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O BRASIL ESTÁ 
‘AMARELANDO’
Não se confirmaram as esperanças e  
os acordos que o País protagonizou.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

GUERRA OU PAZ
Presidente da Rússia, Vladimir Putin,  
não quer ‘desnazificação’ da Ucrânia, 
quer sua ‘desocidentalização’.  
Por Edoardo Pacelli, página 2

NADA MENOS QUE
O PLENO EMPREGO
Se quisermos paz social, teremos  
que tomar isso como objetivo básico. 
Por J. Carlos de Assis, página 2

Sem quebra de 
patente, mortes 
por Covid se 
acumulam

Desde que as negociações da 
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) sobre o relaxamento 
das regras de propriedade inte-
lectual das vacinas contra a Covid 
começaram, há 20 meses, 17,5 mi-
lhões de pessoas morreram da do-
ença, o equivalente a quase 30 mil 
pessoas por dia, disseram ativistas 
das ONGs Oxfam e People’s Vac-
cine Alliance nesta quinta-feira. 
Mais da metade das mortes ocor-
reram em países de baixa e média 
renda.

A quebra das patentes, propos-
ta por Índia e África do Sul em 
outubro de 2020, é apoiada por 
mais de 100 países. De acordo 
com as ONGs, a medida permi-
tiria que países de baixa e média 
renda produzissem suas próprias 
vacinas, testes e tratamentos ge-
néricos mais baratos. “No entan-
to, alguns países – o Reino Unido, 
a Suíça e os da UE – impediram 
as negociações da OMC de che-
gar a um acordo que poderia ter 
salvado inúmeras vidas”, acusa a 
Oxfam.

“Atualmente, menos de um 
quinto das pessoas nos países 
africanos foram totalmente vaci-
nados. Por mais de um ano, as va-
cinas não estavam disponíveis e, 
uma vez que os suprimentos co-
meçaram, eles eram esporádicos 
e muitas vezes entregues muito 
perto do vencimento para serem 
usados na íntegra. Isso prejudi-
cou a confiança entre a UE e os 
países da África e a capacidade 
dos países de planejar lançamen-
tos eficazes de vacinas”, lamenta 
a Oxfam.

1% da população ganha 38,4 
vezes mais que 50% mais pobres
Rendimento desaba para menor valor desde sempre

O rendimento médio 
mensal domiciliar por 
pessoa no Brasil caiu 

6,9% em 2021, passando de R$ 
1.454 em 2020 para R$ 1.353. Es-
te é o menor valor da série, inicia-
da em 2012, da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua: Rendimento de todas as 
fontes 2021, divulgada pelo IBGE.

“Esse resultado é explicado pe-
la queda do rendimento médio do 
trabalho, que retraiu mesmo com 
o nível de ocupação começan-
do a se recuperar, e também pela 
diminuição da renda das outras 
fontes, exceto as do aluguel”, ex-
plica Alessandra Scalioni, analista 
da pesquisa, apontando a mudan-
ça nos critérios de concessão do 
auxílio-emergencial ocorridas em 
2021 como uma das principais 
causas da queda no rendimento 
de outras fontes.

O percentual de domicílios 
com alguém recebendo “Outros 
programas sociais”, categoria que 
inclui o auxílio-emergencial, caiu 
de 23,7% para 15,4%, enquanto 
a proporção de domicílios com 
beneficiários do Bolsa-Família au-
mentou de 7,2% para 8,6%.

q A massa do rendimento mensal real domiciliar per capita caiu 
6,2% ante 2020, chegando a R$ 287,7 bilhões em 2021, seu segundo 
menor valor desde 2012, quando ficou em R$ 279,9 bilhões.

q A queda do rendimento mensal domiciliar per capita foi mais intensa 
entre as classes com menor rendimento.

q Em 2021, o rendimento médio do 1% da população que ganha mais 
era 38,4 vezes maior que o rendimento médio dos 50% que ganham 
menos.

q A desigualdade cresceu para o conjunto da população e ficou prati-
camente estável para a população ocupada: o Índice de Gini do rendi-
mento domiciliar per capita aumentou de 0,524 para 0,544, enquanto o 
Gini do rendimento de todos os trabalhos variou de 0,500 para 0,499 
(quanto maior, pior: índice 0 corresponde à completa igualdade, e 1 à 
completa desigualdade).

q O percentual de pessoas com rendimento na população do país caiu 
de 61% em 2020 para 59,8% em 2021, o mesmo percentual de 2012 e 
o mais baixo da série.

q O rendimento médio mensal real da população residente com rendi-
mento foi o menor da série histórica nos seguintes tipos: todas as fontes 
de rendas (R$ 2.265), em outras fontes (R$ 1.348), em aposentadoria e 
pensão (R$ 1.959) e em outros rendimentos (R$ 512). Tais quedas po-
dem ser explicadas, também, pela inflação, segundo o IBGE.

q De 2020 para 2021, apesar do aumento da população ocupada, a 
massa do rendimento mensal real de todos os trabalhos caiu 3,1%, indo 
de R$ 223,6 bilhões para R$ 216,7 bilhões.

Candidatura do Brasil à OCDE vai 
adiante mas levará ao menos 2 anos

A Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE) 

concedeu aval, nesta sexta-feira, 
para que o Brasil e outros países 
ingressem no grupo, que reúne 
as economias de ideologia liberal 
mais industrializadas do planeta. A 
entidade aprovou os “roteiros de 
acessão” do Brasil e de mais quatro 
países: Peru, Bulgária, Croácia e Ro-
mênia, informa a Agência Brasil.

Esse roteiro representa um pla-
no de adesão apresentado pelo 
país, que será avaliado por comi-
tês da OCDE nos próximos anos.

A nota conjunta explicou os 
passos a seguir. Agora, a OCDE 
examinará se as políticas de cada 
país cumprem as diretrizes da or-
ganização e proporá ajustes, se ne-
cessário, até o processo de adesão 
plena. “Na sequência, terá início 
o exame das políticas e práticas 

nacionais pelos comitês temáticos 
da organização. Nessa fase, o Bra-
sil terá a oportunidade de revisitar 
políticas e iniciativas nacionais à 
luz das diretrizes e recomenda-
ções da OCDE”, esclareceu.

A entrada definitiva dos países 
com os planos de adesão aprova-
dos levará ao menos dois anos. O 
ingresso na organização depende-
rá do consenso dos 38 países que 
compõem a OCDE.

Incerteza nos 
EUA aumenta 
volatilidade no 
mercado

A inflação ao consumidor dos 
EUA em maio subiu para 8,6% em 
relação ao ano anterior, informou 
o Departamento do Trabalho. O 
índice de preços ao consumidor 
(CPI) no mês passado subiu 1% 
em relação ao mês anterior, de-
pois de aumentar 0,3% em abril, 
de acordo com o Bureau of  Labor 
Statistics (BLS) do departamento.

É o terceiro mês consecutivo 
de inflação anual acima de 8%. 
Em abril ficou em 8,3%, e em 
março, 8,5%. O IPC de maio foi o 
maior aumento de 12 meses desde 
dezembro de 1981.

O chamado núcleo do IPC, que 
exclui alimentos e energia, subiu 
0,6% em maio, após igual cresci-
mento no mês anterior, ficando 
em 6% nos últimos 12 meses, de-
pois de subir 6,2% em abril.

Alexsandro Nishimura, econo-
mista e sócio da BRA, destaca que 
os rendimentos dos títulos norte-
-americanos avançaram, “com o 
juro da T-note de 2 anos reno-
vando máximas desde junho de 
2008”.

Jansen Costa, sócio-fundador 
da Fatorial Investimentos, explica 
que a inflação veio acima das ex-
pectativas, e o mercado começou 
a trabalhar com aumento de juros 
maior do que na casa dos 3%”.

André Meirelles, diretor de 
Alocação e Distribuição da In-
vestSmart XP, analisa que “as in-
certezas em relação à economia 
americana têm trazido volatilida-
de ao mercado. O índice VIX, que 
reflete a volatilidade dos ativos do 
S&P 500, acumula variação positi-
va de mais de 40% no ano”.

Ele lembra a quantidade de tra-
balhadores que estão deixando 
seus empregos voluntariamente. 
“A disparidade entre oferta e de-
manda de mão de obra tende a 
pressionar por aumento dos sa-
lários e, muitas vezes, força as 
empresas a operarem abaixo da 
capacidade. Por isso, esse fenôme-
no tende a pressionar a inflação, 
tanto pelo lado da oferta, quanto 
pelo lado da demanda.”

“Essa saída do mercado de tra-
balho pode ser conferida, em par-
te, ao adiantamento da aposenta-
doria de indivíduos acima de 55 
anos. De acordo com estimativas 
do Pew Research Center, no ter-
ceiro trimestre de 2021, 50,3% dos 
adultos nessa faixa etária disseram 
que estavam fora da força de tra-
balho devido à aposentadoria. No 
terceiro trimestre de 2019, antes 
do início da pandemia, 48,1% 
desses adultos estavam aposenta-
dos”, relata Meirelles.

