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Petróleo
mantém queda e
fecha abaixo de
US$ 100
Os preços do petróleo continuaram sua trajetória de queda
nesta terça-feira. O West Texas
Intermediate (WTI) para entrega
em junho caiu 3,2%, para fechar
em US$ 99,76 o barril na Bolsa
Mercantil de Nova York. O petróleo Brent para entrega em julho
perdeu 3,3%, para fechar a US$
102,46 o barril na London ICE
Futures Exchange. Na segunda-feira, o WTI e o Brent já haviam
caído 6,1% e 5,7%, respectivamente.
“A queda foi provocada por
preocupações econômicas que
também foram expressas em mercados de ações em forte queda”,
disse Carsten Fritsch, analista de
energia do Commerzbank Research, em nota na terça-feira.
“Além disso, também houve algumas notícias específicas do petróleo: a notável redução da Arábia Saudita em seus preços oficiais
de venda para clientes asiáticos
foi claramente interpretada por
alguns participantes do mercado
como um sinal de demanda de petróleo mais fraca”, disse ele.
Também pesou no mercado o
dólar forte. O índice do dólar, que
mede a moeda norte-americana
em relação aos seis principais pares, subiu 0,26%, para 103,92 no
final do pregão de terça-feira, pairando perto de uma alta de duas
décadas. Um dólar mais forte é
negativo para commodities precificadas na unidade, tornando-as
mais caras para compradores que
usam outras moedas, segundo a
agência de notícias Xinhua.
Os comerciantes também estão
aguardando dados sobre os estoques de petróleo dos EUA, já que
a Administração de Informações
de Energia dos EUA deve divulgar seu relatório semanal de status
do petróleo nesta quarta-feira.
Os Serviços de Trânsito de Gás
da Ucrânia (OGTSU) declararam
força maior nesta terça-feira e
anunciaram que interromperiam
um terço do fluxo de gás russo
em trânsito para a Europa nesta
quarta-feira, dizendo que era impossível continuar o trânsito de
gás através de um ponto de conexão e estação de compressão
localizada na área de Lugansk devido à presença dos “ocupantes
russos”.
A russa Gazprom diz que não
houve problemas que justifiquem
a mudança não recebeu confirmação de força maior ou quaisquer
obstáculos ao trânsito contínuo
de gás através de um entroncamento na região de Lugansk.

ALDIR

7 em 10 brasileiros reprovam
economia com Bolsonaro
Saúde e educação também levam nota vermelha

O

s resultados da 152ª
Pesquisa CNT/MDA
apresentam
pequena
melhora da percepção da atuação do presidente Jair Bolsonaro,
com registros de aumentos tanto
da avaliação positiva de seu governo quanto de seu desempenho
pessoal. As expectativas para os
próximos seis meses no país permanecem mais positivas do que
negativas para emprego, saúde,
educação, renda mensal e segurança, porém com piora do otimismo
se comparado ao último levantamento (fevereiro de 2022), segundo análise da CNT.
É na economia que o Governo
Bolsonaro tem seu pior desempe-

nho, o que torna distante seu projeto de reeleição. A avaliação do
emprego e renda no atual governo
em relação ao que era esperado no
início do mandato é pior do que
esperavam 7 em cada 10 brasileiros (68,1%). Apenas 25,5% dos
entrevistados afirmaram que está
melhor do que esperavam; 6,4%
não sabem/não responderam.
A segunda pior avaliação é na
saúde. Para 59,6%, está pior do
que esperavam. Na área ambiental, novamente a maioria reprova o
governo: 59,5%. Até na segurança,
bandeira de Bolsonaro, a maioria
vê o desempenho pior do que o
esperado no início do mandato:
56,9%.

Avaliação da área da educação
no atual governo também leva
nota vermelha: 55,5% classificam
pior do que esperavam. No combate à corrupção, 50,6% se decepcionaram, contra 40,5% que
acreditam que está melhor do que
esperava.
O resultado se reflete no desempenho pessoal de Bolsonaro:
58,8% dos entrevistados reprovam, 37,9% aprovam, e 3,3% não
souberam opinar ou não responderam. Na pesquisa para presidente, Lula continua liderando com
folga tanto no primeiro quanto no
segundo turnos, apesar de a distância frente a Bolsonaro ter caído. Página 3

Número de lojistas vítimas de roubo
no Rio aumenta 10% no 1º trimestre
Varejo gastou R$ 300 milhões em segurança

C

om o aumento da violência, o comércio varejista
carioca gastou R$ 300
milhões com segurança de janeiro a março desse ano, quase 5%
a mais do que no mesmo período de 2021. O investimento foi
com a contratação de vigilantes,
equipamentos eletrônicos, grades,
blindagens de portas, reforço de
vitrines e seguro.
O número é da pesquisa “Gastos com Segurança em Estabelecimentos Comerciais”, do Clube de
Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDL-Rio) e do Sindicato dos
Lojistas do Município do Rio de
Janeiro (Sindilojas-Rio), que ouviu

350 lojistas. O levantamento mostra também que dos entrevistados
180 já tiveram seus estabelecimentos assaltados, furtados ou roubados, cerca de 10% a mais do que
no mesmo período do ano passado.
Do total dos gastos, R$ 150 milhões foram com segurança privada e vigilantes, R$ 100 milhões
com equipamentos de vigilância
eletrônica e R$ 50 milhões com
gradeamento, blindagens, reforços
de portas, de vitrines e com seguros.
Segundo Aldo Gonçalves, presidente do CDL-Rio e do Sindilojas-Rio, é como se fosse mais um

tributo pago pelos lojistas, já massacrados pelo peso da burocracia
e da alta carga tributária.
“A violência urbana na cidade
do Rio de Janeiro vem prejudicando bastante o comércio, que tem
influído profundamente no comportamento do consumidor, que
por um lado fica com medo de
sair de casa e por outro reduz seus
gastos, entre eles as compras”, diz.
Aldo também ressalta que esses
R$ 300 milhões gastos com segurança poderiam ter sido investidos
na ampliação dos negócios, como
novas lojas, reformas, treinamento de pessoal, gerando mais emprego e renda.

PF fará
manifestação
por aumento
nesta quinta
As entidades representativas
dos policiais federais programaram manifestações para esta
quinta-feira. Em todo o país, os
integrantes da PF protestam “por
conta do não cumprimento do
compromisso assumido pelo presidente Jair Bolsonaro de reestruturar as Forças de Segurança da
União”, de acordo com a Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef).
Na prática, a reestruturação
significa reposição salarial. Nesta segunda-feira, para tratar do
tema, se reuniram os presidentes
da Fenapef, Marcus Firme; da
Associação dos Delegados da Polícia Federal, Luciano Leiro; e da
Associação dos Peritos Criminais
Federais, Marcos Camargo. Cada
entidade convocará seus associados para os protestos nos estados
e no Distrito Federal.
Na próxima semana, também
haverá protestos na quinta-feira
(19) e, no dia 1º de junho, os policiais federais se unem aos policiais rodoviários federais em
uma marcha na Esplanada dos
Ministérios.
A Fenapef garante que o atendimento à população não será
prejudicado, mas a categoria se
manterá em estado de mobilização permanente, avaliando e
definindo os próximos passos a
serem tomados, até ter suas demandas atendidas. “O Governo
Federal tem uma dívida com os
policiais federais e, para que ela
seja quitada, basta uma decisão
política do governo”, disse Marcus Firme.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1390
R$ 5,3450
R$ 5,4064
R$ 0,7621
R$ 301,50

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (março)
SP (março)
Selic
Hot Money

1,41% (abril)
2,94% (março)
1,11%
0,71%
12,75%
0,63% a.m.
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Reflexões para teoria do Estado Nacional: imperialismo, EUA – expansão
Por Felipe Quintas e
Pedro Augusto Pinho

