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Emprego sobe 
na Espanha 
após mudanças 
na reforma

A Espanha registrou cresci-
mento do emprego por tempo in-
determinado e redução do núme-
ro de desempregados no primeiro 
trimestre de 2022 em relação a 
igual período de 2021. Os dados 
são do Instituto Nacional de Es-
tatística (INE). A queda ocorreu 
após mudanças na reforma traba-
lhista. Os números, porém, ainda 
são influenciados pela base de 
comparação, já que no ano pas-
sado ainda havia forte efeito da 
pandemia.

O número de ocupados foi esti-
mado em 20,085 milhões. Houve 
ligeira queda (-0,5%) em relação 
ao último trimestre do ano pas-
sado e crescimento de 4,57% em 
relação ao início de 2021, ou 878 
mil empregados a mais, de acordo 
com reportagem da Rede Brasil 
Atual (RBA).

Segundo o INE, o número 
de desempregados foi a 3,175 
milhões. A taxa de desemprego 
(13,65%) ficou praticamente es-
tável ante dezembro e caiu 2,33 
pontos nos últimos 12 meses.

O emprego por tempo inde-
terminado aumentou em 764.800 
na Espanha, enquanto o emprego 
por tempo parcial teve acréscimo 
de 113.100. Esse é um dos pon-
tos centrais da revisão da reforma 
trabalhista aprovada em fevereiro 
de 2022. A mudança criou regras 
mais restritivas nas contratações 
temporárias.

Preço do cobre cai 
25% desde o valor 
máximo em 2022

O preço do cobre ficou em 
US$ 361,8 por libra nesta sexta-
feira, o menor valor desde feverei-
ro de 2021, informou a Comissão 
Chilena de Cobre (Cochilco) do 
Ministério de Minas. O metal é o 
principal produto de exportação 
do Chile.

A entidade salientou que o co-
bre registou uma queda de 17,4% 
desde o início do ano, bem co-
mo uma de 3,7% nesta semana. 
Comparado com o preço máxi-
mo de 2022, de US$ 486,70 por 
libra, o custo da matéria-prima 
diminuiu 25,7%.

Segundo a Cochilco, nesta se-
mana o ciclo de queda do preço 
do metal se acentuou, devido aos 
riscos de recessão nos Estados 
Unidos e na Europa, juntamente à 
desaceleração do consumo e à alta 
da inflação.

Fertilizantes e 
óleo reduzem 
superávit 
comercial

O encarecimento do preço de 
vários itens importados, especial-
mente fertilizantes e petróleo, fez 
o superávit da balança comercial 
encolher em junho. No mês pas-
sado, o país exportou US$ 8,814 
bilhões a mais do que importou, 
queda de 15,4% em relação ao 
registrado em junho do ano pas-
sado. Apesar do recuo, esse é o 
segundo melhor resultado para o 
mês desde o início da série histó-
rica, em 1989, só perdendo para 
junho de 2021.

No primeiro semestre, a ba-
lança comercial acumula superá-
vit de US$ 34,246 bilhões. Isso 
representa 8,2% a menos que o 
registrado de janeiro e junho do 
ano passado. O saldo é o segun-
do melhor da história para o perí-
odo, perdendo apenas para 2021, 
quando o superávit tinha fechado 
o primeiro semestre em US$ 37 
bilhões nesse intervalo.

No mês passado, o Brasil ven-
deu US$ 32,675 bilhões para o ex-
terior e comprou US$ 23,861 bi-
lhões. Tanto as importações como 
as exportações bateram recorde 
em junho, desde o início da série 
histórica, em 1989. As exporta-
ções subiram 15,6%, e as impor-
tações, 33,7%.

O recorde das importações 
e das exportações, no entanto, 
deve-se ao aumento dos preços 
internacionais das mercadorias. 
No mês passado, o volume de 
mercadorias exportadas su-
biu em média apenas 0,1% na 
comparação com junho do ano 
passado, enquanto os preços au-
mentaram 14,6%.

