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LEILÃO DE REVÓLVER 
DE AL CAPONE
Colt foi deixado pelo mafioso  
de herança para o irmão.  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

FUNAI:
ANTI-INDÍGENA?
Militares ocupam postos em detrimento 
de funcionários concursados.  
Por Bayard Boiteux, página 3

ALERJ DEFINE 3ª 
QUEM VAI PARA TCE
Val Ceasa, Rosenverg Reis e Márcio 
Pacheco são favoritos. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 5

Decisão do STF 
amplia salário 
educação para NE

Os estados do Nordeste obti-
veram vitória no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), na tarde desta 
quarta-feira,  no julgamento da 
ação que questionava o critério de 
distribuição dos valores arrecada-
dos com o salário-educação.

Por sete votos a quatro, o ple-
nário julgou procedente o pedido 
das Procuradorias Gerais dos Es-
tados (PGEs) na ADPF 188 para 
que as cotas do salário-educação 
sejam integralmente distribuídas 
observando tão somente o critério 
da proporcionalidade do número 
de alunos matriculados nas redes 
públicas estaduais e municipais. A 
decisão, no entanto, será aplicada 
somente a partir de 1º de janeiro 
de 2024.

De acordo com a ação, a me-
todologia utilizada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) para fazer a di-
visão do repasse do salário-educa-
ção seria inconstitucional, porque 
considera a origem da fonte de 
arrecadação e não observava, de 
forma direta, a quantidade de alu-
nos matriculados na rede pública 
de ensino. Só em Pernambuco, o 
cálculo efetuado pelo FNDE fazia 
o estado deixar de receber R$ 402 
milhões por ano.

COBRANÇAS 
INDEVIDAS DA 
RECEITA: COMO 
CONTESTAR?
É necessário seguir um extenso
e minucioso
passo a passo.
Por Daniel
Lima,
página 2

Fed eleva juros em 0,75 
ponto e deve repetir dose
Mercado financeiro não confia em pouso suave

A decisão do Banco Cen-
tral dos Estados Unidos, 
Federal Reserve (Fed), 

de elevar a taxa de juros america-
na em 0,75 ponto percentual para 
faixa de 1,5% a 1,75% não sur-
preendeu totalmente o mercado. 
Apesar de este ter sido o maior 
aumento desde 1994, os agentes já 
trabalhavam com a perspectiva de 
um ajuste desta intensidade, devi-
do às sinalizações anteriores e os 
dados da economia americana de 
maio, como mostrou o Monitor 
Mercantil ontem. A alta das bolsas 
internacionais se arrefeceu, mas 
tanto Wall Street quanto o Iboves-
pa se mantiveram positivos.

O Dow Jones, principal índice 
da Bolsa de Nova York, fechou 
em alta de 1%; o S&P, de 1,46%; 
a Nasdaq foi a que mais subiu: 
2,5%. A brasileira B3 se valorizou 
0,86%. As criptomoedas tiveram 
mais um dia pressionadas. O bi-
tcoin chegou a flertar com queda 
abaixo de US$ 20 mil, mas teve 
recuperação após a divulgação da 
decisão do Fed e às 19h (horário 
de Brasília) era negociada a US$ 
22.260, praticamente estável.

“O Fed acabou surpreendendo 
uma certa unanimidade que nós 
tínhamos, pelo menos até a sema-
na passada de um aumento de 0,5 
p.p. Na sexta-feira, nós tivemos a 
divulgação de dados relacionados 
à inflação, que balançaram um 
pouquinho as análises. Inclusive, 
na própria segunda-feira, os ban-
cos já trabalhavam com a probabi-
lidade de uma alta mais agressiva”, 
destaca Sidney Lima, analista da 
Top Gain.

“Apesar de o mercado ter rea-
gido positivamente ao anúncio de 
alta de 75 bps e mais uma possível 
alta de 75 bps na próxima reunião 
(julho), nós acreditamos que o Fed 
não conseguirá fazer o soft landing 
(pouso suave) dado que a inflação 
está em patamar elevado (último 
dado mostrou 8,6% anualizada)”, 
observa o analista da Ouro Preto 
Investimentos, Bruno Komura.

Segundo Lima, o mercado in-
terpretou a decisão da seguinte 
forma: um posicionamento do 
banco central norte-americano 
mais agressivo mostra que ele re-
almente está atento à inflação e 
está agindo antes que perca o con-

trole da alta dos preços que pode 
acabar virando uma bolha para o 
cenário econômico do mercado 
norte-americano.

Ao avaliar a postura adequada 
da política monetária, o comu-
nicado do Fed deixou claro que 
novos ajustes nos juros devem 
ocorrer, caso surjam riscos que 
possam impedir a consecução dos 
seus objetivos, ou seja, o alcan-
ce da meta de inflação de 2% no 
longo prazo. Analistas como Mar-
celo Oliveira, CFA e fundador da 
Quantzed, apostam que nova alta 
de 0,75 ponto já está contratada 
para próxima reunião. “Até o fi-
nal do ano, acredito que teríamos 
mais 50 / 25 / 25 nas reuniões 
subsequentes”, disse oliveira. “O 
Fed vê taxa de juros só subindo 
em 2023 e caindo em 2024.”

O dólar enfraqueceu no final 
do pregão. O índice que mede a 
moeda norte-americana em re-
lação aos seis principais pares 
caiu 0,37%. O euro subiu para 
US$ 1,0424, e a libra esterlina, 
para US$ 1,2124. No Brasil, o 
dólar fechou a R$ 5,026, queda 
de 2,11%. Página 6

BC sobe taxa brasileira em 0,5 ponto
e também seguirá aumentando
É o maior nível desde janeiro de 2017

O Banco Central (BC) 
brasileiro não foi afe-
tado pela decisão do 

Federal Reserve (Fed) norte-ame-
ricano – que elevou os juros em 
0,75 ponto – e aumentou a taxa 
Selic em 0,5 ponto percentual, 
como era esperado. Por unanimi-
dade, o Comitê de Política Mone-
tária (Copom) elevou os juros bá-
sicos da economia de 12,75% para 
13,25% ao ano.

A taxa está no maior nível des-
de janeiro de 2017, quando ficou 
em 13,75% ao ano. Esse foi o 
11ª reajuste consecutivo na Selic. 
Apesar da alta, o BC reduziu o rit-
mo do aperto monetário, depois 
de dois aumentos seguidos de 1 
ponto percentual.

“Infelizmente, o governo e 

sua equipe econômica estão 
dançando na beira de um pre-
cipício”, critica nota distribuída 
pelas centrais sindicais. “O no-
vo aumento da taxa de juros faz 
com que a liderança do país no 
triste ranking das ‘maiores taxas 
reais de juros’ se reforce ainda 
mais. Triste marca!”, lamentam 
os trabalhadores.

“O ideal é que a autoridade 
monetária deixe as portas abertas 
para um novo aumento residual 
na próxima reunião, que será rea-
lizada no início de agosto”, avalia 
o economista-chefe da Messem 
Investimentos, Gustavo Bertotti, 
que aprovou o aumento de 0,5 
ponto. “Talvez seja necessário, 
dependendo da situação, um no-
vo aumento, talvez numa patamar 

menor, na faixa de 0,25”, comple-
menta.

Com a decisão, a Selic continua 
num ciclo de alta, depois de passar 
seis anos sem ser elevada. De julho 
de 2015 a outubro de 2016, a taxa 
permaneceu em 14,25% ao ano. De-
pois disso, o Copom voltou a redu-
zir os juros básicos da economia até 
que a taxa chegasse a 6,5% ao ano 
em março de 2018. A Selic voltou a 
ser reduzida em agosto de 2019 até 
alcançar 2% ao ano em agosto de 
2020, influenciada pela contração 
econômica gerada pela pandemia de 
covid-19. Esse era o menor nível da 
série histórica iniciada em 1986.

A Federação das Indústrias de 
Minas (Fiemg) disse que recebeu a 
decisão com grande preocupação, 
mas sem surpresa.

Pesquisa da 
Febraban é 
péssima para 
Bolsonaro

A recuperação econômica ain-
da está longe do horizonte dos 
brasileiros. Metade dos entrevis-
tados (51%) acredita que a sua 
vida financeira e familiar só irá 
se recuperar após 2022 ou is-
so sequer acontecerá. Quando 
pensam na recuperação da eco-
nomia do país, o contingente de 
pessimistas é ainda maior: 77%. 
Alinhados com esse sentimen-
to, 66% têm expectativa negati-
va também no que se refere ao 
crescimento do país.

Os resultados da mais nova ro-
dada da pesquisa Radar Febraban, 
realizada pela Federação Brasileira 
de Bancos, são devastadores pa-
ra a candidatura à releição de Jair 
Bolsonaro, já que ampla maioria 
de brasileiros só acredita em me-
lhora na economia no ano que 
vem ou depois. Apenas 25% dos 
entrevistados acredita que a re-
composição financeira da família 
ocorrerá ainda em 2022; 4% acre-
ditam que nem haverá recupera-
ção. Página 3

Decisão do STF fatia 
do salário-educação 
para o Nordeste

Os estados do Nordeste obti-
veram vitória no Supremo Tribu-
nal Federal (STF), na tarde desta 
quarta-feira,  no julgamento da 
ação que questionava o critério de 
distribuição dos valores arrecada-
dos com o salário-educação.

Por sete votos a quatro, o ple-
nário julgou procedente o pedido 
das Procuradorias Gerais dos Es-
tados (PGEs) na ADPF 188 para 
que as cotas do salário-educação 
sejam integralmente distribuídas 
observando tão somente o critério 
da proporcionalidade do número 
de alunos matriculados nas redes 
públicas estaduais e municipais. A 
decisão, no entanto, será aplicada 
somente a partir de 1º de janeiro 
de 2024.

De acordo com a ação, a me-
todologia utilizada pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) para fazer a di-
visão do repasse do salário-educa-
ção seria inconstitucional, porque 
considera a origem da fonte de 
arrecadação e não observava, de 
forma direta, a quantidade de alu-
nos matriculados na rede pública 
de ensino. Só em Pernambuco, o 
cálculo efetuado pelo FNDE fazia 
o estado deixar de receber R$ 402 
milhões por ano.
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Cobranças indevidas pela Receita Federal: como contestar?
Por Daniel Lima

A cada ano que passa, 
mais contribuintes 
são alvo de cobran-

ças indevidas realizadas pela 
Receita Federal. Seja por er-
ros cometidos no processo 
de declaração ou por falhas 
na verificação pelo próprio 
órgão, tais enganos são ca-
pazes de gerar dívidas exor-
bitantes – danos financeiros 
que, ao contrário do que 
muitos acreditam, podem 
e devem ser contestados a 
fim de restituí-los em sua 
totalidade.

Com crescentes casos 
sendo notificados anual-
mente, a digitalização do 
serviço foi um dos princi-
pais influenciadores deste 
aumento. Sem a expertise 
necessária para enviar os 
documentos necessários e 
seguir o passo a passo nas 

plataformas oficiais, erros 
e informações faltantes se 
tornaram extremamente 
comuns de serem notados. 
Para piorar, a falta de co-
nhecimento do processo a 
ser seguido, quando comu-
nicados sobre tais inconsis-
tências, leva ao disparo des-
tas cobranças.

Segundo dados com-
partilhados pela RF, o nú-
mero de contribuintes que 
caíram na malha fina em 
2021 ultrapassou a marca 
dos 870 mil – ocasiona-
dos, principalmente, pela 
omissão de rendimentos 
sujeitos ao ajuste anual, 
sendo cerca de 41% dos 
casos relatados. Qualquer 
divergência encontrada fa-
rá com que a declaração fi-
que retida até sua resolução 
ou análise dos documentos 
solicitadas, fato que acende 
a importância de não ape-
nas prevenir tal cenário, 

como também saber como 
contestá-lo, caso seja co-
brado indevidamente.

Normalmente, os con-
tribuintes possuem o pra-
zo de 30 dias para apre-
sentar o recurso contra 
a cobrança feita pela Re-
ceita. O processo ocorre 
administrativamente, pela 
qual é possível anular e re-
verter a quantia que lhe é 
devida. Para isso, é neces-
sário seguir um extenso e 
minucioso passo a passo 
– o qual, caso não seja tri-
lhado cuidadosamente e, 
de preferência com o au-
xílio de uma empresa es-
pecializada no ramo, não 
trará o resultado desejado.

Ao receber a intimação 
indevida, os contribuintes 
devem preencher um for-
mulário completo disponí-
vel no e-Defesa, informan-
do todos os documentos e 
argumentos pertinentes que 

atestem a veracidade dos 
valores declarados e proto-
colá-los via e-CAC (centro 
virtual de atendimento ao 
contribuinte). Com todos 
os comprovantes protoco-
lados virtualmente, é neces-
sário aguardar a análise da 
Receita para identificar os 
próximos passos a serem 
seguidos.

