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Presidente age como se o país fosse
o quintal da sua casa da Barra.
Por Paulo Alonso, página 2

Assembleia aprovou projetos
importantes. Por Sidnei Domingues e
Sérgio Braga, página 4

Triste, mesmo, um governador
católico que se cala.
Por Bayard Boiteux, página 3

Bolsonaro e
Castillo: direita
e esquerda se
encontram
Os presidentes do Brasil, Jair
Bolsonaro, e do Peru, Pedro Castillo, reafirmaram nesta quinta-feira a decisão de “continuar
avançando na construção de uma
aliança estratégica” entre os dois
países, em encontro em Porto Velho, capital de Rondônia.
Após o encontro, os dirigentes
afirmaram em comunicado conjunto que a intenção se baseia nos
laços históricos de amizade entre
os dois povos, na extensa fronteira comum e no potencial de complementação e integração entre as
duas economias.
Foi uma reunião de polos políticos opostos: Bolsonaro é de extrema-direita, enquanto Castillo,
recém-eleito, é marxista. Eles destacaram a recuperação do comércio bilateral em 2021, que atingiu
cerca de US$ 4,3 bilhões.
Os dois presidentes concordaram em criar um grupo de
trabalho com vistas a explorar a
geração de novos fluxos de comércio e investimentos na fronteira amazônica e “identificar
soluções logísticas multimodais
que garantam ganhos de competitividade para os produtos dos
dois países”.

Agro e indústria devem se mexer
para reduzir o consumo de água
Uso doméstico é de pouco mais de 2% do total

M

onitoramento das bacias hidrográficas realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), no final do ano passado,
constatou que o país viveu a pior
crise hídrica dos últimos 91 anos.
Com isso, reforçaram-se as campanhas de incentivo à economia
de recursos como água e energia,
mas, ao contrário do que muitos
imaginam, o uso doméstico representa pouco mais de 2% da utilização dos recursos hídricos. Setores
como agronegócio e indústria são
os principais consumidores.
De acordo com a Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO),

somente a irrigação de lavouras é
responsável por 72% do consumo
no Brasil. A atividade industrial
responde por 22%. O comércio
representa o restante.
Ou seja, o esforço de reduzir
o consumo em casas e comércios
atinge uma pequena parcela do
consumo. Quando aplicadas na
agricultura, as soluções de reaproveitamento de água são diferentes.
A água utilizada em outros processos de produção no campo pode
ser reaproveitada após passar por
estações de tratamento, para que
esteja nas condições adequadas
para irrigação da lavoura.
Desde a década de 1980, o consumo global de água vem crescen-

do 1% ao ano. Ou seja, a crise do
momento é um alerta de um problema que já se estende há anos e,
por isso, é urgente repensar a gestão dos nossos recursos hídricos.
Alguns estados iniciaram 2022
sofrendo com fortes chuvas, já outros com a seca. As altas temperaturas no Sul do país, levam a uma
estiagem com perdas que devem
passar da casa dos R$ 19 bilhões
para o agronegócio. Somente no
Rio Grande do Sul, 209 municípios
decretaram emergência. A cada dia
de calor, com baixa umidade e falta
de chuvas, os danos são expressivos, não apenas para o agronegócio,
como para a saúde e para o agravamento da crise hídrica/energética.

Joaquin Hernandez/Xinhua

Contradição:
Ministério da
Saúde exige
prova de vida
Ao mesmo tempo em que o
governo anuncia fim da prova de
vida para aposentados e pensionistas do INSS, o Ministério da
Saúde suspendeu o pagamento
de aposentadorias e pensões dos
servidores que ainda não fizeram
a prova de vida. No Rio de Janeiro, a suspensão atinge 1.500 idosos que, segundo o Ministério, só
voltarão a receber seus proventos
no início de março caso realizem
a prova de vida até o dia 15 deste
mês.
Dirigente do Sindsprev/RJ,
sindicato dos servidores da Pasta, a servidora Cristiane Gerardo
classificou de inaceitável e contraditória a suspensão dos proventos de aposentados e pensionistas. “Como esses idosos vão
sobreviver até o início de março? Como vão comprar comida
e remédios? Como vão morar
e suprir suas necessidades mais
básicas?”

Lula diz que
mudará política
de preços
da Petrobras
O ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) afirmou nesta
quinta-feira que, se eleito, vai acabar com o Preço de Paridade de
Importação (PPI), política adotada
pela Petrobras a partir do Governo Michel Temer (MDB) apontada
como responsável pela disparada
do preço dos combustíveis.
“Eu não posso enriquecer o
acionista americano e empobrecer
a dona de casa que vai comprar
um quilo de feijão e pagar mais
caro por conta do preço da gasolina”, disse o candidato a presidente, que lidera as pesquisas, em entrevista à Rede de Rádios Paraná.
Só em 2021, os dividendos pagos pela Petrobras à União somam R$ 27,1 bilhões, afirmou
em recente artigo o presidente
da estatal, general Joaquim Silva
e Luna. A União detém 28,67%
das ações. Como os investidores
estrangeiros controlam 43,06%
do capital, a fatia de dividendos
pagos a eles no ano passado somou R$ 40,7 bilhões. As ações da
empresa na Bolsa brasileira caíram
1,07% nesta quinta-feira.
Lula lembrou que cerca de 40%
da inflação é causada por áreas
que o governo poderia regular.
Mas, segundo o ex-presidente,
Bolsonaro prefere desmontar a
infraestrutura elétrica e a indústria
de óleo e gás e deixar a conta de
luz nas alturas e dolarizar o preço
dos combustíveis.
Segundo levantamento do Dieese/FUP, entre janeiro de 2019 e
janeiro de 2022, houve aumento
de 116% na gasolina nas refinarias, contra inflação de 20%.

COTAÇÕES

Cuba tem prejuízo de US$ 144 bi em
60 anos de bloqueio norte-americano
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m 3 de fevereiro de 1962,
o então presidente dos
Estados Unidos, John F.
Kennedy (1961–1963), assinou a
ordem presidencial 3447 que declarou o embargo total ao comércio com Cuba, invocando a Lei de
Comércio com o Inimigo de 1917.
Os cubanos denunciaram, nesta
quinta-feira, o 60º aniversário da
proclamação do bloqueio, medida
que causou prejuízos milionários
e impede o desenvolvimento nor-

mal. “A partir de então, a política de
cerco e asfixia econômica se consolidou como eixo central da estratégia destinada a restringir o direito
legítimo dos cubanos de defender
sua soberania e forjar um projeto
emancipatório, alheio à dominação
imperialista”, denunciou um comunicado do governo cubano.
O comunicado recordou que os
prejuízos acumulados nestas seis
décadas ultrapassam os US$ 144,4
bilhões a preços atuais, uma quan-

tificação que o governo cubano
atualiza todos os anos.
O governo do ex-presidente
Donald Trump (2017–2021) intensificou a hostilidade contra
Cuba ao aprovar mais de 240 medidas que apertaram o cerco, mesmo em meio à pandemia. “Durante a pandemia, e ao longo destes
60 anos, o bloqueio teve um custo humano incalculável e várias
gerações o sentiram em primeira
mão”, sublinha o texto.

IGP-M

R$ 5,3025
R$ 5,4530
R$ 6,0479
R$ 0,8300
R$ 304,98

0,87% (dezembro)
0,02% (novembro)

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

0,69%
0,81%
10,75%
0,63% a.m.

