxo de 
caixa poderão ser redu-
zidas pelo menor cresci-
mento futuro da economia 
brasileira. Assim, o preço 
justo das ações poderá so-
frer redução em relação 
aos atuais.

Na sua opinião, quais 
seriam os setores que po-
dem apresentar um com-
portamento mais estável 
e com bom desempenho 
em 2022 apesar da vola-
tilidade que deve ocor-
rer no mercado de ações 
neste ano?

Os setores que podem 
apresentar um melhor com-
portamento em relação aos 
demais são aqueles que es-
tão relacionados às necessi-
dades básicas da população 
e das empresas. Cito como 
destaques Energia Elétrica, 
Telecomunicações, Sanea-
mento e Água, Alimentos, 
Supermercados, incluindo 
atacarejos, e Saúde, espe-
cialmente farmácias e labo-
ratórios. Com a elevação 
das taxas de juros, as insti-
tuições financeiras também 
devem ter um bom com-
portamento.

As commodities interna-
cionais que o Brasil exporta 
como minério de ferro, 
agrícolas e alimentícias 
também serão beneficia-
das, pois as economias dos 
países estrangeiros que são 
grandes compradores, espe-
cialmente a China, deverão 
ter boas expansões.

Perspectivas da economia e o desempenho do setor de seguros

Duas seções - uma 
sobre a conjuntu-
ra macroeconômi-

ca e outra sobre o setor de 
seguros com dados de no-
vembro de 2021- integram 
a nova edição da Conjun-
tura CNseg, publicação da 
Confederação Nacional das 
Seguradoras. Ambas aju-
dam a entender as tendên-
cias da economia brasileira 
e o comportamento dos 
seguros, após ampla análise 
apresentada pela Conjuntu-
ra CNseg noº 62, no Edi-
torial do presidente Marcio 
Coriolano.

O texto econômico ratifi-
ca que a inflação se mostra 
mais resiliente do que o es-
perado em todo o mundo, 
mas especialmente nos Es-
tados Unidos. “Se no Brasil 
enfrentamos umquadro em 
que tanto a inflação quanto 
a atividade apontam para 
baixo, na maior economia 
do mundo a preocupação 
é com a atividade demasia-
damente aquecida e os seus 
efeitos sobre os preços, que 
deixou de ser avaliada co-
mo apenas transitória e de 
oferta. Com isso, a política 
monetária americana vem 

apontando na direção da 
retirada mais rápida dos es-
tímulos que vigoram desde 
há muito tempo”.

A conclusão é de enormes 
desafios para a economia do 
país em 2022. Envolve fragi-
lidades fiscais, a forma como 
tratar a questão dos preços 
dos combustíveis e a con-
dução da política monetária. 
A análise assinala que, no 
segundo ano de convivência 
com a pandemia, o mundo 
está distante de superar seus 
danos econômicos e sociais 
plenamente, o que retarda a 
retomada global.

Fica claro que todos te-
rão de lidar com a Covid-19 
e seus desdobramentos por 
bastante tempo. Chegou a 
haver um momento em que 
a percepção era de que o 
pior já havia passado, mas 
a emergência da variante 
Ômicron, produzindo no-
vos recordes de casos no 
mundo, e provocado a volta 
de diversas medidas de res-
trição à circulação e às ativi-
dades econômicas, mudou 
esse quadro.

Em consequência dis-
so, países como a China 
começam a perder “pre-

ciosos pontos decresci-
mento”, os gargalos estru-
turais nas cadeias globais 
persistem, alimentando a 
inflação global e susten-
tando a alta de commodi-
ties estratégicas, como o 
petróleo. Acrescente-se ao 
quadro as tensões geopolí-
ticas na Europa, tendo em 
vista o risco de invasão da 
Ucrânia pela Rússia. São 
desafios adicionais para a 
formulação das políticas 
econômicas.