Arquivo/ABr



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Opinião2  l Monitor Mercantil

Se quisermos  
paz social, 

teremos que 
tomar 

isso como 
objetivo básico
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Putin  
não quer 

‘desnazificação’ 
da Ucrânia, 

quer sua 
‘desocidentalização’

Nada menos que o pleno emprego

Guerra ou paz

Por J. Carlos  
de Assis

A democracia mo-
derna impõe às na-
ções que todas as 

pessoas aptas e dispostas a 
trabalhar encontrem ocupa-
ção remunerada no mundo 
de trabalho. Por isso altas 
taxas de desemprego são in-
toleráveis nos países demo-
cráticos. Essa condição está 
nos fundamentos da demo-
cracia moderna, da forma 
como foi imaginada pelos 
seus formuladores no sécu-
lo 18. Foi o filósofo alemão 
Johann Fichte que pôs isso 
em evidência, porém apon-
tando contradições de filó-
sofos anteriores.

Fichte observou que an-
tecessores seus como Locke 
e Hume sustentaram que a 
Democracia se alicerçava 
no “Direito Natural” à Vi-
da, à Liberdade e à Proprie-
dade. Mas quanto aos que 
não têm propriedade?, ar-
gumentou o filósofo. Acaso 
não são levados em conta 
como cidadãos num regi-
me democrático? Sabemos 

hoje que as dificuldades de 
os países responderem a 
essa questão foi a base de 
muitas explosões sociais e 
revoluções desde então. A 
principal delas, a Revolução 
Russa de 1917!

No pós-guerra, em fun-
ção dos enormes sacrifícios 
impostos às camadas mais 
baixas da população ao lon-
go do conflito, surgiram, 
inclusive como forma de 
compensá-las por eles, mo-
vimentos sociais que coloca-
ram na agenda a promoção 
do pleno emprego. Entre-
tanto, esses movimentos 
foram progressivamente su-
perados, na prática e no pla-
no ideológico, por doutrinas 
econômicas que colocaram 
a produtividade e a eficiên-
cia do trabalho por cima dos 
direitos dos trabalhadores.

Essa visão economicista 
prevalece ainda hoje entre 
os neoliberais. São prisio-
neiros da chamada “curva 
de Phillips”, pela qual o 
desemprego aparece como 
uma consequência inevitá-
vel da estabilidade econô-
mica. Nesse contexto, não 

há como promover-se o 
pleno emprego, isto é, não 
há como assegurar aos tra-
balhadores o Direito Natu-
ral ao trabalho remunerado, 
em pé de igualdade com o 
Direito à Vida, à Liberdade 
e à Propriedade, que Fichte 
entendia ser assegurada à ci-
dadania.

A presunção dos neoli-
berais é que, havendo pleno 
emprego, os trabalhadores 
exigirão cada vez maiores 
salários, e isso pressiona-
ria os custos e os preços 
dos produtos e a inflação. 
Esse argumento não passa 
de uma balela. Em teoria e 
também na prática de paí-
ses desenvolvidos, salários 
mais elevados significam 
demanda maior, e uma de-
manda maior do conjunto 
da economia induz maior 
produção e maior oferta. 
Com isso, oferta e demanda 
se equilibram no mercado 
real, num nível superior.

Somente nos anos recen-
tes um grupo de vanguarda 
de economistas norte-ame-
ricanos retomou a agenda 
da promoção do pleno em-

prego, em confronto direto 
com o neoliberalismo. São 
os economistas da teoria 
de Finanças Funcionais, 
proposta originalmente por 
Abba Lerner nos anos 40, 
e retomada agora, com o 
nome de Teoria Monetária 
Moderna. No Brasil, está 
sendo defendida por eco-
nomistas que se reuniram 
no recém-criado Institu-
to de Finanças Funcionais 
para o Desenvolvimento, 
IFFD.

Tive uma modesta par-
ticipação na iniciativa de 
trazer Finanças Funcionais 
para o Brasil. Traduzi para 
o português o livro de um 
dos principais divulgadores 
dela nos Estados Unidos e 
no mundo, o economista L. 
Randall Wray, Understanding 
Modern Money. Dei à ver-

são brasileira, editada pela 
Contraponto/UFRJ, o títu-
lo Trabalho e Dinheiro Hoje, 
com a finalidade de acentu-
ar a relação entre a política 
de pleno emprego, que é o 
objetivo do livro, e a teoria 
fiscal-monetária.

A política de pleno em-
prego, traduzida em miú-
dos, afirma que o Estado 
nacional não tem limites 
para emitir sua própria mo-
eda soberana, a não ser sua 
capacidade produtiva inter-
na em recursos humanos e 
insumos produtivos. Dessa 
forma, ele pode realizar o 
pleno emprego de seus ci-
dadãos sem provocar infla-
ção. Ou seja, na medida em 
que a força de trabalho e os 
salários aumentem, a pro-
dução financiada pelo Es-
tado e induzida por ele no 
setor privado também au-
mentam, sem gerar inflação.

Wray defende a tese de 
que o Estado nacional de-
veria desempenhar, no 
mercado de trabalho, papel 
equivalente ao que o Ban-
co Central desempenha na 
esfera monetária: seria o 

financiador em último re-
curso do emprego, assim 
como o BC é o financiador 
em último recurso dos ban-
cos. Com isso, os objetivos 
fundamentais de uma de-
mocracia capitalista seriam 
conciliados. Haveria, por 
um lado, respeito à proprie-
dade, e, por outro, direito 
ao trabalho remunerado, 
garantido pelo Estado.

No Brasil, poderíamos 
fazer mais. Se rompermos 
com as cadeias ideológicas 
do neoliberalismo, seria 
possível usar Finanças Fun-
cionais como um instru-
mento de ataque às nossas 
principais mazelas sociais, 
provocadas em grande par-
te pelo alto desemprego e 
subemprego, principalmen-
te nas periferias metropo-
litanas. Na verdade, se qui-
sermos que haja paz social 
no Brasil, teremos que to-
mar isso como objetivo bá-
sico. Teremos que exigir do 
governo nada menos que o 
pleno emprego!

J. Carlos de Assis é 
economista e jornalista.

Por Edoardo 
Pacelli

Para colocar um fim 
a uma guerra tão 
sangrenta e brutal 

e abrir negociações de paz 
sérias, não apenas de pro-
paganda, é necessário iden-
tificar os objetivos reais de-
sejados por Vladimir Putin 
e Volodymyr Zelensky. De 
fato, entre os observado-
res do conflito na Ucrânia 
existem profundas diferen-
ças sobre os reais objetivos 
dos dois contendores. Es-
tas diferenças refletem-se 
nos conteúdos atribuídos 
ao termo “vitória” por ca-
da uma das duas partes, 
bem como nas suas deci-
sões estratégicas e na sua 
avaliação sobre se o tempo 
joga a seu favor ou contra. 
Entre outras coisas, a guer-
ra não se faz pela guerra, 
mas pela paz, ou seja, pela 
estrutura que segue o fim 
da luta.

A disposição das du-
as partes em conflito para 
negociar uma trégua e em 

seguida alcançar a paz dura-
doura depende desta última 
avaliação. O resultado mais 
provável do conflito – gos-
temos ou não, não importa 
– poderia ser seu congela-
mento, em muitos aspectos 
semelhante ao da Coreia. 
Para que isso aconteça, uma 
condição essencial é que a 
Rússia aceite garantias cre-
díveis de segurança para a 
Ucrânia.

Os dois contendores fa-
lam de vitória, mas existem 
vários tipos de vitória. Suas 
atitudes mudam no curso 
dos conflitos, de acordo 
com o andamento das ope-
rações. As avaliações sobre 
os objetivos de guerra dos 
dois adversários também 
influenciam as variadas 
propostas feitas por muitas 
partes externas, para a ces-
sação do conflito e para a 
substituição das armas pela 
diplomacia.

Enquanto os possíveis 
objetivos da Ucrânia – daí 
sua definição de vitória – 
são suficientemente claros, 
os da Rússia são bem me-

nos perceptíveis. A maioria 
dos observadores assumiu 
que os objetivos de Moscou 
são nimiamente territoriais. 
Eles, os observadores, pen-
sam que a “fórmula mági-
ca” é convencer a Ucrânia 
a desistir das províncias 
que Moscou ambiciona, 
em troca de abrir uma as-
pirada mesa de paz. Pou-
cos, no entanto, duvidaram 
que Putin tenha pouco ou 
nenhum interesse nos ter-
ritórios. Seus objetivos, em 
sua “visão messiânica” da 
“Mãe Rússia”, são outros. 
O chefe do Kremlin quer 
reconstituir um poderoso 
império.

