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Caminhos a serem
trilhados para mudar o jogo.
Por Ranulfo Vidigal, página 2

Ciência dispõe
só de 34% dos
recursos que
tinha em 2014
As perdas com cortes orçamentários em fomento à pesquisa científica e tecnológica nos últimos sete anos chegam a R$ 83
bilhões, até 2021. O levantamento foi feito pelo Observatório do
Conhecimento, uma rede formada por associações e sindicatos
de professores de universidades
que se mobiliza para enfrentar os
cortes de investimentos no ensino
superior.
O número foi apresentado em
audiência pública da Comissão
de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio da Câmara
dos Deputados, que discutiu a situação do financiamento à ciência
e tecnologia no Brasil.
A economista responsável pela pesquisa, Julia Bustamante, lamenta que o País tenha chegado
ao patamar de apenas 38% dos
recursos disponíveis em 2014. “O
mais grave é que, além da redução
na previsão orçamentária, a gente
tem uma redução ainda maior na
execução orçamentária”, completou.
O orçamento de Ciência e Tecnologia em 2022 é o menor dos
últimos dez anos, alertou o presidente do Sindicato Nacional dos
Gestores Públicos em Ciência e
Tecnologia, Roberto Muniz. Ele
frisou que a nova lei do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT),
que é a principal fonte de receitas
para o setor, proíbe contingenciamento de recursos, que foram
recompostos com ajuda do Poder
Legislativo, mas o Poder Executivo não colaborou. “A desculpa é
que está afundando o teto de gastos”, afirmou à Agência Câmara.
O secretário-executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia,
Sérgio Freitas de Almeida, disse
que o bloqueio é temporário. “No
caso do FNDCT, inclusive, é vedado o contingenciamento de recursos. Para nós, isso é temporário e vai ser recomposto ao longo
do exercício”, afirmou.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) também sofrerá contingenciamento em seus recursos.
O representante do Ministério da
Educação na audiência foi o diretor de gestão da Capes, Anderson
Lozi, que afirmou que orçamento
inicialmente previa R$ 3,1 bilhões
para este ano, mas emendas orçamentárias do Legislativo elevaram
para R$ 3,84 bilhões. No entanto,
houve contingenciamento de R$
402 milhões, mas bolsas e periódicos estão garantidos.
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ELEIÇÕES PODERÃO
CUSTAR R$ 3 BILHÕES

Uma viagem em que o jornalista
Bruno Thys nos conduz ao Leste
Europeu e ao Rio de Janeiro. Por
Bayard Boiteux, página 3

Financiamento de Lula e Bolsonaro
passa de R$ 870 mi cada. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Investimento despenca 7% e
só setor de serviços salva o PIB
Resultado do 1º trimestre deve fazer juro subir mais

O

Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1%
no primeiro trimestre
deste ano, na comparação com o
último trimestre de 2021. O PIB,
que é a soma dos bens e serviços
produzidos no Brasil, chegou a
R$ 2,249 trilhões em valores correntes.
Com esse resultado, o PIB está
1,6% acima do patamar do quarto trimestre de 2019, período anterior à pandemia, e 1,7% abaixo
do ponto mais alto da atividade
econômica do país, registrado no
primeiro trimestre de 2014. Os
dados são do Sistema de Contas
Nacionais Trimestrais, divulgado
pelo IBGE.
O Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (Iedi)
destacou que o PIB cresceu alavancado apenas pela reativação do
setor de serviços, que representa

70% do indicador. A produção da
indústria ficou estagnada (+0,1%)
e o da agropecuária encolheu
0,9% na comparação com o último trimestre do ano passado. Em
relação ao primeiro trimestre de
2021, a indústria encolheu 1,5%,
e a agricultura 8%.
Os investimentos (Formação
Bruta de Capital Fixo) caíram
3,5% em relação aos últimos três
meses de 2021. A queda foi impactada pela diminuição na produção e importação de bens de
capital, apesar de a construção ter
crescido no período. No primeiro
trimestre, a taxa de investimento foi de 18,7% do PIB, ficando 7,2% abaixo da registrada no
mesmo período do ano passado,
quando ficou em 19,7%.
Para Felipe Sichel, sócio e
economista-chefe do Banco
Modalmais, “a inflação corrente

elevada e a atividade mais forte
que a esperada dificultam a tarefa do BC em trazer a inflação
para a meta em seu horizonte relevante. Mantemos a projeção de
crescimento de 1,5% para 2022
e adicionamos um viés positivo
para esse número.”
Para Juliana Inhasz, professora e coordenadora da graduação em economia no Insper,
“o crescimento de 1% surpreendeu muita gente, especialmente os economistas que
achavam que ele seria menor. O
mercado, por sua vez, apostava
num crescimento maior. Particularmente, eu não vi surpresa nesse número. Nós estamos
falando de uma economia que
tem uma quantidade maior de
pessoas circulando e com um
desemprego consistentemente
menor. Páginas 3 e 5

Marco legal das garantias permite a
bancos privados movimentar Fundeb

A

Câmara dos Deputados
aprovou na noite desta
quarta-feira o projeto que
cria o marco legal das garantias
de empréstimos (PL 4188/21). A
proposta, que seguirá para o Senado, traz várias polêmicas, entre
elas, amplia situações de penhora
do único imóvel da família e permite a bancos privados movimentar recursos do Fundeb destinados a pagamento de professores;
atualmente estados e municípios
só podem utilizar Caixa e Banco
do Brasil.
De autoria do Poder Executivo, o projeto foi aprovado na
forma do substitutivo do relator, deputado João Maia (PL-RN). Outros pontos do texto incluem: exploração de um
serviço de gestão especializada
de garantias; isenção de imposto sobre aplicações de estrangeiros em títulos privados;
agilizar a retomada de veículos
comprados por leasing em razão de dívida.
O texto muda a lei sobre a
impenhorabilidade de imóvel
(Lei 8.009/90) para permitir
a penhora em qualquer situação na qual o imóvel foi dado

como garantia real, independentemente da obrigação garantida ou da destinação dos
recursos obtidos, mesmo quando a dívida for de terceiro (um
pai garantindo uma dívida do
filho com o único imóvel que
possui).
Atualmente, a lei diz que a fa-

mília não pode perder esse único imóvel por dívidas, exceto em
alguns casos, como na hipoteca, quando ele é oferecido como
garantia real. O relator, porém,
acrescentou dispositivo para excluir da nova regra os imóveis rurais oferecidos como garantia real
de operações rurais.

Febraban: Brasil recupera apenas
0,146 cents para cada dólar de garantia
A aprovação do PL 4188/21
pela Câmara dos Deputados agradou aos bancos. Em nota, Isaac
Sidney, presidente da Febraban,
disse que é “importantíssimo passo para aumentar a eficiência das
garantias bancárias e diminuir a
insegurança jurídica atualmente
observada pelos agentes econômicos”.
Sidney afirma que o País é
reprovado nos quesitos de garantia do crédito. “O Brasil recupera apenas 0,146 cents para
cada dólar dado em garantia nos
casos em que as empresas entram em processo de falência.
Para efeito de comparação, na

Inglaterra, o percentual de recuperação chega a 0,853 cents. E
mesmo considerando apenas os
países emergentes, a mediana da
amostra seria de 0,416 cents por
dólar dado em garantia, cerca de
3 vezes o valor no Brasil. Além
disso, o prazo para recuperação
do crédito em nosso País é alto
(média de 4 anos) e o custo relativamente elevado (o processo
de retomada costuma consumir
cerca de 12% do valor a ser recuperado).”
A Febraban afirma que o novo
Marco Legal de Garantias vai ajudar a diminuir o patamar disfuncional do spread bancário.

Fortaleza
questiona
privatização
da Lubnor
A procuradoria de Fortaleza
encaminhou ofício à Petrobras e
à Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) para levantamento de dados sobre a
privatização da unidade, o que deve levar à judicialização da questão.
A Federação Única dos Petroleiros (FUP) denunciou que 30%
da área do terreno onde se localiza a Lubnor pertencem ao município, mas a prefeitura local, responsável legal pela área, não foi
previamente informada da venda.
A Lubnor e suas estruturas
portuárias no Ceará foram vendidas pela estatal à empresa Grepar
Participações Ltda. por US$ 34
milhões, 55% abaixo da estimativa de valor de mercado. A FUP
contestou judicialmente a privatização.
De acordo com o prefeito
da capital cearense, José Sarto
(PDT), a Petrobras falhou, pois
sabia que parte do terreno pertencia ao município e ainda assim não
informou que a negociação estava
sendo finalizada.
Segundo informações recebidas da Prefeitura pela FUP, a estatal ofereceu cerca de R$ 9 milhões pela parte do terreno, mas,
pelas contas da gestão pública, o
valor é quatro vezes maior, cerca
de R$ 40 milhões. Não existe aval
da administração municipal ou do
Legislativo para a cessão da área.
Para o coordenador-geral da
FUP, Deyvid Bacelar, pode ser
“incompetência da atual gestão da
estatal, ou má-fé do governo, mais
uma vez”.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,7879
R$ 4,9860
R$ 5,1581
R$ 0,7202
R$ 279,00

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

0,52% (maio)
1,41% (abril)
1,11%
0,71%
12,75%
0,63% a.m.
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2023 é logo ali!
Por Ranulfo
Vidigal