2 Opinião

Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 l Monitor Mercantil

Judiciário alerta Bolsonaro sobre ataques à democracia
Por Paulo Alonso

E

stamos em um ano
eleitoral, época em
que o brasileiro e a
brasileira elegerão o futuro
presidente da República,
governadores de estado,
senadores, deputados federais e deputados estaduais.
A democracia nunca esteve,
nas últimas décadas, tão fragilizada como atualmente
se apresenta, em razão dos
vários golpes os quais vem
sofrendo e, por incrível que
possa parecer, desferidos
pelo principal mandatário
do país, o que é absolutamente inconcebível, inaceitável, incompreensível e
repugnante.
Espera-se que, com senso de responsabilidade e
procurando libertar o Brasil das amarras perversas
no qual o país se encontra
mergulhado, o eleitor vá
em outubro às urnas e vote
naqueles que poderão contribuir efetivamente com
as mudanças necessárias e
tão esperadas. O povo não
pode mais viver em um país
sem liberdade de expressão,
sem educação apropriada,
com uma cultura massacrada por ideologias cretinas, com falta de comida à
mesa, sem emprego e sem
estabilidade e com um meio
ambiente sendo destroçado, por ingerências sórdidas
e criminosas. O Brasil vai
mal.
No último dia 1º de fevereiro, na sessão de abertura

do ano Judiciário, os presidentes do Supremo Tribunal
Federal, ministro Luiz Fux,
e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luis Roberto
Barroso, advertiram, em alto
e bom som, sobre ameaças
que vem sendo feitas às instituições democráticas ao
longo dos últimos anos.
O ministro Fux, em tom
veemente, pediu moderação
e estabilidade e advertiu que
não há mais espaços para
ações contra o regime democrático e para a violência
contra as instituições públicas. Segundo ele, “a conjuntura crítica iniciada em 2020
surgiu em um momento de
profunda fragmentação social”. Ele afirmou, outrossim, em seu pronunciamento, que o Supremo Tribunal
Federal, guardião da Constituição Federal, concita os
brasileiros para que o ano
eleitoral seja marcado pela
estabilidade e pela tolerância, “porquanto não há mais
espaços para ações contra o
regime democrático”.
Por seu turno, o ministro Barroso foi ainda mais
duro e enfático e criticou o
presidente Bolsonaro, investigado pela Polícia Federal
pelo vazamento de dados
do inquérito que apura ataque hacker ao tribunal que
preside. De acordo com
Barroso, “ninguém fornece
informações que possam
facilitar ataques, invasões e
outros comportamentos delituosos.” A gravidade ainda
é maior nesse caso, segundo

Barroso, quando as informações sigilosas foram passadas à Polícia Federal “pelo
próprio presidente da República em redes sociais, divulgando dados que auxiliam
milícias e hackeres de todo o
mundo que queiram invadir
os nossos equipamentos.”
Em tom solene e verdadeiramente estarrecido,
Barroso afirmou que teve
de tomar uma série de providências para garantir a
segurança cibernética. “Faltam palavras para qualificar
a atitude deliberada de facilitar a exposição do processo eleitoral brasileiro para
ataques criminosos”.

Presidente age
como se o país
fosse o quintal da
sua casa na Barra
da Tijuca
O presidente Bolsonaro
não compareceu à abertura dos trabalhos, enviando
uma justificativa ao ministro Fux, informando-lhe
que estaria na ocasião visitando os municípios do
Estado de São Paulo que
sofreram com as últimas
enchentes. Em seu lugar,
esteve presente o vice-presidente Hamilton Mourão.
Talvez o presidente tenha
encontrado uma boa desculpa para não se encontrar
com o ministro Alexandre
de Moraes, também do
STF, que exigiu a presença
de Bolsonaro para prestar

depoimento na PF, o que
ele não o fez, uma vez que
a AGU recorreu ao plenário do STF argumentando
que, por ser investigado no
inquérito, Bolsonaro não
era obrigado a comparecer
ao depoimento na última
sexta-feira.
Pelo sim, pelo não, Bolsonaro buscou uma bela
desculpa para não estar
com os ministros do STF,
e em especial com Moraes.
Importante lembrar que
nas terríveis e mais fortes
chuvas que caíram mês
passado na Bahia Bolsonaro não visitou nenhuma
das cidades alagadas, com
dezenas de mortes em um
quadro assustador.
A ministra Rosa Weber assume a presidência do STF,
no lugar de Fux, em setembro, e o ministro Alexandre
de Moraes substitui Barroso
na presidência TSE, e comandará o pleito de 2022.
E como tudo tem sido
fantasia nesse (des)governo,
o Diário Oficial da União, do
dia 1º de fevereiro, publicou
a nomeação do auditor João
José Tafner para o cargo de
corregedor da Receita Federal. O novo chefe da RF
é apoiador da família Bolsonaro nas redes sociais,
publicando, vez por outra,
fotos com o deputado Eduardo Bolsonaro.
A corregedoria é um departamento de grande interesse do senador Flávio
Bolsonaro, que, inclusive,
já havia pressionado o ór-

gão a encontrar eventuais
irregularidades que teriam
propiciado a investigação
do esquema das famosas
rachadinhas, quando Flávio atuava como deputado
estadual, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,
denunciado pelo Ministério
Público do Rio. O perfil do
novo corregedor é considerado inusual para chefiar
o órgão, e o clima entre os
membros da corregedoria
da RF não é nada amistoso
em relação ao novo titular.
E o (des) governo terá
baixas, em abril próximo,
quando 11 dos 23 ministros
sairão dos seus cargos, pois
têm a pretensão de disputar
um mandato eleitoral. Esses
ministros darão espaço para
seus secretários-executivos
ou para aliados da base de
apoio do governo, especialmente dos partidos da
aliança PP, PL e Republicanos, que comandarão as
pastas até o início de 2023,
quando haverá a formação
do próximo governo.
Devem deixar o Planalto,
Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Anderson Torres, da Justiça e Segurança
Pública; Ciro Nogueira, da
Casa Civil; Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura; João
Roma, da Cidadania; Fábio
Faria, das Comunicações;
Marcos Pontes, da Ciência,
Tecnologia e Inovação; Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional; Flávia
Arruda, da Secretaria de

Governo; Gilson Machado,
do Turismo; e Onyx Lorenzoni, do Trabalho.
Outro ministro que também pode deixar o posto é o
ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga. Apesar do “potencial” eleitoral, a ministra
da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Alves, tem dito que não
será candidata em 2022. O
ministro da Defesa, Braga
Netto, já teve o nome citado como vice de Bolsonaro
nas eleições 2022, mas fontes do Planalto negam que
haja qualquer conversa nesse sentido.
E assim, e mesmo como
os alertas do Judiciário, e
até mesmo do Legislativo, o
presidente continua fazendo o que bem quer, como
se o país fosse o quintal da
sua casa da Barra da Tijuca,
nomeando amigos para a
Corregedoria da RF, dentre
outros órgãos, e verificando quais dos seus ministros
teriam alguma chance de
ser eleitos, em outubro de
2022, nessa troca-troca de
cadeiras, tentando, de alguma maneira, se equilibrar
no picadeiro do Palácio
Planalto, sem contar com
essa sua viagem totalmente
fora de propósito à Rússia,
em um momento em que
o mundo demonstra preocupação com uma eventual
invasão de Putin à Ucrânia.
Sinal dos tempos. Tempos sombrios.
Paulo Alonso é jornalista.

