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Por Silvio Figer, página 2

Produção industrial cai e está 3,5% 
abaixo do nível de antes da pandemia
Setor automotivo é exemplo de desarticulação da cadeia produtiva

A produção industrial re-
cuou 2,4% em janeiro de 
2022 frente ao mês an-

terior, eliminando, assim, grande 
parte da expansão de 2,9% de de-
zembro de 2021. Com o resultado, 
a indústria está 3,5% abaixo do pa-
tamar de antes do início da pande-
mia, em fevereiro de 2020, e 19,8% 
abaixo do nível recorde alcançado 
em maio de 2011. Em relação ja-
neiro de 2021, a queda foi de 7,2%. 
Os dados são da Pesquisa Industrial 
Mensal, divulgada nesta quarta-feira 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

“Verificamos que o mês de ja-
neiro está bem caracterizado pela 
perda de dinamismo e de perfil 
disseminado de queda, uma vez 
que todas as grandes categorias 
econômicas mostram recuo na 
produção, tanto na compara-
ção com o mês anterior quanto 

na comparação com janeiro de 
2021”, disse, em nota, o gerente 
da pesquisa, André Macedo.

Na comparação com dezembro 
de 2021, 20 das 26 atividades in-
dustriais pesquisadas tiveram que-
da na produção. Frente a janeiro 
de 2021, 18 registraram recuo. “A 
indústria vem sendo afetada pela 
desarticulação das cadeias produ-
tivas por conta da pandemia, ten-
do no encarecimento dos custos 
de produção e na dificuldade para 
obtenção de insumos e matéria-
-prima para a produção do bem 
final, características importantes 
desse processo. Além disso, os ju-
ros e a inflação em elevação, jun-
tamente com um número ainda 
elevado de trabalhadores fora do 
mercado de trabalho, ajudam a ex-
plicar o comportamento negativo 
da indústria”, avaliou Macedo.

Segundo o IBGE, entre as ati-

vidades, as influências negativas 
mais importantes na passagem de 
dezembro de 2021 para janeiro de 
2022 foram registradas por veícu-
los automotores, reboques e car-
rocerias (-17,4%) e indústrias ex-
trativas (-5,2%), após acumularem 
expansão de 18,2% e de 6% nos 
dois últimos meses de 2021, res-
pectivamente. Frente a janeiro de 
2021, essas atividades foram as que 
mais impactaram negativamente o 
índice geral, com queda de 23,5% 
na primeira e de 6,7% na segunda.

“O segmento de veículos auto-
motores é um exemplo importante 
de desarticulação da cadeia produ-
tiva, já que tem dificuldades na ob-
tenção de insumos importantes para 
a produção do bem final. Já o setor 
extrativo, em janeiro de 2022 teve a 
extração do minério de ferro bas-
tante afetada pelas chuvas em Minas 
Gerais”, disse o gerente da pesquisa.

Divulgacao/PSA

EUROPA SE AJOELHA 
DIANTE DE BIDEN
Aproximação do continente com  
a Rússia não agradava aos EUA.  
Por Marcos de Oliveira, página 3

Crédito de 
carbono será 
negociado  
no Rio 

O Rio de Janeiro vai sediar uma 
bolsa de valores para operações 
de compra e venda de créditos 
de carbono e ativos sustentáveis, 
como energia, clima e florestas. 
Trata-se da Bolsa de Ativos Am-
bientais, que deverá funcionar no 
segundo semestre deste ano.

Protocolo de intenções foi as-
sinado na terça-feira, em Nova 
Iorque, pelo governador Cláudio 
Castro, com a Nasdaq e a Global 
Environmental Asset Plataform 
(GEAP), primeiro passo para im-
plantação da plataforma no Brasil.

Dentro de 90 dias devem ser 
criados projeto-piloto e grupo de 
trabalho para discutir as medidas 
propostas. Findo o período de 
avaliação, será instalada uma sub-
sidiária brasileira da Nasdaq no 
Rio de Janeiro. Páginas 6

Preço da cesta básica sobe e salário não acompanha

Em fevereiro, o valor do 
conjunto dos alimentos 
básicos aumentou em to-

das as capitais em que o Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) 
realiza mensalmente a Pesquisa Na-
cional da Cesta Básica de Alimen-
tos. São Paulo foi a capital onde a 
cesta apresentou o maior custo (R$ 
715,65), seguida por Florianópo-
lis (R$ 707,56), Rio de Janeiro (R$ 
697,37), Porto Alegre (R$ 695,91) e 
Vitória (R$ 682,54). Nas cidades do 
Norte e Nordeste, onde a composi-
ção da cesta é diferente das demais 
capitais, os menores valores médios 
foram registrados em Aracaju (R$ 
516,82), Recife (R$ 549,20) e João 
Pessoa (R$ 549,33).

As altas mais expressivas ocor-
reram em Porto Alegre (3,40%), 

Campo Grande (2,78%), Goiânia 
(2,59%) e Curitiba (2,57%).

A comparação do valor da cesta 
em 12 meses, ou seja, entre feve-
reiro de 2022 e fevereiro de 2021, 
mostrou que todas as capitais tive-
ram alta de preços, com variações 
que oscilaram entre 10%, em Porto 
Alegre, e 23%, em Campo Grande.

Com base na cesta mais cara, que, 
em fevereiro, foi a de São Paulo, e 
levando em consideração a determi-
nação constitucional que estabelece 
que o salário mínimo deve ser sufi-
ciente para suprir as despesas de um 
trabalhador e da família dele com 
alimentação, moradia, saúde, edu-
cação, vestuário, higiene, transporte, 
lazer e previdência, o Dieese estima 
mensalmente o valor do salário mí-
nimo necessário. Em fevereiro de 
2022, o salário mínimo necessário 

para a manutenção de uma família 
de quatro pessoas deveria equivaler 
a R$ 6.012,18, ou 4,96 vezes o míni-
mo de R$ 1.212. Em janeiro, o valor 
necessário era de R$ 5.997,14, ou 
4,95 vezes o piso mínimo. Em fe-
vereiro de 2021, o valor do mínimo 
necessário deveria ter sido de R$ 
5.375,05, ou 4,89 vezes o mínimo 
vigente na época, de R$ 1.100.

A inflação já afetou tanto a eco-
nomia brasileira de 2021 para esse 
ano, que para cobrir a perda do 
salário (Dieese), de fevereiro do 
ano passado para o mesmo mês 
de 2022, é necessário o aumen-
to de R$ 622,09. Ou seja, mais 
da metade de um salario mínimo 
do brasileiro, que é de apenas R$ 
1.212. Os preços continuam au-
mentando e o reajuste do salário 
não consegue acompanhá-los.

Petróleo cai  
e Receita zera 
PIS e Cofins  
do gás

O West Texas Intermedia-
te (WTI) para entrega em abril 
caiu US$ 15, ou 12,1%, para US$ 
108,70 o barril na Bolsa Mercan-
til de Nova York. O petróleo 
Brent para entrega em maio caiu 
US$ 16,84, ou 13,2%, para US$ 
111,14 o barril na ICE Futures 
Exchange, em Londres.

Os preços do petróleo dispa-
raram recentemente, com o WTI 
e o Brent atingindo seu maior 
fechamento em quase 14 anos 
na terça-feira, com o conflito 
EUA-OTAN-Rússia-Ucrânia 
levantando temores de uma in-
terrupção no fornecimento de 
energia da Rússia, um importan-
te exportador.

Segundo a Agência Xinhua, a 
Administração de Informações 
sobre Energia dos EUA infor-
mou nesta quarta-feira que os 
estoques de petróleo do país 
caíram 1,9 milhão de barris na 
semana que terminou em 4 de 
março. Analistas consultados 
pela S&P Global Platts calcula-
ram que as exportações de pe-
tróleo dos EUA apresentariam 
uma redução de 700.000 barris.

No Brasil, devido à disparada 
no preço do petróleo em razão 
do conflito EUA-OTAN-Rússia-
-Ucrânia, a Receita Federal pu-
blicou nesta quarta-feira instru-
ção normativa zerando alíquotas 
do PIS/Pasep e da Cofins sobre 
o botijão de gás de cozinha de 
13 quilos (kg) de uso doméstico. 
A medida incide sobre a impor-
tação e a receita de comercializa-
ção do produto.

Ficam reduzidas a zero as alí-
quotas da Contribuição para o 
PIS/Pasep-Importação e da Co-
fins-Importação incidentes so-
bre o gás liquefeito de petróleo 
(GLP) que será, posteriormente 
à operação, envasado em reci-
pientes de até 13 kg e destinado 
ao uso doméstico, diz a norma.

A medida é adotada em meio  
A Rússia é o maior exportador 
mundial de petróleo e derivados 
combinados, com exportações 
de cerca de 7 milhões de barris 
por dia, ou 7% da oferta global.

Levantamento da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP) 
mostra que o gás de cozinha ul-
trapassou os R$ 100 em todas as 
regiões do país, variando de R$ 
109,40 a R$ 140.
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A mistificação das fake news
Por Silvio Figer

Tudo começou com 
Donald Trump, 
com seu estilo de 

confronto direto, em uma 
coletiva de imprensa, já co-
mo presidente. Perguntado 
por um repórter, respon-
deu: “A você não respon-
do porque vocês são fake 
news”. Nada de excepcio-
nal. Traduza fake news para 
o português: notícias falsas, 
e fica tudo simples. Mas 
as circunstâncias eram ex-
cepcionais: um presidente 
americano, polêmico por 
natureza, denunciando em 
público um vício notório de 
grande parte da mídia. Vira-
lizou e colou.

Fake news, podemos di-

zer, existem há cerca de 
600 anos, quando Guten-
berg criou sua máquina 
de impressão com tipos 
móveis. Imaginem os pri-
meiros panfletos da época, 
precursores dos jornais e 
revistas de hoje, notician-
do, por exemplo, assuntos 
religiosos, revoltas sociais 
ou guerras. Dependendo 
de quem estivesse defen-
dendo que divindade; que 
interesses, de que senhor 
feudal, estivessem em jo-
go; ou que cavaleiro esti-
vesse explicando suas vitó-
rias; pode-se bem imaginar 
a falsidade das notícias.