Não há um tempo mé-
dio de espera até este re-
torno, principalmente com 
o aumento de cobranças 
durante a pandemia. Em-
bora haja prazo legal de 
360 dias para análise da 
documentação e resposta 
ao contribuinte, a Receita 
Federal não vem respei-
tando este prazo. Caso a 
decisão seja favorável, é 
possível reverter e reaver 
todo o valor pago indevi-
damente, enquanto qual-
quer omissão pode levar à 
aplicação de multa de até 

150% sobre o valor do im-
posto devido.

Para evitar este pior cená-
rio, é imprescindível que es-
se processo seja finalizado 
dentro do prazo apontado 
de 30 dias para a argumen-
tação – caso contrário, será 
considerada intempestiva; 
mesmo que os documen-
tos compartilhados sejam 
suficientes, não serão vali-
dados devido ao atraso em 
sua apresentação. Diante 
deste tamanho risco, é es-
sencial buscar o auxílio de 
profissionais qualificados 
que consigam fornecer to-
do o apoio de verificação 
possível durante este en-
vio, garantindo que todos 
os documentos sejam sub-
metidos dentro do tempo 
previsto e de maneira com-
pleta.

Antes que seja necessá-
rio recorrer a este apoio, 
a prevenção é sempre o 

melhor caminho. Toda de-
claração apresentada pode 
ser corrigida sem qualquer 
multa ou penalidade sobre 
o contribuinte, desde que 
seja feita e entregue antes 
do recebimento da inti-
mação ou notificação pelo 
órgão.

Estamos na reta final da 
declaração do IR deste ano, 
prazo que torna esta análi-
se urgente de ser finaliza-
da para evitar pagamentos 
indevidos e altos custos 
durante um longo período. 
Ajuste todos os detalhes 
necessários antes que seja 
tarde demais – e, caso rece-
ba a intimação, não deixe de 
procurar pela ajuda de pro-
fissionais com a expertise 
necessária para evitar quan-
tias elevadas a serem pagas 
desnecessariamente.

Daniel Lima é sócio-fundador 
da Restituição IR.

Praga, a metrópole do Leste Europeu
Por Paulo Alonso

Visitar Praga, a ca-
pital da República 
Tcheca e a maior 

metrópole do leste da Eu-
ropa, é sempre um enorme 
prazer, além de ser um dos 
países mais em conta para 
se viajar pelo Velho Con-
tinente. Suas qualificações 
culturais e artísticas são 
estupendas. O governo do 
país vem investindo cada 
vez mais no turismo, ago-
ra novamente aberto pós-
-pandemia, encarado como 
a grande maneira de atrair 
receita. Seus habitantes, 
bem diferente do passado, 
estão aprendendo inglês e já 
conseguem, consequente-
mente, receber o estrangei-
ro com maior facilidade.

O charme medieval e 
as peculiaridades de uma 
então pequena cidade, que 
já foi subordinada ao jugo 
comunista, são indisfarçá-
veis. Igrejas, castelos, pon-
tes, ruas e casas históricas 
estão por toda parte. Ape-
sar das guerras, Praga ain-
da reina majestosa, intacta 
e vibrante.

A história da cidade con-
funde-se com a do Caste-
lo de Praga, fundado pelo 
príncipe Borivoj, no século 

9. Apesar dos incêndios e 
invasões sofridos ao longo 
do tempo, o castelo con-
servou igrejas, capelas e 
torres de cada período – do 
esplendor da época gótica 
da Catedral de São Vito às 
modificações renascentistas 
feitas por Rodolfo II. Des-
de 1918, o presidente da 
República tem seu gabinete 
ali localizado.

Malá Strana (pequeno 
quarteirão) é a parte de 
Praga menos afetada pelas 
transformações recentes 
da cidade, onde, pratica-
mente, nenhum edifício 
foi erguido depois do sé-
culo 18. O bairro tem igre-
jas magníficas, exploradas 
com recitais e concertos, 
além de palácios barrocos, 
além de antigas casas com 
símbolos às portas. Bem 
no centro desse bairro, en-
contra-se a Praça de Malá 
Strana, na qual está a Igre-
ja de São Nicolau. Nesse 
templo, está o espetacular 
órgão barroco, de 1746, 
tocado por Mozart, em 
1787. Pinturas de Franz 
Palko, como a Santíssima 
Trindade, são observadas 
em seu interior. Outra ma-
ravilha é o púlpito do sé-
culo XVIII, ornamentado 
com querubins de ouro.

O cartão-postal de Praga, 
todavia, é a Ponte Carlos, 
que liga a Cidade Velha de 
Malá Strana. Atualmente, é 
exclusiva para pedestres e, 
em outros tempos, dizem, 
já comportou um tráfego 
pesado de quatro carrua-
gens de cada lado... Essa 
ponte foi erguida em 1357 
por Carlos IV, depois das 
enchentes que destruíram a 
Ponte Judith.

Localizada a sudoeste 
da Praça da Cidade Velha, 
a prefeitura é um dos mais 
imponentes prédios da ca-
pital, inaugurado em 1338. 
E a torre é um dos desta-
ques dessa construção. Do 
alto, avista-se Praga em 
quase sua totalidade. Uma 
paisagem de tirar o fôlego. 
A Capela Oriel está no pri-
meiro andar e seu teto orna-
mentado foi completamen-
te restaurado.

Outra famosa atração 
e que atrai a curiosidade 
dos visitantes é o magní-
fico Relógio Astronômico, 
construído pelo relojoeiro 
Hanus, em 1572. O re-
lógio marca o tempo de 
acordo com três calendá-
rios: o da antiga Boêmia, o 
babilônico e o atual roma-
no. Mostra, ainda, o mo-
vimento do sol e da lua, 

por meio dos 12 signos. 
Quando o relógio bate as 
horas, figuras articuladas 
mecanicamente aparecem, 
atraindo multidões de tu-
ristas. Abaixo do relógio, 
fica o calendário, cujo belo 
mostrador foi concebido 
por Manes, em 1866.

O Museu Franz Kafka 
guarda toda a trajetória do 
escritor, precursor da mo-
derna literatura ocidental, 
especialmente do conto. 
Ele nasceu, viveu e morreu 
em Praga, sem reconheci-
mento pelo seu trabalho. 
No leito de morte, pediu ao 
amigo Brod que queimasse 
seus textos, pois se enver-
gonhava de todos eles. Tal 
pedido não foi levado em 
consideração, e a obra de 
Kafka tornou se mundial-
mente conhecida e cele-
brada. O museu exibe sua 
vida literária, em ambiente 
moderno, com luzes e sons 
ambientais que procura, 
dessa forma, transmitir to-
do o peso da sua obra. Uma 
tarde pelo museu, aprecian-
do seus itens e revendo a vi-
da e obra de Kafka, deve ser 
reservada.

Também, em Praga, en-
contram-se a Sinagoga Sta-
ronavá, erguida em 1270, 
a mais antiga da Europa e 

umas das primeiras obras 
góticas da capital, assim 
como o Velho Cemitério 
Judaico, fundado em 1478 
e que, durante 300 anos, 
foi o único local onde era 
permitido sepultar judeus. 
Por essa razão, é possível 
ver hoje 12 mil lápides, cor-
respondentes a cerca de 100 
mil pessoas.

A Viela Dourada adotou 
esse nome por causa dos 
ourives que nela moravam 
no século XVII. Trata-se 
de uma das mais caracterís-
ticas de Praga e suas casas, 
dentre as quais a que viveu 
Kafka, são coloridas, com 
cores fortes e vibrantes. 
Um local peculiar para ser 
visitado, por causa das suas 
características e traçado.

O Convento de São Jorge 
vale uma visita. Hoje, abriga 
uma rica coleção de arte da 
Boêmia. E não se esqueça 
de que os melhores cristais 
são comercializados na Re-
pública Tcheca, e de todas 
as cores.

Dois programas não po-
dem faltar. O show de ma-
rionetes e o de luzes, com 
sombras fantásticas, com 
sons musicais, são imperdí-
veis.

Se você o visitante é ca-
tólico, não pode deixar 

de visitar à Igreja de Nos-
sa Senhora da Vitória. Lá, 
encontra-se a imagem do 
Menino Jesus de Praga. Be-
líssima.

Conhecer e desbravar 
Praga a pé é a melhor op-
ção. O viajante vai con-
templando praças, ruas, 
pontes, museus e palácios 
e observando sua linda 
paisagem e arquitetura. E, 
como ninguém é de ferro, 
para os amantes da boa 
cerveja, as tchecas estão 
entre as melhores do mun-
do e nada melhor do que 
saborear, por exemplo, a 
Pilsener num dos muitos 
bares do centro da cidade, 
todos eles sempre em rit-
mo de festa.

E, aproveitando o atual 
feriadão, Praga é o roteiro 
da vez. Rever essa encan-
tadora cidade do Leste Eu-
ropeu, uma Paris reduzida, 
que guarda muito charme e 
vibração, é uma opção das 
mais saborosas. A capital 
alia gastronomia, com boa 
bebida; história e cultura às 
paisagens românticas, com 
o relevo e a sedução dos 
rios, sobretudo ao entarde-
cer.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Funai: anti-indígena?

Um alerta foi dado por Inesc e Indigenistas Associad-
os sobre a chamada Nova Funai do governo Bolso-

naro. Das 39 coordenações regionais, apenas 2 são ocupa-
das por civis. Os militares, sem nenhuma experiência com 
a politica indigenista, têm apresentado comportamentos 
inadequados com a função, segundo o relatório das enti-
dades. É mais um desmonte de uma política pública com 
perseguição a funcionários concursados e não demarcação 
de terras indígenas.

Dia Mundial do Refugiado

O Museu do Amanhã vai exibir a obra Crisálida, do ar-
tista congolês Serge Kiala, entre 21 de junho e 17 de julho. 
Feita com spray, vai comemorar o Dia Mundial do Refu-
giado e trazer uma reflexão sobre a questão ambiental.

Ela Menescal em Londres

A Summer Exhibition 2022, promovida pela Royal 
Academy of  Arts, terá a obra Conhecimento é poder, da 
brasileira Ela Menescal. Foi selecionada entre 16.500 artis-
tas de todo o mundo.

Livro sobre mulheres negras

De autoria da norte-americana Vashti Harrison, será 
lançado no Brasil, em julho, o livro infantil Pequenas grandes 
líderes: mulheres importantes na história negra (Harper Kids). 
Entre elas, figura a brasileira Maria Firmina dos Reis, que 
publicou o primeiro romance escrito por uma mulher 
negra no Brasil.

Rock in Rio em Lisboa

Começa neste sábado o Rock in Rio, em Lisboa. Apre-
sentam-se, entre outros, Ivete Sangalo e Black Eyed Peas. 
Tem até carnaval carioca, com o bloco Bué Tolo, que será 
a atração de abertura do Palco Mundo.

Brasil premiado

O maior movimento brasileiro contra a crise climática, 
o Um Só Planeta foi premiado, na categoria inovação, 
com o prêmio Covering Climate de jornalismo ambiental.

Preços exorbitantes

Pasmem vocês, um lanche de dois sanduíches com cer-
veja no Parque Nacional das Cataratas, em Puerto Iguazu, 
está custando R$ 150. Na mesma cidade argentina, nos 
sofisticados Aqua e Piaccere, um jantar para 2 custa em 
média R$ 280. Há alguma coisa errada com os lanches no 
lado argentino das cataratas...

Antiquário e empório

Ex-secretário de Turismo de Rio das Flores e jornalista, 
Alexandre Oliveira inaugura em Três Ilhas, na rodovia RJ 
151, na entrada do Vale do Café, seu primeiro empreen-
dimento. Um antiquário repleto de novidades e peças 
lindíssimas.

Pensamento da semana

“Posso lhe contar um segredo? Ele pode ser óbvio, mas 
nunca custa lembrar. Aprenda a ser feliz. Faça de cada oca-
sião um momento exemplar de encontro com a Vida. Preen-
cha seu tempo com experiências em que a natureza esteja 
presente e a sua sustentabilidade crie em você expectativas de 
que valeu a pena juntar tempo livre, lazer e entretenimento. 
O que pode lhe parecer pouco é fruto de um caminhar e 
luta que só se vive um dia. Que cada segundo e minuto nos 
ensinem que não se vive duas vezes a mesma emoção.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Recuperação econômica não  
é esperada por 77% dos brasileiros
Inflação afeta, principalmente, consumo de alimentos

Em todas as regi-
ões brasileiras não 
há expectativa de 

recuperação da economia 
nem tão cedo. A inflação 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) atingiu 
11,3% no acumulado em 12  
meses até março.

Pesquisa divulgada pelo 
Radar Febraban (Federação 
Brasileira de Bancos), nesta 
quarta-feira realizada com 
3 mil pessoas, entre os dias 
21 de maio a 2 de junho, 
nas cinco regiões do país, 
aponta que o brasileiro está 
incrédulo com a recupera-
ção da economia em curto 
período. 