A

Guerra na Ucrânia
acelerou o processo de reacomodação das cadeias globais
e impactou setores como
semicondutores, automóveis e principalmente, a
energia, os combustíveis e
os alimentos. O desabastecimento e a fome global se
alastram na periferia do sistema. Grande produtor de
alimentos, o Brasil patina e
10 milhões passam fome!
Diante desse contexto externo desafiador, a desejada
retomada do crescimento
na economia de nosso país
vai exigir planejamento de
longo prazo e estabilidade

institucional, no âmbito do
capitalismo tardio e dependente brasileiro. Lembrando
ainda, que as empresas de
capital aberto não financeiras de nosso país aumentaram em 116% seus lucros no
primeiro trimestre de 2022,
em relação a igual período
de 2021. Há uma coalização
de forças entre os donos da
terra, do dinheiro, com o
segmento rentista e parte da
imprensa impondo o custo
maior do ajuste aos trabalhadores rurais e urbanos.
Diante desse quadro, um
primeiro desafio para o ano
de 2023 será a busca incessante do pleno emprego
mediante, por exemplo, a
retomada de todas as obras
já licitadas que foram para-

lisadas ou não iniciadas, nos
âmbitos federal, estadual
e municipal. Sabemos da
existência de 2,8 milhões de
jovens entre 18 e 24 anos
fora da escola e, por outro
lado, um contingente semelhante de jovens cursando o
ensino superior, mas com
alto temor de enfrentar um
mercado de trabalho incapaz de absorvê-los.
Vale destacar que, no
tempo presente, os trabalhadores que utilizam habilidades cognitivas não
rotineiras têm melhor desempenho, enquanto os trabalhadores manuais rotineiros e não rotineiros estão
em pior situação no mercado de trabalho. No geral, há
sinais de mudança tecnoló-

gica rotineira e polarização
do emprego desde 2014. A
paciência da juventude se
esgota a olhos vistos.
Ao mesmo tempo, é urgente recuperar o poder de
compra do salário mínimo.
E nesse contexto, urge a
mudança na política de preços dos combustíveis, hoje
dolarizada, para reduzir seu
custo sobre a distribuição
de bens. O preço do diesel
encarece o transporte urbano. Também é crucial reduzir pela metade o preço do
gás de cozinha para famílias
pobres – um desejo incontido do grande contingente de eleitores decisivos no
processo eleitoral que se
avizinha. Ao mesmo tempo,
é necessária a criação de es-

toques reguladores dos alimentos da cesta básica para
forçar a redução dos preços
abusivos praticados.
Um exemplo concreto da
força do mercado financeiro pode ser visto pelo intenso debate para obter-se R$
89 bilhões no orçamento,
submetido ao teto de gastos, para atender ao programa substituto do Bolsa
Família. Já o Banco Central
elevou para R$ 117 bilhões
o gasto financeiro adicional com dívida pública, por
conta da elevação do juro
de 9,25% para 12,75% ao
ano. Isso é a prova cabal da
força do capital portador de
juros na vida política nacional. Juros altos castigam as
famílias exigindo um pro-

grama de descontos de dívidas para limpar o nome das
64 milhões de pessoas com
problemas no SPC e Serasa.
A recuperação da produtividade e a retomada do
crescimento, com geração
de empregos de qualidade vão exigir também uma
melhora na proteção social. Implantar o Programa
Renda Mínima Universal
englobando os pagamentos
feitos pelo Auxílio Brasil,
o seguro-desemprego e a
aposentadoria rural seriam
uma saída razoável. A pauta
é extensa.
Mudar o jogo requer uma
nova correlação de forças e
uma nova agenda setting.

chete, em Pantanal; Mãe de
Santo; Uma onda no ar. Em
1996, no SBT, Colégio Brasil.
De volta à Globo, em 2003,
esteve em A Casa das Sete
Mulheres. Dois anos após,
na Record, atua em Prova
de amor; Caminhos do Coração
(2007), Mutantes – Caminhos
do Coração (2008) e Mutantes
– Promessa de Amor (2009).
Depois, em 2011, esteve na
minissérie Sansão e Dalila e,
em 2013, a novela Dona Xepa.
Ela começou, em 1968,
no cinema, em O Bandido
da luz vermelha, e na telona
constituiu uma sólida carreira, atuando em diversos
filmes, pelos quais recebeu
vários prêmios nacionais
e internacionais, como a
Palma de Ouro do Festival
de Cannes, em 1972, pelo
filme Pindorama; o Prêmio
Moliére, em 1975, por sua
atuação em Guerra Conjugal; e a Coruja de Ouro, em
1976, pelo filme Os Deuses e
os mortos, todos na categoria
Melhor Atriz. Foi indicada
ao Urso de Prata de Melhor
Atriz no Festival de Berlim,
em 1974, pelo filme Sagarana, o duelo. Em 1982, estreou
na direção cinematográfica,
com In Vino Veritas, documentário sobre a colonização italiana no sul do Brasil.
América do sexo; O ritual
dos sádicos; Juliana do amor perdido; Prata Palomares; Roleta
Russa; Os Homens que eu tive;
O duelo; A Cartomante; Guerra conjugal; Pecado na sacristia;
Noite sem homem; Barra pesada; O Cortiço; Amor e traição;
Muito prazer; O Homem do
Pau-Brasil; Luz Del Fuego O
Rei da Vela; e Índia, o caminho
dos Deuses são alguns dos filmes nos quais atuou.
Ítala Nandi é Douto-

ra por Notável Saber em
Artes Cênicas, pela Unirio, diretora de uma escola
de formação de atores, o
Espaço Nandi, no Rio de
Janeiro, onde mora desde
1971, e durante vários anos
foi coordenadora e professora da Escola de Teatro do
Centro Universitário da Cidade, quando montou peças importantes e convidou
atores e diretores dos mais
talentosos para atuarem como docentes e palestrantes.
Muito me orgulho de ter
testemunhado o brilhante
trabalho desenvolvido por
Ítala e lhe ter proporcionado todas as condições para
que esse mesmo trabalho
pudesse crescer e frutificar.
Muitas são as lembranças
desse longo período em
que vivemos e convivemos,
buscando oferecer um ensino de artes cênicas de real
qualidade a todos os que
nos procuravam.
Em 1989, publicou o livro Teatro Oficina, onde a arte
não dormia, e, em 2010, lançou o romance futurista Os
Sonhos de Vesta, indicado ao
Prêmio de Literatura do Estado de São Paulo.
Ítala Nandi chega aos 80
anos com a mesma disposição, vitalidade, simpatia,
generosidade, entusiasmo e
alegria, mantendo seu corpo esbelto e saudável e uma
mente sã. Nessas oito décadas de vida e nesses 65 anos
de carreira, essa espetacular
e versátil atriz merece de todos os seus fãs e admiradores, uma legião, diga-se de
passagem, espalhada pelo
Brasil afora, os mais vivos e
carinhosos aplausos.

Ranulfo Vidigal é economista.

Diva Ítala Nandi comemora 80 anos
Por Paulo Alonso

A

atriz Ítala Nandi
resolveu festejar os
seus 80 anos, completados neste 4 de junho, e
65 anos de carreira em uma
turnê, começando pelo Rio
Grande do Sul, fazendo a
sua estreia na 16ª edição do
Festival Palco Giratório Sesc
RS. Com casa cheia, a atriz,
em plena forma e mais espirituosa do que nunca, fez
uma apresentação, em Porto
Alegre, do solo performático
Paixão Viva, que exalta o brilhantismo e a importância da
mulher no cenário artístico
do país, escrito por ela própria e pelo cineasta Evaldo
Mocarzel, que também dirige
o espetáculo.
Da capital gaúcha, seguiu
para Caxias do Sul, sua cidade Natal, e Gravataí, dentre
outras. O objetivo da artista
é levar a peça a várias cidades do estado em que nasceu, para, assim, retribuir,
ao povo gaúcho, todo o carinho que sempre recebeu
ao longo de sua vitoriosa
e aplaudida carreira. O Rio
Grande do Sul é o pontapé
inicial dessa turnê, que pretende percorrer, até o final
deste ano, o Brasil inteiro.
Durante 90 minutos, o
monólogo conta com cenas
projetadas no corpo de Ítala, que revisita personagens,
criando diálogos imaginários com pessoas que influenciaram profundamente a sua vida e a sua arte. A
intensão é que o espetáculo
não tenha fronteiras definidas. Na narrativa, a atriz
transita entre passado, presente e futuro, tudo isso enquanto ainda abre um diálogo com o espectador.

Ítala não se sente entrando na casa dos 80 anos.
Porém, ela sabe que a idade existe e agradece a si
mesma, por cuidar de seu
corpo, e “aos deuses”, por
terem proporcionado uma
jornada que a permitisse se
tornar octogenária cheia de
energia para seguir desenvolvendo cultura. E é na
arte que ela enxerga que estão as raízes da população,
mas que, no momento, não
estão sendo regadas, o que
gera discriminação e ódio.
“No Brasil, a gente está vivenciando momentos
de muita baixa cultura. Está havendo discriminação
em relação a idade, com as
mulheres e com os negros.
Então, está havendo um
retrocesso em relação à cultura, com relação ao desenvolvimento do ser humano
brasileiro. É possível resgatar isso com humanismo,
com bom senso, ações mais
dignas, mais verdades, mais
amor, mais paz.”
Além de Paixão Viva, a
atriz, em julho, começará a
rodar o filme Clube das Mulheres de Negócios, de Anna
Muylaert. Em seguida, mais
um belo projeto no cinema,
com o longa Vermelho, de
Orlando Senna. Ainda no
Rio Grande do Sul, em Bagé, ela dirigirá o curta-metragem Cine 9ª Légua, cujo
roteiro é também de sua
autoria. E como Ítala é uma
mulher que vive sempre a
mil, ainda estará no teatro,
ao lado de Werner Schünemann, na peça A Caçada, de
Evaldo Mocarzel.
Ícone da cultura brasileira, Ítala ostenta uma trajetória marcante no cinema, no
teatro e na televisão. É uma
das cofundadoras do Teatro
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Oficina, ao lado de José Celso Martinez Corrêa e Renato Borghi. Mas dentre os
numerosos trabalhos icônicos, um dos primeiros que
colocaram o holofote sobre
a atriz, por sua transgressão,
foi quando protagonizou o
primeiro nu frontal feminino no teatro brasileiro, e
em plena ditadura militar,
em 1969, na peça Na Selva
das Cidades, dirigida por José
Celso Martinez Corrêa.
Ítala é uma mulher livre e
vive da arte desde que se entende por gente. Atualmente, seu nome também está
em voga pelas lembranças
de sua atuação como Madeleine, papel vivido por ela na
primeira versão de Pantanal,
novela exibida, em 1990, na
Rede Manchete. Enquanto
a novela estava no ar, um
roteiro que ela havia mandado quase dois anos antes
para a Embaixada da Índia
no Brasil foi aprovado, e ela
teve de tomar uma decisão
difícil em sua vida e pedir
para deixar o folhetim para atender a um chamado
maior e realizar o filme Índia – O Caminho dos Deuses
(1991). Por conta disso, a
sua personagem foi morta
na trama, e todo o roteiro
teve de ser modificado.
Ela não se arrepende do
que fez. “Eu consegui o que
eu queria, ter ideia dos caminhos da minha origem,
e com isso também estudei
hinduísmo, que é um ensinamento poderoso. Foi um
aprendizado grande. E, talvez, tenha sido esse mesmo
aprendizado que me permita estar bem como estou
hoje. Perdi uma personagem ótima, mas na minha
vida nunca busquei sucesso
por si só, mas sempre fui