P

ara entender corretamente
uma época, é necessário
conhecer o espírito que
dominava seus contemporâneos.
Aprofundar o estudo do espírito
da época é o mínimo para não
cair nas armadilhas que o poder,
sempre e em toda parte, procura
nos envolver com a pedagogia colonial.
Em artigo anterior, desta série
de “Reflexões para Teoria do Estado Nacional”, tratamos do “Fim
de uma Era”, aquela que ocorre
coetânea com o descobrimento
da América (século 15). O que estava se passando na Europa? Uma
ressurreição, o renascimento na
fé no homem livre, da capacidade
do homem, que se perdera com a
desmoronar do Império Romano,
inclusive pela ação da religião católica, colocando o homem como
um instrumento do Deus único.
A soma de todas as consequências impulsionava as aventuras nas
artes, nas tecnologias e no empreendedorismo.
À iniciativa privada dos judeus
se somavam as estatais dos espanhóis – em 1558, Luís Ortiz envia
para o Rei sua obra “Para que a
moeda não saia do reino”, visando garantir o acúmulo de metais
preciosos – dos Sforza, em Milão, dos Médicis, em Florença,
dos Bentivoglio, em Bolonha, que
subvencionavam o desenvolvimento tecnológico, e dos Tudors
e Stuarts, na Inglaterra, colocando
o Estado para disciplinar as ações
mercantis e imperialistas: Atos de
Navegação, proibição de importação de tecidos, prêmios para exportadores etc.
A Invencível Armada, esquadra reunida pelo rei Filipe II da
Espanha em 1588 para invadir a
Inglaterra, naufraga e deixa o mar
livre para os ingleses. Em 1607,
tenta-se fundar a colônia em Jamestown, na Virgínia. Começam
a chegar emigrantes para as áreas do futuro Estados Unidos da
América (EUA) da Inglaterra, da
Holanda, da Irlanda, da Espanha,
da França, da Suécia e, em 1700,
já havia ocupação efetiva na área
que vai de Portsmouth, ao norte, a
Norfolk, ao sul, na costa atlântica
norte-americana.
O capital inglês que atravessa
o Atlântico é o capital financeiro,
que controlava o Reino bem antes
da criação do Banco da Inglaterra,
em 1694. Em 1600, foi constituída
a Companhia Inglesa das Índias
Orientais. Em 1622, Edward Misselden (1608-1654), comerciante e
analista dos câmbios e flutuações
monetárias, escreve “Free Trade,
or the Means to make Trade flourish”. Em 1640, tem início a série
de revoluções que darão ao Império Inglês a estrutura mais fundada no dinheiro do que nas famílias. Em 1649, os judeus podem
novamente entrar na Inglaterra.
Em 1651 e 1660, o Poder Inglês
proclama seus Atos de Navegação
e, em 1662, é realizada reforma
monetária.

Entretanto, como já foi observado, a cultura da nação nasce
da relação que os habitantes desenvolvem com o meio ambiente
e entre si mesmos. Como vimos
no artigo anterior, esta relação, na
formação dos EUA, foi de guerra
e da compra e venda. Ou seja, não
foi de solidariedade, da prevalência da sociedade sobre a individualidade, mas, ao contrário, de uma
liberdade individual sem consideração com o social, inclusive nas
decisões dos dirigentes.
Porém, herdaram da Inglaterra o patrocínio e a orientação do
Estado, mascarada como livre empreendedorismo, para iniciativas
que tiveram origem nas salas do
governo. E este governo estará,
como na colonizadora Inglaterra,
nas mãos dos ricos, dos poderosos pela fortuna e posição social.
A palavra empreendedor, do
francês “entrepreuneur”, surge da
ação do escocês John Law (1671–
1729), considerado fundador do
sistema bancário atual. No entanto, sua Companhia do Mississippi,
com direitos comerciais sobre o
rio Mississippi, Índias Orientais,
China e Pacífico Sul, prometendo
alta rentabilidade, faliu. Ele teve
de fugir para Veneza. Lá, tentou
se restabelecer, mas não teve sucesso. Morreu doente e totalmente desacreditado.
Os empreendedores estadunidenses optaram por se associarem
com os governos das províncias,
necessitados de apoio contra os
índios e imigrantes de outras origens étnicas. No entanto, a maior
carência era de produtos para vida
diária e de toda ordem, não havia
como nem onde investir capitais
financeiros, daí o sucesso das empresas voltadas para produção e
para o transporte.
A independência, em 4 de julho
de 1776, ainda manteve, com o
modelo federativo, esta presença
descentralizada do Estado nos negócios. As rotas comerciais levavam para o exterior arroz, carne,
peixes, rum, madeira e importavam para Charleston, Filadélfia,
Nova York, Newport, Boston,
açúcar, escravos, produtos manufaturados. Internamente iam se
constituindo, por terra e pelo oceano, as rotas de distribuição.
Na medida em que a prosperidade avançava, também os investimentos aumentavam, no sentido da incorporação territorial.
O “Destino Manifesto” foi expressão cunhada em ideias vagas,
mas que incentivavam a marcha
para o oeste e, futuramente, para o exterior. Contrariamente ao
Brasil, que, mesmo antes da Independência, tinha definido grande
parte do seu contorno territorial,
os Estados Unidos formaram a
maior parte da sua territorialidade
depois da Independência, inclusive tomando, pela guerra, mais da
metade do México.
O mapa dos EUA em 1853,
editado na obra de Nancy Priscilla
Naro (A formação dos Estados Unidos), tem mais da metade do atual
país, ocupado pela Inglaterra, pela Espanha, por terras indígenas;
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praticamente todo o oeste do Rio
Mississippi, ou seja, da linha que
vai do limite oeste da Luisiana, do
Arkansas, do Missouri, de Iowa e
de Minnesota, no sentido sul-norte, não era ainda estadunidense.
A independência não impediu
que as potências europeias continuassem procurando retomar ou
conquistar colônias de outros países. A guerra de independência só
terminou oficialmente em 1814.
Mas os EUA só constituíram
uma nação após a Guerra Civil de
1861–1865: Guerra da Secessão.
Neste intervalo, para ganhar
apoio e solidariedade, o 5º presidente (1817–1825), James Monroe (1758–1831), proclamou, na
mensagem ao Congresso em 2 de
dezembro de 1823, a denominada
Doutrina Monroe, em linguagem
ambígua, como vimos ser o padrão estadunidense. Ainda hoje
citada para as interferências dos
EUA na América Latina.
A febre do ouro começa em
1848 e constitui um movimento
para rompimento das fronteiras
descritas anteriormente. Aos poucos vão surgindo acampamentos
pelas Montanhas Rochosas, Califórnia, Colorado, Nevada, onde
poucos enriqueceram mas, num
mercado sem lei e sem concorrência, o individualismo capitalista se
consolida. A conquista das grandes planícies centrais se dá com o
extermínio indígena e com os incentivos estatais.
Após a Guerra da Secessão,
vastos espaços das planícies se
oferecem para agricultura, favorecida pela vertiginosa expansão
ferroviária e pelas escolas agrícolas estaduais e municipais. Mas
como incentivar a plantação e
os meios de distribuição? Em
maio de 1862, os republicanos de
Abraham Lincoln aprovam o Homestead Act (definia a posse de
uma propriedade com 160 acres a
quem a cultivasse por cinco anos)
e, três meses depois, a concessão
com empréstimos muito vantajosos à Union Pacific (Pacific Railroad Act) e à Central Pacific, parte
da “Primeira Ferrovia Transcontinental”, incorporada à Southern
Pacific Railroad em 1959.
As ferrovias também recebiam
terras federais em cada um dos
lados das linhas férreas de modo
a terem centenas de loteamentos
de 259 hectares para vender. Pierre Melandri (Histoire des États-Unis
depuis 1865, 1984) afirma que 73
milhões de hectares passaram do
domínio federal para domínios
privados em “terras que a proximidade das linhas ferroviárias era
fator essencial de rentabilidade”.
Este período vai do século 18
ao século 19, na imagem poética
de Melandri (citado), “enquanto
Buffalo Bill termina a sua existência à beira da miséria, Rockefeller,
Morgan e Carnegie entram para
posteridade, detentores de prodigiosos impérios industriais e financeiros”.
De início deve-se tratar do “sistema americano de fabricação”,
princípio já existente na segunda
metade do século 19, ou seja, na
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revolução industrial estadunidense.
A denominada “obsolescência planejada”, ou programada, é
um conceito de negócio, em que
as empresas estabelecem o tempo
de vida útil dos produtos para que
seja o mais curto que a tecnologia
permite, favorecendo manutenções e substituições, ou seja, mantendo um conjunto permanentemente de compradores.
O método de produção em
massa de produtos padronizados,
com peças simples e substituíveis,
com tempo pré-definido de vida
útil, é bem o American System
of Manufacturing. Atribui-se esta
modalidade industrial ao emigrante francês Pierre Samuel du Pont
de Nemours (1739–1817), cujos
filhos criaram a E. I. Du Pont De
Nemours and Company (1897),
fabricante de adesivos, resinas,
materiais de construção, nutrição
animal e prevenção de doenças,
proteção de cultivos, sementes,
ingredientes alimentícios, polímeros, tecidos e fibras.
Mas este modelo industrial, que
gerou inveja aos ingleses, contou
com a proteção governamental e foi
se espalhando e tomou conta não
só dos mercados dos EUA, mas até
onde sua capacidade de produzir
e transportar pudesse levar. Entre
as contribuições governamentais
apontam-se as tarifas alfandegárias
protetoras, que jamais estiveram inferiores a 40% em todo período de
consolidação industrial: 1860-1910.
E também o crédito fácil, com autorização para criação de bancos
nacionais (1600 em 1860) e a emissão de 2,6 bilhões de dólares para
empréstimos estatais logo após a
Guerra Civil.
Este modelo de prosperidade
incentivou a ida de imigrantes europeus para os EUA, que levaram
conhecimentos técnicos, capacidade de trabalho e a necessidade de
vencer, também para trazerem seus
parentes de uma Europa em guerra
e crises. Desde a segunda metade
do século 19 são os EUA o grande polo de atração, aumentando a
mão de obra e consumidores.
As duas grandes guerras travadas principalmente no território
europeu favorecem a expansão
estadunidense. Em 1946 é não
apenas a nação vitoriosa, em toda
mídia ocidental, como rica e com
recursos para aplicar na fragilizada Europa com o financismo que
começa a surgir, cópia do sistema
colonial inglês.
O modelo comunista de sociedade, implantado desde 1918 na
Rússia Czarista e, desde 1949, na
despedaçada China de múltiplos
colonizadores, servirá para o desenvolvimento de tecnologias e
fabricações de armas nos EUA. O
34º presidente, Dwight Eisenhower (1890–1969), em 17 de janeiro de 1961, num discurso de fim
de mandato, alertou para o que
via constituir perigo para o país:
“A injustificada influência que o
complexo militar-industrial estava
crescentemente conquistando.”
Duas frentes começam a disputar o poder interno estadunidense:

a industrial e a financeira. A industrial tinha a publicidade do American Way of Life, vendida por
Holywood, pela televisão e por
revistas como a Seleções da Reader’s
Digest. Esta, criada em fevereiro de
1922, foi considerada a mais lida
do mundo, editada em 35 idiomas
e distribuída em 120 países.
A energia que movimentava
toda vida estadunidense era a do
petróleo. A própria história da indústria petroleira tem início nos
EUA. A primeira empresa de petróleo foi a Pennsylvania Rock Oil
Company, fundada em 1854. Em
1870, John D. Rockfeller fundou a
Standard Oil, que viria a se tornar
a maior empresa de petróleo até
1911, quando a Suprema Corte
obrigou ao desmembramento, de
onde surgiram a Continental Oil
(ConocoPhilips), a Standard de
Indiana (BP), a Standard da Califórnia (Chevron), a Standard de
Nova Jérsei (depois Esso e hoje
ExxonMobil) e a Standard de Nova Iorque (ExxonMobil).
Até 1922, os EUA descobriram
reservatórios que mantinham a
demanda crescente de petróleo.
Outros países – Inglaterra, França, Holanda – partem também para disputa do mercado petroleiro,
chegando em 1928, ao Acordo de
Achnacarry, pelo qual as principais empresas dividem o mundo
da produção e da distribuição, no
conforto de um castelo escocês.
Logo viria a II Grande Guerra,
mas o Acordo serviu para congelar os preços do barril produzido,
enquanto o preço dos derivados
oscilava incrivelmente. Tomando
como base de preço os do choque do petróleo de 1972, desde
1940 até 1970, o barril de petróleo
custou US$ 1,80. Na mesma base
de preços chega, em 1980, a US$
38,63 (BP Statistical Review of
World Energy).
Neste momento, a potência industrial começa sua derrocada. É
um ponto de inflexão na trajetória
do poder industrial, construído desde a Guerra da Secessão, e o início
do poder financeiro nos EUA.
Agora não vai prevalecer a liberdade mais a oportunidade. O
trabalho segue lugar ao rentismo,
e a indústria de mão de obra cara, que sustentava a produção doméstica, passa a ser importadora
de produtos, também com obsolescência planejada, mas de origem asiática e latino-americana.
Os EUA foram protagonistas
do neoliberalismo emergente nos
anos 1980, com o Governo Reagan tomando diversas medidas
regulatórias favoráveis à financeirização e à privatização de bens
públicos, e celebraram o fim da
sua história, com o desmembramento e encerramento do poder
soviético da União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS). Surgiu, então, um novo período de
crises e guerras que leva o país a
ser suplantado na tecnologia e na
economia.
Felipe Maruf Quintas é cientista político.
Pedro Augusto Pinho
é administrador aposentado.
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Brasil: 3% da população,
6% dos desempregados
do mundo

N

o mundo, a Organização Internacional do Trabalho
(OIT) prevê que o desemprego global alcançará 207
milhões de pessoas em 2022, um aumento de 18 milhões
em relação a 2019. Mulheres e jovens são as maiores vítimas da depressão do mercado de trabalho. A OIT estima
que a força de trabalho some 3,3 bilhões de pessoas.
No Brasil, são 11,9 milhões de desempregados, número
que deve baixar um pouco até o final do ano, mas que
significa que quase 6% (5,8%, para ser mais preciso) dos
trabalhadores sem emprego no mundo encontram-se na
terra de Guedes.
O percentual fica ainda mais escandaloso quando se
compara a população brasileira à global: são 214,6 milhões
de habitantes aqui (IBGE) e 7,9 bilhões no planeta. O
Brasil tem assim 2,7% da população mundial. Ou seja, o
percentual de desempregados é mais de 2 vezes superior à
participação do País no número de habitantes do mundo.
Se não bastasse, o Brasil ainda sofre com:
– População subutilizada: 26,8 milhões de pessoas
– População subocupada por insuficiência de horas
trabalhadas: 6,5milhões
– População fora da força de trabalho: 65,5 milhões
– População desalentada: 4,6 milhões de pessoas
Não à toa, a pesquisa CNT/MDA divulgada nesta terça
mostra que a área com pior avaliação no governo é a de
emprego e renda: 68,1% dos brasileiros dizem ser pior do
que esperado no início do mandato de Bolsonaro.

Via interditada
A Rodada 152 da pesquisa CNT/MDA sobre o cenário
eleitoral é uma pá de cal na terceira (?) via. Dos entrevistados, 68% disseram que não votariam para presidente
em João Doria Jr. de jeito nenhum; Simone Tebet aparentemente se saiu um pouco melhor (37,5% não votariam
nela), mas isso por causa do desconhecimento: 48,5%
disseram não a conhecer, percentual que vem baixando na
proporção inversa aos que recusam dar a ela um mandato
presidencial.

Barrados na guerra
Biden promete lutar até o último ucraniano; enquanto
isso, os imigrantes do país são barrados na fronteira dos
EUA com México, onde um acampamento já tem quase
mil pessoas, número que aumenta entre 50 e 100 por dia.
As notícias dão conta que a entrada não será permitida.

Rápidas
Estão abertas as inscrições para o curso online Super
Comunicadora 2022, da jornalista Alê Monteiro de
Castro, dirigido a mulheres que desejem aprimorar suas
formas de se comunicar. Informações: bit.ly/395HPGq
*** Lach, no Jardim Botânico, é o único laboratório do
Rio com o exame Painel de Vírus Respiratórios, que
avalia 26 vírus, além de fungos, bactérias e intolerância
alimentar *** Em 21 de maio, 10h, o Club Municipal da
Tijuca receberá a “Acalme Expo 60+”, com palestras
com especialistas em saúde, direito e educação, além
de expositores de serviços e produtos para o público
sênior. Informações: (21) 98283-5952 *** O XXVI
Seminário Nacional de Produção e Transmissão de
Energia Elétrica (SNPTEE) será aberto neste domingo
(15), às 18h, no Riocentro, RJ. Em seguida será inaugurada a feira de negócios ExpoSNPTEE.

Pesquisa da CNT: Avaliação do governo e o desempenho de Bolsonaro

A

o serem indagados
sobre o emprego
e a renda no atual
governo em relação ao que
era esperado no início do
mandato do presidente Jair
Bolsonaro, 25,5% dos brasileiros disseram melhor do
que esperava; 68,1%, pior
do que esperava; 6,4%, não
souberam ou não responderam. O resultado consta da
152ª Pesquisa CNT de Opinião, realizada com 2.002
pessoas entre os últimos
dias 4 e 7 de maio, a 152ª
Pesquisa CNT de Opinião,
que mostra a avaliação do
governo e o desempenho
pessoal do presidente.
Também traz as intenções de voto dos entrevistados para presidente da
República em 2022, além da
opinião sobre a possibilidade de mudar de voto para
evitar ou garantir que haja
segundo turno. Realizado
em todo o país, o levantamento ainda indica a expectativa da população para a
situação do país em relação
a emprego, renda, educação, saúde e segurança. A
margem de erro é de 2,2; o
nível de confiança, 95,6%;
e o número do registro no
TSE: BR-05757|2022.
Avaliações
Quando o assunto é
o governo Jair Bolsonaro, a avaliação positiva
(ótimo+bom) é de 30,4%;
regular, 25,2%; e negativa
(ruim+péssimo), de 43,6%.
Não souberam opinar ou
não responderam: 0,8%. Sobre a avaliação do governo
do presidente Jair Bolsonaro em relação aos governos
anteriores: 34% disseram
estar melhor; 19,0%, continua de forma semelhante; e
45,3% disseram estar pior.
Quando o assunto é a
avaliação da área da saúde
no atual governo em relação ao que era esperado no
início do mandato: 31,4%
disseram melhor do que
esperavam; 59,6%, pior do
que esperavam; e 9,0% não
souberam ou não responderam. Sobre a avaliação da
área da segurança no atual
governo em relação ao que
era esperado no início do
mandato: melhor do que
esperava, 34,2%; pior do
que esperava, 56,9%; e não
sabe/não respondeu, 8,9%.
Sobre avaliação do combate à corrupção no atual
governo em relação ao que
era esperado no início do
mandato: 40,5% disseram
melhor do que esperava;
50,6%, pior do que esperava; e 8,9% não souberam ou não responderam.
Quando o tema é educação,
a avaliação da área no atual