Inflação: Inimigo nº 1

“A inflação é o inimigo 
número 1 do Brasil. É um 
fenômeno mais sério aqui 
porque, há 9 meses con-
secutivos, anualizada, vem 
ultrapassando a faixa dos 
dois dígitos. Além disso, 
está bastante disseminada 
e vem atingindo sobretudo 
as classes menos favoreci-
das. É mais sério também 
porque a inflação tem fa-
tores estruturais, que estão 
entre nós, como o quadro 
fiscal débil que, vez por 
outra, volta a inspirar cui-
dados”, diz Isaac Sidney, 
presidente da Febraban. 
A recuperação econômi-
ca ainda está longe do 
horizonte dos brasileiros. 
Metade dos entrevistados 
(51%) acredita que a sua 
vida financeira e familiar 
só irá se recuperar após 
2022 ou isso sequer acon-
tecerá. Quando pensam na 
recuperação da economia 
do país, é mais elevado o 
contingente de pessimis-
tas (77%). Alinhados com 
esse sentimento, 66% têm 
expectativa negativa tam-
bém no que se refere ao 
crescimento do país.

O Radar Febraban citou 
que as consequências da in-
flação nesses quatro meses 
do conflito entre Ucrânia e 
Rússia chegaram aos lares 
brasileiros, com aumento 

generalizado de preços e, 
ainda, com pouca expectati-
va de mudanças na situação 
econômica da família e do 
país no curto prazo.

A maioria dos entrevis-
tados (93%) afirma que o 
preço dos produtos aumen-
tou ou aumentou muito em 
relação ao início do ano. Da 
mesma forma, oito em ca-
da dez entrevistados (78%) 
apontam que o consumo de 
alimentos e outros itens do 
abastecimento doméstico é 
o item que mais tem sido 
impactado pela inflação.

Considerando um hori-
zonte mais favorável, em 
que haja disponibilidade 
de recursos extras no orça-
mento doméstico, as pre-
ferências dos entrevistados 
recaem na compra ou re-
forma de imóvel - 31% dis-
seram que comprariam um 
imóvel e 16% que reforma-
riam a casa - e por investi-
mentos bancários - 20% 
aplicariam o dinheiro na 
poupança e 18% em outros 
investimentos bancários. 

Investimentos

A indicação de investi-
mentos bancários como 
destino de eventuais recur-
sos financeiros excedentes 
converge com o elevado 
grau de confiança no setor 
(57% confiam nos bancos).

O entendimento prepon-
derante é o de que os bancos 
têm dado uma contribuição 
positiva para o desenvolvi-
mento da economia (54%), 
o enfrentamento da pande-
mia (50%), a geração de em-
pregos (46%), a melhora da 
qualidade de vida das pes-
soas (45%), e os negócios e 
atividades profissionais dos 
entrevistados (44%).

 
Clonagem de cartão

A pesquisa revelou que 
cresceu também o percen-
tual daqueles que já foram 
vítimas de golpes e frau-
des envolvendo instituições 
bancárias, chegando a um 
terço dos respondentes. 
Mas a grande maioria (68%) 

declarou não ter sido vítima 
de golpes ou fraudes. Den-
tre os crimes mais frequen-
tes, a clonagem ou troca de 
cartão é citado por 64%. 
Ainda sobre o tema, 52% 
dizem já ter recebido co-
municação do banco ins-
truindo sobre golpes e 
90% apontam a impor-
tância de tais materiais 
como alerta e prevenção. 
 “Nesta mais recente roda-
da da pesquisa Radar Febra-
ban reverbera os desafios 
da retomada econômica em 
uma conjuntura desfavorá-
vel de inflação alta, aumen-
to do preço do petróleo e 
desdobramentos do impac-
to da guerra na Ucrânia”, 
aponta o cientista político e 
sociólogo Antonio Lavare-
da, presidente do Conselho 
Científico do Instituto de 
Pesquisas Sociais, Políticas 
e Econômicas (IPESPE), 
responsável pela pesquisa. 
Essa sexta edição do Radar 
Febraban avaliou a evolu-
ção da expectativa dos bra-
sileiros sobre os seguintes 
temas e apresenta ainda um 
recorte regional Perspectiva 
de Recuperação da Eco-
nomia; Bancos; e Golpes e 
tentativas de golpes

Unanimidade
A maior parte dos brasi-

leiros (51%) acredita que a 
situação financeira familiar 
só irá se recuperar depois 
de 2022 (47%) ou nem irá se 
recuperar (4%). Uma parce-
la de 25% dos entrevistados 
acredita que a recomposi-
ção financeira da família 
irá ocorrer ainda em 2022. 
E mais 8% afirmam já ter 
havido uma melhora finan-
ceira em 2021, perfazendo 
33% que já se recuperaram; 
além de 10% que afirmam 
não terem sido afetados. 
 Saindo do campo das fi-
nanças pessoais para a visão 
sobre a economia do país, 
os entrevistados se mos-
tram mais cautelosos e 68% 
afirmam que só haverá re-
cuperação após 2022. Esse 
percentual é o mesmo das 
rodadas de junho e setem-
bro de 2021, quando tam-
bém se imaginava que a re-

tomada econômica somente 
ocorreria no ano seguinte. 

Expectativas

67% dos brasileiros vis-
lumbram o aumento da taxa 
de juros esse ano.

68% dos entrevistados 
apostam no aumento da in-
flação e aumento do custo 
de vida.

46% dos brasileiros acre-
ditam em queda no poder 
de compra (contra 50% que 
creem em aumento ou esta-
bilidade).

40% sinalizam que ha-
verá crescimento do de-
semprego (contra 56% que 
acreditam em diminuição 
ou manutenção do nível 
atual).

26% afirmam que o aces-
so de pessoas e empresas ao 
crédito irá diminuir (contra 
68% que acham que ficará 
como está ou irá aumentar

Impacto

É quase uma unanimi-
dade (93%) a percepção de 
que a inflação e o preço dos 
produtos aumentaram ou 
aumentaram muito do iní-
cio do ano pra cá. Em todos 
os estratos, esse percentual 
fica igual ou acima de 90%, 
chegando a 96% entre os 
que ganham acima de 5 SM. 
O consumo de alimentos e 
de outros itens do abasteci-
mento doméstico é o item 
que mais impacta no orça-
mento das famílias hoje em 
dia (78%), representando 
aumento de 9 pontos em 
relação ao levantamento de 
dezembro passado. Atual-
mente, esse percentual che-
ga a 82% entre as mulheres. 
Repete-se em junho de 
2022, o mesmo percentu-
al de 42% de dezembro 
de 2021 dos entrevistados 
preocupados com o pre-
ço do combustível. Esse 
impacto no custo de vida 
é citado sobretudo pelos 
homens (45%), quem es-
tá na faixa de 25 a 44 anos 
(46%), tem renda fami-
liar entre 2 e 5 SM (48%) 
e ensino superior (48%). 

IGP-10 passou de 0,10% em  
maio para 0,74% em junho

O Índice Geral 
de Preços – 10 
(IGP-10), medi-

do pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), registrou 
inflação de 0,74% em ju-
nho deste ano, superior aos 

0,10% de maio. Segundo a 
Agência Brasil, com o re-
sultado, o IGP-10 acumula 
taxas de 8,53% no ano e de 
10,40% em 12 meses.

A alta da taxa de maio para 
junho foi puxada pelos três 

subíndices que compõem o 
IGP-10. O Índice de Preços 
ao Produtor Amplo (IPA), 
que mede o atacado, passou 
de uma deflação de 0,08% 
em maio para uma inflação 
de 0,47% em junho.

O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), que me-
de o varejo, passou de 0,54% 
para 0,72% no período. Já o 
Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) subiu de 
0,74% para 3,29%.
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Leilão de revólver  
de Al Capone
A casa de leilões Christie’s vai leiloar em agosto um re-

vólver e uma carta escrita por Al Capone durante o 
tempo que passou na prisão de Alcatraz. Estima-se que o 
preço pode chegar a US$ 114 mil. Destaca-se que os dois 
objetos fazem parte do leilão The Mob, que reúne uma 
coleção de pertences de gângsteres famosos. Da coleção 
também fazem parte as luvas de boxe do irlandês Mickey 
Cohen e uma máquina fotográfica de Anthony Spilotro, 
membro da gangue Hole in the Wall.

Se informa que a arma está sendo vendida por um co-
lecionador, e vem com uma carta assinada pela viúva do 
irmão de Al Capone. No documento, ela diz que o Colt foi 
usado somente pelo mafioso, que o deixou de herança para 
o irmão após a morte.

Destaque de casa no Catete
Fabiano Yuppl (fabianoayuppleiloeiro.com.br) destaca 

leilão da casa VII situada na Rua do Catete, 247. Tem uma 
sala, uma cozinha um banheiro e uma área de serviço no 
primeiro andar, e ainda um cômodo com banheiro cons-
truído na área de serviço e outro cômodo, a que se tem 
acesso por escada de alvenaria a partir da área de serviço, e 
o segundo pavimento, a que se tem acesso por uma escada 
de madeira, composta por quatro quartos e um banheiro. 
Avaliação: R$ 950.000,00. Leilão em andamento.

Oportunidade de  
apartamento na Tijuca

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) informa sobre leilão 
de apartamento com 144m² na Rua Dona Delfina, 36, apto 
701, Tijuca/RJ, com direito a 3 vagas. O imóvel está situ-
ado no Condomínio Solar Dona Delfina. O prédio possui 
entrada com grades, dois elevadores, garagem, porteiro ele-
trônico, play, salão de festas. Ótima localização na Tijuca, 
próximo ao Tijutrauma, transportes e comércio local nas 
imediações. Avaliação: R$ 1.325.074,00. Leilão aberto.

Promoção de  
apartamento na Lagoa

Leandro Brame (brameleiloes.com.br) promove leilão do 
imóvel localizado na Rua Sacopã, 852, bloco 1, apto. 204, La-
goa, com direito a 2 vagas para guarda de veículos. Imóvel 
com idade de 1985, área edificada de 108m². Prédio no ali-
nhamento da via pública, residencial, condomínio denomina-
do Chácara do Sacopã. O apartamento não possui porta de 
acesso, pois o acesso é feito pelo apto. 104, e divide-se em 4 
suítes e 2 varandas (lateral e frontal), enquanto que o apto. 104, 
também com 2 varandas (lateral e frontal), divide-se em ampla 
sala, cozinha e área de serviço com dependência completa de 
empregada, além de escada de acesso ao apto. 204. Avaliação: 
de R$ 417.568,22. Leilão em andamento.

Oferta de casa em Araruama
Mauro Marcello (mauromarcello.lel.br) informa sobre a re-

alização de leilão de casa localizada na Rua Miguel Bacellar, 31, 
Setor 0129, Bananeiras, Araruama. Loteamento 0036, Qua-
dra 00000, Lote 0010. Área do terreno: 600m², área edificada: 
111,41m². Avaliação: R$ 175.000,00. Leilão em andamento.

Apartamento no  
Campo de São Cristóvão

Alexandre Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) organiza 
leilão do apartamento 425 do edifício situado no Campo de 
São Cristóvão, 182,. com 98m². Unidade utilizada para fins 
residenciais. Prédio edificado em 1960, com 2 elevadores, 
portaria 24 horas, interfone, câmeras, prédio com pintura, 
sem pastilhas. A região encontra-se servida por todos os 
melhoramentos públicos do município como distribuição 
de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, as-
faltamento, rede de água e esgotos, utilizando de rede de 
transportes públicos, contando com acesso ao comércio 
em geral. Avaliação: R$ 280.000,00. Leilão em andamento.

Antonio Pietrobelli
pietrobelliantonio1@gmail.com

LEILÕES & 
COMPANHIA

REQUERIMENTO DE LICENÇA (LMP)
AEVC RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE 
LTDA., CNPJ 44.523.123/0001-82, torna público que requereu à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplifica-
ção – SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-2022/02939, Licen-
ça Ambiental Municipal Prévia (LMP) para a construção de grupa-
mento de edificações residenciais multifamiliares na Avenida Lucio 
Costa, Lote 02 do PAL 41.556 – Barra da Tijuca- Rio de Janeiro-RJ.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.300.031065

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados a se 
reunirem na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no 
dia 28 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada na Av. das Américas, nº 4.200, Bloco 05, Sala 501, parte, Barra da 
Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.640-102, para delibe-
rar sobre: (i) a prestação de contas dos administradores, examinar, discutir 
e deliberar sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras 
da companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício; e (iii) a reeleição dos 
membros da Diretoria da Companhia para um mandato de 3 (três) anos e 
fixar sua respectiva remuneração. Duque de Caxias, 14 de junho de 2022.

Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro.
Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente.

SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ/ME: 32.223.851/0001-90 - NIRE: 33.3.0002644-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

A SER REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2022
Nos termos do artigo 124, §2º da Lei nº 6.404/76, ficam convocados os 
Senhores Acionistas da Sapucaia Empreendimentos e Participações 
S.A. – Em Liquidação -, sociedade anônima com sede na Rua Comandante 
Rubens Silva, n° 292, sala 507, Jacarepaguá, RJ, (“Companhia”), para a 
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, no dia 5 de julho 
de 2022, às 10:00 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, 2º andar, sala 
04, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22410-003, a fim de examinarem, 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação final de 
contas pelo liquidante; b) Cessação do estado de liquidação da Companhia;  
c) Se aprovada a cessação do estado de liquidação da Companhia, aprovar as 
alterações necessárias ao Estatuto Social da Companhia; e d) Demais temas 
de interesse da Companhia. Informações Gerais: A Companhia esclarece 
que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, 
os documentos relacionados a este Edital de Convocação e pertinentes às 
matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária; e (b) para 
participação na Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão 
apresentar à Companhia os documentos de identificação referentes aos 
acionistas, sendo que: (b.i) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão 
igualmente ser apresentados os documentos de representação societária 
pertinentes; e (b.ii) no caso de qualquer dos acionistas desejar constituir um 
procurador para, na forma do art. 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, representá-lo 
na Assembleia Geral Extraordinária, será necessária a apresentação com 
24hs de antecedência do correspondente instrumento de mandato com 
reconhecimento de firma do outorgante. Os acionistas que desejarem ter 
acesso aos documentos relativos à AGE por meio digital poderão solicitá-los 
ao e-mail: velosoavel@gmail.com, devendo indicar um e-mail para que lhe 
sejam enviados tais documentos

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022.
Atenciosamente,

Antônio Francisco Veloso – Liquidante

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM 
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“AGO”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto no Instrução 
Normativa nº 81 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (“DREI”), 
às 11:00 horas do dia 22 de junho de 2022, a fim de deliberaram sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o 
relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer do conselho 
fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“Exercício 
2021”); e (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do Exercício 2021. 
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da 
AGO virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência 
“Microsoft Teams”, sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão 
à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio 
do e-mail ri@priner.com.br. Para participação na AGO, por meio da plataforma 
“Microsoft Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação à Companhia pelo 
e-mail indicado neste Edital, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas em relação ao horário marcado para o início da AGO, acompanhada de toda 
a documentação necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida 
a solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao 
acionista os dados para a sua participação por meio da plataforma ora referida. 
Será necessário que os acionistas apresentem documentos para comprovar 
sua identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos à AGO. O 
acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante legal. 
Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na 
AGO por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento 
de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022. 
A Diretoria.

Criada a Agência Reguladora 
Única no Estado do Rio: Arserj

A Assembleia Legis-
lativa do Estado 
do Rio de Janeiro 

(Alerj) aprovou em discus-
são única, nesta quarta-fei-
ra, a autorização para a cria-
ção da Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos do 
Estado (Arserj). O Projeto 
de Lei 5.765/22, dos de-
putados Luiz Paulo (PSD), 
Carlos Minc (PSB), Luiz 
Martins (União) e Waldeck 
Carneiro (PSB) será enca-
minhado ao governador 
Cláudio Castro, que tem até 
15 dias úteis para sancioná-
-lo ou vetá-lo.

A medida busca adequar 
a legislação do estado após 
o entendimento do Tribu-
nal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro que decla-
rou inconstitucional a Lei 

8.344/19, que obrigava a 
criação de agência a partir da 
fusão da Agetransp e Age-
nersa, responsáveis pelos 
serviços de transporte e de 
energia e saneamento, res-
pectivamente. A Constitui-
ção Estadual prevê que cabe 
ao Poder Executivo propor 
a criação de estruturas orga-
nizacionais permanentes.

Além de autorizar a fusão 
das agências, o projeto apro-
vado nesta quarta define os 
critérios para a nomeação 
dos cinco diretores, que te-
rão mandato de cinco anos. 
Eles deverão ter seus no-
mes aprovados pela Alerj, 
atendendo aos seguintes 
requisitos: ter experiência 
profissional de, no mínimo, 
cinco anos na área de ativi-
dade da agência ou em área 

correlatada; ser ficha limpa; 
não possuir filiação ou atua-
ção partidária nos dois anos 
anteriores à data de posse; 
não ter exercido qualquer 
cargo ou função de chefia 
ou representante jurídico de 
empresa que a Arserj fiscali-
ze os serviços nos dois anos 
anteriores à data de posse e 
não ter exercido cargo ele-
tivo nos últimos dois anos 
anteriores à data de posse.

O deputado Luiz Paulo 
(PSD) lembrou que a lei, de-
pois de aprovada na Alerj, 
foi vetada pelo Executivo e 
o veto, derrubado pela As-
sembleia Legislativa. “Na 
época, o então governador 
em exercício, Wilson Wit-
zel, entrou na Justiça e ar-
guiu a inconstitucionalidade 
da medida. O Tribunal de 

Justiça considerou que ha-
via vício de iniciativa”, co-
mentou o deputado. “Mas 
o problema continua: são 
duas agências, com conse-
lheiros escolhidos de forma 
absolutamente aleatória e, 
com isso, muitas crises vêm 
acontecendo”, explicou.

A lei sancionada em 2019 
foi proposta por uma co-
missão especial criada para 
discutir justamente a fusão 
das agências, nos moldes da 
Agência Reguladora de Ser-
viços Públicos, extinta há 20 
anos. Desde então, a relação 
entre o Poder Público, con-
cessionárias e usuários (o 
chamado “triângulo regu-
latório”) sofreu mudanças, 
como apontaram especialis-
tas e autoridades durante as 
reuniões da comissão.

Macaé recebe investimentos de  
R$ 43,9 mi em obras de infraestrutura

O governador Cláu-
dio Castro, o se-
cretário de Estado 

de Infraestrutura e Obras 
(Seinfra), Rogério Brandi, 
e o presidente da Comissão 
de Obras da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Rio 
de Janeiro, Max Lemos, as-
sinaram nesta quarta-feira 
a ordem de início para a 
duplicação da ponte Enge-
nheiro Ivan Mundin (Ponte 
da Barra), e para a revitali-
zação da Avenida Rui Bar-
bosa, em Macaé. Com in-
vestimento total de R$43,9 
milhões, as obras represen-
tam um passo importante 
para o desenvolvimento da 
cidade.

Para Cláudio Castro, o 
reequilíbrio financeiro do 
estado foi essencial para a 
retomada de investimentos 
em todos os municípios flu-
minenses. E obras de mo-
bilidade, ressaltou, sempre 
contribuem para o desen-

volvimento econômico e a 
melhoria do fluxo de mora-
dores no município.

“Essas são obras que 
eram aguardadas há mui-
tos anos pela população de 
Macaé, que agora saem do 
papel. Ver o Rio de Janeiro 
voltar a ter capacidade de 
investimento, após 21 me-
ses de governo, é uma gran-
de alegria. Nada disso acon-
teceria, não fosse a parceria 
entre todas as esferas de go-
verno e o parlamento flumi-
nense”, ressaltou Castro.

“Essas intervenções irão 
proporcionar a melhoria 
no bem-estar da população, 
tornando o espaço que faz 
parte da vida do macaense 
um local ainda mais agra-
dável, seguro e adequado à 
circulação dos transeuntes, 
além de estimular a econo-
mia local com a valorização 
do comércio de rua, que foi 
impactado pelo período de 
pandemia da Covid-19. São 

duas grandes conquistas 
que foram iniciadas em nos-
sa gestão à frente da Sein-
fra”, destacou o Presidente 
da Comissão de Obras da 
Assembleia Legislativa do 
Rio, Deputado Max Lemos.

As obras incluem terra-
planagem, estabilização de 
encostas e sete vãos apoia-
dos sobre pilares e funda-
ção em estacas raiz. A nova 
ponte será construída no 
mesmo sentido da já exis-
tente, para não afetar o trá-
fego de barcos na região. A 
base da via será com piso 
intertravado, recebendo co-
bertura asfáltica e sinaliza-
ção viária.

“Nossa previsão para a 
conclusão dessas obras é 
de dez meses, mas tentare-
mos antecipar as ações para 
atender a uma ansiedade da 
população de Macaé. Te-
nham a certeza de que será 
uma obra de altíssima quali-
dade” afirmou Brandi.

Já a requalificação da 
Avenida Rui Barbosa, no 
Centro, entre as ruas Silva 
Jardim e São João, visa re-
vitalizar todo o conceito 
de ‘Calçadão’ daquela que 
é uma das principais vias 
da área central da cidade 
de Macaé, criando áreas de 
livre apreciação das lojas e 
circulação dos espaços, com 
pequenas áreas de perma-
nência cobertas. 

O prefeito Welberth Re-
zende agradeceu a parceria 
com o Estado, lembrando 
que a nova ponte será es-
sencial para a cidade. Ele 
lembrou “que há 20 anos a 
Ivan Mundin passa por pe-
quenas reformas pela Pre-
feitura e, enfim, receberá a 
atenção devida”. Em rela-
ção à requalificação da Ave-
nida Rui Barbosa, o prefeito 
disse que “será de extrema 
importância para a reto-
mada do desenvolvimento 
econômico local”. 
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Alerj define na terça quem 
vai ocupar vaga do TCE

Será na próxima terça-feira a votação na Alerj para a 
escolha do nome que ocupará a vaga de conselheiro do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) aberta com a aposen-
tadoria de Aloysio Neves. Os principais candidatos são os 
deputados Rosenverg Reis (MDB), Márcio Pacheco (PSC) 
e Val Ceasa (Patriota). Nos corredores da Alerj, a vitória de 
Val Ceasa está praticamente garantida, contando ele com 
mais de 30 votos dos 70 deputados. Um parlamentar disse 
que está com Val porque ele foi o primeiro a pedir votos 
e porque não aceita pressões externas para mudar o voto 
agora, na reta final.

Mais um projeto para a 
recuperação do Rio

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), 
pré-candidato ao Senado, segue firme na sua luta pela re-
cuperação da economia do estado. Essa semana o plenário 
da Casa aprovou o projeto de lei apresentado por Ceciliano 
que garante regime tributário diferenciado para as empre-
sas ou consórcios vencedores de leilões de energia real-
izados até 2023. Segundo a proposta, para ter acesso aos 
benefícios fiscais os vencedores dos leilões terão que con-
struir e operar usinas de geração de energia elétrica no Es-
tado do Rio, gerando mais empregos e renda no território 
fluminense.

Em defesa dos jovens do estado
Andrezinho Ceciliano, 

filho do presidente da Alerj, 
André Ceciliano, é pré-can-
didato a deputado estadu-
al pelo mesmo partido do 
pai, o PT. Ele conta que 
resolveu se candidatar para 
dar continuidade ao legado 
do pai no Legislativo Flu-
minense e para defender a 
participação dos jovens na 
política, com projetos de 
inclusão dos jovens, principalmente na Baixada Flumi-
nense.

Gastando a sola do sapato
Quem vê as redes sociais do pré-candidato a governador 

Rodrigo Neves (PDT) acha que a campanha já começou. O 
ex-prefeito de Niterói faz corpo a corpo com eleitores dia 
sim outro também. Tá levando a sério a máxima “gastando 
a sola de sapato”.

Reforço de segurança  
em Búzios

Búzios, na Região dos 
Lagos, poderá receber o 
Programa Segurança Pre-
sente. A Alerj aprovou 
mensagem apresentada 
pelo deputado Filippe 
Poubel (PL) para que a 
PM reforce a presença na 
cidade, famoso destino tu-
rístico nacional e interna-
cional.  “Búzios precisa ser 
tratada com a prioridade 
dos grandes centros por 
ser uma cidade que recebe turistas do mundo todo”, defen-
deu o parlamentar.

  Andrezinho Ceciliano

   Filippe Poubel

Sintur - Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais
de Turismo do Estado do Rio de Janeiro.