Na seção sobre a análise 
do mercado de seguros, é 
destacada que a arrecadação 

acumulada em 11 meses de 
2021, de R$ 275,3 bilhões 
em prêmios de Seguros, 
contribuições de Previdên-
cia Complementar e Títulos 
de Capitalização, foi recor-
de nos últimos cinco anos 
(sem Saúde Suplementar e 
Dpvat). Também positivos, 
os segmentos de Cobertura 
de Pessoas e de Capitali-
zação cresceram, respecti-
vamente, 14,1% e 6,2% na 
comparação de 11 meses 
(de 2021 versus 2020), taxas 
suficientes para repor per-
das ocorridas em 2020, da-
dos os efeitos da pandemia.

CEM lista os fatores de risco para a retomada global este ano

A primeira reunião do 
ano do Comitê de 
Estudos de Merca-

do (CEM) da Confederação 
Nacional das Seguradoras 
(CNseg) tratou dos fatores 
que poderão afetar o ritmo 
de retomada da economia 
global em 2022 e as conse-
quências disso para o Brasil.

Tensão geopolítica na Eu-
ropa, com o risco de invasão 
da Ucrânia pela Rússia, ma-
nutenção da inflação global, 
o avanço mundial da varian-
te Ômicron (e seus desdo-
bramentos indesejáveis), os 
preços em alta do petróleo, 
provável alta acelerada dos 
juros básicos da economia 

americana e a perspectiva de 
desaceleração da China, da-
das as medidas severas para 
conter a Covid-19, estão en-
tre os problemas que países 
emergentes deverão colocar 
no radar, já que são os mais 
propensos a sentir os efeitos 
de uma desaceleração global.

“Será um ano particular-
mente difícil para os emer-
gentes (até para a China), 
sob os quais o aperto das 
condições monetárias glo-
bais tende a ter um peso 
maior”, relatou o econo-
mista Luiz Roberto Cunha, 
membro do CEM, desta-
cando, entre as consequ-
ências, menores fluxos de 

investimentos externos, 
desvalorizações cambiais, 
pressões inflacionárias adi-
cionais, em um cenário de 
inflação global resiliente.

Dois dos principais parcei-
ros brasileiros - EUA e China 
- seguem em caminhos opos-
tos em termos de retomada. 
EUA demonstram forte cres-
cimento, de 6,9% anualizado 
no último trimestre, ao passo 
que a China perde pontos de 
expansão, em virtude de sua 
política de buscar zerar no-
vos casos de Covid-19. Um 
pode elevar os juros e, com 
isso, reduzir fluxos de capi-
tais para o Brasil, e o outro 
pode adiar o fim dos garga-

los estruturais que travam a 
produção das cadeias globais. 
O resultado disso seria uma 
inflação permanentemente 
alta e ameaças reais no nível 
de atividades, principalmente 
em países emergentes.

Ao lado do cenário ex-
terno, a eleição presidencial 
de outubro, juros e inflação 
mais elevados e as questões 
fiscais foram outros te-
mas tratados na reunião do 
CEM. A conclusão é de que, 
com tantas variáveis capa-
zes de afetar o ritmo de re-
cuperação, o cenário básico 
de 2022 é ainda de incerte-
za. O desempenho positivo 
do setor, cuja arrecadação 

cresceu 13,3%, para R$ 
275,3 bilhões até novembro 
(sem Saúde e DPVAT), foi 
outro tópico abordado no 
encontro, além do avanço 
da sinistralidade em algu-
mas carteiras, como a de 
Automóvel. Nesse caso, 
o sinistro apresentou uma 
evolução de 40%, a maior 
da série histórica, ao pas-
so que a arrecadação subiu 
17,2% na comparação de 
novembro de 2021 versus 
o mesmo mês de 2020. Pela 
variação de 12 meses, cons-
tata-se uma recuperação em 
v da sinistralidade.

Também o Seguro Rural 
segue com forte pressão nas 

despesas com indenizações. 
O Rural acumulou R$ 9 bi-
lhões em prêmios até novem-
bro, crescimento de 38,8% 
sobre 2020. Ao passo que 
os sinistros têm apresentado 
forte aumento- atingiram R$ 
4,1 bilhões - devido à seca no 
Sul e às fortes chuvas no Su-
deste e em parte do Nordeste 
do país.