Por que então o súbito 
histerismo com as notícias 
falsas? Esquecemos que a 
lei fornece adequada prote-
ção àqueles que se julgarem 

vítimas de notícias falsas, 
mediante o devido processo 
legal que pode resultar em 
direito de resposta, e multa? 
Esquecemos do direito de 
resposta que Brizola obteve 
contra o Jornal Nacional, da 
TV Globo, que foi obriga-
da a levar ao ar, no mesmo 
programa, em 15/3/1994, 
em plena vigência do regi-
me militar, a íntegra da res-
posta de Brizola? Na mídia, 
impressa os exemplos de di-
reito de resposta obtidos ju-
dicialmente são abundantes.

E o que dizer do direito 
ao sigilo da fonte, de que 
goza qualquer jornalista, 
conforme expressamente 
previsto na Constituição 
brasileira, no art. 5º, inci-
so XIV: “Resguardado o 
sigilo da fonte, quando ne-

cessário ao exercício pro-
fissional”? Basta ao jor-
nalista iniciar sua matéria 
escrevendo: “Conforme 
informações obtidas jun-
to a uma fonte do Senado 
Federal, que não quis se 
identificar, ficamos saben-
do que....” – e a imagina-
ção, ou má-fé, do jornalis-
ta pode criar a notícia que 
bem entender. Sem riscos.

Outra técnica usada com 
frequência para divulgar 
notícias falsas são o uso do 
adjetivo “supostamente” e 
a conjugação dos verbos no 
condicional: “teria”, “seria” 
etc. Por exemplo: Fulano te-
ria, supostamente, ordena-
do a execução de Beltrano. 
Mas que leitor, ou ouvinte, 
ou telespectador, terá lem-
brado, meia hora depois, do 

“teria, supostamente”?!
Querem um breve histó-

rico de notícias falsas? Basta 
ler biografias de figuras pú-
blicas. Dificilmente alguma 
deixará de fazer menção a 
notícias falsas publicadas na 
mídia sobre o biografado.

Podemos então aventar 
uma hipótese para a súbi-
ta demonização das notí-
cias falsas: a mídia que as 
publica – não toda, mas, 
certamente, a parcela mais 
poderosa – foi, e está sen-
do, publicamente confron-
tada, a partir de Trump, em 
várias partes do mundo. E 
reage com o mais absurdo 
e falso argumento: só “os 
outros” publicam notícias 
falsas.

Mas a tentativa de se eli-
minar o contraditório – ho-

nesto ou desonesto – pode 
levar a mídia, como um to-
do, a um perigoso e indese-
jado desdobramento: a cen-
sura, inclusive a prévia. Um 
tribunal – que outra insti-
tuição? – acabará encarre-
gado de decidir, em última 
instância, o que é uma notí-
cia falsa e o que é uma no-
tícia verdadeira. E teremos 
retornado a um mundo de 
totalitarismos de triste me-
mória.

Brizola nos mostrou 
o caminho com uma de-
monstração cabal do que é 
a genuína liberdade de im-
prensa. Por que não univer-
salizar, e aperfeiçoar, este 
caminho? Por que só se fala 
em proibir, banir e punir?

Silvio Figer é consultor.

A necessidade urgente de transformação das lideranças
Por João Roncati

Antes do início da 
pandemia, um 
acrônimo bem co-

nhecido na esfera empresa-
rial definia a situação mun-
dial: VUCA. Vivíamos em 
uma realidade Volátil, Incer-
ta, Complexa e Ambígua.

Com a Covid-19, a con-
juntura mudou nossa exis-
tência para um outro acrôni-
mo formado pelas palavras 
Frágil, Arriscado, Não-linear 
e Incompreensível (BANI, 
também em inglês). Dentro 
do ambiente do trabalho, es-
se cenário trouxe novos desa-
fios e compromissos para as 
lideranças.

Já há alguns anos, no 
meio corporativo, a posição 
de “chefia” (equivalente a 
capacidade e possibilida-
de de “mandar”) tem sido 
substituída pelo cultivo da 
liderança (ou disposição 
e capacidade de mobilizar 
pessoas). Em conjunto e 
impulsionado pela Cultu-
ra Agile e necessidades do 
trabalho remoto, a busca de 
um ambiente mais horizon-
tal, voltado à equipe e não 
apenas à performance indi-
vidual, com a construção de 
um ecossistema colaborati-
vo e compartilhado.

Num contexto assim, os 
líderes se preocupam com as 
capacidades e potenciais de 
cada um, como melhor com-
binar competências, e como 

podem ser utilizados a favor 
dos desafios da organiza-
ção. Mesmo assim, em mui-
tas empresas, ainda existem 
resquícios da ‘era da chefia’ 
marcada pela predominân-
cia da supervisão direta do 
tipo “olhos nos olhos”, on-
de a presença física era fun-
damental em contraponto a 
uma enorme desconfiança 
sobre profissionais em traba-
lhos remoto.

De uma hora para outra, 
escritórios e outros am-
bientes de trabalho se es-
vaziaram e o home office 
começou a ser o modelo 
predominante ou até único. 
A vida, testou nossas cren-
ças e práticas.

E foi nesse momento 
que novas reflexões precisa-
ram ser feitas pelos líderes. 
Perguntas como: quais são 
as novas variáveis e qual é a 
minha capacidade de mobi-
lizar pessoas, mesmo longe 
fisicamente delas? Como 
serão os novos tempos, em 
um ambiente de trabalho 
que deverá ser híbrido? Já 
tivemos tempo de desmon-
tar os elementos da cultura 
que definiam as relações 
profissionais e de supervi-
são?

Para os líderes, a insegu-
rança histórica e inicial de 
que com a distância não 
seria possível produzir tão 
bem quanto debaixo do 
seu olhar, foi rapidamente 
substituída por uma produ-
tividade elevada e que sur-

preendeu muita gente.
Já os colaboradores se 

sentiram inseguros sobre a 
capacidade de se organizar 
sozinhos e entregarem re-
sultados sem a supervisão 
direta, com apoio, também 
surpreenderam por diver-
sos motivos.

Percebeu-se, com o pas-
sar dos meses, que as pesso-
as eram muito mais respon-
sáveis do que se imaginava. 
Foi um alívio enorme, só 
que a distância passou a exi-
gir um olhar mais criterioso 
de cada membro do time, 
portanto da liderança.

E a preocupação não era 
apenas com o desempenho 
no trabalho em termos de 
produtividade, mas como 
todos estavam lidando com 
este novo contexto. A saú-
de mental, que era um tema 
de preocupação crescente 
antes da pandemia, passou 
a figurar e os aspectos psi-
cológicos, como a ansieda-
de, elementos de conexão 
social dentro das empresas, 
a sobrecarga de trabalho 
por sobreposição da agenda 
doméstica e profissional e 
muitos outros aspectos tor-
naram-se uma nova pauta. 

Os momentos informais, 
como almoços em grupo 
em um restaurante especial 
para comemorar um aniver-
sário ou a pausa para uma 
conversa durante o café, fi-
zeram falta. E o resultado, 
com certeza, você já deve 
ter reparado. Enquanto al-

gumas pessoas mantiveram 
alta capacidade de conexão 
social e relacionamento 
mesmo à distância, outras 
se retraíram.

Essas, muitas vezes, estão 
apenas “de corpo presente” 
em reuniões e cursos onli-
ne, não colaborando com a 
discussão ou consolidando 
a construção de um futuro. 
Ou ainda notamos picos de 
ansiedade em profissionais 
que ficaram inseguros so-
bre a visibilidade de seu tra-
balho, seja para a equipe ou 
para o seu líder.

Sem dúvida alguma, são 
tempos diferentes. E prá-
ticas consagradas de lide-
rança ganharam ainda mais 
importância, pois a convi-
vência física ficou enfraque-
cida e com ela, a impossibi-
lidade da leitura corporal, 
das conversas de corredor 
e dos alinhamentos rápidos. 
Em contrapartida, nós nos 
beneficiamos da objetivida-
de nas reuniões, mas com o 
custo do distanciamento.

Diante de tudo isso, va-
le destacar alguns pontos 
importantes para um bom 
líder. Aprofunde os mo-
mentos de alinhamento pa-
ra dar clareza aos desafios 
e metas, já que reduzindo 
o espaço de convivência e 
tendo o virtual como canal 
principal é necessário am-
pliar o esforço de que todos 
estão “na mesma página”. 
O “olho no olho” ficou 
virtualizado, mas o que o 

motivava continua essen-
cial: faça-se presente a cada 
membro da equipe. Obser-
ve e ofereça suporte, bus-
que compreender cada um 
em seu momento e busque 
desenvolvê-los usando seus 
pontos fortes como alavan-
ca. Dê e peça feedback con-
tinuamente. Esse é, então, 
o primeiro desafio das lide-
ranças em tempos de tra-
balho virtual: compreender 
cada membro da equipe, 
melhorando a ligação entre 
essas pessoas. 

A segunda dica é manter 
o alinhamento contínuo. 
Ao iniciar uma reunião, co-
mece com os objetivos e os 
caminhos a serem tomados 
na conversa. Distribua ta-
refas e incentive todos a se 
expressarem. As surpresas 
podem ser benéficas e o re-
sultado é a conquista de um 
time de alta performance.

Este olhar cuidadoso pre-
cisa ser expandido também 
às condições de trabalho, 
sendo a terceira necessida-
de a ser levada em conta. 
Se a empresa não forneceu 
um notebook, será que a 
máquina pessoal é ideal pa-
ra o trabalho? A cadeira e a 
mesa são as mais adequadas 
para serem usadas por mui-
tas horas? A ergonomia no 
ambiente de trabalho agora 
também precisa ser estendi-
da para a residência.  

Já o quarto ponto é o 
cuidado para não invadir 
demais o espaço privado. 

Evite enviar mensagens no 
WhatsApp depois do ho-
rário, mesmo dizendo que 
não é necessário responder 
aquela hora, mas só no dia 
seguinte.  

Mesmo não querendo, 
quem está ansioso para 
mostrar serviço não espe-
ra. Além de configurar ho-
ra extra, esse tipo de ação 
invade o espaço pessoal. 
Como estamos super co-
nectados a tentação é gran-
de, mas não vale a pena. O 
mais importante é manter o 
respeito ao horário de des-
canso, sob pena de ter um 
time cansado, que produz 
mal e pouco.

Para ser um líder melhor 
e estar pronto para os no-
vos tempos, lembre-se: uma 
cultura inclusiva e promo-
tora das diferenças precisa 
ter como premissa básica 
a colaboração, troca de co-
nhecimento e experiências. 
Substitua a autoridade pelo 
apoio. E a melhor maneira 
de colocar em prática essas 
ações é, em primeiro lugar, 
conversar com a sua equipe! 
Entenda as inseguranças e 
ansiedades com o objetivo 
claro de apoiá-la. Tornar os 
processos mais humanos é 
o segredo para aumentar o 
engajamento e a possibili-
dade de inovação ou inte-
resse pela busca de melho-
ria contínua.