Edital de Convocação - Eleição 2022
Eleição do Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro, com sede na Rua Sete de Setembro, nº98 co-
bertura 01 e 02. Pelo presente edital ficam convocados todos os associa-
dos, assim considerados na forma do Estatuto e do Regimento Eleitoral, 
a participarem da eleição para renovação da Diretoria, Conselho Fiscal. 
Representantes junto à Federação Estadual de Trabalhadores, Confede-
ração Nacional de Trabalhadores e União Geral dos Trabalhadores, efeti-
vos e suplentes, gestão 2022/2026, que se realizará nos dias 19 e 20 de 
julho de 2022, das 10:00 às 16:00 horas, com qualquer número dos sócios 
constantes da lista de votação. Estão habilitados ao voto os associados 
que atingirem as condições estabelecidas nos art. 6º e 9º do Regimento 
Eleitoral, considerada a data de publicação deste Edital para a verifica-
ção dos períodos de carência. A eleição se fará por voto direto e secreto, 
através de mesa coletora fixa que funcionará na sede do Sindicato, po-
dendo haver mesa itinerante constituída para coleta dos votos nos locais 
de trabalho, cujo itinerário será estabelecido pela Diretoria do Sindicato, 
sendo divulgado aos candidatos até o dia 08 de julho de 2022. O prazo 
para inscrição das chapas é de dez dias contados da publicação deste 
edital, se encerrando no dia 29 de junho de 2022, e somente poderão ser 
elegíveis os que cumprirem com as determinações previstas no Estatuto 
e Regimento Eleitoral do Sindicato. O pedido de registro de chapas, com
contra-recibo, será feito na sede do Sindicato, junto à sua Secretaria que 
funcionará no prazo de inscrição, para este fim, de terças, quartas e quin-
tas-feiras, das 10 às 16 horas. A inscrição da chapa deve obedecer ao 
disposta no art. 3º e 4º do Regimento Eleitoral. O prazo para impugnação 
de candidatos é de três dias contados da data da publicação das chapas 
concorrentes, que por sua vez, será realizado no prazo de oito dias a 
contar do dia subsequente ao término do prazo para o registro, na forma 
do Regimento, devendo ser dirigida ao Presidente do Sindicato e entregue 
por escrito e fundamentada, com uma cópia na secretaria do Sindicato 
que funcionará para este fim de terças, quartas e quintas-feiras, das 10 às 
16 horas. A procedência da impugnação de candidato não suspenderá a 
realização do pleito. A análise das impugnações ocorrerá na forma do dis-
posto no art. 4º do Regimento Eleitoral. A apuração da eleição, será reali-
zada em seguida ao encerramento da votação, através de mesa ou mesas 
apuradoras, observando a disposição do art. 24º do Regimento Eleitoral. 
Dúvidas e omissões no processo eleitoral serão dirimidas pelo Presidente 
do Sindicato, ou por pessoa por ele indicada, sendo que dúvidas na vota-
ção serão resolvidas pelo presidente da mesa apuradora e na apuração 
pelo presidente da apuração. O Presidente do Sindicato presidirá o pleito, 
podendo designar pessoa para coordená-lo. Os demais procedimentos da 
eleição não tratados no presente edital seguirão as regras dispostas no 
Regimento Eleitoral em Anexo ao Estatuto. Encerrada a apuração o pre-
sidente da mesa apuradora proclamará eleita a chapa mais votada. Não 
havendo inscrição de chapas o Presidente do Sindicato convocará nova 
eleição no prazo de 72 horas e no caso de empate, outra se realizará nos 
dias 18 e 19 de agosto de 2022, no mesmo horário e locais das anteriores, 
somente entre as chapas que empatarem. Os protestos acolhidos pelo 
Presidente da mesa apuradora que não impliquem na nulidade do pleito, 
não suspendem a proclamação dos eleitos. Cópia do presente Edital está 
afixada na sede do Sindicato, bem como está à disposição dos interessa-
dos e cópia do Regimento Eleitoral. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2022, 

Fabrício Santos Guimarães - Presidente Sintur.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Liquidação. 
Cia aberta. CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE 33.3.0027140-6. 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. 1 - Data, 
hora e local. Às 10h30 do dia 29/04/2022, de forma exclusivamente virtual, 
via plataforma Teams. 2 - Convocação: Por avisos publicados no Monitor 
Mercantil em 06, 07 e 08/04/2022, tanto na versão digital, quando na versão 
impressa (páginas 05, 04 e 05). 3- Presença: Acionistas representando a to-
talidade do capital social. Presente ainda o representante do auditor indepen-
dente da Cia, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 4 - Mesa: 
Presidente: Carlos Eduardo Reich de Sampaio; Secretária: Marcelle Vascon-
cellos. 5 - Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciação das 
Contas do Liquidante, exame, discussão e votação das demonstrações finan-
ceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e do quadro 
geral de credores na data-base de 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos 
auditores independentes; (ii) Destinação do lucro Líquido do exercício findo 
em 31/12/2021; (iii) Eleição de membro para compor o Conselho de Admi-
nistração e nomeação do Presidente do órgão; Em Assembleia Geral Extra-
ordinária: (i) Fixação da remuneração anual global dos administradores para 
o exercício social de 2022; (ii) Alteração do endereço da sede da Cia; e, (iii) 
Aprovação da 5ª Partilha Antecipada do Ativo, nos termos do art. 215, §1º da 
lei nº 6.404/76. 6 - Deliberações tomadas por unanimidade. Em Assem-
bleia Geral Ordinária: 6.1 Aprovar, sem reservas, as contas do Liquidante, as 
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021 e o quadro geral de credores na data-base de 31 de 
dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; 
6.2 Aprovar, sem reservas, a absorção do lucro líquido do exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, no valor total de R$7.407.049.282,19 (sete bilhões, 
quatrocentos e sete milhões, quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois 
reais e dezenove centavos) pela Reserva de Lucros a Partilhar. 6.3 Aprovar, 
sem reservas, a eleição do Sr. João Ernesto de Lima Mesquita, brasileiro, 
divorciado, bancário, portador da carteira de identidade n° 08.088.587-4 - IFP/
RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 003.586.467-23, com endereço profissional 
na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro – RJ, para cumprimento 
do prazo de gestão remanescente até a Assembleia Geral Ordinária a ser re-
alizada em 2023, assim como aprovar a nomeação do Sr. Wagner de Sousa 
Nascimento como presidente do Conselho de Administração. O Conselheiro 
ora eleito declarar não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei 
que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos pre-
vistos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.4 Aprovar, sem reservas, a fixação da 
remuneração anual global dos administradores em até R$528.288,00 (qui-
nhentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) para o Conselho de 
Administração. A remuneração dos administradores será distribuída conforme 
o previsto nos Artigos 12 e 19 do Estatuto Social da Cia. 6.5 Aprovar, sem 
reservas, a alteração do endereço da sede da Cia, que passará da Rua da 
Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, Município e Estado do Rio 
de Janeiro, CEP 20011-901, para a Av. Ayrton Senna, 3000 – Bloco Itanhan-
gá – sala 4098 - Via Parque Comfort Working – Barra da Tijuca, também no 
Município e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-003. 6.6 Considerando o 
desconhecimento, na presente data, da existência de débitos pendentes da 
Cia, bem como a existência de recursos financeiros disponíveis na Cia su-
periores as possíveis obrigações financeiras que a Cia ainda possa ter até 
a finalização de seu processo de liquidação, verificados por meio da análise 
das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2021, os acionistas 
aprovam a 5ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 
6.404/76, no montante de R$57.380.000,00 (cinquenta e sete milhões, trezen-
tos e oitenta mil reais), em moeda corrente nacional, correspondentes ao valor 
bruto por ação de R$ 0,291693805, cujo pagamento será efetuado a partir de 
05/05/2022, com base na posição acionária em 04/05/2022, diretamente pela 
Cia aos seus acionistas. 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a 
assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro 
próprio. Assinaturas: Sr. Carlos Eduardo Reich de Sampaio (Presidente); Sra. 
Marcelle Vasconcellos (Secretária). Acionistas Presentes: PREVI - Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco Do Brasil, por sua procuradora Viviane 
Helena Santos Rodrigues; Singular Fundo de Investimento em Ações e Funda-
ção CESP, por seus procuradores Paulo de Sá Pereira e Douglas José Nero; 
Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, por seu procurador An-
dre Luiz da Rocha Dias; e, Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, 
por sua procuradora Mariana Valério Villar de Queiroz. Rio de Janeiro, 29 de 
abril de 2022. “Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro pró-
prio”. Marcelle Vasconcellos – Secretária Arquivado na Jucerja em 24/05/2022 
sob o número 00004913903. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral

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 23 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: Leitura, aprovação final e autori-
zação para assinatura dos documentos abaixo relacionados: a) Escritu-
ra de Compra e Venda da quadra (2.5 SO). b) Opção de Compra da quadra 
(2.5 NO) e dos seus (02) dois anexos (Procuração e Minuta da futura ECV, 
se houver). c) 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) Procurações para substituir os gravames das Quadras 
2.4 SE e 2.4 NE, junto a PMRJ. e) Distrato do Contrato de alienação de 
quatro quadras celebrado em 10 de dezembro de 2013. f) Assuntos Gerais. 
Sergio Guedes Carneiro - Diretor.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0003135-9

COMUNICADO AO MERCADO
O Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., comunica ao Mercado e aos Acionistas 
que aprovou, “ad referendum” da Assembleia Geral Extraordinária, que será 
designada para ratificação, o pagamento de dividendos adicionais propostos 
com base em lucros de exercícios anteriores, no valor de R$ 10.247.240,52 
(dez milhões, duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta reais e 
cinquenta e dois centavos), sendo o valor bruto de ações ON: R$ 0,26686 e 
de ações PN: R$ 0,29355, considerando que a Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 29/04/2022, não apreciou o Item 4 da Proposta da Adminis-
tração enviada para CVM e divulgada para o mercado em 22/03/2022, que 
previa a proposição do pagamento dos referidos dividendos adicionais. 
Farão jus ao recebimento dos dividendos adicionais os acionistas com 
posição final de ações da Companhia em 23/06/2022. O pagamento dos 
dividendos será efetuado na data de 29/06/2022.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022
Leandro Cardoso Massa

Diretor de Relações com Investidores

Pandemia levou brasileiro a 
consumir mais cerveja e vinho
O mercado de cer-

veja nunca teve 
tantos consumi-

dores no Brasil, segundo 
dados do mais recente re-
latório Consumer Insights 
da Kantar, líder global em 
dados, insights e consulto-
ria. São 5,1 milhões a mais 
nos 12 meses terminados 
em março de 2022 em com-
paração ao ano móvel que 
acabou em março de 2021. 
No entanto, apesar do au-
mento, e mesmo com o 
avanço da vacinação e o fim 
de muitas restrições, a fre-
quência do consumo fora 
do lar ainda não atingiu o 
nível pré-pandemia.

O estudo LinkQ Co-
vid-19 da Kantar, feito em 
março deste ano, mostrou 
que 61% dos brasileiros de-
claram sair apenas para ati-
vidades essenciais.

Também nos 12 meses 
terminados em março de 
2022, o ganho de ocasiões 
para o consumo de cerveja 
fora de casa foi de expressi-
vos 16% e a queda dentro do 
lar foi 7,9%, totalizando um 
aumento geral de ocasiões 
em 2,1% frente ao período 
anterior, o que comprova 
que as pessoas estão sain-
do mais de casa, mas ainda 
não com a mesma frequên-

Marcelo Camargo/ABr

cia de antes da pandemia. 
No mesmo intervalo houve 
um incremento de 1,6% na 
compra de unidades de cer-
veja para consumo fora de 
casa e uma retração de 7,1% 
dentro do lar, que represen-
tam uma variação de -4% 
no consumo total de unida-
des de cerveja dentro e fora 
de casa. Há mais gente con-
sumindo, porém em menor 
quantidade, principalmente 
pelo fator preço.

O valor gasto com a bebi-
da fora de casa cresceu 8,6% 
e diminuiu 6,5% dentro do 
lar em comparação ao ano 
anterior, indicando que o há-
bito de beber cerveja dentro 
do lar vem migrando para 
fora, porém ainda não nos 

níveis do pré-pandemia.
Marcas mainstream con-

tinuam sendo as grandes 
impulsionadoras do cresci-
mento do consumo, mas o 
segmento premium conti-
nua tendo seu público, que, 
para fazer caber no bolso, 
diminui a frequência do 
consumo, mas segue fiel ao 
produto.

O relatório ouviu 11.300 
lares brasileiros de todas as 
regiões e classes sociais do 
país. A amostra representa 59 
milhões de lares do Brasil.

Já o interesse dos brasilei-
ros por vinhos vem aumen-
tando nos últimos anos. A 
barreira de consumo de 2 
litros per capita no país foi 
rompida durante a pande-

mia e segundo dados da 
Organização Internacional 
da Vinha e do Vinho (OIV) 
já chega a 2,6 litros no ano.