Mas essa hipótese não é 
completamente verdadeira. 
Do ponto de vista ucrania-
no, quando Zelensky fala 
em vitória, certamente não 
está se referindo a colocar 
a bandeira ucraniana no 
Kremlin. Zelensky planeja 
restaurar a integridade ter-
ritorial da Ucrânia dentro 
das fronteiras estabelecidas 
em 1991, e confirmadas 
em Budapeste em 1994, 

quando Kiev foi induzida a 
entregar à Rússia os 1.900 
SS-19 misseis nucleares im-
plantados em seu território.

Zelensky estaria satisfei-
to com a retirada russa da 
Ucrânia, voltando à situa-
ção anterior a 24 de feve-
reiro. Neste caso, o destino 
das duas repúblicas separa-
tistas e, talvez, também, da 
Crimeia, seria decidido em 
referendo, dentro de alguns 
anos, após o regresso da 
população evacuada.

Concluindo, entender os 
objetivos de Putin e como 
ele vê a situação é dificulta-
do pelas diferenças culturais 
entre o Ocidente e a Rússia. 
Os critérios de valor segui-
dos não são apenas diver-
gentes, mas opostos. Para o 
Ocidente, o Kremlin estava 

preocupado com a possível 
reaproximação da Ucrânia 
com a Otan.

O Ocidente sabe, mui-
to bem, que uma potência, 
a Rússia, com 5 mil ogivas 
nucleares, não pode ser ata-
cada, nem sobretudo der-
rotada. O mais preparado 
dos analistas estratégicos 
ocidentais nunca pensou 
que os objetivos de Putin 
fossem essencialmente ter-
ritoriais.

Desde a assinatura dos 
acordos, em 1997, entre o 
secretário-geral da Otan, 
Solana, e o ministro para 
Assuntos Exteriores rus-
so, Primakov, Putin nunca 
se preocupou com a Otan. 
Porém, Putin ficou apavo-
rado com a europeização 
da Ucrânia e o consequente 
perigo de contágio sobre o 
povo russo, estimulando o 
enfraquecimento da assim 
dita “vertical do poder”.

O fracasso do Ocidente 
em não reagir à anexação 
da Crimeia e à secessão 
das províncias de Luhansk 
e Donetsk, bem como aos 

acontecimentos afegãos, 
persuadiram-no a tentar o 
“grande golpe” sem gran-
de risco, trazendo a Ucrâ-
nia de volta ao “mundo 
russo”. Seus objetivos não 
eram e não são territoriais, 
exceto em relação à Cri-
meia.

De fato, quando ele fa-
la da “desnazificação” da 
Ucrânia, ele quer dizer sua 
“desocidentalização”! Mas 
ele falhou, clamorosamente. 
Na verdade, ressuscitou a 
Otan da sua letargia; trouxe 
os EUA de volta à Europa; 
levou a Suécia e a Finlândia 
a se candidatarem à adesão 
à Otan; e induziu a Alema-
nha a se rearmar!

Não podemos esquecer, 
então, o adágio do filósofo 
Sêneca: “A Terra é um úni-
co país. Somos ondas do 
mesmo mar, folhas da mes-
ma árvore, flores do mesmo 
jardim.”

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-di-
retor de pesquisa do CNR (Itália), 

editor da revista Italiamiga e  
vice-presidente do Ideus.
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Famílias dos EUA relatam 
bem-estar financeiro, mas...

Relatório do Federal Reserve divulgado semana 
retrasada garante que o bem-estar financeiro dos 

norte-americanos atingiu, ao final de 2021, seu nível mais 
alto desde 2013, quando teve início a Pesquisa Anual de 
Economia Doméstica e Tomada de Decisão (Shed).

O relatório “Bem-estar econômico das famílias norte-
americanas em 2021” mostra que, no quarto trimestre 
do ano passado, 78% dos adultos relataram estar bem ou 
viver confortavelmente financeiramente. A alta ocorreu 
em todos os grupos raciais e étnicos, com um aumento 
particularmente relevante entre os adultos hispânicos.

Apesar de autorrelatarem estar bem financeiramente, 
alguns dados mostram que as coisas não estão tão róseas 
assim. A proporção de adultos que relataram que cobriri-
am uma despesa de emergência de US$ 400 (cerca de R$ 2 
mil) usando dinheiro ou equivalente aumentou para 68% 
– o nível mais alto desde o início da pesquisa (eram 50% 
em 2013). Ou seja, mais de 30% não tinham como pagar 
a vista uma despesa extra de valor baixo para os padrões 
de lá. E 11% dos adultos não podiam pagar a despesa por 
qualquer meio.

Bye, bye

O governo de Joe Biden está sofrendo com a “grande 
demissão” (ou “grande renúncia”), uma tendência 
econômica que cresceu na pandemia, com trabalhadores 
largando seus empregos – estima-se que 47,8 milhões 
tenham deixado a força de trabalho voluntariamente em 
2021.

A Casa Branca passa por um período de rotatividade 
de funcionários incomumente alta. “Longas horas, baixo 
moral e salários relativamente baixos estão afetando tanto 
os funcionários seniores quanto os mais numerosos asses-
sores juniores que mantêm a Casa Branca funcionando”, 
segundo a agência AP. Até o funcionário que gerencia a 
conta do Twitter deixou seu cargo.

Até o fim do mês

O prazo para Declaração Anual do MEI se encerra em 
30 de junho. Mesmo que a empresa não tenha faturado no 
ano-calendário de 2021, é obrigada a entregar a declara-
ção, mas com o valor zerado, como também é necessário 
para aqueles MEIs que encerraram a atividade em 2021, 
relativo aos meses em que a empresa manteve atividade. 
O microempreendedor que cumprir o prazo pagará multa 
de, no mínimo, R$ 50, alerta a King Contabilidade.

Economia de guerra

O Banco da Rússia (BC) reduziu, nesta sexta-feira, a 
taxa básica de juros em 1,50 ponto percentual, para 9,5% 
ao ano, a quarta redução consecutiva desde abril. Em 28 
de fevereiro a taxa fora elevada para 20%. No Brasil, os 
juros devem ir a 13,25% na próxima quarta-feira.

Rápidas

As centrais sindicais (Força Sindical, CUT, UGT, CTB e 
Nova Central) farão nesta terça-feira protesto contra juros 
altos e aumento do custo de vida. Em São Paulo será 
defronte ao Banco Central, na Av. Paulista, às 10h *** O 
Shopping Jardim Guadalupe, em parceria com o Hemorio, 
promove campanha de doação de sangue, neste sábado, 
das 10h às 15h *** A PUCPR realizará nesta terça-feira o 
Hotmilk Open, voltado à promoção da cultura de inova-
ção e da transformação digital. Inscrição: hotmilk.pucpr.
br/eventos/hotmilk-open

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

GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ N° 04.726.861/0001-02 - NIRE 333.0028380-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril de 2022, às 9:00 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Gemini Energy 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua do Passeio, n° 62, sala 701, Centro, CEP: 20.021-290. 2. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica dispensada a convocação, nos termos 
do parágrafo 4° do Artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada, em decorrência da presença dos acionistas Power Fundo 
de Investimento em Participações Infraestrutura e Perfin Apollo 14 Fundo de 
Investimento em Participações Infraestrutura, detentores da totalidade das 
ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro 
de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Meton Barreto de Morais Neto e secretariados pelo Sr. 
Mauro de Almeida Santos. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes 
matérias: (i) as contas dos administradores, bem como exame, discussão e 
votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; e (ii) a proposta da administração de destinação do 
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 
5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, foram tomadas 
as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem 
quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Aprovar as contas dos administradores e 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, conforme publicadas no dia 13 de abril de 2022 na página 
15 do jornal Monitor Mercantil. 5.2. Aprovar a proposta da administração de 
destinação do lucro liquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021, apurado em R$ 116.881.000 (centro e dezesseis milhões, oitocentos e 
oitenta e um mil reais), para a absorção de prejuízos acumulados da Companhia. 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata que, lida e acha 
conforme, foi por todos assinada. Presidente: Meton Barreto de Morais Neto; 
Secretário: Mauro de Almeida Santos; Acionistas: Power Fundo de Investimento 
em Participações Infraestrutura e Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em 
Participações Infraestrutura. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2022. Meton Barreto 
de Morais Neto - Presidente; Mauro de Almeida Santos - Secretário. POWER 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - 
Starboard Asset Ltda. Por: Fábio Vassel e Marcus Vinicius Gomes Bitencourt; 
PERFIN APOLLO 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
INFRAESTRUTURA - Perfin Administração de Recursos Ltda. Por: Ralph 
Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai. Jucerja 
nº 00004896770 em 18/05/2022. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME Nº 14.395.590/0001-03 - NIRE 33.3.0030359-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 25 de abril de 2022, às 10:00 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de 
Taubaté Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 
sala 701, Centro, CEP: 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica 
dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em decorrência 
da presença da acionista Gemini Energy S.A., detentora da totalidade das 
ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes no livro 
de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Meton Barreto de Morais Neto e secretariados 
pelo Sr. Mauro de Almeida Santos. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca 
das seguintes matérias: (i) as contas dos administradores, bem como 
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (ii) a proposta 
da administração de destinação do resultado apurado no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021. 5. DELIBERAÇÕES: Instalada a 
Assembleia Geral Ordinária, foram tomadas as seguintes deliberações pela 
única acionista da Companhia, sem quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. 
Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
conforme publicadas no dia 13 de abril de 2022 na página 14 do jornal 
Monitor Mercantil. 5.2. Aprovar a proposta da administração de destinação 
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
apurado em R$ 10.407.368,00 (dez milhões, quatrocentos e sete mil, 
trezentos e sessenta e oito reais), para a absorção de prejuízos acumulados 
da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente ata que, 
lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente: Meton Barreto 
de Morais Neto; Secretário: Mauro de Almeida Santos; Acionista: Gemini 
Energy S.A. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022. Meton Barreto de Morais 
Neto - Presidente; Mauro de Almeida Santos - Secretário. Acionista: 
GEMINI ENERGY S.A. Meton Barreto de Morais Neto - Diretor Presidente; 
Mauro de Almeida Santos - Diretor Financeiro. Jucerja nº 00004870942 em 
03/05/2022. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