atrás do conhecimento.”
Ítala começou sua carreira artística no teatro amador. Em Caxias do Sul, fez
as peças Um Gesto Por Outro
e A Cantora Careca. Muito jovem desembarcou em
Porto Alegre e fez parte
do Teatro Equipe, quando
atuou em O despacho e O Beijo no Asfalto. No início dos
anos 60, mudou-se para São
Paulo e estudou teatro com
Eugênio Kusnet. Ingressou no Teatro Oficina, logo
quando de sua implantação.
E fez magníficas peças, tais
como Os Pequenos Burgueses;
Os Inimigos; O Rei da Vela;
Toda donzela tem um pai que é
uma fera; e Quatro num quarto.
Participou, em Curitiba, da
peça O Sr. Puntila e seu criado
Matt. Depois, novamente em
São Paulo, fez Galileu Galilei;
O Poder negro; Na Selva das Cidades. No Rio de Janeiro, esteve em O Prisioneiro da Segunda
Avenida; O Ministro e a vedete;
Simbad, o marujo; Vivaldino, o
criado de dois patrões; Fico nua;
As criadas.
Iniciou sua carreira na televisão na TV Excelsior, em
1964, participando da novela Melodia fatal. Em 1979,
fez O Pulo do gato; e em 1987,
Direito de Amar, na Rede
Globo, quando viveu as
personagens Joana, Bárbara
e Nanette. Sua personagem
Joana, a louca do sobrado,
como ficou conhecida, era
constantemente maltratada
pelo vilão da trama, o Senhor de Monserrat, interpretado por Carlos Vereza,
e sua atuação conquistou a
crítica e o público. Um dos
mais marcantes papéis encarnados por Ítala.
E em 89, na mesma emissora, trabalhou em Que Rei
sou Eu?. Em 1990, na Man-
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Resultado do PIB não afetou a bolsa
Não impacta o mercado, diz consultor

NOVOS
TEMPOS
Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Novo livro

B

runo Thys lança dia 7 de junho, às 19 horas, na
Travessa Ipanema, O Canto do Violino. É uma viagem
que nos conduz ao Leste Europeu, herança judaica do autor, e ao Rio de Janeiro, numa ficção e realidade em que o
protagonista é a Vida.

Máscaras retornam
Com o objetivo de mitigar a evolução dos casos de
contaminação pela Covid-19, várias cidades no Brasil
voltam a recomendar o uso de máscaras, como São Paulo,
Londrina, Petrópolis, Canoas entre outras. No Rio, nada.
Apenas ações pontuais de alguns estabelecimentos e colégios, como o São Vicente e a UFRJ.

Loja virtual
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ
ganha nas próximas semanas uma loja virtual no Instagram, que terá como gestor Matheus Oliveira. O presidente da entidade, Claudio Castro, reforça que os produtos
comercializados vão demonstrar amor pelo Estado Rio,
suas paisagens e suas lutas.

Defasagem na malha
aérea internacional
As passagens aéreas com preços elevadíssimos se devem ao fato da redução de voos e concentração em alguns
aeroportos. São Paulo – leia-se Guarulhos e Viracopos
– concentra 70% de toda a oferta. O Rio de Janeiro tem
apenas 14,4%. Segundo a Anac, em maio tivemos 806
voos semanais no país, contra 1.166 antes da pandemia. A
Latam é a que mais opera voos internacionais, seguida da
Aerolineas Argentinas e Tap Air Portugal.

Bye, bye, Rio de Janeiro
O Corpo Consular carioca perde um de seus mais atuantes
diplomatas. Trata-se do cônsul-geral do Peru, ministro Hugo
Flores, que retorna a Lima e se aposenta. Tudo indica que ele
deve voltar num futuro próximo para o Rio de Janeiro.

Doutor honoris causa
Osvaldo Alves Pereira, nosso querido Noca da Portela,
recebeu nesta quinta o título de doutor honoris causa da
UFRJ. Ele é autor de mais de 300 músicas gravadas por Beth
Carvalho, Seu Jorge e Paulinho da Viola, entre muitos.

Balé Corpo
Quebrando uma tradição, já que desde 1986, se apresenta no Municipal, o novo balé Primavera, do Grupo
Corpo tem temporada no Teatro Multiplan, do Village
Mall, de 15 a 19 de junho.

Mês de Ouro
A Jucerja registrou um recorde no mês de maio em 214
anos. Foram abertas 6.430 empresas no Rio de Janeiro.
Nos cinco primeiros meses de 2022 já soma 28.495 novos
negócios.

Pensamento da Semana
“Ser obrigado a deixar seu país para poder sobreviver é
o que milhares de refugiados fazem diariamente. Estamos
muito entusiasmados com a solidariedade com os ucranianos,
que merecem nosso apoio incondicional, mas os demais povos que vivem conflitos foram esquecidos? Queria tanto que
o fantasma Otan atemorizasse o mundo e que recursos dos
mais ricos e vozes tão potentes viessem socorrer Camarões,
Afeganistão, Iraque, Sudão, Bangladesh, Palestina, Líbano,
para citar apenas alguns. Que parcerias e não Caridade fizessem com que as vacinas chegassem aos braços de todos.
Com eventos pontuais, com maior repercussão econômica,
um silêncio assustador paira no mundo. Sejamos democratas
de forma universal e paremos de varrer apenas os quintais
que se avizinham aos nossos e podem ser enxergados.”

O

Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) anunciou nesta quintafeira que o Produto Interno
Bruto (PIB), a soma de todas as riquezas produzidas
no país, cresceu 1% de janeiro a março em relação
aos últimos três meses de
2021. Na comparação anual, a alta foi de 1,7%. Marcelo Oliveira, CFA e fundador da Quantzed, empresa

de tecnologia e educação
financeira para investidores,
acha que o PIB veio levemente abaixo da expectativa
do mercado. Mas com uma
revisão positiva do PIB anterior para 0,7%, ou seja, foi
uma revisão positiva.
“Vemos um ambiente global positivo com reabertura
do comércio, pessoas saindo
para as ruas. Foi um número
positivo, mas não é garantia
que teremos dias tranquilos

pela frente. Olhando pelo
lado negativo, temos muitos
problemas nos próximos
meses. E vemos um segundo
semestre muito desafiador
para a economia. O setor de
serviços veio de forma positiva influenciado pela reabertura com a vacinação que
avançou contra o Covid-19”,
aponta.
Ele diz que o setor de
agro aparece de forma negativa com recuo de quase

1% em momento em que
tivemos problemas de safra, enchentes, exportações
suspensas. “Temos eleições
no segundo semestre que
prometem muita volatilidade”, prevê. Oliveira destacou que na bolsa de valores não houve impacto. “O
PIB é olhar retrovisor. Não
impacta o mercado, pois já
é algo precificado. A bolsa
tem reagido mais ao macro
mundial”.

Fim da necessidade de compensação
do fundo do RGPS pela União

O

presidente
do
Congresso Nacional, senador
Rodrigo Pacheco, promulgou a Lei 14.360/22, que
trata da divulgação do resultado financeiro do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS). O texto foi
publicado no Diário Oficial da União desta quintafeira.
A nova lei acaba com a
necessidade de compensação do fundo do RGPS
pela União em razão da
desoneração da folha de

pagamentos. Segundo o
governo, essa operação
havia se mostrado “uma
despesa inadequada do
ponto de vista orçamentário” e insuficiente para o
equilíbrio financeiro e atuarial do regime.
Os valores repassados
pelo Tesouro Nacional
para cobrir o déficit previdenciário são “muito
superiores à compensação
da desoneração da folha”,
explicou o governo. Em
2020, o déficit do RGPS
ficou em R$ 259,1 bilhões,

mesmo com uma receita
de R$ 9,4 bilhões repassada em razão da desoneração da folha.
Essa desoneração beneficia 17 setores da economia, considerados de uso
mais intensivo de mão de
obra. Essas empresas podem optar pelo pagamento das contribuições sociais sobre o faturamento
em vez de sobre a folha de
salários.
Segundo Agência Câmara de Notícias, a norma é
oriunda da Medida Provi-

sória 1093/21, editada pelo Poder Executivo em dezembro último e aprovada
pelo Congresso sem alterações.
Uma MP produz efeitos imediatos – já vale ao
mesmo tempo em que tramita no Legislativo –, mas
depende de aprovação para que seja transformada
definitivamente em lei. Na
Câmara dos Deputados,
o texto foi relatado pelo
deputado Altineu Côrtes
(PL-RJ) e aprovado em
maio..