Na carteira de Vida, a arre-
cadação mantém a tendência 
de crescimento, ao passo que 
o volume de sinistro dá sinais 
de desaceleração, após pico 
ocorrido de abril e agosto do 
ano passado, quando chegou 
a pagar mais de R$ 1 bi /por 
mês.

Capitalização espera 
retomada sustentável  
de crescimento 

O mercado de Ca-
pitalização deve 
registrar em 2022 

uma retomada sustentável 
em termos de crescimento 
em todas as regiões do pa-
ís. Os números obtidos até 
novembro de 2021 apon-
tam para esse processo 
evolutivo: as receitas tota-
lizaram R$ 22,19 bilhões, 
incremento de 6,25% no 
acumulado anual, se com-
paradas a igual período de 
2020. Para a Federação 
Nacional de Capitalização 
(FenaCap), esse cenário 
reforça a perspectiva de 
crescimento de dois dígi-
tos para este ano.

Por regiões, o Centro-
Oeste apresentou maior 
crescimento (15,3%), segui-
do do Norte (9,4%), Sudes-
te (6%), Nordeste (4,58%) 
e Sul (3,12%). As reservas 
técnicas, que medem a ro-
bustez financeira do setor, 
totalizaram R$ 33,22 bi-
lhões, alta de 2,4%, em re-
lação ao mesmo período de 
2020

Os títulos da modalida-
de tradicional continuam 
liderando as vendas, com 
71% da receita, seguidos 
pela Filantropia Premiá-
vel (13%), Instrumento de 
Garantia (12%), Incentivo 
(3%). Popular e Compra 
Programada somam o 1% 
restante. Destaque para 
a Filantropia Premiável, 
aquela em que o compra-
dor cede direito ao resgate 
de sua reserva para uma 
instituição de caridade, e 

ainda concorre a prêmios 
de sorteios.

A Filantropia Premiável 
foi a modalidade que ob-
teve maior performance 
até novembro: apresentou 
alta de 61% em compara-
ção ao mesmo período do 
ano passado. Nestes 11 
meses de 2021, esses pro-
dutos contribuíram com 
um apoio de mais de R$ 
1,2 bilhão às entidades que 
realizam ações voltadas ao 
trabalho social.

Marcelo Farinha, presi-
dente de FenaCap, reforça 
que, ao longo dos anos, a 
Capitalização se desenvol-
veu a partir das necessida-
des dos públicos de inte-
resse e passou a oferecer 
soluções simples que, com-
binadas com sorteios, são 
capazes de atender de ma-
neira diferenciada a novas 
e crescentes demandas da 
sociedade.

“Essa característica 
abriu uma nova perspec-
tiva de mercado, inclusive 
para corretores de seguros. 
Somos capazes de atender 
às demandas de pratica-
mente todos os segmentos 
de negócios. Com produ-
tos voltados para pessoa 
física ou jurídica e com va-
lores acessíveis, para qual-
quer tamanho de bolso, 
extremamente inclusivo e 
de simples contratação, a 
Capitalização demonstra 
toda a sua versatilidade e 
aderência às necessidades 
dos consumidores”, com-
plementa.
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EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial,
estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227 – Gr. 704, Centro
– Rio de Janeiro – RJ., tel. (21) 2533-7978,
www.machadoleiloes.com.br,  faz saber que, devidamente
autorizada pela fiduciária/credora CONSTRUTORA SANTA ISABEL
S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-48, venderá,
em primeiro público leilão presencial, no dia 17/02/2022, com
início às 14:00 horas,  na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 –
Centro /RJ., o  imóvel identificado como Apartamento 707 do
prédio situado na Rua Alfredo Lopes de Souza, nº 25, na
freguesia de Jacarepaguá, com direito a 2 vagas de garagem,
sendo 1 vaga coberta indistintamente situada no subsolo e 1
vaga descoberta indistintamente situada no pavimento de
acesso e correspondentes frações ideais de 130.71/16355,36
para o apartamento, de 23,77/16355,36 para a vaga de garagem
coberta e de 27,48/16355,36 para a vaga de garagem
descoberta, tendo o terreno as medidas, características e
confrontações constantes da matrícula nº 422548 do 9º Ofício
de Registro de Imóveis, conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/
11/1997, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e nº
13.465/2017, combinada com as cláusulas do Contrato de
Compra e Venda, firmado em 27/03/2017, com garantia de
alienação fiduciária registrada na matrícula  nº 422548 sob os nos