A Empresa LIMPPANO S.A, inscrita no CNPJ nº 3.033.556/0001-33, com sede 
Rod. Pres. Dutra, 1338 - Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21535-502, solicita 
o comparecimento em 24h do funcionário Sra. HENDYL FERREIRA SOARES, 
portador da CTPS nº 5705610 – série 0050, para prestar esclarecimentos sobre sua 
ausência que ocorre desde 07/05/2022. Seu não comparecimento caracterizará 
abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

Lucros de planos de saúde  
aumentarão com decisão do STJ
Doenças graves sem tratamento. Decisão deve ir ao STF

Se os brasileiros per-
deram com a deci-
são tomada pelo Su-

perior Tribunal de Justiça 
(STJ) nesta quarta-feira, que 
considerou o rol de proce-
dimentos da ANS taxativo, 
por outro os planos saíram 
ganhando. “Os lucros dos 
planos de saúde deverão 
aumentar vertiginosamente 
com a limitação das cober-
turas apenas aos eventos e 
procedimentos em saúde 
listados no rol da ANS”, 
lamenta a advogada Mérces 
da Silva Nunes, especialista 
em Direito Médico.

O julgamento do STJ 
determinou que planos 
de saúde não serão mais 
obrigados a arcar com tra-
tamentos, medicamentos 
ou procedimentos que não 
estão previstos na lista da 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS). A 
segunda Seção do STJ deci-
diu ainda que poderá haver 
exceções em algumas situa-
ções.

Renata Abalém, advoga-
da especialista em Direito 
do Consumidor e diretora 
jurídica do Instituto de De-
fesa do Consumidor e do 
Contribuinte, explica que 
os casos de exceção – aque-
les em que se permitirá co-
bertura não prevista no rol 
– ainda deverão ser melhor 
entendidos após a publica-
ção dos votos.

“Na verdade, cogitou-se 
uma modulação desse rol 
taxativo, mas nós vamos 
entender até onde vai essa 
modulação somente quan-
do forem publicados os vo-
tos. A verdade é que as fa-
mílias poderão ter cassados 
os seus direitos adquiridos, 
muitos inclusive por meio 
de liminar”, lamenta Aba-
lém.

Para Washington Fonse-
ca, especialista em Direito 
Médico, Mestre em Direito 
pela PUC/SP e sócio do 
Fonseca Moreti Ito Ste-
fano Advogados, o julga-
mento foi “absolutamente 

lamentável”. Ele acredita 
que, com o passar do tem-
po, “essa decisão vai mudar, 
mas, infelizmente, de ma-
neira imediata, ela vai ser 
aplicada, aumentando a ju-
dicialização”.

Nycolle Araújo Soares, 
advogada especialista em 
Direito Médico e Proteção 
Jurídica Aplicada a Saúde 
e sócia do escritório La-
ra Martins, também avalia 
que a decisão é passível de 
recurso e pode chegar ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), “mas, de todo mo-
do, a discussão sobre as 
coberturas se torna ainda 
mais difícil para os bene-
ficiários de planos de saú-
de”.

A Sociedade Brasileira 
de Patologia (SBP) tam-
bém lamentou a decisão 
do STJ. Para a entidade, a 
medida inviabiliza o aces-
so de uma grande parcela 
da população a exames, 
terapias, cirurgias e forne-
cimento de medicamentos 

para doenças leves e gra-
ves como alguns tipos de 
câncer, ignorando a saúde 
como direito fundamental 
do cidadão.

Segundo a presidente da 
SBP, Kátia Leite, a ciência, 
especialmente a medicina, 
vem acelerando nos últimos 
anos, com ganhos mais rá-
pidos do que a regulamen-
tação consegue acompa-
nhar. Desta forma, diz a 
especialista, a imunoterapia, 
uma modalidade de trata-
mento usado em alguns ca-
sos de câncer, por exemplo, 
deixará de ter cobertura.

Ainda segundo a presi-
dente da SBP, é compreen-
sível a existência de um rol 
mínimo de procedimentos 
para nortear as tomadas de 
decisão das operadoras de 
saúde. Porém, avalia, a de-
cisão dos ministros parece 
ter considerado sobretudo 
o lado das operadoras de 
saúde, sobrepondo os inte-
resses econômicos ao direi-
to à vida.

Inflação chinesa subiu 2,1% em maio

O índice de preços 
ao consumidor 
(IPC) da China, 

um dos principais indica-
dores da inflação, subiu 
2,1% anualmente em maio, 
informou o Departamen-
to Nacional de Estatísticas 
(DNE) nesta sexta-feira.

Mensalmente, o IPC caiu 
0,2% devido ao controle 
efetivo da Covid-19 e a uma 
oferta suficiente de bens de 
consumo, observou Dong 
Lijuan, estatística sênior do 
DNE.

Segundo a Agência Xi-
nhua,  os preços dos ali-

mentos reverteram o ga-
nho de 0,9% em abril para 
cair 1,3% em termos men-
sais, reduzindo a inflação 
mensal do consumidor em 
cerca de 0,24 ponto per-
centual, de acordo com os 
dados.

Especificamente, o pre-
ço da carne suína, uma 
carne básica na China, au-
mentou 5,2% mensalmen-
te em maio. A produção 
de suínos tem diminuído 
gradualmente e o arma-
zenamento de carne de 
porco para reabastecer as 
reservas estatais continua, 

apontou Dong.
No entanto, os preços 

da carne suína ainda regis-
traram uma queda anual de 
21,1%, 12,2 pontos percen-
tuais a menos ante o mês 
anterior.

Os preços dos produtos 
não alimentícios subiram 
anualmente 2,1% ante o au-
mento de 2,2% em abril. Os 
preços de gasolina, diesel e 
gás liquefeito de petróleo 
subiram 27,6%, 30,1% e 
26,9% ano a ano, respecti-
vamente.

Os dados também mos-
traram que o índice de pre-

ços ao produtor da China, 
que mede os custos das 
mercadorias na porta da fá-
brica, subiu 6,4% ano a ano 
em maio.

Brasil 
Só para traçar um para-

lelo com o Brasil, o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IP-
CA), considerado a infla-
ção oficial do país, desace-
lerou para 0,47% em maio, 
após alta de 1,06% em 
abril, conforme divulgou 
na quinta-feira (9) o Insti-
tuto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).
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O Brasil está ‘amarelando’

Apesar de a Constituição de 1988 ter abrigado a 
proteção ambiental como direito e dever de todos, a 

tutela ambiental no Brasil teve início na década de 30 do 
século passado, datando o primeiro Código Florestal de 
1934, seguindo-se a edição de outros diplomas legislativos 
ainda hoje vigentes a exemplo da Lei   6.938/1981 (Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente), lei quadro que 
no ano passado completou 40 anos e constitui um grande 
marco na evolução do direito ambiental brasileiro.

Justamente a partir da década de 70, quando os países 
ricos e industrializados começaram a antever os impactos 
ambientais gerados pela poluição, época em que ocorreram 
graves acidentes ecológicos (naufrágios de petroleiros com 
derramamento de óleo nos oceanos e fugas de produtos 
tóxicos para a atmosfera por meio das indústrias) cele-
brou-se em Estocolmo, em junho de 1972, a primeira Con-
ferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente que 
gerou o relatório do Clube de Roma sobre a necessidade 
do crescimento sustentável.

Desde então novas leis e tratados foram se esverdeando 
e aumentando o nível de proteção e integração entre os 
países a exemplo da Carta Mundial da Natureza de 1982 
e a Declaração do Rio de 1992. Nessa, consagrou-se a 
importância dos princípios do poluidor-pagador, da pre-
caução, dos povos indígenas na ordenação do meio ambi-
ente, bem como da necessária cooperação, solidariedade, 
boa-fé e direito à informação, com a participação dos jo-
vens e mulheres nos processos referentes ao desenvolvi-
mento sustentável.