De acordo com a União 
Brasileira de Vitivinicultura 
(Uvibra), em 2021, os cha-
mados vinhos finos tranqui-
los (tintos, brancos e rosés 
comuns, que não possuem 
gás ou que não receberam 
inserção extra de álcool e/
ou açúcar e com aproxima-
damente 14% de álcool) 
tiveram uma expansão de 
11,43% comparado ao ano 
anterior e de 73,22% frente 
a 2017. Os espumantes tam-
bém cresceram 38,50% em 
2021 e nos últimos cinco 
anos ampliaram em 31,42% 
sua representatividade.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DDE NITERÓI

RUA CORONEL GOMES MACHADO, S/Nº, 5º ANDAR - 
SALA S/Nº, CENTRO, NITERÓI – RJ

C.E.P.: 24020-069 - Tel.: (21) 3002-4402 - 
E-mail: nit05vciv@tjrj.jus.br 

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 

DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO proposta por 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHATEAU D’AVIGNON 

em face de GLAUCIO WELLINGTON GOUVEIA PAES 
e NORMA XAVIER PAES, nos autos do PROCESSO 
Nº 0134404-89.2014.8.19.0002, NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) RODRIGO JOSÉ MEANO BRITO – Juiz Titular 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em 
Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, 
a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), que 
será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público 
SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua 
Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 
20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 
98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor 
igual ou superior a avaliação será no dia 04/07/2022 às 12h, e 
não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para 
venda pela melhor oferta será no dia 07/07/2022 às 12h, onde o 
preço mínimo para a venda do imóvel será no valor corresponde 
a 50% (sessenta por cento) sobre o valor da avaliação, sendo 
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do 
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as 
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas 
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com. 
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de 
Avaliação Indireta de fls. 301/302: APARTAMENTO Nº 1801, 
SITUADO NA RUA NÓBREGA, 243, SANTA ROSA, NITERÓI, 
RJ. MATRICULADO NO CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO DE NITERÓI 
SOB O Nº 14.655 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1697408. 
MEDINDO 145m² DE ÁREA EDIFICADA. COM DIREITO A UMA 
VAGA DE GARAGEM E FRAÇÃO DE 1,32% DO TERRENO. 
DESCRIÇÃO: Prédio: residencial com revestimento externo em 
pastilha, portaria 24 horas, porta corta fogo, play, salão de festas, 
sistema de videomonitoramento, esquadria de alumínio 
Apartamento: 1 sala com piso em tábua corrida e parede pintada 
até o teto, 1 quarto com formipiso e parede pintada até o teto, 2 
quartos com piso em taco e paredes pintadas até o teto, 1 banheiro 
com piso em cerâmica , azulejo bem antigo até o teto e sem 
blindex, 1 quarto com suíte, sendo o piso do quarto em formipiso 
e parede pintada até o teto e o banheiro com cerâmica bem antiga 
e azulejo até o teto, sem blindex, 1 cozinha com piso em cerâmica 
e azulejo até o teto, 1 área de serviço com piso em cerâmica e 
azulejo até o teto, 1 quarto de empregada com piso em cimento e 
parede pintada até o teto em péssimo estado de conservação. O 
imóvel é bem antigo e está no estado original com várias 
infiltrações. Situa-se em bairro nobre, servido de saneamento, 
transporte público e comércio. DAS CONFRONTAÇÕES E 
DIVISAS: Constituído pelo terreno que mede: 31,75m de largura 
na frente e nos fundos, por 31,00m de frente a fundos de ambos 
os lados, confrontando na frente com a Rua Nobrega, fundos com 
a Travessa Campos Viana, do lado direito com os prédios 02, 06 
e 12 da Rua Leandro Motta, e do lado esquerdo com o nº 257 da 
Rua Nobrega. DA AVALIAÇÃO: Assim, foi avaliado o imóvel 
objeto de leilão em 09/12/2020 pelo valor de R$ 550.000,00 
(quinhentos e cinquenta mil reais), correspondentes a 154.711,67 
UFIR, que atualizada nesta data perfaz o valor de R$ 633.002,79 
(Seiscentos e trinta e três mil, dois reais e setenta e nove 
centavos). DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os 
interessados que conforme certidão expedida em 26/05/2022, 
constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 
123.384,96 (Cento e vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro 
reais e noventa e seis centavos). Constam débitos de FUNESBOM 
referente aos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019,2020 e 2021, 
cuja soma perfaz o valor aproximado de R$ 1.018,24 (Hum mil 
reais, dezoito reais e vinte e quatro centavos). Constam débitos 
de Condomínio, que atualizado em 23/05/2022 perfaz a quantia 
de R$ 72.260,98 (setenta e dois mil, duzentos e sessenta reais e 
noventa e oito centavos). Todos os débitos acima apresentados, 
deverão ser atualizados até o ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA 
MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os 
interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-1 da 
matrícula nº 14.655 da Certidão de ônus reais do 8º Ofício de 
Registro de Imóveis de Niterói, foi realizada HIPOTECA em favor 

de BANERJ CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A. Que consta no R-3 o 
registro da penhora da execução que determinou o presente 
leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os 
interessados do seguinte: Que os réus foram citados conforme 
index. 62/63; 114/116 e 118/119. Que no index. 202/203 consta 
deferimento da penhora. Que o Termo de Penhora foi lavrado no 
index.  230. Que o Réu foi intimado da Penhora no index. 235. 
DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de 
acordo com as datas e horários previstos no presente edital, 
sendo certo que os horários considerados neste edital serão 
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em 
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão 
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente 
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio 
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os 
interessados deverão se cadastrar previamente no site www.
sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente 
gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente 
pelas informações lançadas no preenchimento do aludido 
cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, 
anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de 
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso 
constante do sítio eletrônico. 3.1. Ciente os interessados que o 
auto de arrematação sempre será lavrado em nome do cliente 
cadastrado, uma vez que o cadastro e o aceite dos termos e 
condições para a participação em nossos leilões é pessoal e 
intransferível. 4. Somente serão confirmados os cadastros pela 
internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos a 
seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, 
CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de rosto (selfie) 
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso), e 
se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e 
Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: 
CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de 
Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie) 
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do 
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, 
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes 
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A 
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail pessoal 
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo 
válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão 
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato 
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes 
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma 
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não 
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos 
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão 
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer 
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o 
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se 
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 
ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes 
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o 
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, 
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados 
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As 
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as 
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de 
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão 
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento de suas condições, 
características, compartimentos internos, estado de conservação 
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a 
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em 
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para 
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções 
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação 
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do 
Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo 
leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará imediatamente 
e diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como 
as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de 
depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na 
conta de seu Preposto indicado. 5.2. A conta corrente para a 
realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao 
arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. 
Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) 
realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao 
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 

5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no 
prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, 
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do 
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais 
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante 
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código 
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 8 – Em relação a preferência na 
arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do 
CPC. 9 - O devedor poderá exercer o direito de remição 
expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até o momento 
anterior à adjudicação ou da alienação dos bens. Em hipótese 
nenhuma será deferida tal possibilidade após os referidos 
momentos (artigos 902 e 903, do NCPC). DO PAGAMENTO DA 
ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado ser 
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, 
sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, 
autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial 
(e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a 
complementação no prazo de até 15 (quinze) dias. 2. A comissão 
do leiloeiro, no caso de arrematação, deverá ser paga 
imediatamente e diretamente a ele pelo arrematante, no montante 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação, na forma do 
art. 884, parágrafo único, CPC, sem prejuízo da reposição dos 
valores empregados para a realização o das praças. 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% (dois e meio por cento) 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. 3.  Caso haja 
interessados em participar do leilão através de oferecimento de 
lances para pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro 
a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início de cada 
leilão, por escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, 
na forma do Art. 895 do CPC e seguintes, e não havendo lances 
on-line para pagamento a vista, a proposta parcelada de maior 
valor, com maior valor de entrada e menor quantidade de parcelas 
será declarada como lance vencedor. 4.  Deverá o arrematante no 
prazo de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor da 
entrada mediante guia judicial, sendo certo, que o início do 
pagamento das parcelas para quitação do saldo remanescente, 
será após trinta dias o pagamento do valor da entrada, em 
parcelas mensais e sucessivas, devidamente corrigidas, 
depositando-as em conta-judicial à disposição do Juízo deste 
processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio 
imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, 
art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a proposta de 
pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá sobre as 
propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do 
CPC). 6. Cientes os interessados que a venda se dará livre e 
desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, 
em especiais as tributárias, no preço, na forma do artigo 908, 
do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de 
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada 
a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no 
artigo 130, parágrafo único, do CTN. 7. Cientes os interessados 
que ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus 
inerentes à transferência da propriedade em seu favor, e ainda, que 
partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os 
tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do 
imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira 
responsabilidade do respectivo arrematante. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, 
para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da 
hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste 
Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra 
disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste 
processo. Rio de Janeiro, 12 de junho de 2022. Eu, Paola Frauches 
Victer - Mat. 01-31639, Titular do Cartório, o fiz digitar e subscrevo. 
(ass) RODRIGO JOSÉ MEANO BRITO – Juiz Titular.

Fed concede maior alta dos juros em quase 3 décadas

O Banco Central 
dos Estados Uni-
dos, Federal Re-

serve (Fed), elevou nesta 
quarta-feira  a taxa de juros 
norte-americana em 0,75 
ponto percentual para faixa 
de 1,5% a 1,75%. É a maior 
alta na taxa de juros em 28 
anos.

Para Andrey Nousi, CFA 
e fundador da Nousi Fi-
nance, o mercado continua 
e espera que na próxima 
reunião vai subir novamen-
te em 0.75%, então três au-
mentos. E no final do ano 
está esperando que essa 
taxa básica de juros vai se 
aproximar dos 4%. Então 

muito acima do que a gente 
já via.

“Obviamente isso é alta-
mente impactado pelo que 
a gente viu da inflação da 
semana passada. Uma coi-
sa que é importante a gente 
ressaltar, é que a gente viu 
a curva de juros aí, entre a 
taxa de 5 e 10 anos e a de 
5 e 30 anos e a de 10 e 30 
anos invertendo. Então, ob-
viamente, o mercado pre-
cificando novamente uma 
inflação relativamente alta, 
uma chance de recessão al-
ta”.

Segundo ele, a perspec-
tiva é que essa inflação ar-
refeça dos atuais 8.6% para 

5.2% e no final do ano que 
vem 2.6%, ou seja, muito 
próximo da sua meta de 
inflação que é 2. “A pers-
pectiva talvez é que nos 
próximos meses essa meta 
de 2% seja reajustada para 
3% ou algo nesse intervalo 
de 2 e 3% à medida que o 
mundo passa por um pe-
ríodo mais de redução de 
globalização e isso fatal-
mente aumenta a inflação 
mundialmente. Então bem 
em linha com o que se es-
perava, a reação inicial no 
mercado de ações, o S&P 
500 caiu, ele estava ali por 
volta de quase 3800 e qua-
se que em linha reta para 

3740 e agora volta a subir 
um pouco”.

Ele ressalta que o im-
pacto também foram as ta-
xas de juros que subiram. 
Antes do anúncio estavam 
3.37 agora 3.42 então uma 
mensagem mais rocket, 
mais agressiva do Fed e 
o dólar versus o real tam-
bém subiu inicialmente. 
Saindo de 5,07 para 5,13. 
Mas já começa a arrefecer 
novamente, 5,10.  “Então 
como de costume quan-
do têm esses anúncios do 
Fed, a reação inicial não 
necessariamente vai ser 
aquela que vai perdurar”.

Na opinião de João Be-

ck, economista e sócio da 
BRA, essa decisão do Fed 
foi bem diferente das ante-
riores. Não pela decisão em 
si, mas pelas próprias opini-
ões do mercado, que dessa 
vez, estavam bem divididas. 
Em ocasiões anteriores es-
tavam mais unânimes. Me-
tade do mercado falava em 
0.5 e 50 pontos de alta e a 
outra metade falava em 75 
pontos de alta que foi exata-
mente o que foi executado, 
que foi a decisão.

“E o discurso, que tam-
bém foi importante, o co-
municado, foi bem mais 
realista e pragmático. Fa-
zendo com que os ameri-

canos aceitem a ideia de 
que vai ter muito menos 
crescimento à frente e 
mais desemprego e uma 
inflação mais alta mesmo 
que agora ela não está sen-
do encarada como tempo-
rário, está sendo encarada 
como bem mais recorren-
te”, destacou.

Ele acredita que por um 
lado foi bom, porque foi 
um tom mais duro, que é 
o que a economia precisa 
mas, por outro lado a revi-
são de crescimento ameri-
cana foi revisada para baixo 
e uma expectativa de 3.4 de 
taxa até o fim de 2022. Essa 
foi a sinalização do Fed.

E-commerce tem aumento de 115% nas vendas
O final de semana 

de comemora-
ção do Dia dos 

Namorados movimentou o 
varejo online, que registrou 
crescimento de 115% entre 
os dias 10, 11 e 12 de junho, 
na comparação com a data 
do ano anterior – 11, 12 e 13 
de junho. Segundo a Rede, 
empresa de meios de paga 
mento do Itaú Unibanco, os 
grandes destaques foram as 
lojas de relógios, joias e arti-

gos de prata, e os ramos de 
turismo e eletrodomésticos, 
que tiveram alta expressiva 
nas vendas de 267%, 213% 
e 136%, respectivamente.