Estados reduzem ICMS, mas  
dólar pode elevar combustíveis

Sanções contra Rússia levam inflação
na Europa para perto de 2 dígitos

A inflação na Zona do Eu-
ro atingiu novo recorde, 
com os preços ao consu-

midor subindo 8,6% em junho em 
relação ao ano anterior, segundo 
dados divulgados na sexta-feira 
pelo Eurostat. A agência de esta-
tísticas da União Europeia disse 
que o aumento dos preços ao con-
sumidor nos 19 países que usam o 
euro aumentou ainda mais em re-
lação ao recorde anterior de 8,1% 
registrado em maio. A inflação es-
tá em seu nível mais alto desde que 
os registros do euro começaram, 
em 1997.

O salto foi impulsionado pelo 
aumento dos custos de alimen-
tos e energia, à medida que o 
conflito da Rússia com a Ucrânia 
e as ameaças ao fornecimento 
de gás continuam aumentando 
as contas. Quase metade dos 19 
países da Zona do Euro atingiu a 
inflação de dois dígitos, mostram 
os dados.

Enquanto a inflação na Ale-
manha e na Holanda caíram li-
geiramente em junho, a Espanha 
estabeleceu um recorde, atingin-
do dois dígitos. Espera-se que a 
Estônia registre a taxa de inflação 

mais alta, com 22%, seguida pela 
Lituânia, com 20,5%.

Os preços da energia dispara-
ram 41,9% em comparação com 
39,1% em maio, enquanto os pre-
ços de alimentos, álcool e tabaco 
subiram 8,9%, acima dos 7,5% em 
maio.

O economista sênior da zona 
do euro do ING Bank, Bert Co-
lijn, escreveu em um blog que a 
“leitura feia da inflação” aumenta 
a pressão sobre o Banco Central 
Europeu para “agir rapidamente”, 
de acordo com a agência de notí-
cias Xinhua.

Ao menos 11 governos anunciaram queda do imposto

Os governos do Rio de Ja-
neiro e de Minas Gerais 
decidiram, nesta sexta-

feira, reduzir as alíquotas de ICMS 
sobre combustíveis. Até a tarde des-
ta sexta-feira, ao menos 11 estados 
haviam anunciado a redução: Espí-
rito Santo, Bahia, Goiás, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina e São Paulo, além de 
Rio e Minas.

A alíquota do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
caiu de 32% para 18% no Rio de 
Janeiro. A medida está no Decreto 
48.145, publicado em edição extra 
do Diário Oficial do estado nesta sex-
ta-feira. A redução vale para com-
bustíveis, energia elétrica, comuni-

cações e transporte coletivo.
O governador Cláudio Castro, 

candidato à reeleição, espera que a 
redução no preço da gasolina será, 
em média, de R$ 1,19. Ele ressal-
tou que a redução está saindo por 
decreto, mas que vai como projeto 
de lei para a Assembleia Legislati-
va. “O preço médio [do litro] da 
gasolina no Rio de Janeiro hoje é 
R$ 7,80”, disse Castro. O número 
é superior ao apurado pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis (ANP), 
que ficou em R$ 7,637. “Acredi-
tamos que, com essa redução, ha-
verá uma diminuição de R$ 1,19, 
fazendo com que o preço médio 
seja de R$ 6,61”, disse o governa-

dor do Rio de Janeiro. Estima-se 
que o estado deixe de arrecadar 
R$ 3,9 bilhões apenas neste ano 
com a redução do imposto.