Passados quase 30 anos da denominada ECO-92, não se 
confirmaram as esperanças e os acordos que o Brasil pro-
tagonizou. Ficou no passado o desejo de uma “nova épo-
ca” anunciada nas bandeiras expostas, na cidade do Rio em 
festa para a recepção das autoridades mundiais, na emissão 
de selos e moedas, na reunião paralela do Fórum Global de 
1992 inspirador do Fórum Social de 2001 e da Cúpula dos 
Povos na Rio+20, parecíamos conquistar um novo ciclo 
no ambientalismo brasileiro, onde a voz de todos poderia 
ser ouvida além de questionada e colocada para reflexão a 
visão meramente utilitarista da natureza.

Consuma-se no Brasil de hoje as projeções do Fórum 
Global de 1992 e estamos “amarelando” ante os compromis-
sos assumidos. De fato, grandes corporações do garimpo ile-
gal e do tráfico de drogas apropriam-se de vastos territórios na 
Amazônia ditando sua própria lei. A exclusão social continua, 
com os povos indígenas e populações tradicionais ameaçadas. 
Ativistas que procuraram denunciar a situação como Chico 
Mendes e Dorothy Stang sofreram constantes ameaças até 
serem mortos; outros, desaparecem, sem explicação, a exem-
plo dos mais recentes casos do indigenista Bruno Pereira e do 
jornalista Dom Phillips, vistos pela última vez no Vale do Ja-
vari justamente na semana em que é celebrado o Dia Mundial 
do Meio Ambiente.

Invasões de terras, falta de demarcação dos territórios 
indígenas e de políticas públicas diante da perda da biodi-
versidade com o aumento crescente do desmatamento na 
Amazônia Legal revelam a omissão do Estado no seu papel 
garantidor da proteção dos recursos naturais, dos ecossiste-
mas, dos territórios originários, da preservação da digni-
dade e qualidade da vida humana. Se chegarmos a sediar 
a Rio+40 talvez seja oportuno demonstrar que podemos 
continuar “esverdeando” por meio do desenvolvimento 
sustentável com planejamento estratégico e sobretudo com 
uma política de consenso onde não se ignore as leis da na-
tureza, as visões comuns da sociedade e a importância da 
vida no planeta.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 / NIRE 33.3.0027357-3

Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral Extraordi-
nária a ser realizada virtualmente ou no endereço Av. José Silva de Azevedo 
Neto, nº 200, Bl. 4, Sala, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro no dia 14 de junho 
de 2022 às 16:00h em primeira convocação, contando com a presença de 
todos os acionistas votantes ou às 16:30h em segunda convocação, no 
mesmo dia e local, com qualquer número de presentes/participantes, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  Analise, deliberação, aprovação 
final e assinatura dos documentos abaixo relacionados, já distribuídos 
anteriormente, examinados e adequados às sugestões das partes.  a) 
Deliberação e assinatura da Escritura de Compra e Venda da quadra (2.5 
SO). b) Deliberação e assinatura da Opção de Compra da quadra (2.5 NO) 
e dos seus (02) dois anexos (Procuração e Minuta da futura ECV, se hou-
ver). c) Deliberação e assinatura da Opção Condicional de Compra de duas 
outras quadras (2.4 SE e 2.4 NE) e dos seus (02) dois anexos (Procuração 
e Minuta da futura ECV, se houver). d) Deliberação e assinatura das procu-
rações para substituir os gravames das Quadras 2.4 SE e 2.4 NE, junto a 
PMRJ. e) Deliberação e assinatura do Distrato do Contrato de alienação de 
quatro quadras celebrado em 10 de dezembro de 2013. f) Assuntos Gerais. 
Sergio Guedes Carneiro - Diretor. 

R.M MUNDO MAGICO DOS BRINQUEDOS LTDA
CNPJ/MF nº 04.981.883/0001-19 - NIRE nº 332.0690199-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam os senhores Sócios-Quotistas dessa 
sociedade convocados para a reunião geral extraordinária, a realizar-se aos 
19/06/2022, na sua sede, na cidade de Duque de Caxias, na Rua, Mariano 
Sendra dos Santos, S/Nº, quadra 05, Loja 16, CEP 25010-080, Shopping 
Center de Caxias, RJ, no horário de 09 horas, para deliberação da seguinte 
ordem do dia: Alterar o Contrato Social em cumprimento aos requisitos 
legais que, para este procedimento, encontram-se previstos no artigo 1.029 
do Código Civil Brasileiro, saída da sócia MILENA EUZEBIO BEZERRA, 
Brasileira, casada, comerciante, nascida em 14/11/1977, portadora da 
Identidade nº 10987123-6 IFP/RJ e CPF nº 052.007.377-02, residente 
e domiciliada à Rua: Manuel Pereira da Costa, 76, casa 23, Tauá, Ilha do 
Governador, RJ, CEP 21920-120. Duque de Caxias, RJ, 10/06/2022.

CLUBE VIDA EM GRUPO – CVG-RJ 
CNPJ/MF n° 30.276.356/0001-13 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Pela presente e de acordo com o Art. 16°, § 3º do Estatuto, ficam convocados os 
Associados Fundadores, Efetivos e Beneméritos do Clube Vida em Grupo, em pleno 
gozo de seus direitos sociais, para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 
12 de Julho de 2022, na sede do Clube, à Rua da Quitanda, 159 - 12° andar - Centro 
- Rio de Janeiro- RJ, às 12h em 1 ª Convocação, com presença de 50% mais 1 dos 
sócios e às 12h30 em 2ª e Última Convocação, com número mínimo de pessoas 
presentes, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação de Contas 
da atual Diretoria, relativo ao período de Julho de 2021 à Julho de 2022; b) Assuntos 
de Interesse Geral.

Rio de Janeiro, RJ, 11 de junho de 2022.
Octavio Colbert Perissé – Diretor Presidente.

G.R.E.S. ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
TRIÊNIO 2022/2025

O GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ESTAÇÃO PRI-
MEIRA DE MANGUEIRA, amparado pelo art. 71, letra “b”, através 
da comissão eleitoral eleita nos termos do art. 58, em obediência 
ao preconizado no art. 59 do Estatuto do Grêmio, vem convocar 
todos os associados com direito a voto para ELEIÇÕES DO PRE-
SIDENTE, VICE-PRESIDENTE E 40 (quarenta) MEMBROS DO 
CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL – triênio 2022/2025, infor-
mando nada data da eleição que realizar-se-á no dia 19 de junho de 
2022, no horário de 10:00 as 17:00 horas, de acordo com o artigo 
59 do Estatuto Social. O local de votação será o Palácio do Sam-
ba – Sede do Grêmio – sito a Rua Visconde de Niterói, nº 1.072, 
Mangueira, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 13 e junho de 2022.
Comissão Eleitoral responsável pela coordenação e condução das 
eleições do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de 
Mangueira triênio 2022/2025.
Nilton de Oliveira               Luiz Sá Filho          Gustavo de Castro Failase

LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 10.240.186/0001-00 - NIRE 33.3.0029093-1

Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de abril de 2022, às 16:30 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de 
Xingu Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 
sala 701, Centro, CEP: 20.021-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica 
dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em decorrência da 
presença dos acionistas Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e Gemini 
Energy S.A., detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, 
conforme assinaturas constantes no livro de registro de presença de 
acionistas da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Meton Barreto de Morais Neto e secretariados pelo Sr. Mauro de Almeida 
Santos. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) 
as contas dos administradores, bem como exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021; e (ii) a proposta da administração de destinação do 
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 
5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, foram tomadas 
as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem 
quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Aprovar as contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2021, 
conforme publicadas no dia 13 de abril de 2022 na página 18 do jornal Monitor 
Mercantil. 5.2. Aprovar a proposta da administração de destinação do lucro 
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, apurado 
em R$ 54.461.119,00 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta 
e um mil, centro e dezenove reais), para às seguintes contas: o montante 
de R$ 51.738.063,00 (cinquenta e um milhões, setecentos e trinta e oito mil, 
sessenta e três reais) à conta de reserva especial de dividendos; e o montante 
de R$ 2.723.056,00 (dois milhões, setecentos e vinte e três mil e cinquenta 
e seis reais) à reserva legal da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia da qual se 
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 
Presidente: Meton Barreto de Morais Neto; Secretário: Mauro de Almeida 
Santos; Acionistas: Gemini Energy S.A. e Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. Meton Barreto de Morais Neto 
- Presidente; Mauro de Almeida Santos - Secretário. Acionistas: GEMINI 
ENERGY S.A. Meton Barreto de Morais Neto - Diretor; Mauro de Almeida 
Santos - Secretário. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - 
Por: Róger Araújo Castro. Jucerja nº 00004887238 em 13/05/2022. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Comércio varejista  
cresce 0,9% em abril
O volume de ven-

das do comércio 
varejista do país 

cresceu 0,9% de março pa-
ra abril deste ano. Segundo 
dados da Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC), divul-
gados nesta sexta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 
Esta é a quarta alta conse-
cutiva do indicador, quan-
do também foram registra-
dos crescimentos na média 
móvel trimestral (1,2%), na 
comparação com abril de 
2021 (4,5%), no acumulado 
do ano (2,3%) e no acumu-

lado de 12 meses (0,8%).
Quatro das oito ativida-

des pesquisadas tiveram alta 
na passagem de março para 
abril: móveis e eletrodomésti-
cos (2,3%), tecidos, vestuário 
e calçados (1,7%), artigos far-
macêuticos, médicos, ortopé-
dicos e de perfumaria (0,4%) 
e outros artigos de uso pes-
soal e doméstico (0,1%).