“Atrelamos estes resul-
tados positivos no varejo a 
um conjunto de soluções 
que oferecemos para ajudar 
os lojistas a alavancarem 
os seus negócios, especial-
mente no ambiente online, 
permitindo que eles ven-
dam mais de forma fluida e 

segura”, avalia Angelo Rus-
somanno, diretor da Rede 
Itaú.

Quando se observa os 
gastos no ambiente físico, 
os segmentos que se so-
bressaem com aumento 
no faturamento são: tu-
rismo, considerando atra-
ções turísticas e exibições 
(+145%); entretenimento, 
incluindo cinema, clubes de 
esportes profissionais, lojas 
de vídeo games e boliche 

(+113%); calçados (+60%); 
bares e choperias (+55%), 
lojas de presentes, bijuterias 
e artesanatos (+53%), bol-
sas e acessórios (+ 51%), 
e restaurantes (+42%). O 
faturamento total apurado 
nas transações tanto no va-
rejo online, quanto no físi-
co, aumentou 25,7% em re-
lação ao volume financeiro 
transacionado em 2021, se-
gundo os dados analisados 
no intervalo.

Entre as ferramentas da 
Rede voltadas para as ven-
das online está a Loja Vir-
tual, lançada em abril des-
te ano com o objetivo de 
auxiliar o crescimento e a 
performance de pequenas 
marcas, permitindo que 
empreendedores criem seu 
e-commerce completo em 
um ambiente de fácil uso e 
com segurança.

“Outro é o Link de Pa-
gamentos, uma tecnologia 

em serviços financeiros que 
busca facilitar ainda mais a 
rotina dos comércios que 
realizam a venda online de 
produtos e serviços. Nos-
so papel é disponibilizar 
as melhores ferramentas 
para que nossos parceiros 
possam concluir suas ven-
das com toda a agilidade e 
eficiência necessárias, im-
pactando positivamente o 
consumidor final”, salienta 
Russomanno.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL – 

REGIONAL DO MÉIER
RUA ARISTIDES CAIRE, 53 - SALA 407 – 4º ANDAR - 

MÉIER - RIO DE JANEIRO - RJ
C.E.P.: 20775-090 - Tel.: (21) 3279-8146 - 

E-mail: mei07vciv@tjrj.jus.br 
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) 
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO proposta 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA VERDE 

em face de EMPI - EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
nos autos do PROCESSO Nº 0015882-67.2014.8.19.0208, 

NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) ANDRÉ FERNANDES ARRUDA – Juiz Titular 
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em 
Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, 
a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), que 
será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público 
SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua 
Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 
20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 
98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual 
ou superior a avaliação será no dia 11/07/2022 às 12h, e não 
havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda 
pela melhor oferta será no dia 14/07/2022 às 12h, onde o lanço 
inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo 
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do 
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as 
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas 
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com. 
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de 
Avaliação indireta de fls. 517: APARTAMENTO Nº 1007, 
SITUADO NA RUA ARAÚJO LEITÃO Nº 205, BLOCO A, 
ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 
1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS SOB O Nº 65026 E NA 
PREFEITURA SOB O Nº 1.953.070-8 E CL Nº 01206-2. MEDINDO 
68m² DE ÁREA EDIFICADA E COM DIREITO A UMA VAGA DE 
GARAGEM e FRAÇÃO IDEAL DE 37,173/6579,04 DO 
TERRENO. O Condomínio é fechado, com serviço de porteiro, 
com interfone. Ressaltando que o bairro é servido de todos os 
melhoramentos públicos, tais como, rede de água e esgoto, 
distribuição de energia elétrica, telefone, internet, iluminação 
pública, ruas asfaltadas, transporte público. DAS 
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS CONFORME O RGI: medindo o 
terreno lote 1 do PA42.451 em sua totalidade 29,50m de frente; 
34,57m nos fundos, 203,87m à direita; à esquerda 69,00m mais 
11,80m alargando o terreno mais 17,00m aprofundando o terreno 
mais 4,00m configurando com a medida anterior um ângulo 
obtuso interno mais 67,90m aprofundando o terreno mais 3,19m 
alargando o terreno mais 42,70m aprofundando o terreno, 
confrontando a direita com os números 193 e 155; à esquerda 
com os lotes 2 e 3 do mesmo PA e nos fundos com o lote 4 que 
faz frente para a avenida Menezes Cortez. DO VALOR DA 
AVALIAÇÃO: Com efeito, observando aparentemente as 
condições externas do prédio onde se encontra o imóvel, além de 
não ser possível verificar as benfeitorias, estado de pintura, piso, 
louças, instalações elétricas e hidráulicas, bem como ao seu 
aspecto geral de conservação, razão pela qual, considerando a 
sua localização, dimensões, a idade do prédio, área construída e 
características gerais, procedo em 13/10/2021 à AVALIAÇÃO 
INDIRETA do imóvel acima descrito, atribuindo ao bem o valor de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), correspondentes 
a 67.470,92 UFIR, que atualizadas nesta data perfaz o valor de 
R$ 276.057,26 (Duzentos e setenta e seis mil, cinquenta e sete 
reais e vinte e seis centavos). DOS DÉBITOS SOBRE O 
IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão 
Enfiteutica atualizada em 09/06/2022, constam débitos de IPTU 
no valor total aproximado de R$ 1.941,52 (hum mil, novecentos e 
quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos); Que conforme 
certidão de 09/06/2022 constam débitos de FUNESBOM, cuja 
soma perfaz o valor aproximando de R$ 320,61 (trezentos e vinte 
reais e sessenta e um centavos); Que conforme planilha fornecida 
pelo condomínio em 09/06/2022, constam débitos em aberto, cuja 
quantia perfaz o valor de R$ 28.143,20 (vinte e oito mil, cento e 
quarenta e três reais e vinte centavos). Cientes os interessados 
que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados até 

a data do ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO 
IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados do seguinte 
que consta no R-16 o registro da penhora desta execução que 
determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO 
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o réu foi 
citado conforme index. 36/37. Que no index. 435 consta 
deferimento da penhora. Que o Termo de Penhora foi lavrado no 
index. 446 e retificado no index. 460. Que o(s) Réu(s) foram 
intimados da Penhora nos index. 442 e 448. Que o executado não 
se manifestou nos autos sobre o Laudo de avaliação, conforme 
certificado no ato ordinatório no index 532. DOS LANCES 
ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as 
datas e horários previstos no presente edital, sendo certo que os 
horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de 
Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na 
modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e 
ofertar seus lances online exclusivamente através do site do 
Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.
sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os interessados deverão se 
cadastrar previamente no site www.sergiorepresasleiloes.com.
br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da 
data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o 
interessado responsável civil e criminalmente pelas informações 
lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em 
que preencherá os dados pessoais, anexará os documentos 
requeridos e aceitará as condições de participação previstas 
neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio 
eletrônico. 3.1. Ciente os interessados que o auto de arrematação 
sempre será lavrado em nome do cliente cadastrado, uma vez 
que o cadastro e o aceite dos termos e condições para a 
participação em nossos leilões é pessoal e intransferível. 4. 
Somente serão confirmados os cadastros pela internet, após o 
obrigatório envio das cópias dos documentos a seguir transcritos: 
a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de 
residência, enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o 
documento de identidade aberto (frente e verso), e se for 
casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e Carteira de 
Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, 
contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma 
Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie) segurando 
o documento de identidade aberto (frente e verso) do representante 
legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem como 
procuração com poderes para atuar no leilão destes autos, e 
demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação 
do cadastro será confirmada através do e-mail pessoal informado 
pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e 
regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados 
no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão 
pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas 
transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores 
alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza 
por lances ofertados que não sejam recebidos antes do 
fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas na 
ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura 
existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas 
as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor 
Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada, os promitentes vendedores, promitentes 
compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, 
bem como o próprio Executado, que não foram intimados 
pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos 
respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas 
em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos 
Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são 
meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado 
em que se encontram, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento de suas condições, características, 
compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 
- Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado 
de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens 
imóveis de eventuais restrições para construção, averbadas ou 
não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo 
arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser 
depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil 
S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro ao 
arrematante. 5.1. O arrematante pagará imediatamente e 
diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como 
as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de 

depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na 
conta de seu Preposto indicado. 5.2. A conta corrente para a 
realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao 
arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. 
Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) 
realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao 
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 
5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no 
prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, 
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do 
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais 
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante 
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código 
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 8 – Em relação a preferência na 
arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do 
CPC. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o 
leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado 
à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo 
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso 
de arrematação, ser pago imediatamente e diretamente a ele pelo 
arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido 
nos casos de arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso 
no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso 
integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que 
serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de 
arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do 
CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente 
na conta corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no 
leilão. 3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por 
remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a 
comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do 
CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das 
despesas adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja 
interessados em participar do leilão através de oferecimento de 
lances para pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro 
a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início de cada 
leilão, por escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, 
na forma do Art. 895 do CPC e seguintes, e não havendo lances 
on-line para pagamento a vista, a proposta parcelada de maior 
valor, com maior valor de entrada e menor quantidade de parcelas 
será declarada como lance vencedor, devendo o arrematante no 
prazo de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor da 
entrada mediante guia judicial, sendo certo, que o início do 
pagamento das parcelas para quitação do saldo remanescente, 
será após trinta dias o pagamento do valor da entrada, em 
parcelas mensais e sucessivas, devidamente corrigidas, 
depositando-as em conta-judicial à disposição do Juízo deste 
processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio 
imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, 
art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a proposta de 
pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá sobre as 
propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do 
CPC). 6. Cientes os interessados que o imóvel será vendido 
livre e desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130 § 
Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes os 
interessados que ficam sob encargo dos respectivos arrematantes 
todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu 
favor, e ainda, que partir da data da arrematação todas as 
despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as 
despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão 
a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E 
para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi 
expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) 
Executado(s) intimado(s) por intermédio deste Edital da hasta 
pública, na forma do art. 889 do CPC. O edital se encontra 
disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste 
processo. Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022. E eu, Eliane Ferreira 
de Carvalho Callado – Titular de Cartório - Mat. 01-22040, o fiz 
digitar e subscrevo. ANDRÉ FERNANDES ARRUDA – Juiz Titular.

CNseg  espera seguros participando 
com 10% ou mais do PIB
O presidente da 

C o n f e d e r a ç ã o 
Nacional das Se-

guradoras (CNseg), Dyo-
go Oliveira, afirmou que 
o mercado segurador, cuja 
arrecadação equivale atual-
mente a 6,3% do PIB, tem 
potencial para atingir parti-
cipação de 10% ou mais do 
PIB nos próximos anos.

Para Dyogo Oliveira, in-
vestimentos contínuos em 

tecnologia, em produtos 
mais adequados aos mais 
variados tipos de consumi-
dores, sobretudo os nativos 
digitais a caminho do con-
sumo, são algumas variáveis 
em prol da marcha de ex-
pansão do mercado.

O presidente da CNseg 
trata das projeções positivas e 
dos desafios do setor em en-
trevista exclusiva ao canal de 
TV no YouTube, do Sindseg 

PR/MS, na companhia de 
Altevir do Prado, presidente 
do Sindseg PR/MS; do dire-
tor Ramiro Fernandes Dias, e 
do jornalista André Marassi.

No programa, Dyogo 
Oliveira faz também um ba-
lanço da conjuntura atual. E 
avalia os efeitos da inflação 
na economia e, em particu-
lar, no setor. Segundo Dyo-
go, o atual cenário de infla-
ção impacta os valores das 

indenizações em alguns ra-
mos, como em automóvel, 
e reduz o poder de compra 
dos consumidores. Mas, 
pondera, que mesmo dian-
te de desafios como esses, 
o setor segurador nacional 
vem obtendo crescimento 
real de 4% (descontada a 
inflação) e sua arrecadação 
superou a taxa do PIB, que 
foi de 1% no primeiro tri-
mestre de 2022.

Qualicorp inicia comercialização de  
planos de saúde da Seguros Unimed

Associadas da Aconseg-
RJ receberão livro com 
biografia de Osmar Bertacini

“Em 2018, 
quando co-
memoramos 

os 20 anos da Aconseg-RJ, 
prestamos uma homena-
gem a Bertacini, em almoço 
realizado nas belas instala-
ções do Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro. Ele 
ficou bastante emociona-
do”, conta o presidente na 
época, Luiz Philipe Baeta 
Neves, atualmente diretor 
financeiro da entidade, 

“O seguro de vida no 
Brasil deve muito a Osmar 
Bertacini. Muitos de nós 
aprendemos com este mes-
tre, que era umgentleman 
também. Seus ensinamen-
tos e vasto conhecimento 

foram decisivos para ala-
vancar este segmento tão 
importante. A sua história 
será preservada entre nós 
através desta obra para que 
a sua vasta experiência pro-
fissional e de vida fique en-
tre nós como um exemplo a 
ser seguido”, conclui Baeta 
Neves.