A redução do imposto, porém, 
pode representar diminuição dos 
preços apenas a curto prazo. Nes-
ta sexta-feira, o dólar comercial 
fechou em alta de 1,68%, cotado a 
R$ 5,32. O dólar mais forte pode 
pressionar a Petrobras a reajus-
tar os combustíveis, para seguir a 
política do Preço de Paridade de 
Importação (PPI). Se o novo pre-
sidente da estatal não seguir o de-
sejo do presidente Jair Bolsonaro, 
um novo reajuste eliminaria par-
cialmente os ganhos com a queda 
do ICMS.
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Potencial comparado 
à navegação em torno 
da África, há 500 anos

Cai a máscara da 
eficiência com que se 
querem classificar os 

programas sociais

As rotas do Ártico: meta 
estratégica prioritária

As longas filas da  
pobreza e o auxílio brasil

Por Edoardo Pacelli

O aquecimento global está 
transformando as rotas 
do Ártico como meta 

estratégica prioritária para um país 
como a Rússia. Moscou tem a opor-
tunidade de acessar os mares cruciais 
do comércio global, desencadeando 
uma competição geoestratégica en-
tre potências.

Falando no Fórum Econômico 
de São Petersburgo, há alguns dias, 
o poderoso Igor Sechin, líder da 
petrolífera russa Rosneft, falou so-
bre o Ártico. Para ser mais preciso, 
em um discurso cheio de retórica 
antiocidental, ele disse que a “Arca 
de Noé” para salvar a Rússia dessa 
inundação universal, indescritível, 
desencadeada pelo Oeste, “está lo-
calizada no Ártico russo e é chama-
da de Vostok Oil”.

Este gigantesco 
projeto petrolífero, 
desenvolvido ao 
longo das margens 
remotas do grande 
rio Yenisey, é “o 
único no mundo capaz de trazer 
um efeito estabilizador ao mercado 
petrolífero”, disse Sechin – demon-
strando como a Rússia já está lidan-
do com um possível descolamento 
da Opep, da trajetória comum aqui 
realizada. Este descolamento tam-
bém está ligado às quotas de mer-
cado que Moscou está a garantir, 
com descontos extras, como os que 
lhe permitiram ultrapassar a Arábia 
Saudita entre os fornecedores da 
China.

O oligarca putiniano acrescentou 
que o projeto prevê a exportação 
pela “Rota do Mar do Norte” e que, 
consequentemente, “não haverá de-
pendência de empresas estrangeiras 
e cadeias logísticas”. Além disso, 
o projeto não é tecnologicamente 
difícil para a Rosneft desenvolver: 
“Temos todas as habilidades, os 
conhecimentos e a experiência ne-
cessários e, neste tipo de projeto, 
98% da tecnologia é produzida na 
Rússia”.

Se com a primeira ênfase reivin-
dica a hegemonia russa nas rotas do 
Ártico, com a segunda torna-se ne-
cessário, visto que os componentes 
petrolíferos estão sancionados des-
de julho de 2016, após a anexação 
ucraniana, em 2014.

A Vostok Oil deverá produzir 
até 115 milhões de toneladas de 
petróleo anualmente, até 2033. O 
oligarca russo está ciente de que a 
mineração será lucrativa porque, nas 
próximas décadas, as rotas do Ár-
tico se tornarão um hub – a partir 
do Norte – e utilizável para vários 
tipos de negócios.

A Rússia sempre teve forte in-
teresse pela região, principalmente 
porque é onde se concentra seu 
maior litoral. Linhas que, há anos, 
fazem parte de uma espécie de 
frustração russa, tão difíceis de 
navegar (especialmente em certas 
épocas do ano) e, portanto, não 
cruciais para o comércio global 
– isso está ligado à constante am-
bição estratégica de acesso aos 
pontos quentes do mar, como o 
Mediterrâneo (a anexação da Cri-
meia, a intervenção na Síria, as 
atividades na Líbia, as tentativas 
de abrir uma base no Sudão tam-
bém estão ligadas a isso).

Agora que a mudança climática – 
relacionada ao aquecimento global 
– está derretendo o gelo do Polo 
Norte a uma taxa três vezes maior 
que a do resto do planeta, as águas 
do extremo norte se tornaram um 

grande elemento 
de interesse. O au-
mento do potencial 
de navegação coin-
cide com a possibi-
lidade de explorar as 

capacidades da região em termos 
de recursos naturais, tornando ex-
ploráveis os reservatórios do Ártico 
(de gás, petróleo).