Medicina aliada à tecnologia dá espaço para novos avanços no setor
Por João Paulo
Silveira

F

az tempo que a medicina vem sofrendo
alguns avanços, mas
o cenário ficou ainda mais
acelerado com a necessidade da transformação digital.
Com esse movimento, as
inovações tecnológicas no
setor passaram a influenciar
pesquisas de medicamentos,
surgimento de novos aparelhos, lançamento de aplicativos digitais para pacientes
e médicos e, ainda, métodos
e modelos de atendimento
ao paciente.
O setor mostra não medir esforços no que diz res-

peito a trazer inovações, inclusive, algumas que podem
mudar o futuro. A tecnologia vem acelerando todo
um fluxo de maneira exponencial e dá mais esperança
para novos métodos de tratamentos para doenças, sobretudo, para as mais raras.
Para se ter uma ideia do
que vem sendo desenvolvido mundialmente, a tecnologia já adentrou as salas cirúrgicas. Robôs conseguem
fazer pequenas atividades
e, por meio da Inteligência
Artificial, eles são treinados
para garantir cada vez mais
um atendimento de qualidade, com diagnósticos mais
precisos e fiéis.
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Por meio também da
telemedicina, que no Brasil foi aprovada em abril
de 2020 em caráter emergencial e segue vigente, é
possível por meio de um
aparelho conectado à internet, assistir todo um desempenho de um paciente,
oferecendo dados mais
precisos para os médicos
prescreverem diagnósticos
mais assertivos e mais personalizados.
A tecnologia também
fez com que o home care
evoluísse. Com a divulgação desse serviço para os
convênios, na atualização
de ferramentas e aparelhos
para toda a cadeia deste mé-

todo, desde a contratação
desses profissionais, a modelos de pagamento (como
por exemplo o P4P ou Pay
for Performance) e com as
ferramentas que ajudam o
médico a gerenciar todo um
quadro.
Trazer a tecnologia como aliada da medicina é
fundamental para o próprio desenvolvimento dela. Esses avanços, além de
dar mais esperança para
os tratamentos e trazer
novidades aceleradas ao
setor, também dão mais
autonomia aos pacientes,
otimizam o atendimento
médico e, por outro lado,
também favorecem toda
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a cadeia de colaboradores
da área médica.
Outro ponto importante que merece espaço é a
democratização do acesso, o que leva o futuro do
setor a um novo patamar.
Não só o desenvolvimento apoiado a tecnologia,
mas a promoção desse novo cenário significa mais
qualidade de vida para a
população, que não precisa realizar grandes deslocamentos e hoje, pode
agendar ou passar por uma
consulta, sentado no sofá
de sua casa. Psicólogos e
psiquiatras, endocrinologistas, nutricionistas e uma
série de outras especiali-

dades já estão experts no
assunto.
E se tudo isso até aqui já
traz um bom panorama do
que virá pela frente, todos
podem esperar um passo
ainda maior. Com a tecnologia e as novas necessidades acelerando esses avanços, chegamos também ao
metaverso. A tecnologia 5G
e gamificação abrem espaço para uma nova realidade
e, novamente, a tecnologia
afirma frutos dessa parceria
e faz acreditarmos mais que
a garantia de uma boa saúde
no Brasil é possível.
João Paulo Silveira é CEO e fundador
da Domicile Home Care.
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Consumo doméstico pode crescer em 2022
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Somos todos Moïse

A

brutalidade da morte do jovem congolês no quiosque Tropicália, na Barra, nos causa revolta. É o
quinto imigrante daquele país que morre no Brasil. Triste,
mesmo, um governador católico que se cala. O prefeito
Eduardo Paes, justiça seja feita, fez sua parte. Queremos
justiça. Aliás, exigimos.

Diplomatas em foco
Um dos orgulhos do Brasil são nossos diplomatas, que
cumprem com sua missão no exterior e, além disso, escrevem. Entre eles, faço menção a Ary Norton de Murat
Quintella, atualmente na Malásia, e Cristiano Berbert, nos
EUA. Só temos a agradecer.

Cucina italiana
O professor universitário Otavio Santi e sua mulher
Ana Paula Amaral lançaram um serviço de delivery com
massas italianas e que são gratinadas em casa, fora pratos
especiais oferecidos semanalmente. Acesse o @cucinasanti para se sentir na Itália.

Morosidade na
chegada no Galeão
Há um número grande de reclamações de brasileiros
e estrangeiro na chegada de voos internacionais. Poucos
colaboradores no controle da documentação, nenhum
cuidado com distanciamento e falta de álcool gel.

Niteroiense na ONU
Raphael Costa, secretário municipal de Direitos Humanos de Niterói, vai representar a América Latina, dia 15 de
março, em Nova York, na premiação do Departamento de
Assuntos Sociais e Econômicos da ONU.

Puxa-saco
A cadeia produtiva do turismo é repleta de puxa-sacos
de autoridades. Em todos os governos, aliás. Presidentes
de associações de classe ganham verbas para projetos e
cargos em conselhos de administração, ao participarem
de conselhos e publicamente aparecerem em fotos e fazer
elogios.

Nutrição em
desenvolvimento
Recém-nomeado Embaixador do Turismo do Rio, o
nutricionista Matheus Oliveira tem inovado em suas consultas online e presencial, com um livro de receitas e um
desafio da balança mensal. E vem ai seu primeiro livro,
Vida de nutricionista e atleta.

Pensamento da semana
“Que vontade de amar, de gostar, de saborear cada
momento de vibração, ora virtual, ora presencial, com
afinidades e descobertas. Que matriz de construção poética, com sol e samba, sem medo de conhecer e gritar que
vale a pena ser feliz, sem explanar, somente sentindo um
calor de Felini, Prevert e Rimbaud misturados a Camus e
Godard. Sim, Beauvoir, Kundera nos trouxe fertilidade e
paciência de somar pequenos prazeres a nossa escravidão
de um perplexo entardecer nas ruas da Medina, na imensidão da rua Santa Catarina ou simplesmente no seu
cheiro inusitado de chuva. Que sentimento de acolhimento você me traz.”

E

m 2020 o consumo
global da cesta de
bens de consumo
massivo (FMCG) apresentou um crescimento quatro vezes maior do que em
2019, chegando a 10%, o
equivalente a US$ 220 bilhões. Esse aumento foi impulsionado pelo consumo
dentro do lar, num momento de isolamento social na
pandemia de Covid-19, e a
América Latina foi a região
que mais sentiu o impacto.
Relatório global Omnichannel da Kantar revela
que o mundo já está voltando às tendências de comportamento de compra de
bens de consumo massivo
do período pré-pandemia,
registrando ritmo mais
lento no desempenho das
vendas de alimentos para
consumo domiciliar, com
crescimento de apenas
0,8% até setembro de 2021.
Apesar dessa desaceleração, as vendas permaneceram 8,4% maiores do que
antes da Covid-19 e os canais
de compra que performaram
positivamente de janeiro a setembro do ano passado, em
comparação ao mesmo período de 2019 foram comércio
eletrônico e atacarejo.
As cestas mais beneficia-

das globalmente dentro de
casa ano passado foram as
de bebidas, lácteos e higiene
e beleza, em decorrência do
retorno à vida social com
o avanço da vacinação no
mundo. Alimentos tiveram
declínio no In Home, porém, apresentaram incremento fora do lar.
Com relação ao desempenho de canais de venda,
o comércio eletrônico ainda
cresceu ano passado, mesmo com a volta das pessoas
às ruas, mas em ritmo mais
lento, representando 13,4%
das vendas globalmente entre janeiro e setembro de
2021, enquanto os hipermercados e supermercados
perderam participação de
cerca de 1% em comparação com 2020.
Em termos de penetração do comércio eletrônico,
o destaque foi o Brasil, que
passou de 4% em 2019 para
13% em 2021, devido à conquista de clientes fiéis a esse
canal, atingindo a marca de
13% de compradores online
dizendo ter usado o comércio eletrônico para adquirir
alimentos e bebidas ao menos seis vezes durante 2021
e 19% deles afirmando ter
comprado por esse canal de
três a cinco vezes no mesmo