O livro –  obra do pre-
miado jornalista Carlos 
Pacheco, editor da revista 
Insurance Corp, foi con-
cluída em janeiro de 2020, 
pela Editora Incremento. 
Pacheco relata que “nar-
rar a trajetória desta `lenda 
viva do mercado´ foi uma 
experiência fascinante, além 
de um enorme privilégio”. A Qualicorp, plata-

forma de escolha 
de planos de saúde 

iníciou a venda de planos de 
saúde no segmento coletivo 
por adesão da Seguros Uni-
med, uma das maiores ope-
radoras do sistema Unimed 
no país. Em continuidade a 
parceria anunciada no ano 
passado, a Qualicorp come-
ça a oferecer inicialmente o 
portfólio de planos da Se-
guros Unimed na Grande 
São Paulo (SP), no Distrito 
Federal, Grande Salvador 
(BA) e em São Luís (MA).

“O acordo com a Seguros 
Unimed, relevante player 
no segmento de saúde e 
seguros, traz toda a expe-

riência, inovação e cuidado 
que a empresa possui na as-
sistência à saúde e medicina 
privada de qualidade”, diz o 
CEO da Qualicorp, Bruno 
Blatt. “Com o início da ope-
ração, adicionamos a nossa 
plataforma, mais alternati-
vas para que os brasileiros 
tenham acesso à saúde de 
qualidade”, completa.

“Na Seguros Unimed, 
contamos agora com uma 
nova estrutura de vendas 
focada em PME e Adesão, 
entendendo e adequando 
os produtos às necessidades 
desses públicos. A parceria 
com a Qualicorp, que vive 
um novo momento admi-
nistrativo, vai contribuir 

para nossas metas de cres-
cimento sustentável. Leva-
mos em consideração na 
negociação, principalmente, 
a mútua responsabilidade 
financeira e a garantia do 
atendimento dos contratos 
que serão comercializados 
em conjunto”, ressalta o 
presidente da Seguros Uni-
med, Helton Freitas.

Com a parceria com a 
Seguros Unimed, a Qua-
li oferecerá os planos de 
saúde ambulatoriais e hos-
pitalares, com abrangência 
nacional, com e sem copar-
ticipação, para que o Clien-
te possa escolher aquele 
que melhor atende às suas 
necessidades e orçamento. 

Os planos de saúde cole-
tivos por adesão estão dis-
poníveis para diversas cate-
gorias profissionais, como 
engenheiros, médicos, psi-
cólogos, professores, entre 
outros.

Os Clientes terão acesso 
à rede da Seguros Unimed 
com hospitais, laborató-
rios e unidades ambulato-
riais de qualidade, além da 
rede credenciada. Os pla-
nos, que podem ser con-
tratados com preços a par-
tir de R$ 275,88, variam 
conforme o tipo de pla-
no, faixa etária do Cliente 
e região escolhida. Há co-
berturas adicionais, como 
planos odontológicos.

‘Educação: um  
caminho seguro’

Faltam 15 dias para 
o encerramento da 
campanha “Educa-

ção: um caminho seguro”, 
de extrema relevância so-
cial, que foi idealizada pe-
la Fenacor e coordenada 
pela “Família em Ação”, 
para amparar crianças e 
jovens em vulnerabilidade 
educacional, que possuem 
dificuldade em acessar 

e permanecer na escola. 
E também na criação de 
oportunidades de carreira 
para jovens do ensino mé-
dio, em busca de coloca-
ção profissional.

A Fenacor conclama a 
todos e todas a abraçarem 
esse projeto que tem tudo 
a ver com a atividade exer-
cida por Corretores de Se-
guros. 
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Petrobras explica rentabilidade e 
comparação com internacionais de petróleo

Limitar o ICMS sobre os 
combustíveis permitirá 
votação de uma PEC

O presidente da 
Câmara dos De-
putados, Arthur 

Lira (PP-AL), disse nesta 
quarta-feira  que a limitação 
do ICMS sobre combustí-
veis (PLP 18/22) permitirá 
a votação de uma proposta 
de emenda à Constituição 
(PEC) para que os estados 
e o Distrito Federal possam 
zerar o tributo. A tramita-
ção começará pelo Senado.

“Essa PEC poderá facul-
tar aos governos estaduais 
zerar o ICMS para óleo die-
sel, GNV e gás de cozinha, 
além também de zerar tri-
butos federais (PIS, Cofins 
e Cide-Combustíveis), em 
uma luta diária, perene, de 
não inércia do Poder Legis-
lativo para a proteção dos 
mais vulneráveis no Brasil”, 
afirmou Arthur Lira.

O presidente da Câma-
ra destacou que o cenário 
externo não é favorável no 
momento. “Há um proces-
so inflacionário, uma crise 
de combustíveis e de ener-
gia e uma guerra entre dois 
países”, disse. “A nossa luta 
não é contra os governa-
dores, nem eles contra nós, 
mas é de todos a favor da 
população.”

Autor da proposta que 
limita o ICMS sobre os 
combustíveis, que agora 
vai à sanção presidencial, 
o deputado Danilo For-
te (União-CE), comentou 
que a medida não será su-
ficiente para segurar pre-
ços. “Isso não depende 
do Brasil só, depende do 
mundo, o que nós estamos 
fazendo é reduzir impos-
to”, comentou.

Segundo o deputado 
Weliton Prado (Pros-MG), 
a redução nos tributos de-
veria ir além. “A redução 
do ICMS sobre energia, 
combustíveis, telefonia e 
internet faz justiça às pes-
soas mais pobres, mas não 

dá para aceitar nem admitir 
que setores da mineração 
paguem um imposto baixo 
ou não paguem nada”, dis-
se.

Petrobras

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias, para o lí-
der do PCdoB na Câmara, 
deputado Renildo Calheie-
ros (PCdoB-PE), a aprova-
ção de limites para o ICMS 
sobre combustíveis poderá 
até ser inócua. “Daqui a 
alguns dias, todos veremos 
que não valeu de nada, por-
que qualquer redução que 
se consiga agora será engo-
lida pelo próximo aumen-
to”, afirmou.

“O interesse que prevale-
ce é o dos acionistas da Pe-
trobras, da Bolsa de Nova 
Iorque. A Petrobras oferece 
aos acionistas lucros seis ve-
zes maiores do que os dos 
acionistas de outras empre-
sas, e isso é um absurdo”, 
continuou Calheiros, ao de-
fender mudanças na políti-
ca de preços praticada pela 
Petrobras.

Desde 2016, a Petrobras 
adota a política de Preços 
de Paridade de Importação 
(PPI), que vincula o valor 
dos derivados de petró-
leo nas refinarias à cotação 
do petróleo em dólares no 
mercado internacional. As-
sim como sobem, os preços 
podem cair – recentemen-
te, porém, as altas têm sido 
mais frequentes.

O deputado Hildo Rocha 
(MDB-MA) também criti-
cou a estratégia da empre-
sa. “A diminuição do ICMS 
ocorrerá, mas se o preço do 
petróleo subir no mercado 
internacional, sem dúvi-
da nenhuma vai aumentar 
aqui, até porque a política 
da Petrobras é boa para a 
empresa, mas não é boa pa-
ra o Brasil”, disse Rocha.

Finanças descentralizadas 
são uma das inovações em 
blockchain que mais crescem 

Margem e lucro líquidos são informações insuficientes

Em resposta à notí-
cia publicada nesta 
quarta-feira pelo 

UOL, a Petrobras divulgou 
nota esclarecendo que a 
rentabilidade da companhia 
está em linha com os seus 
pares da indústria mundial 
do petróleo. A companhia 
disse que o lucro líquido e 
margem líquida são infor-
mações insuficientes para 
comparar negócios diferen-
tes. Em 2021, a rentabilida-
de da Petrobras, medida pe-
lo Retorno sobre o Capital 
Empregado (ROCE), foi 
de 7,8%, sendo compatível 
com a média obtida pe-
las maiores petrolíferas no 
mesmo período, de 13,1%. 
No primeiro trimestre de 
2022, o ROCE da Petro-
bras foi de 9,9%, conforme 
informou a nota.

Segundo a petroleira, os 
resultados econômicos re-
centes da Petrobras têm si-
do influenciados, principal-
mente, por sua estratégia de 
maior eficiência, redução de 
custos e investimentos res-
ponsáveis, como na produ-
ção de petróleo e gás natu-
ral no pré-sal. Cerca de 80% 

dos ganhos da companhia 
nos últimos anos foram 
provenientes das atividades 
de Exploração e Produção 
(E&P). Não são, portanto, 
resultados da comerciali-
zação de combustíveis no 
mercado interno.

“Embora as empresas 
citadas na matéria sejam 
todas do setor de petróleo 
e gás natural, elas possuem 
portfólios de negócio dis-
tintos. Algumas são focadas 
em E&P, como a Petrobras, 
enquanto outras possuem 
participação relevante em 
distribuição e trading de 
combustíveis”, citou a nota.

A nota acrescenta que o 
negócio de E&P do pré-
sal possui margens de lu-
cro muito maiores do que 
a atividade de distribuição 
e trading, que opera com 
margens menores. Mas isso 
tem uma contrapartida: o 
E&P demanda investimen-
tos bilionários e de alto ris-
co, que são realizados anos 
antes do início da produção 
de petróleo e geração de 
receita do projeto. Esses in-
vestimentos realizados não 
aparecem nos números de 

lucro líquido e margem lí-
quida da companhia.

Comparação

De acordo com a Petro-
bras, a análise comparativa 
de lucratividade é, portan-
to, insuficiente quando se 
compara diferentes portfó-
lios de negócio. É preciso 
comparar o lucro gerado 
com o capital investido, in-
dicando a rentabilidade re-
al do negócio. Isso fornece 
uma visão mais completa e 
permite comparar empresas 
de diferentes indústrias ou 
aquelas com atuação dis-
tinta dentro de um mesmo 
setor.

“Deve-se ter cautela com 
a observação da lucrativida-
de reportada pelas empre-
sas, uma vez que pode estar 
sujeita a efeitos de receitas 
e despesas não recorrentes. 
Neste ponto, cabe destacar 
que empresas citadas na 
matéria reconheceram per-
das substanciais não recor-
rentes em seus demonstrati-
vos financeiros do primeiro 
trimestre de 2022, em fun-
ção sobretudo da retirada 

de seus negócios da Rússia, 
impactando negativamente 
a lucratividade”, argumenta 
a petroleira.

Pagamentos

Somente no primeiro 
trimestre de 2022, a Petro-
bras pagou R$ 70 bilhões 
aos cofres públicos entre 
tributos e participações go-
vernamentais, praticamente 
o dobro do valor recolhido 
no mesmo período de 2021.

No ano passado, a em-
presa recolheu R$ 203 bi-
lhões em tributos próprios 
e retidos, maior valor anu-
al já pago pela companhia, 
um aumento de 70% em 
relação a 2020. Adicio-
nalmente, o montante 
destinado pela Petrobras 
neste ano em dividendos 
para a União soma cerca 
de R$ 32 bilhões até julho. 
“Esses valores expressivos 
demonstram que as ativida-
des da Petrobras retornam 
muito mais para a sociedade 
brasileira por meio de arre-
cadação e dividendos do 
que em lucro para a própria 
empresa”, destacou a nota.

A tokenização (trans-
formação de ati-
vos “físicos” ou 

direitos de propriedade em 
ativos digitais negociáveis 
em ambientes de finanças 
descentralizadas -DeFi) 
usa a tecnologia blockchain 
como infraestrutura para 
deslanchar a economia dos 
criptoativos, garantindo a 
segurança, o registro das 
transações ao longo da vida 
e a prova de propriedade. 

“Na prática, o software 
entra substituindo inter-
mediários tradicionais nes-
sas transações”, destacou a 
newsletter Conexão DeFi, 
sobre finanças descentra-
lizadas da Associação Bra-
sileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima).

Mesmo com o mercado 
de cripto em tumulto, as fi-
nanças descentralizadas são 

uma das inovações em blo-
ckchain que mais crescem 
atualmente: o valor geral 
dos ativos depositados em 
transações (value locked), 
que era de US$ 700 milhões 
em dezembro de 2019, che-
gou a US$ 112 bilhões no 
início de junho de 2022, se-
gundo o dashboard do De-
Fi Llama. 

Lembrando que a crip-
tomoeda mais conhecida, 
o bitcoin, acumula desva-
lorização de mais de 30% 
este mês, a pior marca em 
sua história. Somente na 
segunda-feira (13), a moeda 
digital despencou 16%. Os 
especialistas apontam que 
um dos culpados pela que-
da neste dia foi o serviço 
de negociações de cripto, 
Celsius, que anunciou uma 
paralisação dos saques, ci-
tando “condições extremas 
de mercado”.
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