R-11 e R-12, venda essa que se faz para pagamento àquela
fiduciária/credora da dívida, vencida e vincenda mais acessórios
legais e contratuais, que não foram pagos pelos fiduciantes/
devedores JOÃO GOMES DE ASSUMPÇÃO, CPF nº. 522.619.727-
68, e sua mulher CLAUDIA DOS SANTOS NEVES DE ASSUMPÇÃO,
CPF nº. 945.099.807-87, nos termos do supra referido contrato,
tendo eles sido previamente constituídos em mora, que não
emendaram, e, em consequência, consolidada a plena
propriedade em nome da fiduciária/credora, consoante ato AV-
16 da matrícula 422548 do 9º Ofício do Registro de Imóveis. O
imóvel será ofertado a quem mais der, desde que em lance igual
ou superior a R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais)
mais os encargos em atraso a serem informados no ato da praça,
valor aquele fixado por reavaliação nos termos do contrato acima
referido. Ficam cientes os interessados de que a arrematação
far-se-á mediante o pagamento imediato pelo arrematante do
lanço vencedor acrescido de 5% de comissão à Leiloeira,
incidentes sobre o valor da arrematação, e sub-rogação nos
encargos em aberto. Caso o imóvel objeto do leilão esteja
ocupado, o arrematante será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da Lei nº 9.514/
1997. Os devedores acima identificados e seus procuradores,
Sr. JORGE LUIZ GOMES DE ASSUMPÇÃO, CPF nº 976.825.947-
72, e Sra. TATIANA NEVES DE ASSUMPÇÃO, CPF nº 174.306.547-
70, ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização
do presente leilão, caso não sejam pessoalmente localizados
quando da tentativa de entrega de notificação pessoal e eletrônica
que lhes serão dirigidas para ciência dos Atos. Na forma do § 2º-
B do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/
2017, até a data da realização do segundo leilão é assegurado
aos devedores fiduciantes o direito de preferência para adquirir o
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida somado (i)
aos encargos e despesas de que trata o § 2º daquele artigo, (ii)
aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
intervivos, (iii) ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de
consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor
fiduciário, e (iv) às despesas inerentes ao procedimento de
cobrança e leilão, incumbindo, também, aos devedores
fiduciantes o pagamento dos encargos tributários e despesas
exigíveis para a nova aquisição do imóvel de que trata aquele
parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Caso não haja
licitantes, fica desde já designado o dia 07/03/2022, no mesmo
horário e local, com preço mínimo correspondente a 51%
(cinquenta e um por cento) do valor mínimo do primeiro leilão
mais os acréscimos supra indicados. A Leiloeira acha-se
habilitada a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como
apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora,
bem como proceder os atos necessários à formalização da
arrematação. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2022. Norma Maria
Machado, Leiloeira Pública Oficial.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS,
INFORMAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
Sediado na R. Senador Dantas, 71  sala 804, Centro/Rio de Janeiro   – RJ.