ano, contra 12% em 2019.
Com base nos dados coletados até o terceiro trimestre
de 2021, num momento em
que as taxas de contágio estavam baixas, a Kantar previa
um crescimento de 6,5% em
valor no consumo dentro do
lar em 2022 no Brasil, atrás
apenas da Indonésia (7,6%).
Países europeus e China
manteriam estabilidade, com
menos 1%. A confirmação
do desempenho do setor,
no entanto, vai depender da
evolução das taxas de transmissão de Covid-19 ao longo
do ano.
O estudo mostra que o
comportamento de consumo voltou ao normal mais
rápido do que o esperado,
com o consumo fora de
casa mostrando sinais de
recuperação, o canal varejo
eletrônico já experimentando uma desaceleração na
maioria dos países pesquisados, e o mercado de bens
de consumo massivo se
mantendo estável em 2022
num cenário de taxas de
contágio controladas.
Isso significa que as empresas devem começar a
repensar suas estratégias
de vendas para este ano e
devem ter a capacidade de
redirecioná-las rapidamente

de acordo com a evolução
da pandemia.
Já estudo foi realizado
pela Associação Paulista de
Supermercados (Apas), com
base no Índice de Preços dos
Supermercados, que acompanha variações relativas aos
preços praticados no setor,
apontou que a cesta de leites
(longa vida, tipo B, especiais)
registrou deflação de 2,46%
em dezembro e de 1,96% no
acumulado do ano, com destaque para o leite tipo longa
vida, com queda de 2,48%
em dezembro e de 2,01% em
2021.
A redução no custo das
commodities e o aumento
das pastagens em muitas
regiões produtoras influenciaram no resultado. Apesar
dessas boas condições, o alto preço dos combustíveis
é um fator que encarece o
custo logístico da operação.
Em relação ao leite em
pó, o cenário favorável para
exportação reduziu a oferta
interna do produto, o que
levou à elevação de 0,42%
no valor comercializado em
dezembro e de 2,72% no
ano. O volume total exportado em 2021 atingiu a marca de 5,76 milhões de quilos contra 1,22 milhão em
2020, incremento de 371%.

Portaria com regras para prova de vida do INSS

O

Ministério
do
Trabalho e Previdência publicou,
no Diário Oficial da União
(DOU) desta quinta-feira,
portaria que disciplina os
procedimentos a serem
adotados para a comprovação de vida anual dos
beneficiários do Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS). A Portaria n° 1.408
apresenta algumas situações
(atos, meios, informações
ou bases de dados) que passarão a ser consideras válidas como prova de vida.
Uma delas é a realização
de empréstimo consignado, desde que seja efetuado por reconhecimento
biométrico.
Considera

também, para o mesmo
efeito, o acesso ao aplicativo Meu INSS “com o
selo outro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas
que possuam certificação
e controle de acessos”,
tanto no Brasil como no
exterior.
Também serão consideradas prova de vida atendimentos feitos de forma
presencial nas agências do
INSS ou por reconhecimento biométrico em entidades ou instituições parceiras. Perícias médicas, por
telemedicina ou presencial,
bem como vacinação ou
atendimentos no sistema
público de saúde ou em re-

de conveniada também servirão como prova de vida.
Outras situações que passam a se enquadrar como
prova de vida são cadastro
ou recadastramento nos
órgãos de trânsito ou segurança pública, recebimento
do pagamento de benefício com reconhecimento
biométrico, atualizações no
CadÚnico (quando efetuada pelo responsável pelo
grupo), votação nas eleições, e emissões ou renovações de passaporte, carteira
de motorista, de identidade
ou de trabalho, alistamento
militar; declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente; ou “outros documentos oficiais

que necessitem da presença
física do usuário ou reconhecimento biométrico”.
De acordo com a portaria, caberá ao INSS notificar o beneficiário quando
não for possível a comprovação de vida por esses
meios. Nas situações em
que o beneficiário não for
identificado em nenhuma
dessas bases, o INSS “proverá meios para realização
da prova de vida sem deslocamentos dos beneficiários
de suas residências”, acrescenta a portaria.
Cerca de 36 milhões de
beneficiários fazem a prova
de vida todos os anos. Desses, cerca de 5 milhões têm
mais de 80 anos de idade.

COOPERNOVA – COOP. DE MOT. AUT. DO TRANSP. COMPL. DE
PASS., FRETAMENTO E TURISMO LTDA. - CNPJ.: 05.029.926/0001-23
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS TODOS OS COOPERADOS
DA COOPERNOVA EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS ESTATUTÁRIOS
E LEGAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
À SER REALIZADA NA SEDE DA COOPERNOVA, LOCALIZADA NA
AVENIDA BRAZ DE PINA Nº. 1720 / SALAS 304 E 407 – BRAZ DE PINA –
RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 19/02/2022 EM 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 09:00H.,
COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 2/3 DOS ASSOCIADOS; EM 2ª CONVOCAÇÃO
ÀS 10:00H., C/ A PRESENÇA MÍNIMA DE 50% + 1 DOS ASSOCIADOS; EM
3ª E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 11:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 10
ASSOCIADOS (*DEVIDO A PANDEMIA TODOS OS PROTOCOLOS DE
SEGURANÇA DEVERÃO SER RESPEITADOS POR TODOS OS
PRESENTES), PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:
1 – INCLUSÃO DE COOPERADOS; 2 – EXCLUSÃO DE COOPERADOS. *
PARA EFEITO DE QUORUM, O Nº. DE COOPERADOS NESTA DATA É DE
065 (SESSENTA E CINCO). RIO DE JANEIRO, 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA FERREIRA
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 conhecimento 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 Procedimento 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COPCONTERERJ COOPERATIVA
DE CONSUMO DE TERESÓPOLIS/RJ
O Diretor Presidente da COPCONTERERJ COOPERATIVA DE CONSUMO DE
TERESÓPOLIS/RJ, CNPJ nº 21.203.405/0001-05, Inscrição estadual nº
11.461.000, NIRE nº 334.0005351-6, com sede na Avenida Lúcio Meira nº
330, sala 105, Edifício Comercial Person, Várzea, Teresópolis/RJ, CEP 25953001, convida a presença de todo o quadro societário composto de (26) vinte
e seis cooperantes para comparecer em sua sede no dia 15/02/2022 com
primeira chamada as 18:00h, segunda chamada as 19:00h e terceira e última
chamada as 20:00h, 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. Teresópolis/RJ, 04 de fevereiro de 2022.
Almir Mansano. Diretor Presidente. CPF 088.226.568-73.