Segundo o IBGE, qua-
tro atividades tiveram que-
da no volume de vendas: 
combustíveis e lubrificantes 
(-0,1%), hiper, supermerca-
dos, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (-1,1%), 

livros, jornais, revistas e 
papelaria (-5,6%) e equi-
pamentos e material para 
escritório informática e co-
municação (-6,7%).

A receita nominal do va-
rejo cresceu 1,3% na com-
paração com março, 22,3% 
em relação a abril de 2021, 
16,8% no acumulado do 
ano e 14,5% no acumulado 
de 12 meses.

O varejo ampliado, que 
também mede as atividades 
de veículos e materiais de 
construção, cresceu 0,7% 
de março para abril. Veícu-
los, motos, partes e peças 

recuaram 0,2% e material 
de construção caiu 2%.

O comércio varejista 
ampliado também cresceu 
1,1% na média móvel tri-
mestral, 1,5% na compara-
ção com abril do ano passa-
do, 1,4% no acumulado do 
ano e 2,2% no acumulado 
de 12 meses.

A receita nominal do va-
rejo ampliado apresentou 
altas na comparação com 
março (1,3%), em relação 
a abril de 2021 (18,7%), no 
acumulado do ano (16,5%) 
e no acumulado de 12 me-
ses (16,8%).

Simpósio global debaterá uso 
sustentável de água e energia

O primeiro Simpó-
sio Global sobre 
Soluções Susten-

táveis em Água e Energia irá 
reunir, de 13 a 15 de junho, 
especialistas e representan-
tes de governos, organiza-
ções internacionais e setor 
privado para compartilhar e 
explorar as melhores práti-
cas em relação ao uso sus-
tentável de água e energia.

O Simpósio Global 
acontece em um momen-
to crítico, em que mais 
de 733 milhões de pesso-
as ainda não têm acesso 
à eletricidade e mais de 2 
bilhões são afetadas pe-
lo estresse hídrico. A in-
terdependência de água e 
energia deve se intensificar 
nos próximos anos, com 
implicações significativas 
para a segurança energéti-

ca e hídrica. Ambos os re-
cursos enfrentam deman-
das e restrições crescentes 
em muitas regiões devido 
aos impactos combinados 
das mudanças climáticas, 
expansão econômica e 
crescimento populacio-
nal. Segundo a Agência 
Internacional de Energia 
(IEA, em inglês), até 2035, 
o consumo de energia de-
verá aumentar em 50%, o 
que, por sua vez, aumenta-
rá o consumo de água do 
setor energético em 85%.

“Precisamos urgente-
mente de soluções susten-
táveis exequíveis para fo-
mentar o nexo água-energia 
e garantir a segurança hí-
drica global. Para que isso 
aconteça, temos que traba-
lhar com as interligações 
entre ação climática, prote-

ção ambiental e desenvol-
vimento socioeconômico, 
reconheço os impactos en-
tre eles”, afirma Liu Zhen-
min, subsecretário-geral da 
ONU para Assuntos Eco-
nômicos e Sociais (Undesa).

Para promover soluções 
para esses desafios globais 
e a sustentabilidade da água 
e da energia, o Simpósio 
reunirá representantes da 
ONU e de seus Estados-
-Membros, líderes e espe-
cialistas em água, energia, 
ecossistemas terrestres e 
mudanças climáticas, e re-
presentantes de outras or-
ganizações internacionais e 
do setor privado.

As soluções a serem 
apresentadas e discutidas se 
basearão em uma ampla ga-
ma de setores e abordagens, 
incluindo inovações tecno-

lógicas usando energia para 
água e água para energia. O 
simpósio também examina-
rá finanças e investimentos, 
incluindo parcerias público-
-privadas, estruturas institu-
cionais e de tomada de de-
cisão e opções de políticas 
para gerenciar compensa-
ções e maximizar impactos 
positivos.

“Para a Itaipu, é uma 
honra sediar um evento 
que apresenta as melhores 
práticas em água e ener-
gia, que são questões cen-
trais no desenvolvimento 
sustentável. Quando esses 
dois elementos são geridos 
de forma sustentável, as 
comunidades e o meio am-
biente se beneficiam”, disse 
o diretor-geral brasileiro da 
Itaipu, Anatalicio Risden 
Junior.
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JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA REGIONAL 
DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL DE 1º. E 2º. LEILÃO ONLINE e de INTIMAÇÃO, com prazo 
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento Sumário 
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALACE BARRAVAI 
contra MATERSAN – MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA 
(Processo nº 0031037-15.2011.8.19.0209), na forma abaixo: 
A Dra. ADRIANA ANGELI DE ARAÚJO DE AZEVEDO MAIA, 
Juíza de Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a MATERSAN – MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 
LTDA., de que o Pregão será realizado de forma online através 
do site www.andrealeiloeira.lel.br no dia 12/07/2022, às 13:00 
horas, (com encerramento no dia 12/07/2022, às 13:20hs), 
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, 
ou no dia 14/07/2022, às 13:00 horas, (com encerramento 
no dia 14/07/2022, às 13:20hs),a quem mais der acima de 
50% (Art.886,V c/c Art.891 do CPC), o imóvel situado na Rua 
Jornalista Henrique Cordeiro, nº 350 – Apartamento 1203 do 
bloco 01, c/ direito a 01 vaga de garagem – Barra da Tijuca/
RJ., penhorado e avaliado no supra mencionados autos, pelo 
valor atualizado de R$ 782.621,62. De acordo com o 9º RGI., (Mat. 
456407), consta registrado em nome do executado; consta no R-5 
penhora desta Ação. Conforme a Certidão de Situação Fiscal e 
Enfitêutica o ref. imóvel apresenta débitos de IPTU referente aos 
exercícios de 2012 à 2022, que perfaz o valor aproximado de R$ 
41.316,15, mais os acréscimos legais. E conforme a Certidão de 
Taxa de Incêndio, o imóvel apresenta débitos nos exercícios de 
2016 à 2021, que perfaz o valor aproximado de R$ 756,82, mais 
os acréscimos legais. A venda será livre e desembaraçada de 
débitos, conforme determina o Art. 908 § 1º do CPC, os créditos 
que recaem sobre o bem sub-rogando-se sobre o respectivo 
preço, e ainda os débitos de IPTU e taxa de incêndio, de acordo 
o Art.130 do CTN. As certidões de que trata o Art.254, inciso 
XX, do Provimento de nº 82/2020 da CNCGJ, estão anexadas 
às fls.650/661. 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 
3% de comissão a Leiloeira sobre o valor da arrematação (conf. 
despacho fls.568/569) 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 Rio de Janeiro. RJ., 12/05/2022. 
– Eu, Luciana Suhett Fontella Monteiro, chefe de serventia 
cível, Mat. 01-26457, o fiz datilografar e subscrevo. (as.) Dra. 
Adriana Angeli de Araújo de Azevedo  Maia – Juíza de Direito.

AVISO DE LEILÃO
A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO 
GONÇALO, torna público para conhecimento dos interessados, 
que no dia 28 de junho de 2022, às 09h, realizará leilão na forma 
on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer 
título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento conforme 
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários 
já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. SÉRGIO LUIS 
REPRESAS CARDOSO, devidamente matriculado na JUCERJA 
sob o nº. 150. A cópia do edital poderá ser consultado através 
dos sites www.eblonline.com.br, https://www.saogoncalo.rj.gov.
br/transportes/ e https://www.sergiorepresasleiloes.com.br/

LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME Nº 10.234.027/0001-00 - NIRE 33.3.0029092-3

Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de abril de 2022, às 16:00 
horas, por videoconferência, tendo como referência a sede da Linhas de 
Macapá Transmissora de Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 
sala 701, Centro, CEP: 20.021- 290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Fica 
dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em decorrência da 
presença dos acionistas Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e Gemini 
Energy S.A., detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, 
conforme assinaturas constantes no livro de registro de presença de 
acionistas da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Meton Barreto de Morais Neto e secretariados pelo Sr. Mauro de Almeida 
Santos. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) as 
contas dos administradores, bem como exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021; e (ii) a proposta da administração de destinação do 
resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 
5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, foram tomadas 
as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem 
quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Aprovar as contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021, conforme publicadas no dia 13 de abril de 2022 
nas páginas 13 e 14 do jornal Monitor Mercantil. 5.2. Aprovar a proposta da 
administração de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, apurado em R$ 37.679.000,00 (trinta e sete 
milhões, seiscentos e setenta e nove mil reais), para as seguintes contas: o 
montante de R$ 35.795.000,00 (trinta e cinco milhões, setecentos e noventa 
e cinco mil reais) à conta de reserva especial de dividendos; e o montante de 
R$1.884.000,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e quatro mil reais) à reserva 
legal da Companhia. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata 
que, lida e acha conforme, foi por todos assinada. Presidente: Meton Barreto 
de Morais Neto; Secretário: Mauro de Almeida Santos; Acionistas: Gemini 
Energy S.A. e Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Rio de Janeiro, 
29 de abril de 2022. Meton Barreto de Morais Neto - Presidente; Mauro 
de Almeida Santos - Secretário; Acionistas: GEMINI ENERGY S.A. Meton 
Barreto de Morais Neto - Diretor Presidente; Mauro de Almeida Santos - 
Diretor Financeiro. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - 
Por: Róger Araújo Castro. Jucerja nº 00004889770 em 16/05/2022. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DA CAPITAL/RJ

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) 
dias, extraído dos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 
DE PAGAMENTO em que MARIA CLAUDIA VON SYDOW 
LINS ROCHA VILLAÇA e MARIA CHRISTINA VON SYDOW 
LINS movem em face de QUOTA TRADING IMPORTADORA 
E EXPORTADORA LTDA. e CLAUDIO VALANSI na forma 
abaixo. Processo nº 0070964-21.1997.8.19.0001. O Dr. SERGIO 
WAJSENBERG, juiz de direito na 2ª vara cível da capital, FAZ 
SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, aos interessados 
e aos devedores Quota Trading Importadora e Exportadora Ltda, 
Claudio Valansi e o Coproprietário Richard Max Valansi, que no 
dia 21 (vinte e um) de junho de 2022, com início às 11:05horas 
e com término as 11:45horas, será levado a Leilão Público, 
por valor igual ou acima da avaliação. Sendo infrutífero o 
primeiro leilão, será vendido no segundo leilão que ocorrerá 
no mesmo dia, 21 (vinte e um) de junho de 2022, e local, 
com início às 12:05horas e com término as 12:45horas, pela 
melhor oferta acima de 50%, de acordo com o art. 886, V, do 
CPC/2015, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN 
matriculado na JUCERJA número 116, com escritório na Travessa 
do Paço, nº 23 – sala 812 – Centro, leilão este que se realizará de 
forma online no endereço eletrônico www.schulmannleiloes.com.
br, o bem penhorado as fls. 147 (FRAÇÃO DE 1/4), e reavaliado as 
fls. 1596, 1597, descrito como se segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO 
INDIRETA – IMÓVEL: DIREITO E AÇÃO: Situado na Av. Rui 
Barbosa, 582/1401. Flamengo. Devidamente dimensionado e 
caracterizado no 3º Ofício de Registro de Imóveis, na matrícula 
0048788 e na inscrição municipal de nº 0737.803-7, (IPTU). 
PRÉDIO: Edificado em 18 pavimentos, contendo 1 apartamento 
por andar. Portaria 24h, moderna, com 2 elevadores e idade: 
1969. APARTAMENTO 1401: Unidade residencial com 490m². A 
Avaliação foi realizada indiretamente, em da ausência do morador 
nas diligências realizadas, sendo certo que o porteiro, Sr. Edilson 
não soube fornecer maiores informações sobre o morador. DA 
REGIÃO: Encontra-se servida por bastante comércio e próximo ao 
metrô do Flamengo. Área nobre do Flamengo e vista para o Pão de 
Açúcar. Avaliado em R$5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos 
mil reais), conforme despacho das fls.1.637. Rio de Janeiro, 14 
de setembro de 2021. Constam débitos de IPTU no valor de 
R$50.591,98. Segundo informação prestada pela administradora 
do condomínio, APSA, consta em aberto o mês de abril no valor de 
R$3.409,80. Não constam débito de FUNESBOM. E para ciência 
dos possíveis interessados, trata se de um imóvel Foreiro a 
União. Para que os interessados tomem conhecimento deste 
edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando 
assim os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio 
deste edital, suprindo assim a exigência contida no 
parágrafo 5º do art. 687 do CPC. A arrematação ou adjudicação, 
salvo pronunciamento judicial em sentido diverso (art. 885 do 
CPC/2015), far-se-á a vista e imediato por depósito judicial ou 
meio eletrônico (art. 892, caput, do CPC/2015), 5% de comissão do 
leiloeiro no ato e 1% de custas de cartório até o máximo permitido 
por lei, será paga pelo arrematante. Rio de Janeiro, 03 de maio 
de 2022. Eu, ___, Valmir Ascheroff, Chefe de Serventia, mandei 
digitar e subscrevo. (Ass.) ___MMO Dr. Juiz Sergio Wajsenberg. 

Três perguntas: economia circular – o que é, como está e engajamento
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
economia circu-
lar com Beatriz 

Luz, diretora da Exchange 
4 Change Brasil e do Hub 
de Economia Circular Bra-
sil, que conta com empresas 
como Electrolux, Gerdau e 
Nespresso.

O que faz a Exchange 
4 Change Brasil e o que é 
economia circular?

A Exchange 4 Change 
Brasil nasceu em 2015 com 
a missão de impulsionar a 
economia circular no país. 
Eu trabalhei por 10 anos na 
Inglaterra e tive a oportuni-
dade de vivenciar em 2014 
a discussão sobre um novo 
modelo macroeconômico 
para a Europa que não 
fosse atrelado à exploração 
dos recursos naturais. Esse 
assunto surgiu devido a es-
cassez desses recursos com 
a consequente volatilidade 
nos preços das matérias-
primas e o impacto nos 
negócios.

A economia circular é 
baseada em novos modelos 
de negócios. Ela traz uma 
reavaliação dos processos 
produtivos, redefinindo 
produtos e serviços, e colo-
cando o consumidor como 

usuário. Nela, os produtos 
passam a ser mais duráveis 
e consertáveis. Assim, eles 
podem ser apresentados no 
mercado como um serviço 
e, consequentemente, com-
partilhados, otimizando a 
utilização dos recursos nat-
urais.

O desenvolvimento in-
dustrial sempre foi baseado 
na obsolescência program-
ada. As indústrias tinham a 
ideia de que se um produto 
durasse menos tempo, o 
consumidor teria que voltar 
a comprá-lo mais rapidam-
ente. Contudo, a partir do 
momento em que atingi-
mos um contexto global 
com grandes empresas ex-
tremamente competitivas, a 
obsolescência programada 
deixou de ser um diferen-
cial. Isso porque o con-
sumidor pode comprar um 
produto similar de outra 
empresa, pois os custos e a 
qualidade acabaram sendo 
padronizados. Com isso, as 
empresas precisam trazer 
uma proposta de valor.

Por exemplo, nós temos 
a questão das embalagens 
descartáveis. Elas troux-
eram muita conveniência 
para o nosso dia a dia, mas 
como o seu tempo de uso 
é muito curto, acabaram 
gerando muitos resíduos. 

Na economia circular, essa 
grande quantidade de re-
síduos está voltando a ser 
responsabilidade das em-
presas. Elas precisam dar 
uma destinação às em-
balagens depois que seus 
produtos são consumidos.

Outro exemplo são 
os eletroeletrônicos. Os 
consumidores deveriam 
ter a opção de consertá-
los, em vez de terem que 
comprar um novo para 
substituí-los. Na Europa, 
já há uma lei que trata 
desse assunto. Conhecida 
como Right to Repair (Di-
reito a Consertar), essa 
lei determina que as em-
presas têm que oferecer 
aos consumidores formas 
para que eles possam con-
sertar os aparelhos, sendo 
cada vez menor o espaço 
para aparelhos “quebra 
joga fora”. Inclusive, nós 
temos a possibilidade de 
geração de empregos e de 
novos negócios em torno 
do conserto de aparelhos 
mais duráveis.

Como está esse assun-
to no Brasil e no exterior, 
principalmente na Euro-
pa e nos Estados Unidos?

Na Europa, a evolução 
está sendo muito rápida. 
Em 2015, foi lançado um 

plano de ação circular, 
sendo que em 2020 ele foi 
atualizado. Esse plano traz 
uma série de metas para 
diversos setores econômi-
cos. A atualização de 2020 
trouxe o entendimento de 
que a Europa não seria bem 
sucedida se o mundo inteiro 
não viesse junto.

Duas metas do plano já 
foram cumpridas: a criação 
de uma coalizão global para 
discussão do tema e a cria-
ção de uma coalizão especí-
fica para a América Latina. 
É por isso que os governos 
começaram a discutir novas 
políticas públicas e os ban-
cos a discutir novos instru-
mentos financeiros.

Nos casos do Brasil e 
dos Estados Unidos, eles 
estão começando a de-
senvolver o arcabouço 
legal. Eu acabei de termi-
nar um projeto para Unep 
Finance (United Nations 
Environment Programme 
Finance) para o finan-
ciamento de um estudo 
sobre os instrumentos fi-
nanceiros e as políticas 
públicas que precisam ser 
adaptados e estabelecidos 
para a realidade da Améri-
ca Latina. Esse estudo será 
lançado no próximo mês.