governo em relação ao que
era esperado no início do
mandato, 32,3% disseram
melhor do que esperavam;
55,5%, pior do que esperavam; e 12,2% não souberam ou não responderam.
Sobre meio ambiente em
relação ao que era esperado no início do mandato,
26,5% disseram estar melhor do que esperava; 59,5,
pior; e 14,0% não souberam
ou não responderam.
Sobre a avaliação do benefício aos mais pobres no
atual governo em relação ao
que era esperado no início
do mandato: 39,3% disseram “melhor do que esperava”; 53,0%, “pior do que
esperava”; 7,7%, “não sabe/não respondeu”. Sobre
o desempenho pessoal de
Bolsonaro, 37,9% aprovam;
58,8% desaprovam; e 3,3%
não souberam opinar ou
não responderam.
Eleições
Se as eleições fossem hoje, no caso de voto espontâneo, o ex-presidente Lula
teria 33,4%; Jair Bolsonaro,
27,3%; Ciro Gomes, 3,8%;
João Dória, 0,9%; André
Janones, 0,5%; os demais
somam 1,2%. Branco/nulo: 5,8% e indecisos somam
27,1%.
Quando a pesquisa é de
voto estimulado, Lula tem
40,6%; Bolsonaro, 32,0%;
Ciro, 7,1%; Dória, 3,1%;
André Janones, 2,5%; Simone Tebet, 2,3%; Felipe
d’Avila, 0,3%; brancos e nulos somam 5,1%; e indecisos representam 7,0%.
Sobre
polarização,
45,7% consideram a eleição presidencial de 2022
mais polarizada que a de
2018; 11,6%, menos polarizada; e 34,2%, da mesma
forma; 28,9% consideram
a polarização benéfica ao
país; 41,0%, consideram
prejudicial; e 26,8% consideram indiferente. Ainda
sobre isso, 29,1% consideram pouco importante para o país o fortalecimento
de um nome alternativo
(terceira via); 32,3%, importante; e 30,6%, muito
importante.
Sobre potencial de voto,
28,2% disseram que votariam com certeza em Jair
Bolsonaro se ele for candidato a presidente este ano;
15,4% disseram que poderiam votar nele. Por outro
lado, 53,9% disseram que
não votariam nele para presidente de jeito nenhum;
0,6% disseram não o conhecer; e 1,9% disseram
não saber ou não responderam; além disso, 35,0%
disseram que votariam com
certeza em Lula se ele for

candidato a presidente este
ano; 18,6% disseram que
poderiam votar nele. Por
outro lado, 44,1% disseram que não votariam nele
para presidente de jeito nenhum; 0,2% disseram não o
conhecer; e 2,1% disseram
não saber ou não responderam. Mais além: 4,3%
disseram que votariam com
certeza em Ciro Gomes se
ele for candidato a presidente este ano; 39,5% disseram que poderiam votar
nele. Por outro lado, 48,2%
disseram que não votariam
nele para presidente de jeito nenhum; 5,2% disseram
não o conhecer; e 2,8% disseram não saber ou não responderam.
Mudança de voto
Além disso, 22,7% poderiam mudar o voto no primeiro turno para evitar ou
garantir que ocorra segundo turno. 70,5% não mudariam e 6,8% não sabem ou
não responderam. Dentre
os que poderiam mudar,
28,4% poderiam mudar o
voto no primeiro turno para facilitar que alguém, que
não seja Jair Bolsonaro ou
Lula, possa ir para o segundo turno.
Dentre os que poderiam
mudar, 13,4% poderiam
mudar o voto para facilitar
uma vitória em primeiro
turno de Jair Bolsonaro;
25,7% poderiam mudar o
voto para dificultar uma
vitória em primeiro turno
de Jair Bolsonaro. Dentre
os que poderiam mudar,
21,5% poderiam mudar o
voto para facilitar uma vitória em primeiro turno de
Lula; 7,5% poderiam mudar
o voto para dificultar uma
vitória em primeiro turno
de Lula.
Sobre o segundo turno,
50,8% votariam em Lula e
36,8%, em Jair Bolsonaro
em caso de uma disputa no
segundo turno entre os dois
candidatos; 9,2% votariam
em branco ou nulo para este cenário.
Se o segundo turno fosse
Ciro X Bolsonaro, 44,2%
votariam no pedetista e
37,8% no atual presidente,
em caso de uma disputa; e
14,6% votariam em branco
ou nulo para este cenário.
Os resultados da 152ª
Pesquisa
CNT/MDA
apresentam indicativos de
percepção de melhora da
atuação do presidente Jair
Bolsonaro, com registros de
aumentos tanto da avaliação positiva de seu governo
quanto de seu desempenho
pessoal. As expectativas para os próximos seis meses
no país permanecem mais
positivas do que negativas

para emprego, saúde, educação, renda mensal e segurança, porém com piora do
otimismo se comparado ao
último levantamento (fevereiro de 2022).
Vantagem de Lula
Os cenários de intenção
de voto mostram vantagem
para o ex-presidente Lula,
que aparece à frente do presidente Jair Bolsonaro tanto
na simulação para o primeiro turno, quanto para um
eventual segundo turno. O
atual presidente, contudo,
apresenta aumento de suas
intenções de voto no primeiro turno e também no
confronto direto com Lula
em relação a fevereiro. Embora os demais candidatos
permaneçam estagnados
com baixos percentuais, é
importante ressaltar que a
maioria dos entrevistados
considera importante o fortalecimento de um nome
alternativo aos pré-candidatos Jair Bolsonaro e Lula.
Cerca de um quarto do
eleitorado afirma poder
mudar de voto para evitar
ou garantir um segundo
turno. A maioria é contra
a manifestação política de
líderes religiosos sugerindo
em quem se deve votar.
O acompanhamento das
atividades realizadas pelos
representantes do legislativo é baixo, assim como a
lembrança em quem votou
em 2018 para senador e deputados federal e estadual/
distrital.
Os debates eleitorais
podem influenciar na mudança de voto de cerca de
um terço do eleitorado, e a
maioria dos entrevistados
pretende acompanhar sua
realização.
Os resultados mostram
melhora dos índices de avaliação pessoal de Jair Bolsonaro e de seu governo,
acompanhando o aumento
de intenções de voto no
presidente na comparação
com o último levantamento.
A confiança nas urnas eletrônicas é alta, assim como
a percepção de importância
dos debates na TV entre os
candidatos. A polarização
política é vista como maior
em relação às eleições de
2018 e é avaliada como prejudicial ao país.
O universo desta pesquisa compreende os eleitores do Brasil com idade
a partir de 16 anos. Foram
realizadas 2.002 entrevistas. A margem de erro é
de 2,2 pontos percentuais
com 95% de nível de confiança; checagem de 20%
da amostra. As coletas foram feitas por telefone entre 4 e 7 de maio.
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Aldir

O

psiquiatra Aldir Blanc, em parcerias alternadas com
Maurício Tapajós, Paulo Emílio, Guinga, Moacyr
Luz e Cristovão Bastos, é autor de algumas das mais
brilhantes joias da MPB, como O bêbado e o equilibrista (em
parceria com João Bosco) e O mestre-sala dos mares.
É também o autor da mais inteligente (e engraçada)
pergunta feita a um candidato, em um debate político. Como estamos próximos a outro desses períodos delirantes
em que o metrô, saindo do Rio, chega até o outro lado da
Baía da Guanabara, Niterói e São Gonçalo. A própria Baía
torna-se limpa e de águas cristalinas, na boca de alguns
candidatos a cargos eletivos, carentes de votos.
Estávamos nos idos de 1982, quando foram realizadas
as primeiras eleições majoritárias para os governos estaduais, desde que baixou sobre o país a pesada nuvem tóxica
do autoritarismo.
Os candidatos, não fosse a capacidade de esgrima
política de Leonel Brizola (eleito), e a campanha teria sido
não mais do que uma partida de tênis entre os dois que
polarizaram o processo, desde o início – representando a
direita mais reacionária e imobilista, Dona Sandra Cavalcanti, e no outro córner, o favorito da então governador
Chagas Freitas, típico praticante da “política da biquinha”,
o deputado Miro Teixeira.
Dona Sandra tinha um enorme calcanhar de Aquiles.
Ao exercer por um tempo a Secretaria de Serviço Social
do Governo Carlos Lacerda, aconteceu um crime bárbaro,
com o aparecimento de corpos de mendigos afogados no
rio da Guarda. Ora, o rio da Guarda integra a mesma bacia do rio Guandu, que fora o palco da obra do governo
Lacerda mais propagandeada, a adura do Guandu, “Água
para o Rio até o ano 2000” (era o lema).
O candidato que polarizava a campanha com Dona
Sandra deitou e rolou, tanto que ela passou a ter como
escorte um envelope com um punhado de declarações de
que a ordem para afogar os mendigos teria partido dela.
Daí, acusou tem que assinar e arrostar as consequências,
junto a um juiz.
Segue o debate, segunda parte, feita de perguntas da
audiência para os candidatos. Aldir se apresenta, escolhe
Dona Sandra e manda: “É sabido que a senhora é a favor
da pena de morte”, Dona Sandra balança a cabeça, concordando. E Aldir apresenta a pergunta: “Na hipótese de
ser implantada no Brasil a pena de morte, qual dos seguintes métodos seria o melhor? Garrote vil, fuzilamento?
Ou… afogamento no rio da Guarda?”
Pano, rápido.