COOPARIOCA – COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.
CNPJ Nº 31.344.070/0001-90 - NIRE nº 334.0000305-5
Edital de Convocação Assembléia Geral Ordinária
Em consonância com o Art.25, Item I, capítulo VI, art.32, itens I,II,III,IV e V,
Seção I do Estatuto Social, a Diretoria da Cooparioca – Cooperativa de Trabalho
de Taxi Carioca Ltda, Convoca os cooperados em dia com suas obrigações
sociais a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária. No dia 12 de Março de
2022 na sede, sito à Rua Maestro Henrique Vogeler, nº 142, Brás de Pina, Rio
de Janeiro, com 1ª convocação às 08:00h, com quorum mínimo de instalação
de 2/3 do Quadro Social; 2ª convocação às 09:00h com quorum mínimo de
instalação de ½ mais um do Quadro Social; 3ª e última convocação às 10:00h
com quorum mínimo de instalação de 10(dez) cooperados presentes em dia
com suas obrigações sociais para analisarem e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Item I - Prestação de contas dos órgãos de administração
acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório
da gestão, b) balanço, c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
sociedade. d) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
deduzindo-se no primeiro caso as parcelas para os fundos obrigatórios. Item
II –- Eleição dos membros do Conselho Fiscal: 03(três) membros efetivos e
03(três) membros suplentes. Item III- Eleição dos membros do Conselho de
Ética e Disciplina: 03(três) membros efetivos e 03(três) membros suplentes.
Os candidatos deverão observar: Art. 36, Capítulo VII do Estatuto Social. A
urna ficará à disposição do Quadro Social até as 15:00h. Em seguida será
efetivada a apuração. Para efeito de Quorum, contamos com a presença de
149 cooperados. As inscrições para os candidatos se encerrarão no dia 26
de Fevereiro de 2022, às 17:00h, na sede. Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de
2022. Severino Vicente de Lima. Diretor Presidente.
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Aluguel: Preço do m² em SP
registra maior alta desde 2019
Rio sofre o quinto mês consecutivo de alta
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André Ceciliano

Presidente da Alerj recebe
homenagem de magistrados

O

presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT),
foi homenageado esta semana pela Associação de
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), em
reconhecimento ao trabalho do Parlamento nos últimos
anos. O presidente da Associação, Felipe Carvalho, destacou que a Alerj aprovou projetos importantes nos últimos
anos, entre eles, ajustes na legislação previdenciária e
mudanças no teto de gastos.

Judiciário recebeu
atenção em 2021
André Ceciliano também foi um dos 29 homenageados
com o Colar do Mérito Judiciário, entregue pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), em dezembro do ano passado. Em 2021, a Alerj aprovou projetos de
lei importantes para servidores do Tribunal de Justiça.

Waldeck Carneiro

Voo mais alto
Depois de dois mandatos consecutivos na Alerj, o deputado Waldeck Carneiro (PT) vai tentar uma vaga na Câmara
dos Deputados, em Brasília. Quer fazer parte da tropa de
choque de Lula, caso este vença Bolsonaro na eleição para
presidente.

Piadinha de presidente
“Você acha que, se o cara (Lula) voltar, José Dirceu não
vai para Casa Civil? Dilma para o Ministério da Defesa? É
Defesa, né, já que ela é mandona”, de Jair Bolsonaro, sobre
ministros num novo e eventual Governo Lula.

Deputada é contra
o termo ‘não binárie’
A deputada Rosane Félix (PSD) reagiu com indignação
a uma decisão da Defensoria Pública do Rio de Janeiro,
em parceria com a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça
(TJ-RJ), autorizando pessoas que não se identificam como
homem ou mulher a alterar suas certidões de nascimento
diretamente nos cartórios para “não bináries”. Já o deputado
Filippe Poubel (PSL) apresentou projeto de lei que proíbe os
cartórios de registrar menores de 18 anos com sexo diferente
do masculino ou feminino no Estado do Rio de Janeiro.

O

preço médio dos
novos aluguéis
residenciais registrou valorização de 2,16%
em São Paulo em janeiro,
em comparação com dezembro de 2021. Trata-se
da maior alta registrada em
um mês desde junho de
2019, início da série histórica do Índice QuintoAndar
de Aluguel, divulgado nesta
quinta-feira. Em janeiro, o
mercado residencial de aluguel manteve o aquecimento registrado nos últimos
meses na capital paulista.
Foi o sexto mês de alta consecutiva. No mês, o preço
médio do metro quadrado
atingiu R$ 37,48 /m²..
Entre os principais fatores para a alta recorde estão
a alta temporada de procura de aluguéis e a retomada
da procura por studios e
imóveis de um dormitório,
resultado da retomada da
atividade econômica e da
volta ao trabalho presencial.

Em janeiro, o preço médio
do metro quadrado de studios e apartamentos de um
quarto avançou 3,24% em
comparação a dezembro,
segundo o Índice QuintoAndar, atingindo R$ 47,11/
m2. Foi a maior alta registrada para esse tipo de imóvel desde 2019, início da série histórica.
A alta na procura desses apartamentos menores
beneficiou os bairros do
Centro Expandido da capital paulista, região com
grande estoque desses imóveis. Liberdade (+8%), Vila
Clementino (7,9%), Itaim
Bibi (6,9%) e Centro (6,9%)
figuram entre os bairros
mais valorizados no mês,
em comparação com dezembro.
O aquecimento do mercado residencial fez com
que a diferença entre o preço médio do aluguel por
m² em anúncios e o efetivamente fechado em con-

tratos registrasse mais uma
queda, atingindo -11,2%.
Apesar da alta registrada
nos últimos meses, o preço
médio do aluguel em São
Paulo ainda está 4% abaixo
do registrado em março de
2020, início da crise sanitária de Covid-19.
Rio
No Rio de Janeiro, o valor médio do m² de aluguel
avançou 0,91% em janeiro,
em comparação a dezembro. Foi o quinto mês consecutivo de alta. O preço
médio do metro quadrado
atingiu R$ 31,19/m² - o
maior valor desde outubro
de 2019. Assim como São
Paulo, a cidade foi beneficiada pela alta dos preços
de studios e apartamentos
de um quarto. Em comparação com dezembro,
a alta no valor desse tipo
de imóvel foi de 2,19% a maior alta desde o iní-

cio da série histórica, em
2019.
Os bairros mais valorizados no mês foram Leblon
(5%), Santa Teresa (3,8%),
Flamengo (3,8%), Centro (3,3%) e Tijuca (3,3%).
Desde novembro, a capital
fluminense vem registrando
uma valorização dos imóveis, recuperando as perdas
registradas durante o ápice
da pandemia de Covid-19.
Em janeiro, o preço médio
do metro quadrado encontrava-se 3,1% acima do registado em março de 2020.
Diferentemente de outros índices do mercado baseados somente no valor do
anúncio, o Índice QuintoAndar é pautado nos valores concretos de contratos
fechados de aluguel. Isso
significa que são consideradas as negociações entre
locatário e inquilino, refletindo uma realidade mais
assertiva e confiável do cenário residencial.

Minério de ferro foi o produto mais
exportado pelo Brasil em 2021

O

minério de ferro
segue firme na liderança dos produtos mais exportados pelo
Brasil, considerando o valor
transacionado. No período
de janeiro a novembro de
2021, foram exportados US$
37,09 bilhões do mineral. Os
dados são de um estudo da
Logcomex, que apontou que
a Ásia respondeu por mais de
70% do valor das vendas de
minério de ferro proveniente
do Brasil.
Aproximadamente
64,5% das exportações foram destinadas à China,
7% para Malásia, 4% para
Bahrein e 3% para Omã
e Holanda cada. A variação cambial favoreceu esse
crescimento e também propiciou mais conhecimento
geológico e elevou o poten-

cial do país na representatividade internacional.
Em segundo lugar vem
a soja com US$ 36,31 bilhões em exportações e, em
terceiro lugar, vem a exportação de óleos brutos de
petróleo, com US$ 23,822
bilhões.
“A soja, normalmente, é
o produto mais exportado
em volume, junto do petróleo e da carne bovina.
Só que o minério de ferro
tem um valor mais elevado
e, por isso, ele acaba saindo
na frente quando falamos
de montante de dinheiro”,
explica Helmuth Hofstatter,
CEO da Logcomex.
Nesta quinta-feira, o
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) publicou, no Diário
Oficial da União (DOU), a