João Roncati é diretor da People + 
Strategy.
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Europa se ajoelha  
diante de Biden

Alguns acham que é efeito colateral do embate dos 
EUA com a Rússia; há quem veja como objetivo 

secundário da disputa. O fato é que a Europa sairá ainda 
menor ao se submeter às sanções dos Estados Unidos. 
Os preços da energia levarão a inflação a novo recorde, a 
indústria perderá competitividade, e a economia crescerá 
menos.

A derrota política, talvez, será a pior. Os EUA decre-
taram: “O Nord Stream 2 [gasoduto que liga Rússia ao 
norte europeu] está morto.” Junto com ele, a estratégia 
europeia de autonomia. A declaração norte-americana 
seria impensável com Merkel no poder. Não será surpresa 
se as próximas eleições governos trouxerem governos 
ainda mais à direita, surfando em um nacionalismo que as 
esquerdas não ocupam.

CEO do Grupo GR Discovery, Mateus Davi – que é 
membro da Bolsa de Valores de Chicago – acredita que o 
sofrimento da economia da Rússia como um todo afetará 
a produtividade europeia. “Com a Rússia diminuindo a 
participação dela no mercado logístico global, isso vai 
favorecer os Estados Unidos pela questão de convivência, 
inclusive pela aproximação maior que a Europa terá agora 
com o mercado americano obrigatoriamente. Então, é 
possível que aconteçam acordos mais fortes nos próximos 
anos, acordos bilaterais mais significativos e importantes 
entre os Estados Unidos e Europa, com o intuito de for-
talecer a união deles.”

Velho

Ao anunciar a saída do partido Novo, a deputada 
estadual fluminense Adriana Balthazar reclamou da falta 
de apoio interno dos dirigentes do partido na luta “contra 
um sistema corrupto e suas máquinas eleitorais gigantes-
cas”.

Do inferno ao céu

Mudou o status na grande mídia: Maduro agora é 
presidente da Venezuela. Da noite pro dia deixou de ser 
“ditador”. Mais um pouco e vira “companheiro”.

Rápidas

A inclusão cultural das pessoas com deficiências sen-
soriais ganhou um novo e importante capítulo nesta 
quarta-feira com a nacionalização do Projeto Alumiar, da 
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), que leva um modelo 
de cinema acessível para ser aplicado em todo o país *** 
A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) real-
izará mesa-redonda para o lançamento do livro Cultura 
Empresarial, de Luciano Porto, dia 11, às 10h, com Eliane 
Lustosa e André Castro Carvalho, além do autor. Mod-
eração de Humberto Mota Filho. Em zoom.us/meeting/
register/tJYqcuyqrT4vHdSxM0pq7kGxaauVcNcYIBV7 
*** Neste fim de semana, a Happy Bronze Niterói partici-
pará da 16ª edição da Mostra Niterói Noivas, das 15h às 
21h, na Casa Fróes *** A rede de academias Lifefit aposta 
em projeto de expansão em condomínios. Até o fim do 
primeiro semestre, a previsão é de estar presente em mais 
8 condomínios da região da Barra da Tijuca e Recreio (RJ) 
*** A LFA confirmou seu retorno ao Brasil. Em sua 126ª 
edição, a maior liga de desenvolvimento de lutadores de 
MMA do mundo acontece no Complexo Ribalta, na Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro, nesta sexta-feira *** Viviane 
Fernandes, diretora da Abav, recebe prêmio na Categoria 
Turismo no evento Mirror Fashion Day, neste sábado, no 
Copacabana Palace.

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

SindaRio - SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE NAVEGAÇÃO
MARÍTIMA E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 32.363.772/0001-84
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Sr. Presidente do Conselho de Administração do Sindicato das Agências 
de Navegação Marítima e Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro 
– José Carlos Ribeiro Gomes, em conformidade com o artigo 23 do seu 
Estatuto, convoca as empresas associadas para se fazerem representar, 
por seus representantes credenciados, em Assembleia Geral Ordinária, 
no dia 15 de março de 2022, às 10h00min em primeira convocação e às 
10h30min em segunda e última convocação, neste caso sendo aberta a 
sessão com a presença de no mínimo 03  empresas associadas adim-
plentes. A AGO será realizada na sede do SindaRio, à Rua Conselheiro 
Saraiva, nº 28 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro. Ordem do Dia: a) 
apreciar as contas do SindaRio concernentes ao ano civil anterior; e b) 
apreciar o relatório da Diretoria Executiva, relativo ao acompanhamento 
da execução do Planejamento Estratégico aprovado para o SindaRio. 
 Rio de Janeiro, 10 de março de 2022.

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO 

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Leonardo Alves Barro-
so - Juiz em Exercício do Cartório da 6ª 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, Salas 201 203 205 A CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de 
Janeiro - RJ Tel.: 3133-2246 e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da 
Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio 
em Edifício, de nº 0136450-44.2020.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO MANOEL VICTORINO em face de ESPÓLIO DE MARINA FRANCIS-
CA SACRAMENTO LIMA, objetivando CITAÇÃO . Assim, pelo presente edital 
CITA o réu ESPÓLIO DE MARINA FRANCISCA SACRAMENTO LIMA, repre-
sentado por seus herdeiros ou sucessores, que se encontram em luga r 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, oito de fevereiro de dois mil e vinte 
dois . Eu, Fernanda Serra Alonso - Analista Judiciário - Matr. 01/28511, digitei. E 
eu, Marcia Teixeira Amaral - Chefe de Serventia - Matr. 01/24404, o subscrevo. 

JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE NITERÓI

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, 
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança 
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO SEBASTIÃO 
- BLOCO B em face de ANTONIO PEDRO QUINTANILHA 
(Processo nº 0056532-27.2016.8.19.0002): O Dr. RODRIGO 
JOSE MEANO BRITO, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a ANTONIO PEDRO QUINTANILHA 
GOES, ESPÓLIO DE EDSON VELLOSO DOS SANTOS, através 
de seu inventariante, ESPÓLIO DE MARIA DA PENHA MOTA 
DOS SANTOS, através de seu inventariante, CARLOS ALBERTO 
MOTA DOS SANTOS e EDSON VELLOSO DOS SANTOS 
JUNIOR, de que no dia 21/03/2022, às 12:00 horas, através do 
portal de leilões on-line (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro 
Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais 
der acima da avaliação de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte 
mil reais); ou no dia 24/03/2022, no mesmo horário e portal de 
leilões, a quem mais der independente da avaliação, o DIREITO 
E AÇÃO sobre o Apartamento  1311, do bloco B, situado na 
Rua São Sebastião nº 78, Ingá, Niterói/RJ. Cf. o 2º Ofício de 
Justiça de Niterói, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 
6.317, registrado em nome de Edson Velloso dos Santos casado 
com Maria da Penha Mota dos Santos. Consta acostado às fls. 
31, Instrumento Particular de Direitos Hereditários figurando 
como outorgantes cedentes Carlos Alberto Mota dos Santos e 
Edson Velloso dos Santos Junior e outorgado cessionário Antônio 
Pedro Quintanilha Góes. Débitos de IPTU: R$ 23.921,67, mais 
acréscimos legais (2009, 2011 a 2012, 2014 a 2021 - PMN: 
436162). Débitos de Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção 
e Extinção de Incêndios: R$ 489,87 (2016 a 2020 - Nº CBMERJ: 
2211427-6). Débitos de Condomínio: R$ 62.531,84. A venda se 
dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das 
dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do o § 1º, 
do artigo 908, do CPC e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. 
Ficam os interessados intimados do leilão pelo presente edital, 
suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC. Caso ocorra a 
remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor caberá o 
pagamento de comissão no equivalente de 0,5% a 2,5% do valor 
da avaliação por quem der causa. Arrematação, adjudicação ou 
remição: à vista, ou no prazo de, até, 15 dias, mediante sinal de 
30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 
1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na 
íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 
14/12/2021. – Eu, Paola Frauches Victer, Mat. 01-31639- Chefe 
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Rodrigo Jose 
Meano Brito, Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA BELLAGEL - 

COOPERATIVA DE CONSUMO DE COSMETICOS
CNPJ 24.858.935/0001-71 / NIRE 33400054920

O Diretor Presidente da COOPERATIVA BELLAGEL - COOPERATIVA DE 
CONSUMO DE COSMETICOS, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca todos os Cooperados Associados para participarem da Assem-
bleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa sede, porém, não havendo 
a condição do acontecimento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS 
(COVID-19), será feita por meios online, no dia 21 de Março, em primei-
ra convocação às 17h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do núme-
ro total de Cooperados Associados, em segunda às 18h00min com meta-
de mais 01 (um)do número total de Cooperados Associados e em terceira 
e última às 19h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) 
Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:
Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social 
do Ano de 2021; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. De-
monstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano 
de 2021; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício So-
cial do Ano de 2021; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.

Niterói//RJ, 10 de Março de 2022.
WAGNER PEREIRA DA SILVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL REGIONAL 

DO MÉIER
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído 
da Ação Sumária (0026722-10.2012.8.19.0208) proposta por 
Condomínio do Edifício Leogarden contra Martha da Conceição 
Faria Marzano.- O DR. LUIZ CLÁUDIO SILVA JARDIM MARINHO, 
Juiz de Direito, FAZ SABER a todos que o presente edital INTIMA 
MARTHA DA CONCEIÇÃO FARIA MARZANO, para ciência das 
datas de 05.04.2022 e 12.04.2022, às 12:00 horas, através do 
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, da Leiloeira 
Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, designadas para a venda 
em 1º., e 2º. Leilão Online, respectivamente, do Apartamento 402 
– Bloco A, do edifício situado na Rua Fabio Luz, nº 301, Méier, 
RJ, penhorado no supramencionado autos.- RJ, 25/11/2021.- Eu, 
Ana Cristina Silva, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. 
(as.) Luiz Cláudio Silva Jardim Marinho - Juiz de Direito.

Conflito entre Rússia e Ucrânia  
deve afetar vários setores no Brasil
A guerra Rússia X 

Ucrânia pode tra-
zer problemas para 

emissores de diversos se-
tores do Brasil. A invasão 
militar da Ucrânia pela Rús-
sia deve ter consequências 
negativas para os fluxos de 
caixa dos emissores brasilei-
ros, acredita a Fitch Ratings. 