Agricultura familiar é beneficiada com parceria na Bahia

O

dia do início da
maior feira de
agronegócio das
regiões Norte e Nordeste, a
Bahia Farm Show, foi marcado por uma boa notícia
para a agricultura familiar
da região. A Secretaria de
Agricultura de Luís Eduardo Magalhães, onde a feira
é realizada, firmou parceria
com o Banco Agro que vai
beneficiar os produtores
do seguimento. “E a realização de um sonho que se
estende há 26 anos” disse
o secretário de Agricultura
do município Kenni Henke,
ao participar da entrega de
títulos de propriedade de
terra para 40 famílias.
Após mais de duas décadas lutando por esse objetivo, estas famílias tiveram su-

as terras regularizadas pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra). Henke acredita que,
até o fim do ano, outras
400 famílias vão estar aptas
a receber o título. “Nosso
município criou um núcleo
de regularização fundiária
com essa finalidade. Vamos
continuar apoiando e capacitando, para que todos
possam seguir com suas
próprias pernas”, afirmou o
secretário de agricultura de
LEM.
Feliz com a posse da tarde na agrovila 2 do assentamento Rio das Ondas,
onde vive há cerca de 26
anos, Manoel Monteiro disse: “quero produzir. Vou
apresentar um projeto para
o banco”. Representante do

Águas de Votorantim S.A.
CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35.300.412.371
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2022
Às 12 h do dia 29/04/2022, na sede social. Presença: Convocação. Mesa: Presidente: Claudio Bechara
Abduche; Secretário: Paulo Faria de Oliveira. Deliberações: Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as
contas da Companhia e dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, documentos estes publicados em
29/03/2022, no Jornal Diário do Acionista, de forma digital e impressa às páginas 03/04, documentos estes
disponíveis em mesa e que eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o artigo 133,
caput, § 3º e § 4º, da Lei nº 6.404/76. Aprovar a proposta do Conselho de Administração para destinação do
lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2021, no montante de R$ 4.114.641,86, que serão
destinados da seguinte forma: (i) R$ 205.732,09 para reserva legal; (ii) R$ 146.584,12 para reserva de
investimentos; (iii) R$ 2.785.098,21 para a reserva de retenção de lucros da Companhia, com vistas a
garantir recursos para financiamento de expansão de negócios e atendimento das suas obrigações
contratuais; e (iv) R$ 977.227,44, para distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção de suas
respectivas participações no capital social, na medida da disponibilidade de caixa da Companhia. Nada
mais. Votorantim, 29/04/2022. Claudio Bechara Abduche - Presidente; Paulo Faria de Oliveira - Secretário.
JUCESP nº 268.473/22-5 em 27/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Banco Agro na Bahia e morador de LEM, Fábio Barboza explicou que os produtores vão poder contar
com linhas de crédito para
financiar custeio, compras
de equipamentos em geral, entre outras facilidades.
“Vamos ajudar a desenvolver a agricultura familiar do
município”. Vice-presidente do banco e também presente à solenidade, Richard
Posse afirmou que a instituição está cumprindo sua
missão “ajudar o homem
do campo a colher soluções”.
Fundado por produtores
de soja e milho, há cerca de
dois meses, o banco digital
oferece fácil acesso, prazos
curtos para a aprovação de
créditos e pacote segmenta-

do de serviços com as melhores taxas. Acesso rápido
a linhas de financiamento
e refinanciamento, seguros
agrícola e safra, consórcio
de veículos, máquinas e placas solares estão entre as facilidades.
“Queremos revolucionar o crédito digital para o
campo”, frisou Ruy Rodrigues, CEO do banco que
também oferece ajuda para
escoar as produções de pequenos e médios produtores. O desejo de facilitar a
vida do segmento que é um
importante elo na economia do país impulsionou a
fundação do Banco Agro,
que pode ser acessado através do endereço eletrônico bancoagropagamentos.
com.br.

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421
Termo de Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária Convocada para o Dia 02/06/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada às 11h do dia 02/06/2022, na sede social da Viver Incorporadora e
Construtora S.A. (“Companhia”), localizada cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 10º andar, CEP 01.452-921. 2. Convocação e Publicação: Edital de
segunda convocação publicado, nos termos da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”), no jornal “Monitor Mercantil de SP”, nas edições dos dias 26, 27 e 28
de maio de 2022, páginas 3, 3 e 6, respectivamente. Os documentos pertinentes aos assuntos da
ordem do dia, incluindo a proposta da administração, foram colocados à disposição dos acionistas na
sede social da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades
por Ações e da regulamentação aplicável. 3. Presença: Acionistas representando 0% do capital votante
e total. 4. Mesa: Presidente da Mesa - Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, indicado pelo Presidente
do Conselho de Administração, o Sr. Rodrigo César Dias Machado; Secretária da Mesa - Sra. Ingrid
Câmara de Freitas. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização da 5ª (quinta) emissão, pela
Companhia, de debêntures conversíveis em ações ordinárias (“Debêntures”), da espécie com garantia
real, em 4 séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos do artigo
59 da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução da CVM nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada e
demais leis e regulamentações aplicáveis (“5ª Emissão de Debêntures”); (ii) a outorga das alienações
fiduciárias, no âmbito da 5ª Emissão de Debêntures, a serem constituídas pela Companhia, em favor
da Vórtx Distribuidora e Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de
representante dos titulares das Debêntures, em caráter irrevogável e irretratável, de quotas de emissão
da Liv Real Estate Distressed Gestão Imobiliária Ltda. (“Sociedade I”) e de quotas de emissão da Projeto
Imobiliário Vlos Ltda. (“Sociedade II” e, em conjunto com a Sociedade I, “Sociedades”), ambas de
titularidade da Companhia e representativas de 100% dos respectivos capitais sociais das Sociedades
(“Alienações Fiduciárias”); (iii) a autorização para diretoria da Companhia negociar todos os termos
e condições que venham a ser aplicáveis à 5ª Emissão de Debêntures e às Alienações Fiduciárias,
incluindo a celebração de todos os documentos aplicáveis no âmbito da 5ª Emissão de Debêntures e
das Alienações Fiduciárias, bem como realizar todos e quaisquer os atos complementares necessários
à formalização da 5ª Emissão de Debêntures e das Alienações Fiduciárias; e (iv) a alteração do limite
do capital autorizado da Companhia, e consequente alteração do artigo 6º do seu Estatuto Social.
6. Não Instalação da Assembleia Geral Extraordinária: A Assembleia Geral Extraordinária não foi
instalada tendo em vista não ter alcançado o quórum mínimo legal para a instalação em segunda
convocação, previsto na Lei das Sociedades por Ações. 7. Encerramento: Não sendo possível instalar
a Assembleia Geral Extraordinária por falta de quórum legal, foi lavrado o presente Termo de Não
Instalação da Assembleia Geral Extraordinária, que, após lido, foi redigido e assinado pelos presentes.
Este termo é cópia fiel do lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. São Paulo,
02/06/2022. Mesa: Ricardo Piccinini da Carvalhinha - Presidente da Mesa, Ingrid Câmara de
Freitas - Secretária da Mesa.
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Eleições poderão
custar mais de R$ 3
bilhões ao país
A estimativa de especialistas é a de que mais de R$ 3
bilhões do Fundo Eleitoral serão gastos pelos partidos nas
eleições de 2022. O valor representa a soma do dinheiro
que será disponibilizado para cada legenda ou coligações.
O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), mais conhecido como Fundo Eleitoral, é um fundo
público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais de candidatos políticos. Ele foi criado em 6 de outubro
de 2017, através da Lei 13.487, considerada uma minirreforma eleitoral.

Quem quer dinheiro?
Com as alianças políticas, o Fundo Eleitoral de cada
campanha já será uma dinheirama: R$ 878 milhões é o valor estimado para a coligação de Lula, fruto de aliança com
o PSB e da federação entre PT, PV e PCdoB. Já a coligação
de Bolsonaro, referente ao PL, mais o PP e o Republicanos,
poderá chegar a R$ 870 milhões. Para Ciro Gomes, o Fundo Eleitoral do PDT deverá ser de R$ 250 milhões.

Todos os candidatos recebem
Simone Tebet, ainda não confirmada, deverá contar com
R$ 359 milhões do Fundo Eleitoral do MDB, mas o valor
pode chegar a R$ 762 milhões se o partido fechar a aliança
com o PSDB e o Cidadania. Todos os fundos terão fatias
para os demais candidatos de cada partido ou coligação
(deputados, senadores e governadores).

Rogéria com o peixe
O senador Flávio Bolsonaro (PL)
defende que a mãe,
Rogéria, seja a suplente de Romário
(PL), candidato à
reeleição ao Senado
no Rio. Justificou
junto ao próprio ex-jogador que, dessa
forma, os vínculos
com o bolsonarismo ficariam mais
Romário
evidentes.
Flávio
também garantiu a
Romário que não há veto de Michelle Bolsonaro a essa
dobradinha.

CPI quer explicações
da Agetransp
A presidente da CPI
dos Trens, deputada Lucinha (PSD), quer convocar
os representantes da Agetransp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos
Concedidos de Transportes, para depor na comissão. Ela quer saber por
que a agência multa a SuperVia e depois cancela a Lucinha
autuação. A parlamentar também ficou irritada com diretores da SuperVia que, em depoimento na CPI, alegaram
desconhecer os problemas no sistema de trens porque estariam a pouco tempo nos cargos.
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Preços do PF variam de
R$ 13,90 até R$ 32 em SP
P

esquisa feita pela
associação de consumidores Proteste
mostrou que o valor mínimo da refeição composta
por arroz, feijão, uma opção de proteína e salada, o
chamado prato feito, PF ou
executivo, na capital paulista foi de R$ 13,90, na região
central, enquanto o valor
máximo foi de R$ 32, no
bairro de Santa Cecília. Na
comparação de melhores
preços, a diferença encontrada entre o mais barato e
o mais caro foi de R$ 18,10,
ou seja, 130% de variação.
O objetivo do estudo foi
comparar preços mínimos,
máximos e médios nas principais regiões de São Paulo
do prato, para ajudar o consumidor a decidir qual o
estabelecimento mais próximo de sua região de trabalho, estudo ou residência
para realizar uma refeição
mais barata.
Segundo a pesquisa feita
em restaurantes, a diferença
dos preços mínimo e má-

ximo, proporcionalmente,
com o valor do prato mais
caro, seria possível fazer
até duas refeições do prato
mais barato e ainda sobraria
uma quantia.
De acordo com a Proteste, todos os preços foram
coletados entre os dias 1 e
7 de abril de 2022. No total,
foram levantados preços de
100 estabelecimentos, entre
as zonas sul, norte, oeste,
leste e centro da cidade de
São Paulo. Ao todo, foram
coletados 100 preços.
“Se essa diferença for
multiplicada para os dias
úteis do mês (22 dias em
média para o ano de 2022),
nos quais normalmente as
pessoas fazem refeições fora de casa, em um mês a diferença chega a R$ 398,20.
Nesta lógica, em um ano,
a economia é de até R$
4.380,20, considerando 11
meses, visto que o trabalhador tem um mês de férias
no ano”, analisou a Proteste.
A Proteste comparou