Portaria nº 516, que “estabelece os períodos de vazio
sanitário para a cultura da
soja em nível nacional para
o ano de 2022”.
De caráter fitossanitário,
a medida é adotada com o
objetivo de ajudar no controle de uma doença chamada ferrugem asiática da soja,
causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi. Trata-se de
uma das “mais severas doenças que incidem na cultura
da soja, podendo ocorrer em
qualquer estádio fenológico”, informou o ministério.
Nas diversas regiões geográficas onde o fungo causador da doença foi relatado em níveis epidêmicos,
os danos variam de 10% a
90% da produção. O vazio
sanitário é o período contínuo, de no mínimo 90 dias,

em que não se pode plantar,
nem manter vivas, plantas
de soja em qualquer fase de
desenvolvimento na área
determinada.
O objetivo da medida,
conforme manifestação do
Ministério da Agricultura,
“é reduzir ao máximo possível o inóculo da doença,
minimizando os impactos
negativos durante a safra
seguinte”.
A técnica, adotada até então por 14 estados produtores de soja pelo prazo de
60 dias, passa a ser utilizada
por 21 unidades federativas
durante 90 dias, de forma
a aumentar os seus efeitos.
Principal produto de exportação brasileira, a soja teve,
em 2021, uma produção de
134 milhões de toneladas,
segundo o IBGE.

XP INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME 16.838.421/0001-26 - NIRE 33.300.304.517
AVISO DE REDUÇÃO DE CAPITAL
XP INVESTIMENTOS S.A., sociedade anônima fechada com sede na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala
201 (parte), Leblon, CEP 22440-032 (“Companhia”), vem informar que, em
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2022 (“AGE”),
foi aprovada a redução de capital da Companhia em até R$ 500.000.000,00
(quinhentos milhões de reais), por julgá-lo excessivo em relação ao objeto,
nos termos do artigo 173, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), sem
cancelamento de ações. Eventual oposição, na forma do artigo 174, da
Lei das S.A., deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias a contar da presente
publicação. Por fim, a Companhia informa que o valor efetivo da redução
de capital, a valor contábil, será definido e homologado pelos acionistas em
sede de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada após findo o referido
prazo legal de 60 (sessenta) dias, observado o valor máximo de redução de
capital aprovado na AGE.

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 VINICIUS 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

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 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 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

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.
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Canais digitais desafiam a
comunicação nas empresas financeiras

Petrobras recebeu
metade da 3ª parcela
da venda do BM-S-8

necessidade de adequação de linguagem e canais ao público-alvo são os principais
destaques da primeira edição da pesquisa. A comunicação nos mercados financeiro e de capitais no Brasil,
elaborada pela Associação
Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima) em
parceria com a Associação
Brasileira de Comunicação
Empresarial (Aberje). O estudo retrata os desafios da
comunicação pelo olhar dos
profissionais que atuam nas
instituições financeiras.
O levantamento abordou os desafios e transformações do mundo póspandemia pelo olhar dos
profissionais de comunicação que atuam nas empresas dos mercados financeiro e de capitais do Brasil.
Essa primeira edição da
pesquisa ouviu representantes de 73 instituições
ligadas a Anbima no período entre 20 de abril e
18 de maio de 2021. Essas
apresentaram um total de
patrimônio líquido e total

Petrobras recebeu
nesta terça-feira (1)
da Equinor Brasil
Energia Ltda. (Equinor) o
valor de US$ 475 milhões,
equivalente à metade da
terceira parcela referente à
venda de sua participação
no bloco exploratório BMS-8, onde está localizado o
campo de Bacalhau (antiga
área de Carcará). O valor
remanescente de US$ 475
milhões será pago no dia
10/02/2022.
A estatal informou que
esse recebimento estava
condicionado à aprovação
do Acordo de Individualização da Produção (AIP)
dos campos de Bacalhau
e Norte de Bacalhau pela

A

de ativos/patrimônio da
ordem de R$ 1,2 trilhão e
que, no total, empregam
de forma direta, em torno
de 80 mil funcionários.
Entre as participantes
do estudo, 90% são empresas privadas nacionais,
6% internacionais e 4%
são mistas (pública/privada). Diversos segmentos estão representados,
com destaque para: o de
asset (60%), o de corretoras (11%) e o de bancos
múltiplos (7%). Entre os
processos que receberam
mais investimentos em
2021, estão comunicação
digital (80%), branding e
gestão de marca (64%),
identidade, reputação e
imagem (39%) e engajamento com stakeholders
(31%).
Em linha com o objetivo de incentivar a educação
financeira, o tema foi indicado como a ação social
mais importante para quase
metade das empresas consultadas (47%), apontou a
pesquisa.
As instituições, que já
oferecem algum serviço

educacional, informaram
que têm planos de aumentar o foco da comunicação
na educação financeira do
público-alvo e entendem
que essa é uma ferramenta
valiosa para as marcas.
“A pesquisa revelou que
estamos no caminho certo
ao dar suporte aos nossos
associados que planejam
ampliar suas iniciativas de
educação. Esta pode ser
uma valiosa ferramenta de
comunicação, e é por isso
que disponibilizamos uma
imensa quantidade de estudos, dados, vídeos, lives
e cursos gratuitos, como o
Partiu Investir, com o objetivo de contribuir para a
capacitação do investidor
brasileiro”, comenta Amanda Brum, gerente de Marketing e de Relacionamento
com Associados. Ela participou da live realizada nesta
quinta-feira (3), em que os
dados da pesquisa foram
debatidos com André Alves (Head de Marketing
e Comunicação do BTG
Pactual), Lívia Salvoni (Gerente de Comunicação Corporativa do Itaú Unibanco)

e Marc Forster (Head de
Client Service & Marketing
da Western Asset).
Os principais desafios para as áreas de comunicação
do setor de investimentos,
identificados pelos participantes são: a comunicação
de tema complexo (38%),
a falta de conhecimento do
público sobre questões financeiras (29%), a grande
regulamentação do setor
(23%) e como alcançar o
público-alvo correto (22%).
Outros desafios identificados: conquistar a confiança
do público (19%), a grande
concorrência existente no
setor (15%) e lidar com a
veiculação de desinformação (15%).
Dos participantes, 47%
adotam a elaboração de
plano integrado de comunicação como modelo de
gestão. 50% realizam ações
de comunicação de forma
pontual, de acordo com a
demanda (29% pelo board
e 21% pelas áreas internas).
Na maioria das vezes (65%)
as ações de comunicação
são predefinidas, como parte do planejamento.