Ao longo dos próximos anos, 
assistiremos, rapidamente, à ab-
ertura de novas rotas oceânicas, 
capazes de unir o Oriente ao 
Ocidente, o Pacífico ao Atlân-
tico, passando pelo norte. Isto 
terá um impacto potencial, a nível 
econômico, comercial, estraté-
gico, geopolítico, que podemos 
facilmente comparar com o que 
foi determinado, há 500 anos, pela 
descoberta da rota, ao redor do 
continente africano ou aquela para 
a América ou, mais recentemente, 
pela abertura de canais como o de 
Suez e o de Panamá.

Esse desenvolvimento fará de 
territórios como o Mar do Norte, o 
Báltico, a Islândia e a Groenlândia 
um centro de competições. Igual-
mente, um papel central será des-
empenhado pela península escan-
dinava, o que torna a inclusão da 
Suécia e da Finlândia na Otan um 
elemento de grande interesse tam-
bém do ponto de vista ártico.

A Rússia sabe que tem vanta-
gens no jogo do Ártico, mesmo 
que seja pela conotação geográ-
fica que abrange grande parte 
da região. Moscou quer explorar 
essas vantagens potenciais para 
avançar pensando em seu próprio 
papel global.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor de 
pesquisa do CNR (Itália), editor da revista 

Italiamiga e vice-presidente do Ideus.

Por Wagner Balera

Note bem! Não foi por 
erro de grafia que a 
palavra “brasil” foi es-

crita em minúsculo. Ainda nestes 
dias, os jornais noticiam que a fi-
la de famílias à espera do benefí-
cio de que carecem desesperada-
mente atingiu a marca espantosa 
de 2,8 milhões. Isso mesmo! O 
benefício é criado, mas não pro-
cessado.

Lembra as longas filas forma-
das às portas da Previdência So-
cial, nas quais se vendiam senhas 
para o segurado conseguir entrar 
na fila. Só um brasil minúsculo 
seria capaz de tratar desse modo 
os desamparados, a quem a Con-
stituição Cidadã concedeu as-
sistência social.

Quando será o dia D e a 
hora H da concessão do bene-
fício? Ou, mais propriamente, 
em que momento a família 
receberá a quantia que lhe foi 
destinada legalmente e que, 
portanto, não é um favor do 
governo?

Todos sabemos que o proces-
samento dessas prestações seria 
extremamente simplificado se o 
cadastro oficial da comunidade 
protegida tivesse sido elaborado 
para valer. São bem conhecidos 
e identificados os pobres. Rece-
beram – quase 70 milhões de 
pessoas – o auxílio emergencial. 
Tudo devidamente cadastrado, 
sem nenhuma dúvida sobre tal 
fato. É claro, houve fraudes. E 
as fraudes foram detectadas com 
consequente saneamento do ca-
dastro.

Ocorre que o Cadastro Único 
não passa de ficção. Não é úni-
co, porque se multiplica como 
cogumelos. Antes, deve haver o 
CPF; quiçá o Título de Eleitor 
(que, agora, não pode ser emit-
ido porque o período eleitoral se 
avizinha). E assim por diante.

E, do impasse deliberado – e, 
ao parecer, propositado, do ca-
dastro dos descadastrados – se 
chega a essa fila paralisada, na 
qual os que esperam, desesper-
am.

Falta dinheiro? Não, con-
quanto o Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza tenha si-
do brutalmente esvaziado. Falta 
estrutura? Não, pois os bancos 
oficiais e a própria Previdência 
estão acostumados a processar 
benefícios.

A existência da fila retira a 
máscara de um Estado que se 
quer moderno; que se pretende 
perfilado com as maiores econo-
mias do mundo (é a quinta, oi-
tava, nona ou décima segunda?) 
que quer ingressar no clube dos 
grandes, sem fazer a lição de ca-
sa para com os pobres de marré, 
marré, marré.