“A magnitude do impac-
to variará de acordo com o 
setor e dependerá da dura-
ção do conflito, bem como 
do prolongamento e da ex-
tensão das sanções contra a 
Rússia. A Fitch acredita que 
o setor de agronegócios se-
rá afetado negativamente, 
bem como as atividades das 
empresas que dependem do 
fornecimento de gás e das 
produtoras de alimentos 
embalados à base de trigo”, 
destacou em relatório divul-
gado esta semana a agência 
de classificação de risco.

Na opinião da agência, a 

maior parte dos emissores 
possui posições de liquidez 
robustas e estruturas de ca-
pital saudáveis, como resul-
tado de seus desempenhos 
fortes em 2021, e devem ser 
capazes de suportar pres-
sões na lucratividade sem 
sofrerem ações de rating 
negativas a médio prazo.

Como a Rússia é uma 
das maiores produtoras de 
petróleo do mundo, e suas 
exportações representam 
um terço do fornecimento 
de gás natural da Europa, o 
conflito terá consequências 
em regiões não dependen-
tes diretamente. “Embora 
o Brasil não dependa dire-
tamente da produção russa, 
a manutenção dos preços 
do petróleo e do gás natu-
ral em patamares elevados 
pode pressionar a já eleva-
da inflação do país e, con-
sequentemente, a taxa de 
juros, impactando negativa-

mente a economia brasilei-
ra, de modo geral”, desta-
cou o relatório. 

O Brasil tem déficit co-
mercial com a Rússia e 
importa, principalmente, 
fertilizantes, enquanto o 
comércio bilateral com a 
Ucrânia é baixo. A Rússia 
exporta volumes elevados 
de potássio de baixo cus-
to e é a maior exportadora 
mundial de produtos nitro-
genados. Rússia e Ucrânia 
também são importantes 
produtoras de trigo e mi-
lho, e respondem, juntas, 
por cerca de 30% e 20%, 
respectivamente, das expor-
tações globais destes pro-
dutos.

Embora o Brasil tenha de-
pendência relativamente bai-
xa das importações de trigo e 
milho da Rússia e da Ucrânia, 
o rápido aumento dos preços 
internacionais terá impacto 
negativo nas estruturas de 

custos das empresas brasi-
leiras, especialmente nas de 
produtores de alimentos em-
balados, proteínas e etanol à 
base de milho.

A demanda por fertili-
zantes no Brasil totalizou 
43 milhões de toneladas du-
rante o período de 11 meses 
até novembro de 2021, e a 
matéria-prima importada 
respondeu por 83%, ou 36 
milhões de toneladas, sendo 
oito milhões de toneladas 
referentes às importações 
russas. A safrinha de milho 
no Brasil, cujo início está 
previsto para junho deste 
ano, não deve ser impacta-
da, pois os fertilizantes já 
foram adquiridos e aplica-
dos nos campos. No entan-
to, uma oferta reduzida de 
fertilizantes durante a safra 
de verão da soja e do milho, 
a partir de outubro de 2022, 
pode afetar fortemente a 
produção. 

Guedes nomeia novo 
presidente do Ipea

O subsecretário de 
Política Fiscal 
do Ministério da 

Economia, Erik Figueiredo, 
assumirá a presidência do 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). 
Ele substituirá Carlos von 
Doellinger, que comanda-
va o órgão desde janeiro de 
2019.

Professor do Departamen-
to de Economia da Univer-
sidade Federal da Paraíba, o 

novo presidente do Ipea é 
bolsista de produtividade em 
pesquisa do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq). 
Figueiredo tem doutorado em 
economia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e pós-doutorado na 
Universidade do Tennessee, 
nos Estados Unidos.

A troca faz parte de um 
processo de reestruturação 
do ministério. 

Rússia: EUA financiam 
laboratórios na Ucrânia

O Ministério das 
Relações Exte-
riores da Rússia 

disse nesta quarta-feira que 
Washington deve explicar à 
comunidade internacional 
o objetivo dos laboratórios 
biológicos financiados pe-
los Estados Unidos (EUA) 
na Ucrânia.

“Lembramos por quan-
tos anos e com que resulta-
dos sangrentos os Estados 

Unidos procuraram vários 
tipos de armas químicas, 
biológicas, bacteriológi-
cas e assim por diante em 
todo o mundo, ocupando 
terras e matando pessoas”, 
disse a porta-voz do mi-
nistério, Maria Zakharova, 
em um briefing. .Ela disse 
que Kiev começou recen-
temente a apagar os ves-
tígios desses programas 
biológicos.



Direitos de  
‘O Senhor dos Anéis’

Estão colocados em leilão os direitos de O Senhor 
dos Anéis, O Hobbit e mais títulos de J.R.R. Tolkien. 

No leilão estão incluídos produtos, filmes, videogames, 
propagandas, parques temáticos e eventos ao vivo, além 
de obras publicadas após a morte do escritor, em 1973. A 
obra de Tolkien pertence à empresa Zaentz Co., que con-
tratou um banco para trabalhar nas negociações. A empre-
sa procura por potenciais compradores em Hollywood e 
projeta atingir pelo menos US$ 2 bilhões com a venda.

A casa de leilões escolhida foi a americana Julien’s 
Auction (juliensauctions.com). O leilão tem como título 
“The Trilogy Collection: Props & Costumes from Middle-
-Earth” e vai conter em seu arsenal adereços e peças do 
figurino dos três filmes da franquia; as peças foram espe-
cialmente doadas por um colecionador.

Destaque para apto em Niterói
Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está 

destacando leilão do apartamento 302, na Rua Zoraida 
Alcantara, 133, em Niterói (RJ). Tem sala com piso de 
tábua corrida de madeira e janela de alumínio de correr; 
1º quarto com porta de acesso de madeira, piso de tábua 
corrida de madeira, janela de alumínio de correr com vista 
lateral e paredes pintadas; 2º quarto com porta de aces-
so de madeira, piso de tábua corrida de madeira, janela 
de alumínio de correr e paredes necessitando de pintura 
nova; cozinha tem piso frio antigo, azulejo antigo até o 
teto, basculante de alumínio para a circulação de ar e pia 
de mármore branco; a área de serviço conta com piso frio 
antigo, azulejo antigo até o teto, tanque antigo branco e 
janela de alumínio de correr. Avaliação: R$ 210.000,00. 
Leilão em andamento.

Oferta na Barra da Tijuca
Silvana Lopes Dias (leiloeirasilvani.com.br) está 

promovendo a oferta em leilão do apartamento 1910, 
na Rua Jornalista Henrique Cordeiro, 270 na Barra da 
Tijuca. Imóvel composto de 2 quartos, 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiros, dependências uma vaga de garagem 
e varanda. O apartamento encontra-se em condomí-
nio fechado, com ampla estrutura, com fácil acesso ao 
comércio, praia, shopping e as principais avenidas da 
Barra da Tijuca. Avaliação: R$ 730.000,00. Leilão em 
andamento.

Leilão Beneficente  
Levanta Petrópolis

O leilão é uma iniciativa do Espaço Zagut (espa-
cozagut.com), dirigido por Isabela Simões e Augusto 
Herkenhoff, em parceria com Horácio Ernani e o 
Padre Omar, e conta com a adesão de diversos artistas 
plásticos brasileiros, que doaram suas obras para que 
as vendas sejam 100% destinadas a projetos sociais em 
Petrópolis. Informações no site do leiloeiro (ernanilei-
loeiro.com.br)

Promoção de prédio  
no Centro do Rio

Leonardo Schulmann (schulmannleiloes.com.br/
leilao) está promovendo leilão de imóvel localizado nos 
nº 49, 51 e 53 da Rua Senador Pompeu, no Centro do 
Rio, e o respectivo terreno, medindo 15,00m de frente, 
de extensão pelo lado direito de quem entra 45,00m, 
pelo lado esquerdo 62,00m terminando nos fundos em 
zigue-zague, com três ramos, o primeiro ramo em di-
reção ao lado esquerdo com 14,00m e o segundo ramo 
em direção à linha de frente com 6,80m, e o terceiro ra-
mo em direção também ao lado esquerdo com 23,70m; 
confrontando por um lado com o prédio nº 47. Aval-
iação: R$ 2.500.100,00.
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Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com
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VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL 
 EDITAL DE CITAÇÃO 

Com o prazo de vinte dias. Edital de Citação do ESPÓLIO DE ANTÔNIO DA SILVA 
ROQUE, do ESPÓLIO DE MARIA DE JESUS OLIVEIRA, inscritos no CPF/MF nº 
110.864.247-00, representados por seus filhos, JORGE DE OLIVEIRA ROQUE, 
CPF/MF nº 180.616.217-20, e NELSON DE OLIVEIRA ROQUE, inscrito no CPF/
MF sob o nº 492.716.017-34, estes dois últimos também por si, e com prazo de 
vinte dias. A MMª Juíza de Direito, Drª Mônica Ribeiro Teixeira - Juíza em Exercício 
do Cartório da 24ª 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 é localizado na Av. Erasmo Braga, 
115 - 3º andar Slalas 353/357 - Corredor D - Lâmina I, CEP: 20210-030 - Centro 
- Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2780, e-mail: c ap24vciv@tjrj.jus.br, tramitam 
os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - CPC - Despesas Con-
dominiais/ Condomínio em Edifício, processo nº 0269570-91.2017.8.19.0001, 
movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA DO GIRASSOL, situado 
na Av. Niemeyer nº 750, São Conrado, CEP: 22450221, inscrito no CNPJ/MF nº 
40.412.785/0001-24, neste ato representado por seu Síndico, Antônio Maciel La-
fayette Stockler, CPF/MF nº 595.444.307-68 em face do ESPÓLIO DE ANTÔNIO 
DA SILVA ROQUE; do ESPÓLIO DE MARIA DE JESUS OLIVEIRA, inscritos no 
CPF/MF sob o nº 110.864.247-00, ambos representados por seus filhos, JORGE 
DE OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 180.616.217-20, com último enderrço co-
nhecido na Rua Lagoa Bonita nº 111, Casa 9C - Condomínio Residencial Jardim 
Itaúna - Vargem Grande, CEP: 22785-100 e NELSON DE OLIVEIRA ROQUE, 
CPF/MF n&or dm; 492.716.017-34, de último endereço conhecido na Avenida 
Niemeyer nº 750, apto. 1101, CEP: 22450-221, bem como em face também de 
JORGE DE OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 180.616.217-20, e de NELSON DE 
OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 492.716.017-34, já acima qualificados, objetivan-
do CITAÇÃO dos executados a fim de que procedam ao pagamento das cotas 
condominiais em atraso (05/07/2016 a 05/10/2017). Assim, o presente edital CITA 
os réus ESPÓLIO DE ANTÔNIO DA SILVA ROQUE; ESPÓLIO DE MARIA DE 
JESUS OLIVEIRA, CPF/MF nº 110.864.247-00, ambos representados por seus 
filhos, JORGE DE OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 180.616.217-20, e NELSON 
DE OLIVEIRA ROQUE, CPF/MF nº 492.716.017-34, e estes dois últimos também 
por si, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, conforme certidões 
de fls. 281/283/285/287, para no prazo de três dias, os quais deverão ser com-
putados ap&o acute;s decorridos vinte dias da primeira publicação, procedam 
ao pagamento do valor devido de R$29.820,44 (vinte e nove mil, oitocentos e 
vinte reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha de fls.21, datada de 
13/10/2017, devidamente atualizados e acrescidos ainda de 10% (dez por cento) 
de honorários advocatícios; na forma do art. 829, CPC, sob pena de penhora. 
Ressalta-se que no caso de pagamento integral antes do prazo assinalado, os 
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, como disposto no art. 827, 
§2º, CPC. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte cinco dias 
do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois Eu, Flávia Mattos - Subst. do 
Chefe de Serventia - matr. 01/28790, digitei. E eu, João Carlos Ribeiro - Chefe 
de Serventia- matr. 01/14832, o subscrevo.

JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Execução 
de Título Extrajudicial proposta por RIO DESIGN BARRA 
SHOPPING CENTER LTDA em face de JOSÉ ANTONIO LOPES 
DE NORONHA e MARILDA TORRES DE NORONHA (Processo 
nº 0028328-68.2019.8.19.0001): O Dr. MARCIO ALEXANDRE 
PACHECO DA SILVA, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a JOSÉ ANTONIO LOPES DE NORONHA e 
MARILDA TORRES DE NORONHA, de que no dia 28/03/2022, às 
12:00 horas, através do portal de leilões on-line (www.rymerleiloes.
com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e 
vendido a quem mais der acima da avaliação de R$ 347.832,16; 
ou no dia 31/03/2022, no mesmo horário e local, a quem mais der 
independente da avaliação, o Apartamento 1004, do Bloco 1, 
situado na Rua Padre Ildefonso Penalba, nº 90, Méier/RJ. Cf. o 
1º RI, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 76810 e registrado 
em nome de Marilda Torres de Noronha casada com José Antonio 
Lopes de Noronha, constando os seguintes gravames: 1) AV-14: 
Distribuição de ação oriunda do presente feito. 2) R-15: Penhora 
oriunda do presente feito. 3) AV-16: Distribuição de Ação, extraída 
dos autos do processo 0020110-09.2019.8.19.0209. Consta 
prenotado Termo de Penhora oriundo da 2ª Vara Cível da Barra da 
Tijuca – proc. nº 20110-09.2019.8.19.0209. Débitos de IPTU: não 
há (Inscrição: 2980939-9). Débitos de Taxa de Serviços Estaduais 
de Prevenção e Extinção de Incêndios: não há (Nº CBMERJ: 
2611767-1). Débitos de Condomínio: não há. Os créditos que 
recaem sobre o imóvel, serão sub-rogados sobre o preço da 
alienação, na forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC e o parágrafo 
único do artigo 130 do CTN. Ficam os interessados intimados do 
leilão pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art. 
889 do CPC. Arrematação, adjudicação ou remição: à vista, ou 
no prazo de, até, 15 dias, mediante sinal de 30%; mais 5% de 
comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 1% até o máximo 
permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está 
afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 28/01/2022. – 
Eu, Fabio Michel Chamas, Mat. 01-23066 - Chefe de Serventia, 
o fiz datilografar e subscrevo. Dr. Marcio Alexandre Pacheco Da 
Silva, Juiz de Direito.

Shoppings iniciam ano com 
alta de 10% nas vendas

Brasília é a capital com população mais endividada

aneiro registrou alta 
de 10% nas vendas 
dos shoppings em 
comparação com o 

mesmo período do ano 
passado, de acordo com 
dados do Índice Cielo de 
Varejo em Shopping Cen-
ters (ICVS), apurada pela 
Associação Brasileira de 
Shoppping Centers (Abras-
ce). Com esse resultado, as 
vendas nos shoppings se-
guem em recuperação, mo-
vimento iniciado em 2021 
de forma contínua após a 
segunda onda da pandemia 
do Covid-19.

Do ponto de vista regio-
nal, as regiões que mais se 
destacaram no mês, com 
crescimento das vendas 

acima da média nacional, 
foram o Norte (27,1%) e 
Sudeste (11,7%). Também 
tiveram uma performance 
positiva o Nordeste (8,7%), 
o Sul (8,4%) e o Centro-
-Oeste (5,5%).

O ticket médio em lojas 
de shopping também obte-
ve destaque positivo e fe-
chou o mês em R$ 130,94, 
valor 16,4% superior aos 
R$ 112,46 de janeiro de 
2021. Neste cenário, o nú-
mero é consideravelmente 
maior do que o registrado 
em lojas de rua que fechou 
o mês em R$ 85,40.

Outro dado positivo que 
consolida a franca recupe-
ração do setor é o fluxo de 
visitantes. O estudo indi-

ca que, em shopping cen-
ters no Brasil, no mês de 
janeiro, foi registrado um 
crescimento de 22,3% dos 
frequentadores em compa-
ração ao mesmo período de 
2021.

A avaliação do presi-
dente da Abrasce, Glauco 
Humai, é que apesar das 
condições macroeconô-
micas adversas, o setor de 
shoppings centers mos-
tra uma retomada gradu-
al, especialmente a partir 
dos avanços da vacinação 
e normalização das ativi-
dades, o que vem possibi-
litando maior mobilidade 
de pessoas e fluxo nos em-
preendimentos.

Esta recuperação de um 

dos setores mais prejudica-
dos pela pandemia, referen-
da a resiliência e a capaci-
dade dos empreendedores 
em se reinventarem para ul-
trapassar barreiras, além de 
confirmar como a eficiência 
na gestão dos empreendi-
mentos possibilitou uma 
saída da crise com perspec-
tivas de crescimento e recu-
peração.

“Fechamos 2021 com 
números bons e iniciamos 
2022 com uma boa perfor-
mance. Estimamos alcançar 
um crescimento nas vendas 
de 13,8% no ano. O aumen-
to no fluxo de visitantes nos 
shoppings é um sinal positi-
vo para o começo do ano”, 
afirma o executivo.

O brasileiro está 
mais endividado: 
75,6% das famí-

lias têm alguma conta ou 
prestação atrasada, segun-
do dados da Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) e com dificuldade 
de saldar seus compromis-
sos. O Sebrae apontou que 
a inadimplência cresceu 
3,37% e atinge mais de 63 
milhões de pessoas.

De acordo com pes-
quisa da Geofusion, que 
levou em consideração o 
período  de2020 e 2021, 
quando a variação dos pre-
ços chegou a 10,06%, as 
cinco capitais nas quais o 
patamar de endividamento 
da população se apresenta 
mais elevado são Brasí-
lia, Florianópolis, Recife, 
Curitiba e Vitória.

Segundo o levantamen-
to, a média mensal de gasto 
per capita com esse tipo de 

despesa ficou em R$ 179,18 
em Brasília, R$ 172,68 em 
Florianópolis, R$ 146,48 no 
Recife, R$ 145,98 em Curi-
tiba e R$ 126,44, em Vitó-
ria.

As capitais com me-
nor nível de endivida-
mento da população são 
Boa Vista (tíquete médio 
mensal per capita de R$ 
13,55), Belém (R$ 20,14), 
Teresina (R$ 21,80), Ma-
naus (R$ 22,75) e Palmas 
(R$ 23,56).

São Paulo e Rio de Janei-
ro, as cidades mais popu-
losas do país, mantiveram 
em 2021 ritmo de endivida-
mento médio, sem grandes 
alterações. A capital paulista 
apresentou variação ligeira-
mente maior, com o tíquete 
per capita mensal que pas-
sou de R$ 88,27 para R$ 
100,24. Já na capital flumi-
nense, o tíquete per capita 
mensal foi de R$ 75,17 para 
R$ 88,51.

A crise econômica freou 
o planejamento financeiro 
do brasileiro e o fez rever 
seus gastos e prioridades de 
consumo.

As dívidas feitas no perí-
odo do final de ano se fa-
zem presentes nas faturas 
do primeiro trimestre de 
2022. Somado a isso, os bo-
letos do IPTU, IPVA, mate-
rial escolar e as necessida-
des básicas de casa.

Segundo a edição de ja-
neiro do Índice FinanZero 
de Empréstimos (IFE), re-
latório mensal produzido 
pela fintech, somente no 
primeiro mês deste ano, as 
solicitações de emprésti-
mos tiveram um aumento 
de 40% em comparação a 
dezembro de 2021, subin-
do de 124 para 174 pontos 
(base janeiro/2021=100), 
e um crescimento de 74% 
quando comparado ao 
mesmo período do ano 
passado.

Empréstimo para pa-
gamento de dívidas ficou 
em primeiro lugar, com 
32,16%, enquanto a abertu-
ra de negócio próprio apa-
receu em seguida e chegou 
a 15,71%. Neste último, os 
números estão atrelados 
também ao crescimento de 
MEIs cadastrados no Brasil.

Só em 2022, de acor-
do com a Receita Federal, 
houve um crescimento de 
quase 2 milhões de micro-
empreendedores individu-
ais. Somado a isso, está o 
crescimento do empreen-
dedorismo por necessidade, 
em que os brasileiros viram 
na abertura do negócio pró-
prio uma alternativa para 
saírem do endividamento. A 
procura por empréstimo te-
ve um crescimento de 8,2% 
no mês passado em relação 
a janeiro de 2021 e cresceu 
29,5%, quando comparado 
com o mês de dezembro do 
ano passado.

J
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Cresce a demanda por  
telemedicina na Rede Saúde Total
Em 2020, a Rede 

Saúde Total inseriu 
como uma alterna-

tiva para os seus beneficiá-
rios, o serviço de telemedi-
cina, como uma alternativa 
para que as consultas médi-
cas fossem efetuadas com 
o início da pandemia. Em 
dois anos, a procura pelo 
serviço aumentou em 89%, 
devido à necessidade do 
isolamento social. Ao per-
ceber a adesão imediata, to-
da equipe de colaboradores 
se adaptou para qualificar a 
gestão de atendimento, pa-
ra especificar aos usuários 
sobre como a dinâmica da 
teleconsulta funciona e faci-
lita o seu cotidiano.