E  D  I  T  A  L
Em cumprimento ao disposto nos artigos trigésimo quarto e trigésimo quinto
do Estatuto Social desse Sindicato, comunicamos que foi registrada uma
única Chapa, conforme discriminado abaixo, abrindo-se o prazo de 10
(dez) dias para impugnações, cumprindo o  Aviso publicado no dia 18 de
janeiro de 2022,  neste Jornal. CHAPA ÚNICA -  DIRETORIA – PRESIDENTE:
Wilvandir Cunha Galvão de Lima,  brasileiro, casado, advogado, inscrito
na OAB/RJ sob o nº 68.777 e no CPF nº 602.325.527-20, representando
a empresa Locatelli Soluções Administrativas Eireli, portadora do CNPJ nº
07.605.232/0001-12; VICE-PRESIDENTE: Luis Henrique Santos da Costa,
,  brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 132278 e do
CPF nº 075.693.817-18, representando a Empresa Quintanilha de Sá
Assessoria e Consultoria Ltda-ME, portadora do CNPJ nº 11.066.569/
0001-76; SECRETÁRIO: Janaina Silvério Junho, brasileira, casada, Téc.
Contábil, portadora da identidade nº 12.403.229-3 – emitida pelo SSP/IFP/
RJ e do CPF nº 082.140.847-09, representando a Empresa  Jaroger Serviços
Empresariais Ltda-ME, portadora do CNPJ nº 10.963.562/0001-94;
TESOUREIRO: Rogério Fernandes Marrão, brasileiro, casado, Téc. Contábil,
portador da identidade nº 15709049 -  emitida pelo SSP/IFP/SP e do CPF nº
055.213.508-96, representando a Empresa Jaroger Serviços Empresariais
Ltda-ME, portadora do CNPJ nº 10.963.562/0001-94; DIRETOR DE
RELAÇÕES SINDICAIS: Monique Oliveira da Silva, brasileira, solteira,
portadora da identidade nº 20946108-6 emitida pelo Detran/RJ , inscrita no
CPF nº 059.214.207-86, representando a empresa Suzuki Promotora de
Eventos Ltda, portadora do CNPJ nº 11.057.431/0001-00; SUPLENTE DE
DIRETORIA: Silvia Maria Fernandes Robles, portuguesa, casada,
empresaria, portadora da identidade nº. W297881-R emitida pelo DPMAF/
DPF e do CPF nº. 933.738.728-04, representando a empresa Robles
Consult Cobrança e Assessoria Empresarial Ltda, portadora do CNPJ nº
11.272.004/0001-45; CONSELHO FISCAL: Paulo de Souza Lima, brasileiro,
solteiro, portador da identidade nº. 091917/0-6, emitida pelo CRC/RJ e do
CPF nº. 281.933.697-34, representando a empresa Assunção & Caldeira
Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda, portadora do CNPJ nº
11.021.786/0001-40; CONSELHO FISCAL: Cledenilson da Costa Silva,
brasileiro, casado, portador da identidade nº 08225118-2 emitida pelo IFP/
RJ, inscrito no CPF nº  001.409.157-70, representando a empresa Denis
Promoções e Eventos Ltda ME, portadora do CNPJ nº 11.073.766/0001-
12; CONSELHO  FISCAL: Vinicius Robles, portador da identidade nº.
7.666.396-6, emitida pelo SSP/SP e do CPF nº. 947.850.238-72,
representando a empresa Robles Consult Cobrança e Assessoria
Empresarial Ltda, portadora do CNPJ nº11.272.004/0001-45; SUPLENTE
DE CONSELHO FISCAL: Jurandyr Moreno de Assunção, brasileiro, solteiro,
portador da identidade nº 819718599 emitida pelo Detran/RJ, inscrita no
CPF nº 024.722.627-01, representando a empresa Assunção & Caldeira
Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda, portadora do CNPJ nº
11.021.786/0001-40; SUPLENTE DE CONSELHO FISCAL: Anndre
Fernandes Galvão, portador da identidade nº. 36.035.571-7, emitida pelo
SSP/SP e do CPF nº. 116.376.267-97,  representando a empresa Servpesqui
Pesquisas e Informações Ltda ME, portadora do CNPJ nº 11.044.115/
0001-02; SUPLENTE DE CONSELHO FISCAL: Fabiano Rodrigues Leite,
brasileiro, solteiro, portador da identidade nº. 29104726-4, emitida pelo
IFP/RJ e do CPF nº. 064.037.594-42,  representando a empresa LF
Sondagens e Investigação Geotécnica Eireli.  Publica-se o presente Edital.