Alejandro Heredia/Sxc.Hu

ainda os valores dentro do
mesmo
estabelecimento.
Em um dos locais o prato
mais caro custou R$ 23,90,
enquanto que o mais barato foi R$ 13,90, ao trocar a
proteína da mais cara, a carne, para a mais barata, frango. “Isso resulta em uma
diferença de R$ 10, que em
um mês geraria uma economia de R$ 220, e simulando
para um ano, a diferença é
de R$ 2.420”, avaliou a entidade.
Quando avaliados os
preços médios da capital
paulista, a região com a
maior média é a sul (R$
21,08), seguida da les-

te (R$ 20,56), centro (R$
20,42), oeste (R$ 20,18) e
norte (R$ 18,80).
Segundo a Proteste, as
recomendações para economizar na hora de fazer
a refeição fora de casa incluem se informar sobre
programas de fidelidade;
fazer um convênio entre
sua empresa e um restaurante; evitar adquirir bebidas; passear mais pela região para conhecer novos
locais; consultar o garçom,
já que muitas opções mais
baratas não estão no cardápio; levar comida de casa; e pesquisar nos aplicativos de entrega.

Parte do Fundo Soberano pode custear o Rioprevidência

O

s recursos do
Fundo Soberano
poderão ser usados para estruturar projetos financiados por meio
de Parceria Público Privada
(PPP) ou entre entes públicos. A proposta foi discutida na audiência promovida
pelas comissões de Tributação e de Legislação Constitucional Complementar
e Códigos, da Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj), nesta
quinta-feira. Bem aceita por
parlamentares e técnicos do
Governo do Estado, a alteração das regras do fundo
deverá ser feita pelo Projeto de Lei Complementar
63/22. O texto recebeu 11
emendas e será votado em
plenário.
“As PPPs trazem uma
inovação para o fundo, que
visa a obter recursos para
investimentos estruturantes. Muitas vezes, a inicia-

tiva privada tem parte do
dinheiro para o projeto e o
governo pode complementar. Isso amplia o nível de
investimento. Nesse sentido, há uma convergência.
A discussão é se a rentabilidade dessas operações
deve ser usada para cobrir a
previdência, o que contraria
a ideia inicial do fundo”, explica o presidente da comissão de Tributação, o deputado Luiz Paulo (PSD).
O Fundo Soberano é
uma aplicação financeira
formada por 30% dos recursos que excedem as previsões orçamentárias dos
royalties e participações especiais do petróleo e do gás.
Ele deve chegar ao fim do
ano com R$ 2,1 bilhões em
caixa. Atualmente, 85% das
compensações da extração
do petróleo feita no estado
são usados para pagamento
da previdência pública. A
premissa do fundo é de que

os recursos sejam investidos
em projetos estruturantes
que diversifiquem a cadeia
produtiva do estado e reduzam a dependência do óleo.
O Projeto de Lei Complementar 63/22, de autoria
do presidente da Casa, deputado André Ceciliano
(PT), abre a possibilidade
de uma parte dos rendimentos financeiros obtidos
nas parcerias ser usada para
custear o Rioprevidência. O
deputado Luiz Paulo (PSD)
ressaltou que, atualmente,
o maior problema não está
no fundo previdenciário e
sim no fundo financeiro do
Rioprevidência.
“O Rioprevidência já está
no azul. O fundo financeiro tem um buraco grande
porque tem os funcionários
antigos. Acho que essa possibilidade de aporte poderia
ser no financeiro. A partir
da audiência pública vamos
sintetizar e encaminhar as

proposições, para o plenário decidir de forma soberana”, afirmou. O secretário
de Estado de Planejamento
e Gestão, Nelson Rocha,
disse que os rendimentos
frutos das alterações na legislação do fundo pode ter
melhor destinação: “O sentido do Fundo Soberano é
construir um ‘colchão’ para
eventuais problemas. Ao
mesmo tempo, o desenvolvimento é importante para
haver equilíbrio fiscal. Ter
PPPs é interessante. O ideal
é permanecerem no Fundo,
formando o colchão”, argumentou.
Subsecretária de Política
Fiscal da Secretaria estadual de Fazenda (Sefaz),
Liliane Figueiredo destacou que o fundo previdenciário possui R$ 2,6 bilhões em caixa, razão pela
qual os frutos das parcerias deveriam voltar para o
Fundo Soberano.

Alerj debate criação da Zona Franca do Centro do Rio

C

erca de 50 comerciantes e representantes de entidades do comércio, como o
Sindicato dos Lojistas do
Comércio do Município do
Rio de Janeiro (Sindilojas-Rio), representado pelo
seu vice-presidente de Produtos e Serviços, Salomon
Dassa, estiveram na última
terça-feira na Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) para
acompanhar a votação do
Projeto de Lei nº 5.677/22,
de autoria do deputado Alexandre Freitas (Novo), que
propõe a criação da Zona
Franca do Centro Histórico
Comercial do Rio de Janeiro

com o objetivo de fomentar
a recuperação econômica
da região, duramente atingida pela pandemia.
De acordo com a proposta, mercadorias vendidas pelos estabelecimentos
comerciais do Centro do
Rio e com atividades econômicas abrangidas por esta lei terão ICMS reduzido
para 12% pelo prazo de dez
anos. Além disso, esses estabelecimentos ficarão isentos do ICMS nas contas de
concessionárias de serviços
públicos de energia, gás e
água, também até 2.032.
Durante a discussão do
PL na Alerj, as comissões
de Constituição e Justiça;

de Tributação, Controle da
Arrecadação Estadual e de
Fiscalização dos Tributos
Estaduais; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização
Financeira e Controle, deram pareceres favoráveis
ao projeto, porém como
apresentaram
emendas,
a proposta não chegou a
ser votada, contrariando
a expectativa do grupo de
comerciantes e de representantes das entidades do
comércio.
Diante das questões levantadas, por sugestão do
presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT),
será realizada uma audiência pública, a ser marcada

nos próximos dias, para
discutir a criação da Zona
Franca do Centro Histórico e Comercial do Rio de
Janeiro. Como o estado
está no regime de recuperação fiscal e também será
necessário que o governo
estadual apresente um estudo do impacto financeiro – orçamentário dos
benefícios fiscais de ICMS
previstos nesta lei, serão
convidados para a audiência pública representantes
das secretárias de Fazenda
do estado e do município,
para aprofundar a discussão sobre o Projeto de Lei,
antes que ele torne a ser
votado pela Alerj.
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PIB do 1T22 - avaliações
sobre o crescimento de 1%
C

onversamos com
quatro especialistas
sobre suas avaliações sobre o crescimento
de 1% do PIB no primeiro
trimestre de 2022. O crescimento acumulado nos últimos quatro trimestres é de
4,7%.
Com relação aos setores, Serviços teve um crescimento de 1%. A indústria ficou estável com um
crescimento de 0,1%. Já a
Agropecuária teve um recuo de 0,9%.
Juliana Inhasz, professora e coordenadora da
graduação em economia
no Insper
O resultado trouxe poucas surpresas. O primeiro
trimestre já começa a pegar
uma volta da circulação de
pessoas, bem mais intensa
do que no ano passado, o
que faz com que tenhamos
uma economia crescendo
mais. Os serviços estão sendo mais demandados por
conta dessa circulação.
O crescimento de 1%
surpreendeu muita gente,
especialmente os economistas que achavam que ele
seria menor. O mercado,
por sua vez, apostava num
crescimento maior. Particularmente, eu não vi surpresa
nesse número. Nós estamos
falando de uma economia
que tem uma quantidade
maior de pessoas circulando e com um desemprego
consistentemente menor. O
problema é que a renda não
cresce, e com isso os serviços crescem pouco.
Quando olhamos o consumo, nós vemos que ele
tem um comportamento que
reflete uma economia com
crescimento baixo. Nesse
momento, nós esperaríamos
um consumo das famílias
crescendo mais forte, mas o
que vemos é um crescimento
de 0,7% no trimestre.
Fica evidente que estamos
num caminho de retomada, mas com o freio de mão
puxado. A retomada é lenta, custosa e difícil. Ela está
refletida numa tentativa da
população de voltar a ter padrão de consumo e de voltar
a produzir, mas, ao mesmo
tempo, com muitas incertezas e com condições que não
são adequadas: inflação e taxa de juros altas, renda mais
baixa e incertezas sobre a
condução da política econômica daqui para a frente. Nós
também não podemos nos
esquecer de todo o cenário
político, que dá ainda mais
uma dramaticidade aos riscos
que hoje fazem com que a
economia brasileira não consiga decolar.
Dentro dos resultados
da retomada, eu destacaria,
além dos serviços, a indústria
andando de lado, o que já é
uma percepção antiga. Depois de três trimestres com
resultados negativos, esse foi
o primeiro trimestre com resultado positivo, apesar de ter
sido praticamente nulo. Além
disso, nós tivemos o agro
com um resultado triste, pois
nós vínhamos de um quarto trimestre de 2021 muito