De acordo com uma 
pesquisa divulgada pelo 
G2 Learning Hub, a tele-
mecidina cresceu cerca de 
372%, de março de 2020 
até setembro de 2021. 

Houve uma mudança no 
meio tradicional das con-
sultas, em que o presen-
cial passou a não ser mais 
a primeira opção, durante 
uma crise sanitária global. 
O paciente digital se tor-
nou um ser humano mais 
focado na qualidade de vi-
da, independente de onde 
ele estiver.

Ao implantar esse servi-
ço, a Rede SaúdeTotal teve 
o desafio de transformar 
a inovação em uma ação 
prática e avançar no for-
mato do seu modelo de 
negócio. Agora, não só as 
pessoas, mas as empresas 
possuem acesso a todos os 
benefícios proporciona-
dos voltados para os seus 
colaboradores.

Os empresários e o se-
tor de Recursos Huma-
nos podem contar com o 
cartão para todo o time, 

onde todos terão acesso a 
descontos de até 90% em 
consultas, exames, medi-
camentos, procedimentos 
odontológicos e até em 
universidades.

Para os sócios Paulo Ri-
beiro e Ricardo Salim, foi 
preciso verificar as neces-
sidades não só dos benefi-
ciários, mas principalmente 
das empresas, independente 
do seu tamanho. A empresa 
possui a responsabilidade 
de proporcionar saúde e 
qualidade de vida para as fa-
mílias. “Quando pensamos 
na possibilidade de oferecer 
o nosso cartão para os cola-
boradores em diversos esta-
belecimentos, percebemos 
o quanto o período da pan-
demia afetou o orçamento 
dos empresários, para arcar 
com as despesas referentes 
à saúde dos seus funcioná-
rios. Padronizamos os ser-

viços de telemedicina, para 
em seguida dar um passo 
adiante, tendo consciência 
do nosso papel, que é ofere-
cer uma ferramenta facilita-
dora para todos”, explicou 
Ricardo Salim.

Paulo Ribeiro acrescen-
ta, que focar em um traba-
lho voltado para benefícios 
flexíveis com os responsá-
veis pelo setor de recursos 
humanos das companhias. 
“Sabemos que os benefí-
cios flexíveis são oferecidos 
conforme a preferência e 
as necessidades dos seus 
funcionários. Nós da Rede 
Saúde Total, preparamos 
uma linha de produtos vol-
tados para a qualidade de 
vida dessas pessoas, que se 
adequam ao dia a dia do seu 
time. O nosso cartão pode 
dar todo suporte necessá-
rio para a sua corporação”, 
concluiu. 

Autoconfiança na conquista das  
mulheres no mercado de trabalho

Elisabete Prado, 
presidente da Del-
phos, participou 

da edição especial do CQCS 
Mulher, no dia 8, em come-
moração ao Dia Internacio-
nal da Mulher. O programa, 
transmitido ao vivo pela TV 
CQCS, via canal no Youtu-
be, contou com mais três 
executivas em cargo de lide-
rança no mercado de segu-
ros: Marcele Ramos, CEO 
América Latina da Coface; 
Patricia Chacon, CEO da 
Liberty Seguros; e, Erika 
Medici, CEO da AXA. A 
programação deste mês tem 
como objetivo evidenciar e 
enaltecer grandes nomes fe-
mininos que atuam no mer-
cado de seguros, destacan-
do suas histórias de vida e 
desafios ao longo dos anos.

Elisabete contou sobre 
sua origem humilde em 
uma pequena cidade do 
interior de São Paulo, para 
mostrar que os resultados 
alcançados durante sua 
trajetória profissional são 
frutos da sua persistência. 
“Tudo é possível quando 
as pessoas realmente que-
rem. Uso meu exemplo 
para mostrar como o re-
sultado advém de batalhas 
pessoais e dos próprios es-

forços. Ao vir para a capi-
tal, tive que enfrentar um 
mundo muito diferente 
daquele que eu conhecia. 
Fiz carreira na Delphos, 
quando os especialistas em 
Recursos Humanos não 
recomendavam ter muita 
longevidade numa única 
empresa. Contrariamente 
às teorias, permaneci por 
quatro décadas na Del-
phos. Ao invés de optar 
por novos desafios exter-
nos, fiz esse movimento 
dentro do mesmo ambien-
te de trabalho, conhecen-
do a empresa por inteiro 
e aprendendo sobre cada 
um dos seus diferentes 
negócios, sempre buscan-
do informações com os 
especialistas de cada área, 
e honrando os seus ensi-
namentos. E foi assim que 
conquistei o meu lugar e o 
respeito das pessoas com 
as quais eu trabalho”, co-
mentou.

A executiva disse que 
sua maior motivação veio 
da sua primeira decisão da 
vida: não se considerar um 
“ser menor” por ser mu-
lher. “É muito comum as 
mulheres se auto sabota-
rem, talvez num processo 
inconsciente e que decorre 

de uma cultura milenar. A 
minha primeira motivação 
e meu propósito, é que eu 
não ia ser alguém que esti-
vesse abaixo da minha ca-
pacidade mínima. Tive que 
fazer escolhas e aprender 
com acertos e erros. Nos 
dois primeiros anos de Ci-
ências Contábeis na PUC 
descobri que não queria 
fazer aquilo, e então migrei 
para as Ciências Atuariais, 
quando descobri que tinha 
muito a ver comigo. As mi-
nhas principais motivações 
eram sobreviver e aprender. 
Me auto motivei e lutei para 
cada conquista”, pontuou.

Elisabete ainda destacou 
que é preciso mudar a régua 
atual do mercado segurador, 
uma vez que apenas 21% 
dos cargos de liderança são 
ocupados por mulheres, e 
só 12% em níveis de CEO. 
Na Delphos, o contingente 
está em 38% de mulheres 
em cargos de gestão. “Te-
nho procurado entender 
por que esse número ainda 
é baixo e estou me esforçan-
do para mudar essa métrica 
na empresa. Jamais pode-
mos ser alijadas de qualquer 
processo, porque somos ca-
pazes de assumir todo tipo 
de desafio e correr atrás de 

nossos propósitos. Quando 
eu vejo um cenário no Bra-
sil com esse baixo percen-
tual de penetração de ges-
tão no mercado segurador; 
onde apenas 14% de mu-
lheres estão em conselhos 
de administração; 12% em 
conselhos fiscais; 14% em 
Comitês de Auditoria, isso 
tudo quando a própria Lei 
sugere um mínimo de 20%, 
eu percebo um mundo de 
oportunidades à disposi-
ção para ser conquistado. 
As mulheres estão lutando 
por equidade salarial em 
todo mundo e em todas as 
áreas. Quem não perceber 
que precisa mudar esse jogo 
vai ficar para trás. O avanço 
das mulheres é inevitável”, 
salientou.

A presidente da Delphos 
deu um recado para as mu-
lheres: “Acreditem em si 
mesmas. A luta é feroz e 
pode levar tempo, mas os 
resultados serão positivos 
para aquelas que fizerem in-
vestimentos em si próprias. 
Acredito firmemente que 
em poucos anos teremos 
incremento nos índices es-
tatísticos.”

Assista o programa com-
pleto no Canal do CQCS 
no Youtube.

MDS marca presença na Expo Cotrijal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

O SIRGASERJ – Sindicato dos Revendedores de Gás (GLP) do Esta-
do do Rio de Janeiro, CNPJ nº 03.988.689/0001-00, com sede na Rua 
Vicente de Lima Cleto,176 - Loja 209 - Nova Cidade - São Gonçalo 
-RJ, CEP: 24.455-001, neste ato representado por seu Presidente in-
fra-assinado, senhor Crisvaldo Souza da Silva, Carteira de Identidade 
nº 51654481 - DI - CRJ,  CPF nº 643.407.597-91, Presidente desta 
entidade de Classe, em atendimento ao que preceitua o Estatuto Social 
desta entidade classista, bem como as Portarias nº 326/13 do MTE, de 
11/03/2013 e a nº 17.593, de 24/07/2020, do Ministério da Economia/
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, CONVOCA todos os 
revendedores de Gás (GLP) da Base Territorial deste sindicato, filia-
dos e não filiados, composta por todos os Municípios que compõe o 
Estado do Rio de Janeiro, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA a ser realizada a 
Rua Senador Dantas,117 sala 918 - centro - Rio de Janeiro -RJ, CEP: 
20031- 911, com início às 10:00 horas em única convocação do dia 
21/03/2022. Será observado o quórum de 2/3 dos sócios para a Convo-
cação, conforme preceitua o artigo 79 do Estatuto Social. Ordem do dia:
1. LEITURA, ANÁLISE, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA REFORMA 
ESTATUTÁRIA; 2. AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA PARA NOVAS 
ELEIÇÕES 3. OUTROS ASSUNTOS CORRELATOS

CRISVALDO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ. 