Em 2019, teve início no 
Brasil uma discussão para a 

criação de uma norma ISO 
de economia circular. A 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) está direta-
mente envolvida no debate. 
Na COP26, a CNI colocou 
quatro prioridades para des-
carbonização da nossa eco-
nomia, sendo a economia 
circular uma delas.

Como você está vendo 
o engajamento das em-
presas com relação à eco-
nomia circular? Elas es-
tão de fato preocupadas 
ou estão apenas de papo?

Eu vou trazer um pou-
quinho de teoria para re-
sponder essa pergunta. Ex-
istem três motivadores da 
economia circular. Um é a 
missão. Uma empresa, que 
pode ser pequena, já nasce 
com a missão de trazer ao 
mercado um produto mais 
durável, modificando a ex-
periência de consumo.

O segundo motivador 
é o risco. As empresas 
começam a observar no 
mercado que estão per-
dendo competitividade, que 
uma startup está passando 
a sua frente e que um com-
petidor está fazendo algo 
que ela não ainda não fez.

O terceiro é a visão de 
oportunidade. Uma empre-
sa global, que está vendo a 

pressão na Europa, já quer 
começar a se estruturar pa-
ra trabalhar de forma dife-
rente no Brasil.

Considerando as empre-
sas que estão no Hub de 
Economia Circular Bra-
sil, eu vejo que elas estão 
com os motivadores risco 
e oportunidade. Olhando 
para as três maiores, a Elec-
trolux, que completou um 
século em 2019, colocou 
como visão para os próxi-
mos 100 anos ser uma em-
presa circular e de carbono 
neutro. Ela veio para o Hub 
para materializar essa visão 
no Brasil, mesmo objetivo 
da Nespresso.

A Gerdau já viu a dis-
cussão sobre economia cir-
cular no setor de aço euro-
peu. Devido à necessidade 
de utilizar mais sucatas e 
diante de um cenário em 
que as minas estão se esgo-
tando, ela está preocupada 
em mudar o seu modelo de 
negócios.

O nosso objetivo não é 
resolver os problemas da 
economia linear como lixo, 
poluição e desigualdade. 
Nós estamos provocando as 
empresas para que elas, de 
forma conjunta, remodelem 
o sistema produtivo e evitem 
esses problemas através da 
economia circular.

Governo venderá Eletrobras por menos de R$ 30 bilhões

Foi definido em R$ 
42 o valor de cada 
ação que o governo 

venderá para levar adiante 
o seu plano de privatização 
da Eletrobras, segundo fato 
relevante divulgado nesta 

sexta-feira pela estatal. De 
acordo com o comunicado 
da empresa, o montante to-
tal a ser levantado será de 
R$ 29.294.027.952,00.

O preço da American 
Depositary Share (ADS, 

ação depositária norte-
americana, que é uma par-
ticipação acionária em 
dólares de uma empresa 
estrangeira em bolsa de 
valores dos Estados Uni-
dos) ficou em US$ 8,63. 

Oferta pública

O comunicado da empre-
sa acrescenta que não será re-
alizado “qualquer registro da 
oferta pública global ou das 
ações em qualquer agência 

ou órgão regulador, exceto 
no Brasil, junto à CVM (Co-
missão de Valores Mobiliá-
rios), e nos Estados Unidos 
da América, junto à SEC [Se-
curities end Exchange Com-
mission, agência que regula o 

mercado norte-americano]”. 
Segundo a Eletrobras, mais 
informações sobre a oferta 
brasileira podem ser obtidas 
no Prospecto Definitivo e 
Anúncio de Início divulga-
dos na página da Eletrobras.
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. Gustavo Pimentel Barboza Pires, inscrito no CPF/ME sob o nº 108.446.267-24, 
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargo de administração na XP Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda, sociedade 
limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.475.245/0001-40. 
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, 
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada 
abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela  Autarquia, de comunicado público acerca desta, 
observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro

Deorf Gerência Técnica do Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro, 10 de junho 2022

R$ 38 bi em royalties distribuídos em 2021
R$ 10 bi aos estados federados e R$ 13 bi aos municípios 

O montante arre-
cadado nos úl-
timos 10 anos 

em royalties do petróleo e 
do gás natdural somaram 
R$ 537 bilhões pagos aos 
cofres públicos, incluindo 
participação especial, bô-
nus de assinatura e o pa-
gamento pela ocupação ou 
retenção de área, afirmou 
o Diretor-Geral da Agên-
cia Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocom-

bustíveis (ANP), Rodolfo 
Saboia.

Ele observou ainda que 
os valores de royalties são 
muito expressivos, corres-
pondendo a quase R$ 38 
bilhões no ano passado, dos 
quais mais de R$ 10 bilhões 
foram distribuídos aos esta-
dos federados e mais de R$ 
13 bilhões aos municípios. 

Saboia participou, em 
Brasília, dia 8 de junho, 
do Workshop Royalties do 

Petróleo e Gás Natural, 
com o objetivo de apre-
sentar a sistemática de ar-
recadação e os critérios de 
distribuição de royalties e 
dar publicidade, transpa-
rência e legitimidade às 
ações da ANP.

“Neste ano de 2022, con-
siderando apenas os meses 
de janeiro a maio, o mon-
tante distribuído já ultra-
passa R$ 23 bilhões, o que 
significa um acréscimo de 

quase 80% em relação aos 
quase R$ 13 bilhões distri-
buídos no mesmo período 
do ano passado”, comple-
tou.

Campos produtores

O diretor Cláudio Jorge 
de Souza comentou que, 
atualmente, os royalties são 
arrecadados sobre a produ-
ção de cerca de 300 campos 
produtores localizados em 

terra e na plataforma con-
tinental, operados por 45 
empresas sob os regimes 
de concessão, partilha e 
cessão onerosa. Destacou 
ainda que o valor recolhido 
é distribuído a 11 estados e 
mais de 900 municípios be-
neficiários, além da União, e 
salientou o papel da ANP: 
“Nesse processo, compete 
à ANP apurar e fiscalizar 
a arrecadação de royalties, 
assim como calcular os va-

lores a serem distribuídos 
aos entes federados benefi-
ciários”. 

Os royalties são uma 
compensação financeira de-
vida à União, aos estados, 
e aos municípios benefici-
ários, pelas empresas que 
produzem petróleo e gás 
natural no território brasi-
leiro: uma remuneração à 
sociedade pela exploração 
desses recursos não reno-
váveis.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
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Inconsistências no curriculum do indicado para Petrobras

A indicação do novo 
presidente da Pe-
trobras, Caio Pa-

es de Andrade, homem de 
confiança do ministro da 
economia Paulo Guedes, 
feita em 24 de maio, após a 
troca no comando do Mi-
nistério de Minas e Energia, 
que agora tem Adolfo Sa-
chsida à frente e com carta 
branca do presidente Jair 
Bolsonaro, aguarda decisão. 

Nesta sexta-feira, 
Deyvid Bacelar, coorde-
nador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros 
(FUP) comentou que o 
fato de o nome de Caio 
Mario Paes de Andrade ter 
sido indicado para o cargo 
de presidente da Petrobras 
não quer dizer que será 
aprovado. “Há inconsis-
tências no CV (curriculum 
vitae) dele que estão sendo 

questionadas no Comitê 
de Pessoas, na governan-
ça interna de companhia. 
São requisitos exigidos 
pela Lei das Estatais, co-
mo experiência no setor 
de óleo e gás e formação 
acadêmica e profissional”, 
explicou.

Segundo Bacelar, os in-
dicados ao Conselho de 
Administração tenderão a 
seguir pretensões eleitorei-

ras do governo, ampliando 
o intervalo de reajustes de 
preços dos combustíveis, 
como paliativo até as elei-
ções. Serão tentativas deses-
peradas de Bolsonaro, que 
não resolverão o problema 
enquanto não eliminar a 
política de Preço de Parida-
de de Importação (PPI).

“Contudo, não terão peito 
para adotar congelamentos, 
sob o risco de desagradar 

acionistas da Petrobras, que 
têm garantidos dividendos 
absurdos com a alta dos pre-
ços. Mas, para demonstrar a 
seu eleitorado compromisso 
com o liberalismo, poderão 
avançar na venda de ativos e 
em providências para a priva-
tização da Petrobras, confor-
me já sinalizado por Bolsona-
ro, Guedes, Sachsida e Lira”, 
destacou Bacelar.

Se o nome de Caio Paes 

de Andrade for aceito, ele 
será o quarto executivo a 
comandar a estatal em me-
nos de quatro anos do go-
verno Bolsonaro. O motivo 
é sabido: O presidente in-
comodado com o impacto 
dos preços dos combustí-
veis em sua popularidade, 
que mostra sinais de re-
dução, está se apegando a 
todos os expedientes para 
aumentá-la.
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