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022
SEAPIPEPREST

Wilvandir Cunha Galvão de Lima
Presidente

VIOS ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 43.870.309/0001-45 – NIRE 33.3.0034052-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) LOCAL, DATA E HORA: Sede da VIOS ENGENHARIA AMBIENTAL 
S.A. (“Companhia”), na Rua Santa Luzia, nº 651, Pav. 20, Parte, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, no dia 06 de dezembro de 2021, 
às 09:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Foram dispensadas 
as formalidades de convocação tendo em vista o comparecimento da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 
3) MESA: Presidente: Antônio Carlos Ferrari Salmeron; e Secretário: 
Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO DIA: a) Alteração da composição 
da Diretoria. 5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade e sem ressalvas, foram 
tomadas as seguintes deliberações pelos Conselheiros da Companhia: 
a) Destituir, a partir desta data, o Sr. Carlos José Petrocchi Vieira, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 
1.581.954 - SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob nº 095.771.517-01, com 
endereço profissional na Avenida Carlos Alberto Chebabe, nº 1.249, Parte, 
Parque São Mateus, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.073-506, do 
cargo de Diretor da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes 
serviços prestados, dando-lhe plena, ampla, irrevogável e irrestrita 
quitação em relação a todos os atos por ele praticados na qualidade de 
Diretor; b) Ato contínuo, aprovar a eleição do Sr. Sebastião da Costa 
Pereira Neto, abaixo qualificado, como Diretor, sem remuneração, com 
mandato até o dia 07/10/2024, encerrando junto com o outro integrante 
da Diretoria da Companhia, restando tal órgão composto da seguinte 
forma: i) Diretor sem Designação Específica: Fábio de Andrade Pereira, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade nº 06770427-0 - 
SESP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 891.629.787-72, com endereço 
profissional Avenida Carlos Alberto Chebabe, nº 1.249, Parte, Parque São 
Mateus, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP: 28.073-506; e ii) Diretor sem 
Designação Específica: Sebastião da Costa Pereira Neto, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 83.100.461-5 
- CREA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 469.801.487-53, com endereço 
profissional na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, Sala 609, Torre A, 
Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-053. c) O Sr. Sebastião da 
Costa Pereira Neto será investido em seu cargo mediante a lavratura e 
assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da 
Companhia, e declara, desde já, que atende aos requisitos do art. 147 da 
Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S/A”), isto é, não está impedido de exercer a 
administração da Companhia, por lei especial ou condenação criminal por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 
6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a 
presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 
7) ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Antônio Carlos Ferrari Salmeron e 
Secretário da Mesa: Ricardo Mota de Farias. Conselheiros: Antônio Carlos 
Ferrari Salmeron (Presidente do Conselho), Hudson Bonno (Conselheiro) 
e Ricardo Mota de Farias (Conselheiro). “Confere com o original lavrado 
no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias - Secretário da Mesa. Certidão 
- Jucerja - Registrada sob o nº 00004731647 em 19/01/2022. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

SEGUNDA VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ 
 EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) 
Livingstone dos Santos Silva Filho - Juiz Titular do Cartório da 2ª Vara Cível da 
Regional de Jacarepaguá, 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 Professora Francisca Piragibe, 80 Forum CEP: 22760-195 
- Taquara - Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da 
Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 
17.03.2016) - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0005845-
59.2015.8.19.0203, movida por GRUPAMENTO RESIDENCIAL RESERVA DO 
PARQUE em face de SIMONE FERREIRA DA SILVA, objetivando citar o réu. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu SIMONE FERREIRA DA SILVA, que se 
encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e nove 
de novembro de dois mil e vinte e um. Eu,Vanusa Margarete Gomes Vasques - 
Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30629, digitei. E eu, Alessandra Mendes 
Viana - Chefe de Serventia - Matr. 01/29700, o subscrevo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPAL SP – COOPERATIVA DE
CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.
O Diretor Presidente da COOPAL SP – COOPERATIVA DE CONSUMO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CNPJ nº
38.347.205/0001-10, Inscrição Estadual nº 799.318.120.110, NIRE nº
3540018926-6, com sede na Rua Maurício Jacquey nº 200, sala 06, Vila
Helena, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09635-080, convida a presença
de todo o quadro societário composto de (23) vinte e três cooperantes
para comparecer em sua sede no dia 12/02/2022 com primeira chamada
as 08:00h, segunda chamada as 09:00h e terceira e última chamada as
10:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 2022 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia
deste edital também será afixado em local visível na sede da cooperativa
e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro social, para
deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os assuntos
constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos
diretivos da cooperativa no exercício 2021; (2) O balanço e da destinação
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com
todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 2021 e (3)
Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do
Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, e logo em seguida para a
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a
seguinte pauta: (1) Entrada e saída de associados; (2) Alteração
estatutária. São Bernardo do Campo/SP, 02 de fevereiro de 2022.
Robson dos Santos Miranda - CPF 253.732.018-20 - Diretor Presidente.

VIGÉSIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Josimar 
de Miranda Andrade - Juiz Titular do Cartório da 20ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele co-
nhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo 
Braga, 115 L1 SL 201 CORR C CEP: 20020-000 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 
3133-2376 e-mail: cap20vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Proce-
dimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Adjudicação 
Compulsória / Propriedade, de nº 0154974-46.2007.8.19.0001 (2007.001.151062-9), 
movida por MARIO LAMOSA FILHO em face de NAIR GONÇALVES ESTEVES, 
objetivando ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA do apartamento 706 do prédio situado 
na Av. Rainha Elizabeth , n°. 706, e correspondente fracão ideal 0,015 do respectivo 
terreno, nesta cidade). Assim, pelo presente edital CITA o réu NAIR GONÇALVES 
ESTEVES, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze 
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-
-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça 
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2022 
Eu, Flavio Plastina Cardoso - Chefe de Serventia - Matr. 01/22061, digitei. E eu, Flavio 
Plastina Cardoso - Chefe de Serventia - Matr. 01/22061, o subscrevo.

Novo CFO da Vale diz que 
pretende reduzir riscos
A Vale está sob no-

vo comando. O 
CFO é o Gusta-

vo Pimenta que apresen-
tou suas novas linhas de 
conduta em reunião com 
analistas de mercado. Pi-
menta ingressou na Vale 
em novembro do ano pas-
sado vindo da AES Cor-
poration. A XP divulgou 
um relatório, assinado por 
Andre Vidal, Head Óleo, 
Gás e Materiais Básicos, 
Victor Burke, Analista de 
Materiais Básicos, Petró-
leo e Gás, Thales Carmo, 
Analista de Mineração & 
Siderurgia e Papel & Celu-
lose, que pontua as princi-
pais ideias da nova gestão.
Os principais temas abor-
dados foram: (i) visão 
geral do mercado; (ii) es-
tratégia de volumes da 
Vale; (iii) foco da gestão; 
(iv) estrutura de capital e 
(v) divisão de metais bá-
sicos. “Mantemos nossa 
visão positiva para Va-
le”, destacou o relatório. 

Principais pontos

Conforme o relatório, 
não houve grandes novida-
des ou mudanças relevantes 
nas atuais práticas de ges-
tão, mas Pimenta divulgou 
alguns de seus pensamentos 
sobre a Vale. Os principais 
pontos discutidos foram: 
Visão geral do mercado - 
A gestão da Vale está mais 
otimista com a atividade na 
China em 2022. A opinião 
da companhia é que não 
deve ser um pouso força-
do da atividade econômica 
principalmente por conta 
das medidas governamen-
tais para estimular o cres-
cimento da infraestrutura. 
Portanto, a produção de aço 
deve permanecer em torno 
de um bilhão de toneladas, 
e manter um mercado aper-
tado no primeiro semestre 
do ano. No lado da oferta, 
não deve ter crescimento 
este ano.

Estratégia de volumes - Pi-
menta destacou a abordagem 

de “valor sobre volume” para 
a produção da Vale, uma vez 
que um aumento acentua-
do nos volumes da empresa 
pode reduzir os preços. Ele 
enfatizou que os volumes 
adicionais para atingir a mar-
ca de 400Mt só serão pro-
duzidos se o mercado puder 
absorvê-los.