Três perguntas: o novo aumento da Selic e os investimentos
Por Jorge Priori

N

a primeira reunião
do ano, o Copom
aumentou a Selic
em 1,5 ponto percentual,
fazendo com que a taxa
chegasse a 10,75% ao ano.
Desde julho de 2017, a Selic
não tinha dois dígitos. Na
nota divulgada à imprensa,
o Copom “antevê como
mais adequada, neste momento, a redução do ritmo
de ajuste da taxa básica de
juros” e que “os passos futuros da política monetária
poderão ser ajustados para
assegurar a convergência da
inflação para suas metas, e
dependerão da evolução
da atividade econômica,
do balanço de riscos e das
projeções e expectativas de
inflação para o horizonte
relevante da política monetária”.
Conversamos sobre o
novo aumento da Selic e os
investimentos com Sergio
Patricio, CFO e tesoureiro
do Banco Pine. A próxima
reunião do Copom está
marcada para os dias 15 e
16 de março.
Como você viu o novo
aumento da Selic?
A elevação da Selic é
um remédio necessário,
apesar de amargo, para
uma economia com baixo
crescimento e uma taxa
de desemprego elevada. O
entorno econômico caracterizado por inflação elevada, instabilidade fiscal
e significativa alta da Selic
já sinalizava as perspectivas para a primeira reunião do ano do Copom.
A retomada da inflação de

serviços no final de 2021
e começo de 2022 deixou
mais complicado o IPCA
e contribuiu para a deterioração das projeções do
índice para 2022. A alta
não trouxe surpresa e foi
compatível com as expectativas de mercado.
A maior dúvida que temos hoje é quais serão os
próximos passos e em qual
nível terminará este ciclo de
elevação dos juros. A intenção do comitê, portanto, é
manter a inflação de 2022
em linha com o centro da
meta de 3,5% para o IPCA.
Agora dependemos da ata
da reunião, que será publicada na próxima semana,
que poderá trazer uma luz
sobre as dúvidas que persistem.
Considerando o novo
aumento da Selic e as
perspectivas econômicas
para 2022, como um investidor deve se posicionar na renda fixa?
O ano de 2022 será marcado pelo ciclo político e
também pelo combate à
inflação, trazendo diversos
movimentos que podem influenciar fortemente o mercado, especialmente o da
renda fixa, que segue com
muitas oportunidades em
reflexo ao aumento da taxa
de juros. Porém o investidor deve ter consciência
que este é um crescimento
temporário e não um patamar permanente de uma
nova taxa de remuneração
da renda fixa.
No mercado local, a alta
da Selic nas próximas duas
reuniões deve completar a
trajetória de crescimento da

principal taxa de referência
brasileira. Vale ressaltar que
o reajuste em si não deve
afetar a precificação dos
ativos, mas o comunicado e
a ata da reunião, divulgada
na semana posterior ao encontro, são os fatores que
devem impactar o médio
prazo.
Do ponto de visto do
mercado externo, este é o
ano do ajuste da política
monetária americana, com
elevação relevante nos juros dos títulos do Tesouro
americano, os Treasuries,
pressionando ainda mais os
juros futuros por aqui. Com
esse movimento, os bancos
centrais buscam retomar
o controle da inflação perdido em 2021, consequência da elevação do preço
das commodities e a quebra
da cadeia de suprimentos
mundial.
Nesse contexto, o mercado de renda fixa tem atualmente taxas mais atrativas para investimentos,
tanto nas operações com
taxas prefixadas como
nas indexadas ao IPCA,
principalmente para prazos entre 2 e 3 anos, uma
vez que o ambiente mais
desafiador produziu a elevação dos juros nominais e reais, trazendo mais
rentabilidades aos investimentos de médio prazo.
Para o longo prazo, uma
alocação em bolsa ainda
é muito importante para a
carteira do investidor a fim
de equilibrar e maximizar
os retornos.
Existem outras opções de investimento que
poderiam ser escolhidas

por investidores?
No atual contexto, uma
estratégia é se posicionar
para explorar a alta da Selic
e continuar se protegendo
da inflação. Para rentabilizar a alta dos juros, alguns
títulos atrelados ao CDI
aparecem como alternativa
interessante, como as Letras de Crédito Imobiliário
(LCI) e Letras de Crédito
do Agronegócio (LCA). Esses são títulos emitidos por
bancos, isentos de imposto
de renda e com cobertura
do Fundo Garantidor de
Créditos (FGC). Incluir ativos de renda fixa é apenas
uma das estratégias de uma
carteira de investimento
para “buscar rentabilidades
diferenciadas com risco
equilibrado por perfil”.
Contudo, a questão do
que é mais indicado sempre
vai depender do perfil do
investidor. A composição
de uma carteira de ativos
financeiros deve passar por
uma análise crítica, alinhado ao propósito individual
de investimento. Os prazos
estão diretamente relacionados aos seus objetivos.
Dessa forma, fica mais fácil
balancear seus riscos e retornos. Após entender se o
objetivo é somar recursos
para a compra de imóvel,
carro, viagem ou mesmo
sua aposentadoria, a escolha pode ser feita com mais
assertividade. As alternativas são diversas.
Com relação aos fundos de investimento, uma
orientação básica e importante é analisar os seus
gestores, seus desempenhos e as taxas cobradas
pelos serviços.

A

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ocorrida
em 09/12/2021.
A Petrobras realizou a
venda do total de sua participação (equivalente a
66%) no bloco BM-S-08
para a Equinor, pelo valor
de US$ 2,5 bilhões. No fechamento da operação, a
companhia recebeu US$
1,25 bilhão e, na assinatura do contrato de partilha
do bloco Norte de Bacalhau, recebeu US$ 0,3 bilhão, totalizando US$ 1,55
bilhão. O resultado da terceira parcela será reconhecido nas demonstrações
financeiras do 4º trimestre
de 2021.

Amapá firma parceria
para tratar resíduos sólidos

O

Estado do Amapá e 16 municípios amapaenses
celebraram nesta quintafeira, um protocolo de
intenções para a estruturação de projetos de desestatização, com foco em
gestão de resíduos sólidos,
em parceria com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
A parceria envolve um
plano de trabalho para que
sejam identificados projetos de desestatização potencialmente estruturáveis
pelo BNDES, por meio da
contratação dos serviços
técnicos do Banco, de forma individual ou conjunta.
A expectativa é de que em
cerca de quatro meses haja

uma definição quanto à intenção do Estado em contratar o BNDES para a estruturação dos projetos.
Em setembro, o Estado do Amapá arrecadou
930 milhões em outorga,
no leilão de saneamento
realizado pelo BNDES.
O consórcio liderado pela
Equatorial, empresa que
já havia ganho o leilão de
Energia no estado também
liderado pelo banco, deverá investir R$ 3 bilhões,
sendo 70% destinados à
melhora do esgotamento
e 30% no fornecimento de
água. Todos os 16 municípios beneficiados. Cerca
de R$ 984 milhões devem
ser investidos nos primeiros 5 anos de concessão,
que terá 35 anos.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JACAREPAGUÁ LTDA
CNPJ: 34.058.123/0001-03 torna público que requereu à Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS,
através do processo nº 14/200.165/2016, Licença Ambiental Municipal para
a atividade de atendimento hospitalar para o imóvel sito à Rua Bacairis –
Nº 499 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro - RJ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Associação Santo Afonso de Taxi, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°
06144627/0001-00, situada a Rua Conde de Bonfim, n°1328, apto 206,
Tijuca, Rio de Janeiro — RJ CEP 20530-003, representada neste ato seu
Conselho de Administração , no uso de suas atribuições Estatutárias (art
27, I ES), vem convocar seus 19 associados no gozo de seus direitos
sociais, para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, conforme
dispõe o art. 28 Caput, 1°§ e 2°§ do Estatuto Social da Associação, a ser
realizada no dia 15/02/2022 na Rua Teixeira Junior, n° 415, São Cristóvão,
Rio de Janeiro, sendo que às 9:00h horas em Primeira convocação com a
presença da maioria absoluta dos cooperados, em 2' convocação às 9:30
horas com qualquer número de associados (art.40, §1? do Estatuto Social),
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - Ratificação da ata de
assembleia realizada no dia15/10/21 e dos atos da atual administração; 2 Deliberar e aprovar valores de pró-labore dos diretores de administração,
fiscal e ética .3 - Eleição dos conselhos fiscal e ética, para o mandado de
16/02/2022 até 15/02/2023; 4 - Autorização para ajuizar ação de prestação
de contas dos últimos cinco anos e demais medidas.
Rio de Janeiro, 3 de Fevereiro de 2022.
PEDRO JORGE AVILA MEIRELLES
VITOR HUGO RIBEIRO ADAN
2º Conselheiro
1º Conselheiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2022 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPRESP - COOPERATIVA DE
CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.
O Diretor Presidente da COOPRESP - COOPERATIVA DE CONSUMO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CNPJ
37.131.258/0001-37, NIRE 3540004166-8, Inscrição Estadual nº
128.931.880.116, com sede na Avenida Roland Garros nº 847/841, 1º
andar, Sala 05. Jardim Brasil. São Paulo/SP – CEP 0225-001, convida a
presença de todo o quadro societário composto de (20) vinte
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 16/02/2022 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 2021, com a seguinte pauta: (1) Alteração
estatutária; (2) Entrada e saída de associados; (3) Candidatura, eleição
e posse de cargos vacantes. Guarulhos/SP, 04 de fevereiro de 2022.
Luis Carlos Sanches - CPF nº 105.353.618-66 - Diretor Presidente.
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Telecomunicações na China apontam avanços ANP pede regulamentação
Construídas e colocadas em operação 1,43 milhão de estações base 5G