‘Contrariedade
ao interesse público’
Bolsonaro vetou integralmente a nova Lei Aldir Blanc,
que previa o repasse anual de R$ 3 bilhões aos governos
estaduais e municipais destinados ao setor cultural, durante cinco anos.
– 80% dos recursos irão para editais, chamadas públicas, cursos, produções, atividades artísticas que possam
ser transmitidas pela internet; e ainda para manter espaços
culturais que desenvolvam iniciativas de forma regular e
permanente;
– 20% dos recursos serão destinados a ações de incentivo direto a programas e projetos que tenham por objetivo democratizar o acesso à cultura e levar produções a
periferias e áreas rurais, por exemplo.
Pano, rápido.
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Sancionada a lei que proíbe pedágio
mais caro no final de semana

O

governador Cláudio Castro sancionou a Lei
9.673/22, que proíbe no
Estado do Rio de Janeiro a
cobrança de tarifa mais cara
dos pedágios aos fins de semana e feriados. A lei, que, é
de autoria do deputado Brazão (União) foi publicada na
edição extra do Diário Oficial
desta segunda-feira (9/5).
Por se tratar de lei autorizativa, a implementação da medida está sujeita à avaliação
do pelo Poder Executivo.

A lei propõe que cada
praça pedagiada em território do estado deve praticar
apenas um valor definido
no contrato de concessão
do consórcio e órgão de
controle, incluindo a defesa
do consumidor, com a máxima transparência. Além
disso, o Poder Executivo
poderá estabelecer normas
de fiscalização, com penalidades por infrações.
“As concessionárias devidamente autorizadas das
nossas rodovias, estranha-

mente, cobram valores
bem superiores aos sábados, domingos e feriados,
inflacionado o ir e vir dos
motoristas. Isso causa aumento dos preços nos alimentos, serviços, viagens,
etc, enfraquecendo a cadeia produtiva e prejudicando pessoas ainda mais
com a recessão econômica”, justificou o autor.
Também assinam a coautoria da lei os deputados Subtenente Bernardo
(PTB), Tia Ju (REP), Célia

Jordão (PL), Samuel Malafaia (PL), Bebeto (PSD),
Eurico Junior (PV), Anderson Alexandre (SDD),
Alana Passos (PTB), Dr.
Deodalto (PL), Gustavo
Schmidt (Avante), Jorge
Felippe Neto (PSD), Marcelo Cabeleireiro (DC),
Giovani Ratinho (SDD),
Coronel Jairo (SDD),
Franciane Motta (União),
Lucinha (PSD), Pedro Ricardo (PROS), Marcelo
Dino (União) e Jair Bittencourt (PL).

Correios arrecadam R$ 52 milhões
com leilões de veículos usados

O

leilão de motocicletas, furgões,
vans e caminhões
que faziam parte da frota
dos Correios e alcançaram
o tempo de vida útil, teve
em 2021 um resultado expressivo. Segundo balanço
divulgado pelos Correios,
somente no ano passado,
a empresa arrecadou cerca de R$ 52 milhões com
a alienação 6.714 veículos.
O número é bem superior
aos 4.004 leiloados entre os
anos de 2017 e 2020.
Com os recursos, a estatal vem substituindo
tais veículos por novas
viaturas. A política cor-

porativa de renovação
prevê a substituição de
100% de toda a frota própria da empresa até 2023.
A ação começou em 2020
e, somente no ano passado, os Correios receberam 1.505 furgões, totalizando R$ 93 milhões em
investimentos. O tempo
médio útil da frota nos
Correios é de três anos
para motocicletas, até
sete anos para furgões e
dez anos para caminhões.
“Grande parte desse
resultado deve-se à Operação Limpa Pátio, organizada pela empresa para
reduzir o quantitativo de

bens móveis em desuso
armazenados em depósitos para, assim, desonerar esses ativos. O projeto promoveu melhoria
no processo de alienação,
tornando-o mais célere, ao
simplificar procedimentos
e atividades”, diz nota divulgada pela estatal.
Segundo os Correios, o
destaque é o uso de uma
plataforma eletrônica para
a venda desses veículos, em
um processo que permite
“maior abrangência de participantes, uma vez que as
propostas não dependem
mais de presença física no
certame”.

Leilões em 2022
Neste ano, só no primeiro semestre, os Correios
vão leiloar cerca de 6 mil
veículos. As licitações são
feitas por meio eletrônico,
os editais estão no site da
estatal, e os leilões são realizados na plataforma Licitações-e.
Podem participar pessoas físicas ou jurídicas, desde
que atendam às condições
fixadas no edital. Em 2022,
1.764 veículos já foram vendidos em leilões.
Os certames continuam
sendo realizados em todas
as superintendências dos
Correios nos estados.

Gastos com alimentação fora de
casa somaram R$ 164,4 bi em 2021

P

esquisa levantada
pelo Instituto Food
Service Brasil (IFB)
/ Crest mostrou que os gastos com comida fora de casa representaram R$ 164,4
bilhões em 2021. Cada brasileiro gastou em média R$
16,21 por refeição, significando uma alta de 12% em
relação a 2020.
Os hábitos de consumo
alimentar das famílias brasileiras não são os mesmos
há algum tempo. A pandemia mostrou, que a alimentação fora de casa faz parte
da rotina das pessoas. Em

contrapartida o home office
impulsionou o delivery que
favoreceu o setor de foodservice.
Gastos com jantares e
almoços em redes de restaurantes representaram
35% de alta se comparado
ao ano anterior. Já as padarias aparecem na pesquisa
com apenas 3% dos gastos
em 2021. O período com
maior fluxo de pedidos foi
nos fins de semana, com
16% de aumento nas vendas.
A pesquisa prevê ainda
três cenários para 2022, o

mais otimista espera que haja um crescimento no PIB
do setor de foodservice de
1,3% quando comparado a
2020, além de aumento na
circulação dos restaurantes
em 10% se comparado ao
ano anterior.
Já pesquisa da Superdigital, fintech do Grupo
Santander apontou que o
consumo dos fluminenses
das classes C e D acelerou
em março e fechou em alta
de 10,7%, em comparação
a fevereiro. O destaque é
o setor companhias aéreas, com expressiva alta de

72%, seguido por hotéis e
motéis (31%), rede online (19%), serviços (10%)
e telecomunicação (10%).
Foram observados diminuição de gastos com automóveis e veículos (-9%),
prestadores de serviços
(-4%) e lojas de artigos diversos (-3%).
O levantamento mostra também que o principal gasto do orçamento
das famílias é com supermercados (37%), seguindo de restaurantes (13%)
e lojas de artigos diversos
(10%).

Anfavea: produção de carros cai 2,9% em abril

A

produção de veículos em abril ficou
estável, com variação de 0,4%. No período
foram produzidas 185,4
mil unidades, ante as 184,8
mil no mês de março. Na
comparação com abril do
ano passado, a produção
indica queda de 2,9%, e no
acumulado do ano o recuo
chega a 13,6%.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
Segundo o balanço mensal da entidade as vendas
fecharam o mês com 147,2
mil unidades licenciadas, o
que corresponde a uma elevação de 0,3% sobre o mês
anterior e retração de 15,9%

na comparação com abril
do ano passado. A queda de
licenciamentos acumulada
no ano chega a 21,4%.
Os dados mostram ainda que as exportações
cresceram 15,2% no mês,
com a comercialização de
44,8 mil veículos. Na comparação com abril de 2021
o aumento foi de 32,3%.
Já no acumulado de 2022,

houve alta de 17,9% nas
vendas para o mercado externo.
“O setor gerou 1,9 mil
empregos, o que é considerado um número expressivo porque ao gerar
um emprego no setor,
outros nove são gerados
indiretamente”, disse o
presidente da Anfavea,
Márcio de Lima Leite.
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Ciclo de aperto monetário deve continuar avançando
Ata do Copom vem sem surpresa