Veja-se, a só existência da 
fila retira a máscara da eficiên-
cia com que se querem clas-
sificar os programas sociais 
brasileiros. Não é irônico que 
quem cuida (ou, deveria cui-
dar disso) tenha o nome de 
Ministério da Cidadania? Que 
cidadania é essa?

Um ser político que morreu 
há 30 anos fez para os out-
ros e para si mesmo essa per-
gunta: que país é esse? Ah! Há 
coisas que funcionam. Ainda 
que de modo estranhável, as-
sim que alguém é aposentado 
pelo INSS recebe uma oferta 
de empréstimo consignado. 
Mas, esta é só uma nota de 
rodapé.

Como seria bom se esses po-
bres pudessem se unir numa fi-
la física de muitos quilômetros 
– a teoria das filas visivelmente 
poderia explicar as diversas 
razões pelas quais essa chegou 
a tanto e, aqui, por brevidade, 
podemos identificar uma delas: 
incompetência – e se colocas-
sem em marcha rumo à Cidada-
nia para, de mãos estendidas, 
reclamarem em alto e bom som 
os seus direitos constitucionais, 
além de trato conforme a dig-
nidade inerente a toda a pessoa 
humana.

A fila teria mais do que o 
dobro da extensão que liga o 
Oiapoque ao Chuí! Respeitada, 
é claro, a distância regulamentar 
exigida pelas regras sanitárias 
do atual estado de pandemia. 
Todos, devidamente munidos 
das essenciais máscaras prote-
toras.

Nas vezes em que já se co-
mentou a problemática das filas, 
algo frequente nos programas 
sociais, e, dentre eles aqueles que 
colocam em risco o bem maior 

– a vida – do cidadão, como são 
as filas de transplantes, constat-
ava-se a perene permanência de 
um Estado cujas engrenagens 
apresentam-se com aquilo que as 
escrituras denominam “a lepra 
das estruturas” quase como um 
mecanismo defeituoso que sem-
pre, e em todo o lugar, opera na 
sistemática exclusão dos mais 
pobres.

E se os sistemas informáticos 
estivessem ligados e interligados 
de modo pleno? E se equipes 
especiais, formadas por snip-
ers do bem que, com precisos 
movimentos, trabalhassem dia 
e noite para a imediata outorga 
dos benefícios em prol das mil-
hões de famílias que clamam por 
auxílio?

É evidente que falta articu-
lação aos programas sociais, a 
começar pela já indicada e pre-
cária configuração dos bancos de 
dados.

O verdadeiro cadastro úni-
co, quer seja o CPF com nome 
modificado para CPH, cadastro 
da pessoa humana; quer seja 
qualquer outro, como o social 
security card dos americanos; 
também pode surgir de um mu-
tirão semelhante àqueles que a 
finada LBA realizada periodi-
camente para lançar no registro 
civil os milhares de nascidos não 
registrados.

O antigo computador central 
da Dataprev tinha o apelido de 
“burrão”. Hoje, a memória do 
burrão não comportaria todos 
os dados dos pobres – mais de 
30 milhões, segundo os recentes 
registros – mas os mesmos pres-
supostos de cadastramento, ele-
mentares, seguem servindo para 
essa utilidade essencial.

Qualquer agência do Cor-
reio, qualquer casa lotérica, 
qualquer loja de departamen-
tos, poderia ser chamada a ali-
mentar o cadastro único, com 
os devidos cuidados de pro-
teção de dados.

Eis o que falta para o brasil 
ganhar a letra maiúscula: que se 
levante do eterno berço esplên-
dido e marche junto com os mil-
hões de desamparados rumo a 
um futuro melhor.