bom, com uma recuperação
de 6%. Contribuíram para a
queda a condição climática
no sul e no sudeste, e a subida dos custos de produção,
que não foi mencionada pelo IBGE, como fertilizantes,
energia elétrica e combustíveis, além dos custos naturais
de logística e distribuição que
fazem com que essa produção fique mais cara.
Quando olhamos o PIB
pela decomposição da demanda, nós temos mais
dois resultados importantes
para serem mencionados.
Um é o investimento, que
continua sendo o nosso calcanhar de aquiles com uma
queda de 3,5%. O investimento é um indicador antecedente. Ele mostra que
o empresariado está vendo
tantos riscos na economia
brasileira, que ele não está
apostando nela.
Por fim, apesar dos pesares, as exportações estão,
relativamente, elevadas com
um crescimento de 5%.
Esse total de exportações
um pouco maior, que vem
na contra-mão dos últimos
dois trimestres de 2021,
vem muito em cima desse
novo ciclo de commodities
que estamos vivendo. O
Brasil é um país agro-exportador e a Guerra Rússia
x Ucrânia puxou os preços
para cima. Isso nos beneficia, em conjunto com uma
queda nas importações. Somando esses dois elementos, o setor externo tem
contribuído bastante para
que não tenhamos resultados ainda piores.
Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi
O crescimento foi elevado para os nossos padrões.
Vale ressaltar que entre 2017
e 2019, a economia cresceu
por volta de 1% ao ano. Se
esse resultado fosse repetido
por quatro trimestres, nós estaríamos falando de um crescimento anual de 4%.
Quando abrimos os indicadores, nós vemos que o
setor de serviços foi o carro
chefe pelo lado da oferta.
Pelo lado da despesa, o consumo das famílias cresceu
em torno de 0,7%. Isso é
efeito da reabertura, com as
pessoas voltando para o seu
comportamento normal de
consumo.
Entre os aspectos negativos, nós vimos uma queda de 0,9% do setor agropecuário. Esse resultado
foi impactado pela seca do
verão, com quedas de safra
nas culturas de soja e milho
no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato
Grosso do Sul, o que pegou

em cheio o primeiro trimestre do ano. A surpresa
ficou por conta da Indústria. Nós esperávamos um
crescimento de 1% contra o
crescimento efetivo de apenas 0,1%. Quando abrimos
esses números, nós vemos
que o destaque positivo que
ajudou para cima foi a indústria extrativa, como minério de ferro e petróleo.
Do lado da demanda,
a parte negativa foram os
investimentos, que vieram
mais baixo do que imaginávamos.
Outro destaque foi o alto
crescimento das exportações,
puxado pela forte demanda
global de bens. Isso tem sido
favorecido pelos fortes estímulos fiscais e monetários,
como as taxas de juros muito baixas e as transferências
dos governos muito fortes.
Isso favorece o aumento das
exportações, que estão sendo
feitas com preços mais atrativos. Além disso, o câmbio
brasileiro está depreciado em
30% quando comparado a
2019, o que faz com que as
empresas tenham uma grande vantagem na hora de exportar.
Para o resto do ano, acreditamos que a economia
brasileira terá um crescimento de moderado para
alto. Não um alto que se
possa orgulhar, mas um
crescimento maior do que
tivemos nos períodos anteriores.
Roberto Simões, diretor de Atacado e Tesouraria do Bmg
Apesar de 0,20% abaixo
do esperado, o resultado
positivo já era sinalizado pelo mercado, principalmente,
devido ao aumento da arrecadação impulsionada pela
alta inflação e pela retomada da atividade econômica
com o relaxamento das medidas restritivas impostas
pela pandemia, assim como
medidas de transferência
de governo. Um ponto de
atenção no anúncio foi a
queda de 3,50% da Formação Bruta de Capital Fixo
(Investimentos) e a queda
nas importações, provavelmente sinalizando uma
atividade doméstica mais
fraca.
Contudo, a previsão do
mercado é de que este crescimento do PIB não deva
ser sustentável ao longo do
ano. Isso deve acontecer
pelo forte impacto das condições financeiras mais restritivas, principalmente pelo
aumento da Selic, que deve
ter efeito maior no segundo
semestre deste ano, além de
um ambiente onde os gran-

des Bancos Centrais retirem
estímulos.
Por fim, a política monetária contracionista para
tentar conter os efeitos inflacionários também deve
impactar negativamente no
PIB no quarto trimestre.
Thiago Xavier, economista da Tendências
Consultoria
O PIB do 1º trimestre
cresceu 1% em relação ao
4º trimestre de 2021, em
termos dessazonalizados,
e 1,7% ante o 1º trimestre
do ano passado. Com isso,
o nível atual do PIB está
1,6% acima do registrado
no período pré-pandemia
(4º trimestre de 2019). A
desagregação do resultado fornece novos sinais do
desempenho desigual entre
os grandes setores, uma vez
que contrasta a expansão de
Serviços com a estabilidade
da indústria e a queda da
agropecuária.
Pelo lado da oferta e em
termos dessazonalizados, a
principal contribuição positiva partiu de Serviços (1%). O
resultado foi impulsionado
por ‘Outros Serviços’ (2,2%)
que se beneficiou da fase final de normalização das condições de oferta e demanda
dos serviços presenciais privados, como hotéis, bares e
restaurantes, devido à estabilização do quadro sanitário.
Pelo lado da demanda,
ainda em termos dessazonalizados, o consumo das
famílias registrou o terceiro
crescimento consecutivo
(0,7%), captando a maior
demanda por serviços presenciais. Os investimentos
registraram perda de 3,5%,
uma vez que a queda do
consumo aparente de bens
de capital foi mais do que
suficiente para compensar a
alta do PIB da Construção
Civil no período (0,8%).
O atual cenário básico,
contudo, ainda contempla a
insustentabilidade do maior
ritmo de crescimento no 2º
semestre. Essa perspectiva
está calcada na combinação
de fatores predominantemente negativos esperados
para o período, como (a) a
redução das transferências
governamentais (encerramento da liberação extra do
FGTS, antecipação de 13º
salário e aposentadorias),
(b) a expectativa de que os
maiores efeitos do aperto
monetário sejam sentidos
pelos setores mais cíclicos,
(c) a inflação ainda pressionada e (d) o contexto global
de desaceleração do crescimento e aperto monetário.
Coordenação de Jorge Priori

RENOVAÇÃO DA LICENÇA MUNICIPAL
Itario Indústria e Comércio de Metais, CNPJ 06.316.682/0001-22, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade – SMAC,
através do processo nº 14/201.032/2015, a renovação de sua Licença Municipal
de Operação - LMO Nº 2159/2017, com validade até 11 de julho de 2022, para
a atividade de “fabricação de lingotes de metais não ferrosos por processo de
fundição”, localizada na Rua Agai, nº 351 – Santa Cruz – Rio de Janeiro - RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
ERRATA DE AVISO DE LEILÃO. A Prefeitura Municipal de Barra Mansa
torna público que o aviso de leilão publicado em 24 de maio de 2022, referente ao leilão PRIME 04/2022, sofrerá a seguinte alteração: Onde se lê “Dia
16/06/2022”, ler-se-á “Dia 21/06/2022”. Desta forma, com a publicação da
presente ERRATA, adita-se e ratificam-se todos os demais termos contidos
naquele Aviso de Leilão anteriormente publicado.