O

Comitê de Política
Monetária (Copom), do
Banco Central, divulgou
nesta terça-feira a Ata da
última reunião na qual foi
decidida a taxa de juros atual, em 12,75%. “O Comitê
optou, por sinalizar, como
provável, uma extensão do
ciclo (de aumento), com um
ajuste de menor magnitude
na próxima reunião. Tal estratégia foi considerada a
mais adequada para garantir
a convergência da inflação
ao longo do horizonte relevante, assim como a ancoragem das expectativas
de prazos mais longos, ao
mesmo tempo que reflete o
aperto monetário já empreendido, reforça a postura de
cautela da política monetária e ressalta a incerteza do
cenário”, destacou o documento.
A reportagem do Monitor Mercantil reuniu a opinião de três especialistas do
mercado financeiro. Para o
economista Fabio Louzada,
analista CNPI e fundador e
CEO da escola Eu me banco, a ata não trouxe nenhu-

ma surpresa. Veio dentro
do esperado. “Mas na decisão de política monetária,
chama a atenção o ponto
18 em que diz que ‘é apropriado que o ciclo de aperto
monetário continue avançando significativamente
em território ainda mais
contracionista’. Isso me faz
crer que o Banco Central
vai seguir viés mais hawkish
(termo usado em referência
à postura que um BC adota
quando existe a intenção de
aumentar (ou manter elevadas) as taxas de juros do
país) e continuar subindo
juros. Devemos chegar no
fim do ano em pelo menos
13,5%. Essa ata traduz bem
minha linha de pensamento, já que Roberto Campos
Neto já afirmou que irá brigar para diminuir a inflação
no país e não jogar para
2023 a meta de inflação”,
acredita o economista.
Inflação
Louzada citou que outro ponto que eles levantaram é a preocupação em
relação ao cenário inflacio-

nário global por conta de
três grandes riscos que vêm
causando isso. O primeiro é o FED, banco central
dos EUA, subindo juros
nos EUA e sendo mais hawkish para conter inflação,
o choque de ofertas ligados
à guerra na Ucrânia que
mexe com toda cadeia de
suprimentos e a política de
lockdown na China. Esses três fatores têm gerado
pressão muito maior e preocupação do BC para continuar subindo juros.
“Outro ponto é em relação ao índice de difusão,
que mostra o quanto a inflação está espalhada. Quanto
maior o número, mais produtos são impactados. Na
ata, eles destacaram que ‘a inflação ao consumidor segue
elevada com alta disseminada
entre vários componentes’.
Para o economista, na Ata
eles se mostraram mais preocupados com a inflação do
que com o crescimento no
país. Isso mostra que o BC
não deve jogar a toalha em
relação ao cumprimento da
meta de inflação.
“Um ponto importante é

que eles não mencionam na
ata se esse próximo ajuste
será o último. Só indicam
que se trata de ajuste de
menor magnitude. Acredito que o próximo aumento
deverá ser em meio ponto percentual chegando a
13,25%”, destacou.
Ricardo Jorge, sócio e
analista de renda fixa da
Quantzed, empresa de tecnologia e educação para
investidores, acredita que o
fim do ciclo de alta de juros
está próximo. “Anteriormente o BC indicou que
pretendia terminar o ciclo
de alta na reunião de maio e
seguiria com a taxa estável a
partir de então. No entanto,
as recentes surpresas inflacionárias causadas pela alta
do petróleo e outras commodities por conta da guerra na Ucrânia e Covid acenderam novas preocupações
sobre o tema, inclusive para
a meta de inflação de 2023.
Com isso, o mais provável é
que o comitê indique mais
uma alta de menor intensidade para a reunião de
junho, terminando o ciclo
entre 13% e 13,50% caso

o cenário não se deteriore
ainda mais”.
Projeção
Para Rob Correa, analista
de investimentos CNPI, um
aumento que eleve a taxa de
juros a 12,75% pode não ser
suficiente para sufocar os
impactos inflacionários no
Brasil, ou seja, por mais que
a intenção de fechar o ciclo
de alta de juros seja propagada pelo Banco Central,
uma postura mais agressiva
não pode ser descartada para os próximos meses.
“Com os dados referentes a inflação brasileira surpreendendo até mesmo as
autoridades monetárias, é
turvo definir quando o ciclo
da alta de juros será encerrado ou atenuado. Até o fim
de 2022, uma Selic a mais
de 13,5% não seria uma
surpresa para os mercados,
especialmente em ano de
eleições presidenciais”, ressaltou.
Investimentos
Com os juros em alta, os

investimentos em renda fixa se tornam cada vez mais
interessantes, segundo o
economista Fabio Louzada.
Enquanto isso, a poupança
segue perdendo para a inflação. “A poupança apanha
para a inflação. Quem está
com dinheiro na caderneta está perdendo poder de
compra. Enquanto isso, os
juros estão caminhando para mais de 12%, o que faz
da poupança um péssimo
negócio”, acrescenta.
Entre os investimentos
recomendados, estão os
atrelados aos juros em alta: “Com os juros batendo
12,75%, o rendimento já vai
para 1% ao mês. Com 100%
do CDI, já consegue esse
rendimento. LCIs também
são ótimas oportunidades
ainda mais porque são isentas do imposto de renda”,
explica Louzada. Já os prefixados não são recomendados no momento: “Como
os juros devem continuar
subindo nas próximas reuniões, eu não recomendo
comprar agora e sim esperar mais um pouco”, complementa o economista.

Três perguntas: a automatização de controles societários
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Frederico Rizzo,
cofundador
e
CEO do Basement, sobre
a empresa de SaaS (Software as a Service) que desenvolveu um sistema automatizado de controle de
participações acionárias.
O que faz o Basement?
O Basement tem um
software para controle de
participações acionárias.
Em grande parte, o mundo
ainda gira em função de
dívida, mas o equity, cada
vez mais, é utilizado para incentivar funcionários
e colaboradores, e atrair
mais pessoas para deterem
o equity em companhias
privadas, fazendo parte
do seu CapTable, que é a
forma como chamamos os
quadros societários dessas
empresas.
Nós automatizamos toda a parte de governança
e controle de equity como
livros societários, transferências societárias, novas
emissões e criação e registro das atas societárias.
A nossa plataforma é um
centralizador, um terceiro
neutro de confiança que
junta de um lado os administradores do equity e do
outro os acionistas e investidores da companhia.
O nosso software de
controle de equity tem
dois principais produtos.
O primeiro é voltado para
governança e operações
societárias, sendo bastante utilizado por S/As e

Divulgação Basement

holdings que controlam
muitas participações, incluindo Ltdas. O segundo
produto é focado em incentivos de longo prazo.
Para que as companhias
possam atrair talentos,
elas têm utilizado cada
vez mais mecanismos como stock options e ações
restritas. Entenda-se por
companhias desde startups
a S/As de capital aberto
e fechado. Por exemplo,
uma fintech pode fazer o
controle de incentivos de
longo prazo de centenas
de colaboradores através
do Basement. Esse tipo de
controle é particularmente
desafiador para as empresas, pois possui regras diversas que podem mudar
com o tempo, como preços
e indicadores.
Imagine uma startup de
capital fechado que está crescendo, recebendo
novas rodadas de investimentos e tem o quadro
societário diluído. Como o
seu colaborador, que recebeu o incentivo, vai saber
o seu valor? Essa situação
acaba não trazendo o benefício que o controlador da
empresa queria, pois não
adianta utilizar esses mecanismos se os profissionais não têm visibilidade
de quanto eles valem. Com
esse controle, a pessoa que
recebeu o incentivo passa
a saber o seu valor.
Tem que ser S/A capital
aberto ou fechado?
Não precisa ser S/A,
mas boa parte das empresas são S/A. Nós temos

muitos clientes que estão
fora do país (offshores),
que é uma estrutura muito comum para a indústria
de venture capital. Por
exemplo, a empresa atua
no Brasil, mas a sede fica
nas Ilhas Cayman ou em
Delaware, nos Estados
Unidos.
Temos também muitas
Ltdas. Com o marco legal
das startups, não há mais
tanta razão para uma startup ser uma Ltda., principalmente se ela está numa busca de governança
e atração de investidores.
Nós temos visto um movimento de empresas migrando de Ltda. para S/A,
mas ainda é muito comum
que uma startup comece a
sua vida como uma Ltda.
Se é uma empresa tradicional, que não tem intenção de abrir capital e
não tem intenção de atrair
colaboradores com incentivos de longo prazo, o Basement não vai ter muita
aplicabilidade.
Agora, por que há muito
mercado nas S/As? Porque
elas são obrigadas a terem
livros societários, que agora não podem ser mais físicos. O Basement consegue
fazer uma gestão societária
muito mais avançada, automatizando uma série de
rotinas societárias que uma
Ltda, em geral, não vai ter.
S/As são muito mais
apropriadas para incentivos de longo prazo. Fazer
um programa de partnership ou stock options numa Ltda é muito frágil,
pois não há uma previsão

legal para isso.
O Basement foi criado
do zero ou é uma ideia
que foi trazida de fora?
O Basement foi criado
do zero. Não é trivial se
construir uma escrituradora, tanto que não é à toa
que até hoje só bancos estão aptos a fazerem escrituração. Nós somos a única exceção no país porque
fazemos parte do sandbox
regulatório da CVM.
Para alguém fazer um
sistema escritural, uma
equipe muito dedicada demoraria pelo menos dois
anos para desenvolvê-lo.
E por que fizemos isso?
Porque desde 2014 nós estamos trabalhando com a
missão de democratizar o
acesso ao equity de pequenas startups. Nós fomos
a primeira plataforma de
equity crowdfunding do
país (Brota). Eu mesmo
tenho 340 acionistas na
minha empresa. Eu tenho
um cliente, que ajudamos
a captar recursos através
da internet, com 800 acionistas.
Como não tínhamos experiência no mercado financeiro, nós vimos, através de uma dor própria,
que seria impossível controlar essa quantidade de
acionistas com livros físicos. Por exemplo, com 800
acionistas, seria necessário
ter 8 livros de registro de
100 páginas para controlálos. Foi aí que começamos
a pensar num sistema para
fazer esse controle.
Como nós precisáva-