Wagner Balera é professor titular de 

Direito Previdenciário e de Direitos 

Humanos na Faculdade de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP).
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Indústria naval apresenta 
propostas para eleições 2022

A indústria naval brasileira vivia, em 2014, momento de 
ápice, com a política de conteúdo local e as enco-

mendas da Petrobras. O setor avançou, em média, 19,5% 
ao ano entre 2000 e 2013 (dados do Ipea). O número de 
empregos chegou a 80 mil diretos e 400 mil indiretos. 
Passados 8 anos, a quantidade de trabalhadores caiu para 
a casa dos 20 mil. Dos 28 estaleiros associados no final 
de 2014, muitos não estão operando, e os que restaram 
encontram-se na UTI. A análise é de Ariovaldo Rocha, 
presidente do Sinaval, o sindicato que congrega a indústria 
da construção naval.

Em ano de eleição, renovam-se as esperanças de que 
o quadro se inverta. O Sinaval divulgou documento com 
as demandas para que o setor possa retomar seu papel 
na economia brasileira, voltando a ter a importância que 
outras nações como a nossa dedicam à área naval. Entre 
as principais:

– Manter e aperfeiçoar a política pública de preferên-
cia local nos fornecimentos de navios e plataformas de 
produção de petróleo

– Assegurar recursos ao Fundo da Marinha Mercante 
(FMM) para ampliar a construção local de navios

– Assegurar, por uma política industrial adequada, o 
nível do conteúdo local

– Aperfeiçoar a Lei da Navegação para ampliar a 
construção local de navios por operadores de transporte 
marítimo de cabotagem e de longo curso

– Manutenção da desoneração fiscal nos fornecimentos 
para a construção naval

Fundamentalmente, ter uma visão estratégica sobre o 
papel da construção naval de assegurar o fornecimento, 
no Brasil, de navios e equipamentos para transporte marí-
timo e produção de petróleo em águas territoriais brasilei-
ras.

Inovação em queda

Caiu o número de pedidos de registro de patentes no 
Brasil nos 4 primeiros meses de 2022, em comparação ao 
mesmo período de 2021. Segundo o Boletim Mensal do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de janeiro a 
abril deste ano houve 8.407 solicitações de patentes contra 
8.527 no ano passado, redução de 1,4%.

Especializado em Direito de Propriedade Intelectual, 
o advogado Luis Fernando Matos Jr., sócio-fundador do 
escritório Matos & Associados, avalia que esse resultado 
preocupa, pois os pedidos de patente funcionam como 
indicador para medir o progresso tecnológico dos países. 
Pior ao se considerar que, em 2021, o país enfrentava uma 
das piores ondas da pandemia. “Isso leva a crer que o país 
não tem dedicado os investimentos necessários a tecnolo-
gia e inovação”, alerta o especialista.

Rombo

Os gastos com os militares inativos cresceram quase 
R$ 150 bilhões, ou 36%, de 2020 para 2021, mostra o 
Tribunal de Contas da União (TCU). Pularam de R$ 406 
bilhões para R$ 555 bilhões. Com a Reforma da Previdên-
cia, Guedes tirou R$ 100 bi por ano dos civis.

Rápidas

A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) 
comemorou seus 80 anos com evento no Circo Voador 
nesta quinta-feira. Estiveram presentes, entre outros dos 
meios político, sindical e do 3º setor, os pré-candidatos ao 
governo Marcelo Freixo (PSB) e ao Senado André Ceci-
liano (PT) *** A Rede Megamatte investe na expansão no 
Centro Oeste e participará da feira de franquias Franchi-
se4U, em Brasília.

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - CPL/SEMUS 

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
LICITAÇÃO Nº: 006/SEMUS/2022 / MODALIDADE: PREGÃO 
PRESENCIAL / PROCESSO: 596/2022 / REQUISITANTE: SECRETARIA 
MUNICIPAL SAÚDE / REALIZAÇÃO: 12/07/2022 / HORA: 10:00 hs / 
O Município de Japeri, Estado do Rio de Janeiro, torna público e para 
conhecimento das empresas interessadas em participar da licitação 
supramencionada, a qual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO 
DE CORRELATOS, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE – SEMUS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO O 
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 
(DOZE) MESES, comunica que foi efetuada alteração no Edital, sendo 
adicionado o item 9.2.4.1.3 – “Autorização de funcionamento de Empresas 
(AFE) emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 
em conformidade com o item ofertado, inclusive autorização especial 
no caso de medicamentos sujeitos a controle especial observadas as 
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), nos itens 
em que couber a exigência.” Com base no art. 21, § 4º, da Lei 8.666/93 
fica mantida a data do certame para o dia 12/07/2021. Permanecem 
inalteradas as demais condições do Edital. Japeri – RJ, 01 de julho de 2022.