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento 
Sumário proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CINTRA 
contra CARLOS MAGNO GARCIA DO AMARAL (Processo nº 
0123500-81.2012.8.19.0001), na forma abaixo: A Dra. PAULA 
SILVA PEREIRA, Juíza de Direito em Exercício da Vara acima, 
FAZ SABER aos que presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a CARLOS MAGNO 
GARCIA DO AMARAL, de que o Pregão será realizado de 
forma online através do site www.andrealeiloeira.lel.br , no dia 
22/03/2022, às 13hs, (com encerramento no dia 22/03/2022, 
às 13:20hs), será apregoado e vendido a quem mais der 
acima da avaliação, ou no dia 24/03/2022, às 13hs, (com 
encerramento no dia 24/03/2022, às 13:20hs),  a quem mais 
der acima de 50% (Art.886,V c/c Art.891 do CPC), o “Direito e 
Ação” do Apartamento 801, situado na Av, Ataulfo de Paiva, 
nº 338 – Leblon/RJ., penhora e avaliado pelo valor de R$ 
784.002,64. Às fls. 46/47, consta petição do Autor informando 
que obteve informações que a executada Marieusa de Oliveira 
Garcia, faleceu. Às fls.71/81, consta Escritura de Transação de: 
1ºs Transatores: Ignez Moellmann do Amaral; Orlando Dias do 
Amaral Filho e s/m Artemisia Loureiro Dias do Amaral; Rosa Julia 
Amaral Carvalho; Orlanzi do Amaral Chaves e s/m Ruy Carneiro 
Chaves; 2ªs Transatoras: Marieusa de Oliveira Garcia e Maria da 
Gloria Iung. Interveniente: Carlos Magno Garcia do Amaral. Às 
fls.76, ítem c, os 1ºs transatores obrigam-se a transferir o imóvel 
à Marieusa de Oliveira Garcia. Às fls. 78, ítem 7, o interveniente 
Carlos Magno Garcia do Amaral renunciou os direitos hereditários 
da morte de seu genitor. Às fls.83 consta despacho determinando 
a retificação do polo passivo para Carlos Magno Garcia do 
Amaral. Às fls.104/105, consta Sentença decretando a revelia 
do réu. De acordo com o 2º RI. (Mat.17467) consta registrado 
no R-4 Compra e Venda para a Ignez Moellmann do Amaral e 
Orlando Dias do Amaral; no R-6 Doação para Orlando Dias do 
Amaral Filho e s/m; Rosa Julia do Amaral Carvalho; Orlanzy do 
Amaral Chaves e s/m; no R-7 Reserva de usufruto vitalício em 
caso de falecimento dos usufrutuários, o usufruto passará na sua 
totalidade ao sobrevivente; no AV-8 Óbito de Orlando Dias do 
Amaral; AV-9 Extinção do usufruto objeto do ato R-7 falecimento 
da usufrutuária Ignez Moellmann do Amaral; e no R-10 Penhora 
desta Ação. Apresenta débitos de IPTU nos anos de 2008 à 
2013, 2015 à 2022, no valor aproximado de R$ 33.378,08, mais 
os acréscimos legais; e débitos no Funesbom nos anos de 2016 
à 2021, no valor aproximado de R$ 501,16, mais os acréscimos 
legais. A venda será livre e desembaraçada de débitos, conf. 
determina o Art. 908 § 1º do CPC, os créditos que recaem sobre 
o bem sub-rogando-se sobre o respectivo preço, bem como de 
débitos de IPTU e Funesbom, de acordo o Art.130 § único do 
CTN, e conf. Decisão de fls.527/528. As certidões de que trata 
o Art.254, inciso XX, do Prov. de nº 82/2020 da CNCGJ, serão 
anexadas nos autos. Condições de leilão: À vista de imediato, 
por depósito judicial ou por meio eletrônico (Art.892 do CPC) 
e/ou ainda, de acordo com o Art.895, I, II do CPC, acrescido 
de 5% de comissão a Leiloeira sobre o valor da arrematação 
(conf. despacho fls.527/528) e custas de cartório de 1% até 
o máximo permitido por lei. – Caso o(s) executado(s), o(s) 
coproprietário(s), o(s) usufrutuário(s), o credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada e o promitente comprador e vendedor, caso não sejam 
encontrados pelo Sr. Oficial de Justiça, ficam intimados dos 
Leilões por intermédio deste edital, na forma do Art.889 § único 
e seus incisos do CPC. E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados foi expedido o Edital que encontra-se 
na íntegra afixado nos autos, e nos sites www.andrealeiloeira.
lel.br, www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br e www.publicjud.
com.br  (Art. 887 § 2º e 3º do CPC) – Dado e passado nesta 
cidade do RJ.-25/02/2022. – Eu, Amanda Costa, chefe da 
serventia cível, mat.01/23391, o fiz datilografar e subscrevo. 
(as.) Dra. Paula Silva Pereira – Juíza de Direito em Exercício.
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Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia a se 
reunirem no dia 18/03/2022, às 8h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá Earp 
nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre eleição/reeleição 
de Diretoria. Petrópolis, 07/03/2022. Marcio Salles Gomes - Diretor; André 
Lermontov - Diretor.

JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE MARICÁ

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de Execução de 
Título Extrajudicial proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
VILLAGE DAS PEDRAS em face de MF DE VÁRZEA 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-
ME (Processo nº 0011125-71.2017.8.19.0031): O Dr. FABIO 
RIBEIRO PORTO, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a MF DE VÁRZEA DISTRIBUIDORA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, através de seu 
representante legal, de que no dia 28/03/2022, às 12:00 horas, 
através do portal de leilões on-line (www.rymerleiloes.com.br), 
pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido 
a quem mais der acima da avaliação de R$ 517.911,39; ou no dia 
31/03/2022, no mesmo horário e local, a quem mais der, a partir 
de 60% da avaliação, o DIREITO E AÇÃO sobre a Unidade nº 
16, situada no Condomínio Residencial Village das Pedras, 
no 3º distrito de Maricá/RJ. Cf. o 2º Ofício do RI de Maricá, o 
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 56108 e registrado em 
nome de LVA - Empreendimentos Imobiliários, Construções, 
Participações e Arquitetura Limitada. Débitos de IPTU: R$ 
16.778,73, mais acréscimos legais (2015 a 2022 - Inscrição: 
116789). Débitos de Condomínio: R$ 72.997,20. A venda se 
dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das 
dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do o § 1º, 
do artigo 908, do CPC e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. 
Ficam os interessados intimados do leilão pelo presente edital, 
suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC. Arrematação, 
adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo de, até, 15 dias, 
mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e 
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido 
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos 
autos acima. RJ, 08/03/2022. – Eu, Ana Paula Goncalves Bonitz, 
Mat. 01-28357 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. 
Dr. Fabio Ribeiro Porto – Juiz de Direito.

Atenta à relevância 
da corretagem para 
este nicho da eco-

nomia, a Tovese − empre-
sa MDS e uma das maiores 
corretoras de seguros de 
lavouras do país – marca 
presença na Expodireto 
Cotrijal. Conhecida como 
uma das maiores feiras do 

agronegócio internacional, 
a Expodireto que termina 
sexta-feira (11), no municí-
pio de Não-Me-Toque, no 
Rio Grande do Sul. O even-
to, que movimentou RS 2,6 
bilhões em 2020, terá mais 
de 550 expositores na edi-
ção deste ano.

As apólices do segmen-

to agro na Tovese já so-
mam mais de 6.300 docu-
mentos que cobrem riscos 
em lavouras de soja, seu 
principal mercado, além 
de milho, arroz, trigo, fei-
jão, cevada, canola, aveia 
entre outras culturas. Em 
seu portfólio estão os pro-
dutos Pecuário, Animais, 

Vida do Produtor, Flores-
tal, Penhor Rural, Máqui-
nas, Equipamentos, Pro-
priedade Rural e Agrícola. 
Os executivos da Tovese 
estarão no stand para falar 
com a imprensa, sobre as 
modalidades de seguros 
oferecidas junto ao agro-
negócio.
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Como aumentar a participação de mulheres nas posições de liderança?
Encarar a realidade, sair das discussões e passar para ação

Estamos publican-
do hoje a segunda 
e última parte do 

artigo sobre os caminhos 
para se aumentar a partici-
pação de mulheres em po-
sições de liderança nas em-
presas e as perspectivas de 
mudança para os próximos 
anos. Para fornecermos es-
se panorama, convidamos 
executivas em destacadas 
posições de liderança para 
que emitissem suas opini-
ões sobre o tema.

Adriana Mallet, CEO e 
cofundadora da SAS Bra-
sil e médica especialista 
em inovações para aces-
so à saúde

Ação. Gosto sempre 
de pontuar que é preciso 
ação, porque muitas orga-
nizações começam a de-
bater a inclusão das mu-
lheres nas lideranças, mas 
acabam ficando apenas 
nas discussões, sem ini-
ciar, de fato, alguma ação 
de curto e médio prazo 
para que as mulheres che-
guem aos cargos de ges-
tão.

Para os próximos anos, é 
possível que o cenário mu-
de, como estamos acompa-
nhando em algumas insti-
tuições, porém será preciso 

que a diversidade de mu-
lheres seja uma prioridade 
e realidade: raça, orienta-
ção sexual, idade, território, 
deficiências, entre outras 
interseccionalidades, preci-
sam ser trabalhadas efetiva-
mente para que tenhamos 
mais pluralidade nas lide-
ranças e também respeito, 
acolhimento e plano de 
carreira (cargos, salários e 
promoções a curto e médio 
prazo).

Liliana Berthier, COO, 
head comercial da Lifeti-
me Asset e Family Office

As mulheres normal-
mente enfrentam mais 
obstáculos para chegar à 
liderança. Muitas preci-
sam administrar outras 
responsabilidades para-
lelamente, como casa e 
família. Apesar dos desa-
fios, a resiliência e supe-
ração permitem que ela se 
torne uma melhor líder.

Além das especializa-
ções na própria área de 
atuação, estudar sobre li-
derança e influência, são 
boas ferramentas para o 
desenvolvimento. Apren-
der técnicas de comunica-
ção e negociação permite 
que ela tenha maior domí-
nio e subsídios em proces-

sos de tomada de decisão. 
Temas que possam ajudar 
a mulher a lidar com a au-
tocrítica, o perfeccionis-
mo e o medo de falhar, 
ou seja, aprender a não se 
sabotar é fundamental.

Em paralelo, é vital que 
as empresas proporcio-
nem uma cultura inclusi-
va, amigável e que promo-
va a equidade de gênero 
para incentivar a liderança 
feminina.

A perspectiva para os 
próximos anos é posi-
tiva. Ainda tem muito a 
ser feito, no entanto, ca-
da vez mais empresas re-
conhecem os benefícios 
da igualdade de gênero e 
defendem a causa. Em-
presas já reconhecem que 
mulheres possuem me-
lhores soft skills, são mais 
detalhistas, incentivam 
um ambiente colaborativo 
e levam em consideração 
o lado humano e emocio-
nal da equipe, tomando 
decisões assertivas e ge-
rando mais confiança e 
engajamento.

Lisiane Lemos, es-
pecialista em transfor-
mação digital, Forbes 
Under 30, conselheira 
consultiva no United Na-

tions Populations Fund, 
conselheira emérita no 
Capitalismo Consciente 
Brasil e co-fundadora do 
Conselheira 101

O primeiro passo é en-
carar a realidade de frente. 
A discussão não é recen-
te e precisamos avançar 
muito e acelerar a jornada. 
Existem algumas ações 
possíveis:

1) Mapear quantas mu-
lheres temos em todas as 
camadas da organização, 
porque precisamos cons-
truir um pipeline de su-
cessão crescente e garantir 
condições para que essas 
mulheres permaneçam;

2) Entender a mentali-
dade das pessoas que es-
tão na liderança, indepen-
dente do gênero. Temos 
várias gerações vivendo 
ao mesmo tempo no am-
biente corporativo, com 
mentalidades desenvolvi-
das de uma forma diversa. 
Ainda que eu considere 
um fator maravilhoso, a 
diversidade de pessoas e o 
que trazem, pode ser uma 
armadilha se o pensamen-
to não evoluiu junto com 
a sociedade. Será que vi-
vemos em uma cultura 
espelho, que contratamos 
pessoas iguais a nós?