Frederico Rizzo

mos construir a tecnologia, nós começamos a ir à
CVM para perguntar como
nós podíamos pegar uma
permissão para sermos
escrituradores. Com isso,
acabamos entrando no sandbox.
Nos Estados Unidos, a
Carta, criada em 2012, é
uma plataforma de escrituração avaliada em US$
7 bilhões, quase um decacórnio. Eles começaram
fazendo o controle e a digitalização do equity das
empresas americanas. No
Brasil, não há ninguém
fazendo isso para o mercado privado além do Itaú
e do Bradesco, quando
nós temos um universo de
170 mil S/As que não são
mais obrigadas a utiliza-

rem livros físicos. Hoje
nós temos uma tecnologia
com arquitetura moderna,
microsserviços e APIs que
se integra com assinaturas
eletrônicas, juntas comerciais e softwares de RH,
o que possibilita a construção de uma plataforma
moderna e automatizada.
Eu já escutei as histórias
mais malucas da época
dos livros físicos. Livros
que ninguém achava e que
no final se descobria que
estavam sendo utilizados
como suporte de computador. Por mais que fosse
um assunto da maior importância, afinal de contas
era equity, administradores
cometiam erros que custavam milhões para as empresas.
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Petrobras inicia fase
Emissões de renda fixa
vinculante na Bacia
somaram R$ 29,8 bi em abril de Sergipe-Alagoas

A

s debêntures foram responsáveis
por 56,4% do total
emitido no mês de abril,
de acordo com o Boletim
de Mercado de Capitais da
Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais
(Anbima). As emissões de
renda fixa somaram R$ 29,8
bilhões no quarto mês do
ano e já acumulam R$ 119,2
bilhões em 2022, contra R$
90,4 bilhões do mesmo período de 2021.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
(FIDC) apresentou quase o
dobro das emissões de março (R$ 1,8 bilhão) para abril
(R$ 3,6 bilhões), enquanto
os demais produtos de cessão de crédito - certificado
de recebíveis imobiliários
(CRI) e o certificado de

recebíveis do agronegócio
(CRA) - somaram R$ 3,7
bilhões e R$ 2,2 bilhões no
mês, respectivamente.
Em abril, as emissões de
mercado de capitais captaram volume de R$ 32,5 bilhões, uma redução de 17%
em relação a março. No
ano, o total emitido foi de
R$ 138 bilhões contra R$
145 bilhões do mesmo período de 2021, uma redução
de 4,8% - esse resultado é
reflexo da diminuição das
emissões de renda variável
desde o início do ciclo de
alta dos juros, em março
do ano passado. As ofertas
em andamento e em análise
registraram volumes de R$
6 bilhões e R$ 15,3 bilhões,
respectivamente (desconsiderando o volume das ofertas de ações).
De janeiro a abril deste

ano, as debêntures captaram R$ 74 bilhões e a maior
parte desses recursos vieram dos intermediários e
demais participantes ligados à oferta, que compraram uma parcela de 49,5%
das colocações, seguidos
dos fundos de investimentos com 38,6%. Em relação
às destinações, as empresas emissoras direcionaram
31% dos recursos para capital de giro e 29,1% para
refinanciamento do passivo,
seguido de 12% utilizado
para investimentos em infraestrutura.
Renda variável
Por outro lado, no mercado de renda variável, completa-se três meses sem IPOs de
ações, o último registro foi
em janeiro deste ano – uma

operação de R$ 405,7 milhões da Nubank. A expectativa de que os juros aumentem ainda mais e permaneça
elevado por mais tempo, reflete um cenário desafiador
para uma primeira colocação
de ações.
Vale o registro que, de
forma inversa, as emissões de follow-ons (ofertas
subsequentes de ações) se
mostraram mais resilientes
do que as de ações (ofertas
primárias). Em abril, apresentaram volume de R$ 629
milhões, registrando emissões de R$ 11,9 bilhões no
acumulado de 2022, o que
representa 93,6% do total
emitido em renda variável
no período. No mercado
externo, foram registradas
somente duas operações de
renda fixa em abril, que somaram U$ 663 milhões.

Violência doméstica contra bancárias aumenta

A

tualmente, as mulheres representam
49% dos cerca de
450 mil empregados do segmento bancário brasileiro,
que trabalham em aproximadamente 3,3 mil municípios do país. Muitas dessas
mulheres que atuam nesse
setor vêm sendo vítimas de
seus companheiros. Levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) com 25 instituições financeiras, os casos
de violência doméstica e familiar contra mulheres que
atuam no setor bancário
cresceu 10,7% em 2021 na
comparação a 2020.
Em dois anos de pandemia, entre fevereiro de 2020

e fevereiro de 2022, os bancos acolheram 273 pedidos
de ajuda de colaboradoras
vítimas de violência. Foram
121 casos em 2020, 134
casos em 2021 e 18 casos
atendidos pelos bancos até
fevereiro deste ano.
“Recebemos pelo canal específico para o tema
manifestação de um líder
solicitando apoio para funcionária que estava sendo
ameaçada e perseguida pelo
marido no ambiente de trabalho”, segundo depoimento anônimo de uma profissional de RH de banco.
Norma coletiva
A preocupação com o

LEBLON H3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.350.589/0001-53 - NIRE 33.300.31779-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Prezados Senhores,Tendo em vista convocação de assembleia da
Companhia em desacordo com o estatuto social, legislação vigente e a
solicitação dos acionistas subscritos, nos termos dos artigos 123, parágrafo
único, alínea “c”, e 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, (“Lei
das S.A.”), os acionistas abaixo assinados, representando mais de 60% do
capital social da Leblon H3 Participações S.A. (“Companhia”), convocam os
acionistas da Companhia a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia, a qual será realizada no dia 17 de maio de 2022, às 11:30
horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Vieira Souto nº
438, 101 (parte), Ipanema, CEP 22.420-006, cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) A eleição
da Diretoria; e (ii) A proposta para a alienação do imóvel de propriedade da
Companhia localizado na Freguesia de Jacarepaguá, encaminhada pela
EMCCAMP RESIDENCIAL S.A., conforme minuta já enviada por e-mail a
todos os Acionistas, e que se encontra à disposição dos Acionistas na sede da
Companhia. Atenciosamente, Rio de Janeiro, 9 de maio de 2022. Luiz Claudio
Cruz Vasconcellos; Synia Machado Cruz; Viviane Cruz Vasconcellos;
Vera Lúcia Condé; João Luiz Guimarães Condé; Mariana Condé.
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. - MBR
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME 33.417.445/0001-20 - NIRE 333.0034109-9
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 18 DE ABRIL DE 2022
No dia 18 de abril de 2022, às 09:00 horas, foram realizadas as assembleias
gerais ordinária e extraordinária da Minerações Brasileiras Reunidas S.A.
– MBR (“Companhia” ou “MBR”) de forma digital, por meio de conferência
eletrônica e aprovaram: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) do Relatório
da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) da destinação
do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021; e (c) da fixação da remuneração global dos
administradores para o exercício social de 2022; e (ii) Em Assembleia
Geral Extraordinária: (a) do aumento do capital social da Companhia
com a consequente alteração e consolidação do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia. Registrado na JUCERJA sob o nº 00004863997
em 28/04/2022, e sua versão na íntegra está disponível em site: https://
monitormercantil.com.br/caderno-digital/
QUADRAGÉSIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz Titular do Cartório da 46ª 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 Sl 337C, 339C,
341C CEP: 20020-970 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2222 e-mail:
cap46vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento
Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 008019627.2015.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARANDÁ
em face de ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS; ESPÓLIO
DE JACY BRAGA DOS SANTOS, objetivando intimação. Assim, pelo
presente edital INTIMA os réus ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DOS
SANTOS e ESPÓLIO DE JACY BRAGA DOS SANTOS, q ue se encontram
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias pagarem o
valor de R$ 17.605,76 (dezessete mil, seiscentos e cinco reais e setenta e
seis centavos), na forma do art. 523 e §§, do CPC. Dado e passado nesta
cidade de Rio de Janeiro, trinta de julho de dois mil e vinte e um. Eu, Rafaela
Pereira Batista Costa - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29298,
digitei. Ana Paula Pontes Cardoso - Juiz Titular

aumento da violência doméstica no país durante
a pandemia, muitas vezes
associado ao maior tempo
de convivência entre vítima e agressor devido ao
isolamento social, levou a
Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban) e entidades sindicais representativas
da categoria profissional
dos bancários a assinar, em
2020, um termo aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho prevendo ações que
os bancos deveriam tomar
para prevenir a violência
contra as mulheres bancárias.
“Profissional se sensibilizou com as questões que
trouxemos e participou

da ação trazendo a sua experiência coma violência
doméstica” (Depoimento
anônimo de uma profissional de RH de banco).
Pela norma coletiva, as
instituições se comprometeram a implementar canais
de apoio exclusivos para encaminhamento e tratamento, em sigilo, de questões
relativas à violência contra
a mulher. Também assumiram o compromisso de
enviar comunicado interno
às lideranças e demais funcionários com o objetivo
de informar sobre os tipos
de violência doméstica e as
condutas a serem adotadas
nas situações que envolvem
denúncias.