CAÍQUE PEREIRA RIBEIRO
Pregoeiro – CPL/SEMUS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COPRERJ - COOPERATIVA 

DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, 
REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Diretor Presidente da COPRERJ - COOPERATIVA DE CONSUMO DOS 
PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES 
E PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 
21.551.464/0001-66, NIRE 33.40005368-1, Inscrição Estadual nº 11.082.890, 
com sede na Rua Lucio Meira 330, sala 105, Várzea, Teresópolis/RJ, CEP 
25953-001, convida a presença de todo o quadro societário composto 
de (24) vinte e quatro cooperantes para comparecer em sua sede no 
dia 16/07/2022 com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada as 
09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para participar SEGUNDA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a seguinte 
pauta: (1) Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, eleição e posse 
para suprir vacância em cargo Diretivo. Petrópolis/RJ, 04 de julho de 2022. 
Edson Felipe Rodrigues Pimentel – Diretor Presidente – CPF 910.552.537-34.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados, 
que, no dia 18 de julho de 2022 às 10h00min, no auditório do CLUBE 
DE ENGENHARIA, situado à Av. Rio Branco nº 124, 22º andar, Centro, 
Rio de Janeiro/RJ, realizará o leilão APLDETROCPG01-22, na forma 
online e presencial, dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer 
título, classificados como sucatas inservíveis e não reclamados por seus 
proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data do 
recolhimento, sendo obrigatório a realização do esmagamento total no 
local, conforme Portaria DETRO/PRES nº 1537 de 04 de agosto de 2020, 
tendo como leiloeiro o Sr. GEILSON ALMEIDA, devidamente matriculado na 
JUCERJA sob o nº 287. A cópia do edital poderá ser consultada através dos 
sites www.detro.rj.gov.br / www.aplleiloes.com.br.

Índice de Preços ao Produtor  
(IPP) sobe 1,83% em maio
Em maio de 2022, 

os preços da in-
dústria subiram 

1,83% frente a abril. O 
acumulado no ano atingiu 
9,06% e o acumulado em 
12 meses chegou a 19,15%. 
Em maio, das 24 ativida-
des analisadas, 21 tiveram 
alta de preços. O Índice de 
Preços ao Produtor (IPP) 
das Indústrias Extrativas 
e de Transformação mede 
os preços de produtos “na 
porta de fábrica”, sem im-
postos e fretes, e abrange 
as grandes categorias eco-
nômicas: bens de capital, 
bens intermediários e bens 
de consumo (duráveis, se-
miduráveis e não duráveis).

Em maio de 2022, os 
preços da indústria subi-
ram 1,83% frente a abril. 
As quatro maiores varia-
ções foram em: indústrias 
extrativas (12,50%); papel 
e celulose (4,96%); fumo 

(4,55%); e outros equi-
pamentos de transporte 
(3,96%). As maiores influ-
ências ocorrem em: Indús-
trias extrativas (0,66 ponto 
percentual), refino de pe-
tróleo e biocombustíveis 
(0,36 p.p.) papel e celulo-
se (0,14 p.p.) e metalurgia 
(0,14 p.p.).

O acumulado no ano atin-
giu 9,06%, ante 7,09% em 
abril/2022. As maiores va-
riações foram em: indústrias 
extrativas (30,71%), refino de 
petróleo e biocombustíveis 
(26,37%), vestuário (10,17%) 
e papel e celulose (9,58%). Já 
os setores de maior influên-
cia foram: refino de petróleo 
e biocombustíveis: 2,94 p.p., 
indústrias extrativas: 1,50 
p.p., alimentos: 1,39 p.p. e 
outros produtos químicos: 
0,80 p.p.