M3 AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 04.780.156/0001-93 / NIRE:33206835229
CONVOCAÇÃO
A EMPRESA M3 AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 04.780.156/0001-93,
CONVOCA OS SENHORES LUIS FERNANDO DA SILVA BRAUN DE
QUEIROZ E NILSON RIBEIRO LIMA, PARA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE
SOCIOS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/07/2022 ÁS 10 HRS, NA SEDE
AV DOM HELDER CAMARA 7889 LOJAS A, B, PIEDADE, OBJETIVO DE
TRATAR DAEXTINÇÃO (DISTRATO) DA EMPRESA M3 AUTOMOVEIS LTDA.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DISTRIBUIDORAS
CINEMATOGRÁFICAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ nº 34.054.106/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Por este Edital, ficam os empregados, pertencentes a esta categoria, da
empresa DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A-RIOFILME, convocados para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 06 de
Julho de 2022, às 17:00 horas, em primeira convocação, ou às 17h30min,
em segunda e última convocação, com qualquer número de empregados
presentes, na própria empresa à Rua Leite Leal, 11 - Laranjeiras, nesta
cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Discussão,
elaboração e aprovação da pauta de reivindicação para celebrar Acordo
Coletivo 2022; b) Autorização à diretoria do Sindicato para celebrar Acordo
Coletivo direta ou indiretamente com a empresa, se for o caso, indicar o
árbitro, mediador ou instaurar os competentes Dissídios Coletivos, podendo,
no decorrer das negociações, alterarem a pauta com exclusão, inclusão ou
modificação de reivindicações; c) Autorização à diretoria do Sindicato para
tomar as medidas cabíveis para executar as cláusulas de acordo coletivo
que porventura não forem cumpridas; d) Votação pela nova forma de custeio
do Sindicato; e) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2022.
Jorge de Souza Bichara - Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS,
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA na forma
das disposições legais e estatutárias os empregados e associados e não
associados da FUNDAÇÃO ATAULPHO DE PAIVA com sua respectiva
data base 1º de março de 2022, que será realizada de acordo com a
Convocatória, oportunidade em que será designada a data, horário e local,
obedecido o quorum de 2/3 dos empregados da entidade, e em 2ª e última
convocação com qualquer número de empregados presentes à Assembleia,
ou conforme nova modalidade de Assembleia, podendo o Senalba Rio
Capital convocar os Associados e não Associados pelo método virtual via
Google Meet que será enviado o código de acesso na sequência conforme
orientação da Secretaria de Saúde ou portarias de prevenção municipal.
Para tratar dos seguintes itens da Ordem do Dia: a) Elaboração da Pauta de
Reivindicações - ano 2022; b) Autorização a Diretoria para Celebrar Acordo
Coletivo de Trabalho ou Instaurar Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho;
c) Manutenção do Sindicato; d) Assuntos Gerais. Sede Rua Santa Luzia,
799 – sala 803 – Centro do RJ. Rio de Janeiro, 01 de junho de 2022. Gláucio
dos Santos Costa – Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA VIGÉSIMA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, prazo:
05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONARCA em face de ESPÓLIO
DE OSWALDO HUMBERTO ROUVIER MARZETTO (Processo
nº 0198037-77.2014.8.19.0001): O Dr. JOSE MAURICIO
HELAYEL ISMAEL, Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, especialmente ao ESPÓLIO DE OSWALDO HUMBERTO
ROUVIER MARZETTO, através do seu representante legal,
Paulo Victor Rouvier Marzetto, ou quem fizer em suas vezes,
de que no dia 06/06/2022, às 12:00 horas, através do portal de
leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.
rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER,
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação,
ou no dia 09/06/2022, no mesmo horário e portal de leilões, a
quem mais der a partir de 50% da avaliação de R$ 2.870.995,60,
o Apartamento 501 situado na Av. Pasteur, nº 160, Botafogo
/ RJ. Cf. o 3º Ofício do RI, o ref. imóvel, Foreiro em parte ao
Município do Rio de Janeiro e em parte à União Federal, encontrase matriculado sob o nº 68343 e registrado em nome de Oswaldo
Humberto Rouvier Marzetto, constando no R-1, Penhora oriunda
do presente feito. De acordo com a certidão de Situação Fiscal,
existem débitos de IPTU nos exercícios de 2014 até 2022 no
valor de R$ 80.328,51, mais acréscimos legais (FRE 0047628-3).
Conforme Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o
imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais
de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 1.460,38,
referentes aos exercícios de 2016 a 2021 (Nº CBMERJ: 372334). Os débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade
equivalem, na data da expedição do presente edital, ao valor de R$
R$ 1.084.579,43. Os créditos que recaem sobre o imóvel, inclusive
os de natureza propter rem, serão sub-rogados sobre o preço da
alienação, sendo observada a ordem de preferência, conforme
preceituam o § 1º, do artigo 908, do Código de Processo Civil e o
artigo 130 do CTN. Os interessados em participar do leilão deverão
oferecer lances pela internet através do site www.rymerleiloes.
com.br, desde que estejam devidamente cadastrados no site e
habilitados em até 72 horas de antecedência do presente leilão. O
interessado em adquirir o bem em prestações deverá apresentar
ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão,
proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC.
Caso após os inícios dos trabalhos do leiloeiro ocorra a remição
ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que obste a
consumação da alienação em hasta pública, caberá o pagamento
de comissão no equivalente a 2,5% do valor da avaliação por
quem der causa (no caso de acordo, tal valor será pro rata), sem
prejuízo da reposição das despesas. Tal pagamento, além de ser
justificado pelo trabalho exercido pelo leiloeiro, visa não incentivar
a procrastinação da execução pelo executado até o último
momento possível, sem qualquer ônus, o que vai ao encontro da
principiologia instaurada pelo novo CPC. – E, para que chegue
ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que
será publicado e afixado no local de costume, cientes de que a
arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à vista, mediante o
pagamento imediato do preço pelo arrematante, na forma do art.
892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo
com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº 21.981/32; 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, 11/05/2022. Eu, Flavio Plastina Cardoso, Mat.
01-22061 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr.
Jose Mauricio Helayel Ismael - Juiz de Direito.
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Usar FGTS para investir em
Eletrobras deve ser bem avaliado
Fundo por si só não é garantia de oportunidade

C

om a privatização
da Eletrobras, trabalhadores que recebem o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS) podem sacar até 50%
do valor para investir em
ações da empresa. O investimento pode acontecer por
meio dos Fundos Mútuos
de Privatização (FMP), ou
seja, o trabalhador compra
cotas desse fundo podendo
ganhar rendimentos a partir
da venda dessas cotas.
Mas vale a pena investir
na Eletrobras usando o FGTS? Na opinião de Vitorio
Galindo, analista de investimentos CNPI e head de
análise fundamentalista da
Quantzed, se o investidor

achar que Eletrobras é um
investimento atrativo, que
a empresa tem bons fundamentos e margem de segurança e já gostaria de investir nessa empresa de toda
forma, independentemente
de qual dinheiro usaria, aí
sim pode ser uma oportunidade aproveitar o FGTS
para o investimento.
“Por outro lado, se ele
avaliar que a ação não é
bom investimento, então
não vale a pena entrar só
por conta da facilidade do
FGTS. Só é boa oportunidade se realmente tiver
estudado, analisado bem
e concluído que ações são
uma boa. Porque aí o FGTS
vem como recurso a mais

para fazer o investimento.
Só o fato de poder usar o
FGTS por si só não é garantia de oportunidade se
o investidor não vê a ação
como positiva”, explica Galindo.
Como o FGTS é o rendimento do trabalhador e
é muito utilizado em momentos mais complicados,
ele também recomenda no
máximo 5% dos recursos
nas ações da Eletrobras dependendo do perfil. “Apesar de a oportunidade ser
boa, o FGTS é um recurso
que faz um ‘colchão forçado’ de rendimentos, ou seja,
muitos trabalhadores não
costumam guardar recursos, e o FGTS pode ‘salvar’

essas pessoas, por isso todo
cuidado é pouco”, afirma
Louzada.
Rentabilidade
Leonardo Piovesan, analista fundamentalista da
Quantzed, ressalta que a
rentabilidade da ação deve
ser maior do que a do próprio FGTS e, por isso, vê
boa oportunidade na compra: “Atualmente o FGTS
rende somente 3% ao ano
e, uma vez privatizada, espera-se que a Eletrobras
melhore significativamente
seu resultado nos próximos
anos e as ações da companhia se valorizem numa
mesma magnitude.

China: Metas de pico e neutralidade de carbono em três anos

A

China prevê que a
geração anual de
energia a partir de
fontes de energia renovável
atingirá 3,3 trilhões de kWh
até 2025, em meio aos esforços do país para alcançar
as metas de pico e neutralidade de carbono, de acordo
com um plano de 2021 a
2025 lançado esta semana.

Segundo a agência Xinhua, o projeto, divulgado
em conjunto por nove órgãos governamentais, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e
Reforma, declara que a geração de energia através de
fontes de energia renovável
de 2021 a 2025 responderá
por mais da metade do con-

EDITAL PARA INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Camilla
Prado - Juiz Titular do Cartório da 41ª Vara Cível da Comarca da
Capital, RJ, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a quantos virem
o presente edital ou dele tiverem conhecimento, com prazo de
20 (vinte) dias, que se processam perante este Juízo e Secretaria da Cartório da 41ª Vara Cível, os autos da Classe/Assunto de &quot; Monitória - Pagamento; Confissão de Dívida &quot;
nº 0062644-54.2012.8.19.0001 em que é Autor JOSE ROBERTO SANTOS GUIMARÃES, e Réu CARLOS AUGUSTO ASSMAN GONÇALVES. E, para INTIMAR a coproprietária do imóvel a ser leiloado, MARISTELA GOUVÊA GONÇALVES acerca
do leilão do imóvel situado na Rua Hugo Panasco Alvim, 340 Ap
301, Recreio dos Bandeirantes, Matrícula no RGI 242.070 a ser
realizado no dia 04/07/2022 às 12:00 horas (1º Praça) e no dia
07/07/2022 no mesmo horário (2º Praça) E para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro não possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será publicado e afixado
em local de costume, na forma da lei. Ciente de que este Juízo funciona na Av. Eramos Braga, 155 Salas 307B,309Be311BCEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2655
e-mail: cap41vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade e Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022. Eu, __ Sergio Jose
da Costa Jannuzzi - Técnico de Atividade Judiciária - Matr.
01/33348, digitei. E eu, __ Laurindo Francisco da Costa Neto
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/19923, o subscrevo.

MERCK S.A.
CNPJ/ME nº 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 02/05/2022, às 13h,
na sede social da Companhia. MESA: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Luiz Alberto Barreto e secretariados pela Sra. Priscila Nobre
Rodrigues. PRESENÇA: Totalidade do capital social. CONVOCAÇÃO:
dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença dos
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme art. 124,
§ 4º, da Lei nº 6.404/76. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos,
o Presidente da mesa esclareceu que a ata de assembleia seria lavrada
em modo de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição
das deliberações tomadas, conforme faculta o art. 130, § 1º da Lei
nº 6.404/76. Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações
de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam
ser apresentadas por escrito à Mesa. Em seguida, apreciaram as matérias
constantes da ordem do dia e tomaram as deliberações que se seguem
abaixo: Em AGO: (I) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, na
sua íntegra e sem ressalvas, com base na manifestação favorável dos
auditores independentes da Companhia, as contas dos administradores,
o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021,
publicadas no jornal Monitor Mercantil, na forma do art. 289, inciso I, da Lei
nº 6.404/76, na edição referente aos dias 30 de abril, 01 e 02/05/2022, as
fls. 9 e 10, do Caderno Financeiro, bem como de forma digital, por meio do
site do Monitor Mercantil (https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br);
(II) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta de destinação
do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2021, no montante de
R$ 176.099.682,18, da seguinte forma: (i) para a constituição da reserva
legal, em conformidade com o art. 193 da Lei 6.404/76 e o art. 36, § único,
do Estatuto Social, no valor de R$ 8.804.984,11, equivalente a 5% do lucro
líquido apurado; (ii) o montante de R$ 10.722.482,92 a título de reserva
de incentivos fiscais; (iii) o montante de R$ 41.823.674,52 será distribuído
a título de dividendo mínimo obrigatório; e (iv) o valor remanescente no
montante de R$ 114.748.540,63 será transferido para o saldo de retenção
de lucro para posterior destinação; e (III) Aprovar, por unanimidade
dos votos proferidos, o montante anual global da remuneração dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia,
em até R$ 11.000.000,00, a ser distribuído conforme for deliberado pelo
Conselho de Administração. Em AGE: (I) Os acionistas decidem, por
unanimidade, consignar as datas de destituição/renúncia de determinados
Administradores da Companhia, conforme Anexo III à presente Ata.
(II) Os acionistas decidem, ainda, por unanimidade, retificar o montante
anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria da Companhia, fixado na Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, realizada em 30/04/2021, no valor de até R$ 9.800.000,00,
para fazer constar o montante anual global de até R$ 13.503.947,98.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer
outra manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a
presente ata que lida e achada e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro,
02/05/2022. Luiz Alberto Barreto - Presidente; Priscila Nobre Rodrigues
- Secretária. Merck Chemical B.V.; Millipore International Holdings S.A, RL.
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento
em 26/05/2022 sob o nº 00004919028. Protocolo 00-2022/406480-0 em
25/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

sumo total de eletricidade
no período de cinco anos.
Até 2025, o consumo
de energia renovável será o
equivalente a economizar um
bilhão de toneladas de carvão padrão. Mais da metade
do consumo total de energia
primária ao longo dos cinco
anos virá de fontes de energia
limpa, prevê o plano.