SEGUNDA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de trinta dias O MM Juiz de Direito,
Dr. Mario Cunha Olinto Filho - Juiz Titular do Cartório da 2ª Vara Cível da
Regional da Barra da Tijuca, 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. Luiz Carlos Prestes, s/nº
2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3385-8700 e-mail: btj02vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio
de nº 0005217-52.2015.8.19.0209, movida por CONDOMÍNIO DO
CONJUNTO ARQUITETÔNICO DENOMINADO DOWNTOWN em face de
CSX REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA;
objetivando a cobrança de despesas condominiais. Assim, pelo presente
edital CITA o réu CSX REPRESENTAÇÕES, PARTICIPAÇ&Otil de;ES
E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 03.717.890/0001-45; que se encontra
em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumirse-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador
especial. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 18 de março
de 2021. Eu, Adriana Souza Pinho - Técnico de Atividade Judiciária Matr. 01/25173, digitei. E eu, Luciane Saintive Barbosa - Responsável pelo
Expediente - Matr. 17434, o subscrevo por ordem do MM Juiz de Direito.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/000163 (“Companhia”), convocados para a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária que será realizada no dia 18 de maio de 2022, às 15:00
horas, na sede social da Companhia, situada na Rua da Assembleia
nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre as seguintes matérias
que serão objeto da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i)
Aprovação das contas dos Administradores, do Relatório de Administração,
das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Revisão e
Ratificação do Orçamento de Capital que tomou por base o exercício de
2020 até o exercício de 2024. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii)
Aprovação de proposta de aumento do capital social da Companhia no
valor de R$ 41.216.000,00 (quarenta e um milhões e duzentos e dezesseis
mil reais), mediante a emissão de 2.300.000 (dois milhões e trezentas
mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$ 17,92 (dezessete reais e noventa e dois centavos) cada
uma, fixado conforme o inciso II do §1º do art. 170, da Lei 6.404/76, a
serem subscritas e integralizadas pelos acionistas, respeitado o direito de
preferência previsto na forma da Lei 6.404/76; (iv) Aprovação da alteração
do art 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento de
capital indicado no item (iii) acima. Rio de Janeiro, 10 de março de 2022.
Jorge Manuel Pereira Dias - Presidente do Conselho de Administração.
INSTRUÇÕES GERAIS: Os documentos pertinentes às matérias a serem
apreciadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se
à disposição dos Acionistas para consulta na sede Social da Companhia,
localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar - salas 3311 e
3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital. O Acionista que desejar ser
representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com
poderes especiais, na sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data marcada para a realização da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária.

A

Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado
em 11/04/2022, informa
que iniciou nesta terça-feira
a fase vinculante referente à venda da totalidade de
sua participação no campo
de Tartaruga, localizado
em águas rasas da Bacia de
Sergipe-Alagoas, estado de
Sergipe.
Os potenciais compradores habilitados para essa
fase receberão carta-convite
(process letter) com instruções sobre o processo de
desinvestimento, incluindo
orientações para realização
de due diligencee para o
envio das propostas vinculantes.
“Essa operação está alinhada à estratégia de gestão
de portfólio e à melhoria
de alocação do capital da
companhia, visando à maximização de valor e maior
retorno à sociedade. A Petrobras segue concentrando

os seus recursos em ativos
em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo
dos anos, produzindo óleo
de melhor qualidade e com
menores emissões de gases
de efeito estufa”, destacou
a estatal.
O campo de Tartaruga
está localizado no litoral
norte do estado de Sergipe,
no município de Pirambu,
em águas rasas da Bacia de
Sergipe-Alagoas. Os poços
do campo foram perfurados
direccionalmente, a partir
da base situada na porção
terrestre doringfence.
A produção média no
1º trimestre de 2022 foi de
aproximadamente 202,26
bbl/dia de óleo leve (37º
API) e 2.161 m3/dia de
gás associado. A Petrobras
detém 25% de participação
no campo e a Maha Energy
Brasil Ltda. é a operadora,
com 75% de participação.

ALIANÇA FLUMINENSE DE SERVIDORES PÚBLICOS
CNPJ: 30.503.817-0001/43
EDITAL DE COVOCAÇÃO
Convoca, nos termos da Legislação em Vigor e do Estatuto da Entidade, todos
os seus associados, quites e em pleno gozo de seus direitos sociais, para
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 16/05/2022, na
sala 308 do prédio situado a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, nº 178 –
Centro – Niterói- RJ – A.G.O às 12:00 hr em 1ª convocação e em 2ª
convocação às 13:00 hr com qualquer número de associados presentes ,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Apreciar e julgar as contas
da Diretoria , exercício de 2021; e b) Eleição dos Membros da Diretoria,
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal; c) Assuntos Gerais..
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.
Luiz Henrique Mendes - Presidente do Conselho Deliberativo

QUEIROZ PETRO S.A.
CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária para votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social do ano de 2021 e
deliberar sobre a Destinação do Resultado apurado no Exercício do ano de
2021. A Queiroz Petro S.A., CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63, sediada na Av.
Presidente Antônio Carlos, nº 51 - 7º andar-parte, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, através de sua Diretoria, devidamente representada
por seu Diretor-Presidente, Sr. Maurício Fialho Cantarelli, CONVOCA através do
presente edital, todos os acionistas da Queiroz Petro S.A. para Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, que será realizada na sede da Queiroz Petro S.A., às
10 horas, do dia 30 de maio de 2022, observando o disposto no artigo 124, § 1º,
I, bem como o artigo 289, ambos da Lei 6.404/76, com a seguinte ordem do dia:
1. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
do ano de 2021; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021; e 3. Eleger a nova Diretoria. Rio de
Janeiro, 06 de maio de 2022. Maurício Fialho Cantarelli - Diretor-Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA 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 cobrança proposta
por SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RIO DE JANEIRO
em face de ALE COMBUSTIVEIS SA (Processo nº 037299292.2011.8.19.0001). A Dra. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO,
Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO, através
de seu representante legal, de que no dia 23/05/2022, 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$ 1.049.017,62;
ou no dia 26/05/2022, no mesmo horário e local, a quem mais der,
a partir de 50% da avaliação, o Apartamento 602, situado na
Rua Gago Coutinho, nº 28, Laranjeiras/RJ. Cf. o 9º Ofício do RI,
o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 181.583 e registrado
em nome de Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro,
constando os seguintes gravames: 1) R-3: Penhora da 5ª Vara
Cível, dos autos do processo nº 0059708-03.2005.8.19.0001; 2)
R-4: Penhora da 8ª Vara Cível, dos autos da ação de execução
– processo nº 0270970-82.2013.8.19.0001; 3) R-5: Penhora do
Juízo do 11º Juizado Especial Cível, dos autos do processo nº
0003321-78.2009.8.19.0210; 4) Av-10: Indisponibilidade decidida
nos autos da ação oriunda da Coordenadoria de Apoio do Tribunal
Regional do Trabalho do Rio de Janeiro – RJ – processo nº
00112314620145010045; 5) R-11: Penhora oriunda do presente
feito; 6) Av-13 Indisponibilidade, decidida nos autos da ação
oriunda da 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro
– RJ – Processo nº 50684166220204025101. Débitos de IPTU:
R$ 38.863,91, mais acréscimos legais (2010 a 2022 - Inscrição:
0063786-8). Débitos de Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção
e Extinção de Incêndios: R$ 623,26. Débitos de Condomínio: R$
1.150,96. A venda se dará livre e desembaraçada, com a subrogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias,
no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que
recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, subrogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência,
atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo
único, do CTN. Ficam os interessados intimados do leilão pelo
presente edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC.
Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em
parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, será permitido
o parcelamento, mediante sinal à vista do valor equivalente
a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o
remanescente ser pago em até 03 (três) parcelas iguais,
mensais e sucessivas, devidamente atualizadas. 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, 10/05/2022. – Eu, Solange dos Santos
Garcia, Mat. 01-24156 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e
subscrevo. Dra. Ana Lucia Vieira do Carmo – Juíza de Direito.