O

setor de telecomunicações da
China reportou
crescimento na receita de
negócios no ano passado. O
país tem repetido por meio
de mensagens do governo
que tem se esforçado para
acelerar a aplicação de novas infraestruturas de tecnologia da informação (TI),
como a rede 5G.
Para saber como anda
o setor por lá. A receita
combinada de negócios no
setor de telecomunicações
aumentou 8% ano a ano,
para 1,47 trilhão de iuanes (cerca de US$ 232,43
bilhões) em 2021, com a
taxa de crescimento subindo 4,1 pontos percentuais a partir de 2020, de
acordo com o Ministério
de Indústria e Informatização. “Novos serviços
digitais para as empresas
como computação em nuvem, big data e centros de
dados surgiram como a
maior força impulsionando o aumento da receita
de negócios desse setor”,
disse o ministério.
A receita desses serviços
digitais saltou 27,8% em
2021 ante o ano anterior
e contribuiu com cerca de
44,5% do crescimento da
receita da indústria de te-

lecomunicações. A receita
das empresas de telecomunicações dos negócios
de telefonia fixa, dados e
internet manteve crescimento estável em 2021,
representando 61,5% do
total. O desempenho estelar do setor de telecomunicações veio em meio ao
rápido desenvolvimento
das redes chinesas de 5G e
de fibra óptica gigabit.
5G e Brasil
Até o final de 2021, a
China construiu e colocou
em operação cerca de 1,43
milhão de estações base 5G,
representando mais de 60%
do total do mundo e constituindo a maior rede 5G globalmente.
Mais de 300 cidades na
China iniciaram a construção de redes de fibra óptica gigabit, com o investimento em acesso à banda
larga na internet subindo
40% em 2021 em relação
ao ano anterior, disse o
ministério.
Já no Brasil o uso do 5G
é ainda uma ideia distante
da população. Em novembro de 2021, o Brasil realizou o Leilão do 5G, o
qual estabeleceu diversos
compromissos de abran-

gência (obrigações de
atendimento com serviços
de telecomunicações) para
as proponentes vencedoras. A licitação reuniu as
três maiores empresas de
telecomunicações do país (Claro, Tim e Vivo) e
entrada de novas companhias para oferecer redes
móveis de forma regional.
Há um cronograma de
atendimento aos municípios com população igual
ou superior a 30 mil habitantes (1.174 municípios).
Até 31/07/2022, o objetivo é atender as capitais
dos estados e o Distrito
Federal (no mínimo 1 antena para cada 100 mil habitantes).
O Ministério das Comunicações disse na semana
passada que 12 capitais brasileiras já estão totalmente
prontas - tanto em infraestrutura quanto em legislação - para receber a quinta
geração de internet móvel,
o 5G. A instalação das novas antenas do 5G difere
das tecnologias anteriores,
já que necessitam de densidade maior de replicadores
de sinal. “Os grandes centros urbanos terão uma antena para cada 100 mil habitantes - número 10 vezes
maior do que o que se usa

atualmente no padrão 4G”,
informou o ministério.
Internet
Segundo a agência Xinhua, o setor de internet da
China registrou um crescimento de receitas e lucros
comerciais em 2021, mostram dados do Ministério
de Indústria e Informatização (MIIT, em inglês). No
ano passado, as receitas comerciais das principais empresas de internet e de serviços relacionados no país
somaram aproximadamente
1,55 trilhão de iuanes (cerca
de US$ 243,15 bilhões), um
aumento de 21,2% em relação ao ano anterior.
As principais empresas
de internet e serviços relacionados arrecadaram um
total de 132 bilhões de iuanes em lucros, registrando
um aumento de 13,3% em
relação ao ano anterior.
Os gastos com pesquisa e
desenvolvimento nas principais empresas de internet
e serviços relacionados aumentaram 5% ano a ano,
para 75,42 bilhões de iuanes. As estatísticas do MIIT
abrangem empresas com
receita anual de serviços de
internet acima de 5 milhões
de iuanes no ano anterior.

da abertura de contas em
moeda estrangeira

H

á três dias o Conselho Monetário
Nacional (CMN)
publicou resolução sobre
a abertura e a movimentação de contas em moeda
estrangeira no país para depósitos de fundos de provisionamento em garantia
de descomissionamento de
instalações de produção em
campos de petróleo e gás
natural.
A publicação da Resolução
n° 4.980 do CMN resulta de
proposta encaminhada pela
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) à autoridade
monetária, o Banco Central,
atendendo aos anseios da
indústria de E&P no sentido de permitir a abertura e
a movimentação de contas
em garantia formadas por
depósitos em dólar no país
para fins de constituir garantias de descomissionamento.
Para que a conta em moeda
estrangeira possa ser uma realidade, ainda será necessária
a edição de regulamentação
desta resolução pelo Banco
Central.
De acordo com a proposta, serão permitidas a abertura e a manutenção, em banco
autorizado a operar no mercado de câmbio, de contas
de depósito em moeda estrangeira no Brasil tituladas
por empresas detentoras de
direitos de exploração e produção de petróleo e gás natu-

ral, destinadas exclusivamente ao depósito de fundos de
provisionamento em garantia
a despesas com o descomissionamento de instalações
de produção em campos de
petróleo e gás natural, conforme regulamentação sobre
fundos de provisionamento
editada pela agência reguladora.
As movimentações são
limitadas ao depósito dos
fundos e aos créditos e débitos decorrentes da sua
aplicação, conforme editado pela ANP. Outras movimentações dependem de
anuência prévia da ANP;
e são vedados o financiamento e a manutenção de
saldos devedores. “Fica o
Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas
e a adotar as medidas julgadas necessárias ao cumprimento do disposto nesta Resolução”, assinalou o
presidente do BC, Roberto
Campos Neto.
Conforme a ANP, o descomissionamento é o conjunto de atividades associadas à interrupção definitiva
da operação das instalações,
ao abandono permanente
e arrasamento de poços, à
remoção de instalações, à
destinação adequada de materiais, resíduos e rejeitos, à
recuperação ambiental da
área e à preservação das
condições de segurança de
navegação local.

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. 522.619.72768, 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 AV16 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 976.825.94772, e Sra. TATIANA NEVES DE ASSUMPÇÃO, CPF nº 174.306.54770, 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 § 2ºB 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.