Estratégias também foram delineadas para avançar no desenvolvimento
de energias renováveis,
como eólica, solar, biomassa e geotérmica, e para
promover o uso de hidrogênio verde em setores como a produção química, a
mineração de carvão e o
transporte.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de quinze dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Livingstone dos Santos Silva Filho - Juiz de
Direito do Cartório da 1ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, RJ, FAZ
SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Professora Francisca Piragibe, 80 Forum CEP: 22710-195 - Taquara - Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Usucapião - Usucapião Extraordinária - Art. 1.238 Código
Civil, de nº 0048589-11.2011.8.19.0203, movida por RIO SWIM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA em face de TELEMAR NORTE
LESTE S/A, objetivando Citação dos eventuais interessados. Assim, pelo
presente edital CITA eventuais interessados, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um. Eu,
______________ Jose Guilherme Camilato Lins - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/26479, digitei. E eu, ______________ Alexandre Farias
Marques - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/25825, o subscrevo.

Retificação de Edital de Convocação de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar
CNPJ nº 31.037.402/0001-94
RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente documento, retifica-se o Edital de Convocação para Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária do Instituto Incluir: Transformar,
Democratizar & Humanizar (doravante “Instituto Incluir”), datado de 23
de maio de 2022, informando-se aos seus associados a alteração pontual
do último parágrafo de seu “Anexo I: ELEIÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA
E CONSELHO FISCAL – PROCEDIMENTOS”, nos seguintes termos:
“Para fins de publicidade e transparência, a condução de escrutínio e votos
será realizada no dia 09 de junho de 2022, às 14h, em Cartório de Títulos e
Documentos da cidade do Rio de Janeiro (15o tabelionato), com a respectiva
lavratura de ata pública relativa à eleição da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal do Instituto Incluir”. Todos os demais termos e pautas do referido Edital
e seu Anexo I permanecem inalterados e válidos, em conformidade com
o documento de convocação, de 23 de maio de 2022. A Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária será realizada no dia 03 de junho de 2022, na Avenida
Pastor Martin Luther King Jr, no 126, Nova América, Offices, Torre 1000 – Sala
525, CEP: 20.765-000 (sede do Instituto), Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, às 10h, em primeira convocação, e às 11h, em segunda
convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Deliberar sobre
aprovação das contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício
financeiro de 2020; (ii) Ratificação dos membros do Colegiado de Direção
Desportivo; (iii) Eleição dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Fiscal; (iv) Indicação de membros para compor o Conselho Consultivo; e (v)
Outras deliberações de interesse social. Rio de Janeiro, 01 de junho de 2022
APARECIDA CARINA ALVES DE SOUZA
DIRETORA PRESIDENTE
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na
plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as
assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.
com.br/Verificar/55B7-9A34-A9CE-076A ou vá até o site
https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código
abaixo para verificar se este documento é válido.
Código para verificação: 55B7-9A34-A9CE-076A

Hash do Documento

EAC2FAD4CCE09DEC536896A0C748C4BE2E2B1881D29389CF406358CD843B88F1

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em
02/06/2022 é(são): Aparecida Carina Alves de Souza - 082.002.097-41 em
02/06/2022 13:41 UTC-03:00 Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificaçao: Por email: carina@institutoincluir.com.br
Evidências
Client Timestamp Thu Jun 02 2022 13:41:08 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) Geolocation Latitude: -23.01846369043718 Longitude:
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Petrobras já controla
Ibiritermo S.A.

A

usina
termelétrica Ibiritermo S.A
(UTE Ibirité), fundada em junho de 2001 em
Minas Gerais, fruto da parceria entre a Petrobras e a
Edison S.p.A, um dos principais operadores do setor de
energia elétrica e gás natural
da Itália, terá agora um só comando o da estatal brasileira,
pagando R$ 2,5 milhões.
A Petrobras assinou contrato para a compra de 50%

das ações da Edison. Após
a conclusão da transação,
a companhia passará a deter 100% das ações da usina. A Petrobras divulgou a
transação após o fechamento do mercado no início
da noite desta quarta-feira
(1º). A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes, tais como
a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

BC registra alta de 56% em
queixas contra financeiras

L

evantamento realizado pela Secretaria
Nacional do Consumidor (Senacon), ligada
ao Ministério da Justiça,
mostra que das mais de 3
milhões de reclamações feitas pelos consumidores brasileiros em 2021, a maioria
tinha um destino só: o setor
financeiro. Uma em cada
três reclamações feitas nos
canais de atendimento aos
consumidores é contra bancos, financeiras ou administradoras de cartão.
Já no ranking do BC,
em 2020, houve aumento
de 56% em relação ao ano
anterior, nos registros de

reclamações sobre as operações classificadas como
“oferta ou prestação de
informação sobre crédito
consignado de forma inadequada”, exatamente no
ano mais intenso da pandemia e também quando o
crédito foi solicitado com
maior frequência diante
da instabilidade econômica. Um terço do total
dos registros corresponde
a operações com crédito
consignado (modalidade
de empréstimo que ainda vem crescendo muito),
com 16,6% do total de
84.825 das reclamações do
ano analisado.

CARTÓRIO DA 36ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Rossidelio Lopes da Fonte - Juiz Titular do Cartório da 36ª Vara Cível da
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este
Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Salas 301D, 303D e 305D, CEP:
20020-903, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Tel.: 3133-2242, e-mail: cap36vcic@tjrj.
juz.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas
Condominiais/Condomínio em Edifício de nº 0013442-64.2019.8.19.0001,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VAL GARDENA em face de
AUDOLINA DEL CARMEM LLANTER ARAGÃO, objetivando Citação da parte
ré por edital, na forma requerida, pois esgotados os meios disponíveis para
informar ao Juízo sobre a sua atual localização. Assim, pelo presente edital CITA
o réu AUDOLINA DEL CARMEM LLANTER ARAGÃO, que se encontra em
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC), caso não ofereça contestação,
e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV,
CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos dezenove dias do
mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Cristina Mourão Heredia Responsável pelo Expediente - Matr. 01/16948, digitei. E eu, o subscrevo.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE NITERÓI
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, prazo:
05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENT VERT PARTE COMERCIAL
em face de JOSE CARLOS LOURENCO REGO e ANA MARIA
LOURENCO MORGADO REGO (Processo nº 008942552.2008.8.19.0002 - antigo 2008.002.089041-7): A Dra. MARIA
APARECIDA DA COSTA BASTOS, Juíza de Direito, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a JOSE CARLOS LOURENCO
REGO e ANA MARIA LOURENCO MORGADO REGO, de que
no dia 06/06/2022, às 12:00 horas, através do portal de leilões
on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER (www.
rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER, será
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou
no dia 09/06/2022, no mesmo horário e portal, a quem mais der
a partir de 80% da avaliação de R$ 645.973,99, a Sobreloja, nº
207, situada na rua Lopes Trovão, nº 134, Icaraí - Niterói, RJ /
RJ. Cf. o RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº 1.360
em nome de Jose Carlos Lourenco Rego e Ana Maria Lourenco
Morgado Rego, constando, no R.14, Alienação Fiduciária em
favor de Infocred Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Profissionais de Informática da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, e no R.16, Penhora determinada pelo 2º JEC de Niterói,
processo 0013804-49.2008.8.19.0002, movida por Andrea Bolelli
Campos em face de Jose Carlos Lourenco Rego. De acordo
com Relatório, existem débitos de IPTU nos exercícios de 2020
até 2022 no valor de R$ 10.764,17, mais acréscimos legais
(Inscrição: 1365600). Conforme Certidão Positiva de Débito,
emitida pelo Funesbom, o imóvel apresenta débitos relativos
à Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de
Incêndios, no valor de R$ 489,16, referentes aos exercícios de
2018 a 2021 (Nº CBMERJ: 2437305-2). Os créditos que recaem
sobre o imóvel, inclusive os de natureza propter rem, serão subrogados sobre o preço da alienação, sendo observada a ordem de
preferência, conforme preceitua o § 1º, do artigo 908, do Código
de Processo Civil. As certidões exigidas pela Consolidação das
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, bem como o presente
edital e o débito atualizado de IPTU, serão lidos pelo Sr. Leiloeiro
no ato do pregão. Os interessados em participar do leilão deverão
oferecer lances pela internet através do site www.rymerleiloes.
com.br, desde que estejam devidamente cadastrados no site e
habilitados em até 72 horas de antecedência do presente leilão. O
interessado em adquirir o bem em prestações deverá apresentar
ao Juízo, por escrito, até o início do primeiro ou do segundo leilão,
proposta de aquisição do bem, na forma do art. 895 do CPC. – E,
para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido
o presente, que será publicado e afixado no local de costume,
cientes de que a arrematação, adjudicação ou remição far-se-á à
vista, mediante o pagamento imediato do preço pelo arrematante,
na forma do art. 892, CPC; acrescida de 5% de comissão ao
Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único, do art. 24, Decreto nº
21.981/32; 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, - 05/04/2022. Eu, Karla Cristina de
Jesus Vilhena Palhares - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e
subscrevo. Dra. Maria Aparecida da Costa Bastos - Juíza de Direito.