3) Preparar as mulheres, 
pois não fomos preparadas 
para sentar nessa cadeira. 
Precisamos dar as ferra-
mentas, mensurar, acom-
panhar e acolher essas pes-
soas.

E o futuro? Eu gostaria de 
prever, mas eu escolhi cons-
truí-lo. Eu compreendo que 
temos um papel de lideran-
ça, seja por influência, seja 
pelo caminho desenvolvido 
com aliados. É por isso que 
estamos mudando.

Marina Peixoto, dire-
tora executiva do Mover

Há um cenário de desi-
gualdade que está em trans-
formação e essa mudança 
precisa ser acelerada. Para 
que a promoção de equida-
de de gênero seja efetiva, é 
fundamental que as empre-
sas definam metas, revisem 
processos e implementem 
programas que estimulem 
a presença de mulheres 
em cargos de liderança, es-
pecialmente de mulheres 
negras. Como diretora do 
Movimento pela Equidade 
Racial (Mover), desejo con-
tribuir, junto às 47 empre-
sas que fazem parte do mo-
vimento, pela promoção da 
equidade de gênero e raça e 
pelo fim de todas as formas 

de discriminação no acesso, 
remuneração e ascensão.

Solange Gueiros, de-
senvolvedora blockchain 
com foco em Bitcoin, 
Ethereum e Smart Con-
tracts, mestre em digital 
currencies e palestrante 
em conferências mun-
diais

Algumas mulheres são 
naturalmente líderes, ou-
tras não. Contudo, todas 
podem desenvolver esta 
habilidade, desde que elas 
saibam disso e queiram 
ocupar cargos de lide-
rança, ou seja, a mulher 
pode ser despertada para 
esta habilidade e desejo. 
Para isso, as empresas po-
dem oferecer cursos de 
liderança específicos com 
esta finalidade. A mulher 
precisa ter consciência de 
que o seu lugar é onde ela 
quiser.

A diversidade e equidade 
de gênero são temas mais 
presentes na sociedade. 
Como vejo mais empresas 
conscientes disso, espero 
que a quantidade de mulhe-
res em cargos de lideranças 
aumente nos próximos 
anos.

Coordenação: Jorge Priori

Rio de Janeiro terá bolsa para negociação de créditos de carbono

O Rio de Janeiro 
terá uma bolsa 
de valores pa-

ra compra e venda de cré-
ditos de carbono e ativos 
sustentáveis, como energia, 
clima e florestas. Protoco-
lo de intenções foi assina-
do nesta terça-feira (8), em 
Nova Iorque, pelo gover-
nador Cláudio Castro, com 
a Nasdaq e a Global Envi-
ronmental Asset Plataform 
(GEAP), primeiro passo 
para implantação da plata-
forma no Brasil.

Segundo o governo flu-
minense, o acordo garantirá 
ao Rio o protagonismo na 
economia verde. A Nasdaq 
é o mercado de ações auto-
matizado norte-americano 
onde estão listadas mais de 
2.800 ações de diferentes 
empresas, em maioria de 
pequena e média capitaliza-
ção. A parceria estabelecida 
prevê o intercâmbio de in-
formações entre o gover-
no do estado, a Nasdaq e a 
Geap para a implementação 
de políticas públicas para 
certificar, emitir e negociar 
créditos de carbono, como, 
por exemplo, a entrega de 
créditos ambientais a con-
tribuintes que quitarem 
seus débitos do Imposto 
Sobre Propriedade de Veí-
culo Automotor (IPVA).

Dentro de 90 dias de-
vem ser criados projeto-

piloto e grupo de trabalho 
para discutir as medidas 
propostas. Findo o período 
de avaliação, será instalada 
uma subsidiária brasileira da 
Nasdaq no Rio de Janeiro. 
A Bolsa de Ativos Ambien-
tais deverá funcionar no se-
gundo semestre deste ano.

Boa notícia

Para o ex-presidente da 
Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro (BVRJ), a associação 
com a Nasdaq “só pode ser 
bom”. “É uma notícia muito 
positiva”, disse nesta quarta-
feira à Agência Brasil. Embo-
ra nunca tenha operado com 
ativos ambientais, Carlos Reis 
ressaltou que é uma boa no-
tícia o Rio de Janeiro voltar 
a ter uma bolsa. Ainda mais 
se a futura instituição vier a 
ter uma sede física no Centro 
da cidade, atualmente aban-
donado. Ele torce para que 
a sede seja na Praça 15, onde 
a BVRJ funcionou até 2002, 
quando foi incorporada pela 
Bolsa de Mercadorias e Fu-
turos (BM&F), ou no Porto 
do Rio.

A BVRJ foi a bolsa de 
valores mais antiga do país, 
inaugurada em 14 de julho de 
1820, três anos depois da Bol-
sa da Bahia (Bovesba), que só 
começou a operar em 1851, 
por decreto imperial. Carlos 
Reis foi eleito presidente da 

BVRJ por dois mandatos: 
1992 a 1994 e 1998 a 2001. 
Enquanto titular da Bolsa do 
Rio, trabalhou e lutou por 
um mercado de ações mais 
transparente e eficiente, além 
de ter criado parceiras inter-
nacionais com bolsas euro-
peias e latino-americanas.

A opinião foi comparti-
lhada por Ricardo Noguei-
ra, diretor do Sindicato das 
Corretoras e Distribuidoras 
de Títulos e Valores Mo-
biliários do Rio de Janeiro 
(Sindicor RJ). Nogueira re-
cordou que o assunto vem 
sendo discutido há alguns 
anos no país. “Com o es-
tado tomando à frente, é 
muito bom e também com 
a Nasdaq, que tem tecnolo-
gia e experiência”. O diretor 
do Sindicor RJ reforçou: 
“Ter uma bolsa de ativos 
ambientais sediada no Rio é 
muito bom, tanto econômi-
ca como institucionalmente 
para o Rio de Janeiro, em 
termos de imagem”.

CO2

O governador Cláudio 
Castro disse que a equipe 
de governo vem trabalhan-
do há 8 meses neste acor-
do. A Nasdaq fornecerá a 
tecnologia e o Estado do 
Rio de Janeiro, os ativos 
ambientais. A expectativa é 
que o potencial econômico 

ambiental do Rio alcance 
um estoque de gás carbô-
nico (CO2) de 73 milhões 
de toneladas, representando 
R$ 25 bilhões. “Cada tone-
lada desse ativo ambiental 
pode custar, em média, US$ 
5. O segmento está ganhan-
do força em todo o mundo 
e é visto como uma das al-
ternativas de retomada da 
economia após a crise cau-
sada pela pandemia da Co-
vid-19”, afirmou Castro.

Segundo maior mercado 
de ações em capitalização 
de mercado do mundo, de-
pois da Bolsa de Nova York, 
a Nasdaq é pioneira no te-
ma da sustentabilidade. Em 
parceria com a Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
criou o Sustainable Stock 
Exchanges (SSE), progra-
ma que disponibiliza uma 
plataforma global para que 
as bolsas estimulem o in-
vestimento sustentável com 
a colaboração de investido-
res e empresas. Em 2018, 
foi lançada a primeira bol-
sa digital regulamentada do 
mundo para tokens (ferra-
menta digital de segurança 
para validação e autentica-
ção de transações financei-
ras) com base em ativos, 
que conta com a operação 
da Nasdaq Technologies.

O vice-presidente asso-
ciado da Nasdaq Technolo-
gies, Carlos Patiño, afirmou 

que a empresa tem interesse 
em fazer parte desse tipo de 
iniciativa. “Será um desa-
fio participar desse projeto 
criativo. Temos muito o que 
fazer, mas estamos ansiosos 
em iniciar esse trabalho em 
conjunto com o estado do 
Rio de Janeiro”, disse.

Mercado de carbono

Os créditos de carbono são 
vendidos por países que redu-
ziram as emissões para outras 
nações que não atingiram suas 
metas de diminuição de gases 
causadores do efeito estufa 
(GEEs). Os recursos financei-
ros obtidos são aplicados em 
projetos de emissões de gases 
de efeito estufa, como reflo-
restamento e outras ações. O 
novo mercado vai resultar na 
geração de empregos e atra-
ção de empresas nacionais e 
internacionais, além de tornar 
o Rio de Janeiro líder na eco-
nomia de baixo carbono, sina-
lizou o governador.

O secretário de Estado 
de Fazenda, Nelson Ro-
cha, informou que a meta 
é trazer também os ativos 
ambientais da iniciativa pri-
vada para serem negociados 
por meio da plataforma da 
Nasdaq que, a princípio, vai 
operar no exterior. “Vamos 
criar ambiente propício pa-
ra que essa expansão acon-
teça nos próximos anos. 

Queremos fazer do Rio um 
hub (base) de investimentos 
de ativos ambientais.”

De acordo o governo flu-
minense, o Estado do Rio de 
Janeiro possuiu 31% de sua 
área coberta por florestas na-
turais, correspondendo a 1,3 
milhão de hectares. Até 2050, 
a expectativa é aumentar a 
área florestal de Mata Atlân-
tica no estado em 10%. Com 
investimento inicial de R$ 
410 milhões, o projeto Flo-
restas do Amanhã foi criado 
com objetivo de reflorestar 
mais de 5 mil hectares com 
espécies nativas. A medida 
assegura a manutenção das 
encostas e dos recursos hí-
dricos, além de promover o 
desenvolvimento sustentável. 
A estimativa é que o progra-
ma, na sua primeira fase de 
implantação, gere mais de 5 
mil empregos.

O secretário de Ambiente 
e Sustentabilidade, Thiago 
Pampolha, informou que o 
governo quer ser referên-
cia nacional no mercado de 
carbono. “Desde julho do 
ano passado, estamos tra-
balhando para identificar 
as ações necessárias para 
o estado conquistar o títu-
lo de ‘carbono neutro’. O 
objetivo é fazer com que as 
emissões líquidas de gases 
que causam o efeito estufa 
sejam totalmente neutrali-
zadas até o ano de 2045”.

Ativos sustentáveis, como energia, clima e florestas
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