Foco da gestão - O fo-
co principal do novo CFO 
continua sendo a redução 
do risco das operações por 
meio do descomissiona-
mento de barragens, au-
mentando a eficiência (Sr. 
Pimenta reiterou que é pos-
sível chegar a US$ 1 bilhão 
por ano em eficiência nas 
iniciativas de redução de 
custos) e diferença de valu-
ation para os seus pares. O 
retorno em dinheiro para os 
acionistas (dividendos + re-
compra de ações) deve con-
tinuar sendo uma priorida-
de, sem grandes planos de 
investimentos ou grandes 
fusões e aquisições à vista.

Estrutura de capital - O 

nível atual de US$ 15bi pa-
rece justo, mas com paga-
mentos de dívidas estendi-
das e redução do risco das 
operações, pode avançar 
para 1x Dívida Líquida/
EBITDA, o que pode signi-
ficar uma dívida líquida em 
torno de R$ 20 bilhões.

Divisão Metais Básicos 
- Ainda estão avaliando to-
das as possibilidades, mas 
a prioridade é aumentar as 
operações e otimizar cus-
tos. Um spin-off  depende-
ria se o mercado precificaria 
o potencial do negócio en-
tre outras variáveis.

Opinião - Sem grandes 
mudanças na estratégia da 
Vale, por enquanto. Apenas 
a abordagem “valor no lugar 
de volumes” que difere um 
pouco do discurso do Vale 
Day, em que o aumento de 
volumes foi o foco. “Man-
temos nossa recomendação 
de Compra para a Vale com 
preço-alvo de R$ 97/ação e 
US$ 17,6/ADR”, assinalou 
os autores do relatório.

Santander: Bom resultado 
anual com 4º tri mais fraco

O Santander Brasil 
(SANB11), sub-
sidiária do banco 

espanhol Banco Santander, 
apurou lucro líquido geren-
cial de R$ 3,880 bilhões no 
quarto trimestre de 2021 
(4T21). O resultado signi-
fica uma redução de 10,6% 
em relação ao terceiro tri-
mestre de 2021. Mas anali-
sando o ano todo, em 2021 
o lucro líquido gerencial do 
banco foi de R$ 16,347 bi-
lhões, aumento de 7% na 
comparação com 2020. O 
Santander puxou a informa-
ção positiva do balanço que 
foi a margem com clientes, 
que cresceu 9,8% no ano, 
influenciada principalmente 
por maiores volumes.

“O Santander reportou 
um resultado abaixo da 
nossa expectativa, com um 
lucro líquido de R$ 3,9 bi 
(+10,6% t/t e -9,7% R/E) e 
ROAE de 20,0% (-2 p.p. t/t 
e -1,8 p.p. R/E)”, destacou 
relatório do Banco inter di-
vulgado nesta quarta-feira.

De acordo com a análise, 
o desempenho mais fraco no 
trimestre foi direcionado pela 
redução na margem financei-

ra bruta, impactada pela mar-
gem com mercado (resulta-
do com tesouraria), que caiu 
30,9% t/t, reportando um 
número mais normalizado 
frente ao histórico do ban-
co, que estava performando 
acima da média nesta linha 
nos últimos trimestres. “Ape-
sar disso, houve um desem-
penho positivo na margem 
com clientes e serviços, e 
tarifas desempenharam bem, 
evoluindo com a sazonalida-
de de fim de ano na renda 
com cartões e em seguros, 
com maior volume de reno-
vações”, citou.

Os serviços de conta cor-
rente começaram a apresen-
tar queda no trimestre, sen-
tindo os efeitos da maior 
transacionalidade do Pix. 
“Entendemos que o nível 
de resultado apresentado 
neste trimestre pode ser es-
perado para os próximos, 
direcionados pela pressão 
na margem financeira vinda 
(i) de menores volumes de 
crédito e (ii) resultados de 
floating normalizados, (iii) 
aumento da inadimplência 
e (iv) inflação pressionando 
as despesas operacionais”. 
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