O acumulado em 12 meses 
foi de 19,15%, ante 18,16% 
em abril/2022. As quatro 

maiores variações foram: re-
fino de petróleo e biocom-
bustíveis (53,79%); outros 
produtos químicos (35,88%); 
fabricação de máquinas e 
equipamentos (23,38%); e 
produtos de metal (21,92%). 
As maiores influências fo-
ram em refino de petróleo e 
biocombustíveis (5,38 p.p.); 
alimentos (3,70 p.p.); outros 
produtos químicos (3,18 
p.p.); e veículos automotores 
(1,00 p.p.).

A variação de preços de 
1,83% em relação a abril 
repercutiu da seguinte ma-
neira entre as grandes cate-
gorias econômicas: 2,04% 
de variação em bens de ca-
pital; 2,43% em bens inter-
mediários; e 0,77% em bens 
de consumo, sendo que em 
bens de consumo durável 
foi de 0,62%, e nos bens 
de consumo semiduráveis e 
não duráveis foi de 0,80%.

A principal influência den-

tre as Grandes Categorias 
Econômicas foi exercida por 
bens intermediários, cujo pe-
so na composição do índice 
geral foi de 59,25% e respon-
deu por 1,43 p.p. da variação 
de 1,83%. Completam a lista, 
bens de consumo, com influ-
ência de 0,27 p.p. e bens de 
capital com 0,14 p.p. No caso 
de bens de consumo, a influ-
ência se divide em 0,03 p.p., 
devido à variação nos preços 
de bens de consumo durá-
veis, e 0,23 p.p. associado à 
variação de bens de consumo 
semiduráveis e não duráveis.

No acumulado no ano 
(9,06%), a variação foi de 
5,70%, no caso de bens de 
capital; 10,16% em bens in-
termediários; e 7,84% em 
bens de consumo - sendo 
que bens de consumo du-
ráveis acumulou variação de 
4,72%, e bens de consumo 
semiduráveis e não durá-
veis, 8,44%.

Caixa: desconto de até 44% para 
regularizar penhor em atraso

A Caixa lançou a 
campanha Recu-
pera Penhor, que 

até 29 deste mês oferece aos 
clientes, com contratos em 
atraso há mais de 60 dias, a 
oportunidade de regularizar 
a situação. O desconto para 
renovar, liquidar ou pagar 
parcelas vencidas pode che-
gar a 44%. Para regularizar, 
o cliente deve procurar uma 
das mais de 4,2 mil agências 
do banco em todo Brasil. 
No Estado do Rio de Ja-
neiro, são 16.794 contratos 
elegíveis para regularização. 
As unidades com serviço de 
penhor disponível podem 
ser consultadas no site da 
Caixa.

O cliente pode optar 
por renovar, pagar as pres-
tações em atraso ou liqui-
dar o contrato de Penhor, 
a depender da modalidade 

do crédito. No caso da re-
novação, o tomador paga 
uma parte da dívida. Com 
isso, o contrato fica adim-
plente e enquanto manti-
ver essa condição ele ga-
rante que o bem não seja 
leiloado, permanecendo 
em segurança na Caixa e 
com possibilidade de no-
vas renovações. Já na liqui-
dação, o cliente efetua o 
pagamento total da dívida 
e o bem é devolvido.

Os descontos incidem, 
exclusivamente, sobre os 
encargos por atraso e va-
riam a depender das carac-
terísticas do crédito. Mais 
informações estão disponí-
veis no site da Caixa.

O Penhor Caixa é uma 
linha de crédito rápida, fá-
cil, com uma das menores 
taxas do mercado e sem 
burocracia, destinada inclu-

sive para negativados. São 
aceitas como garantia, joias 
confeccionadas em ouro, 
platina, prata, pérolas, re-
lógios ou canetas de valor. 
Neste serviço, o crédito sai 
na hora, sem a necessidade 
de análise cadastral ou ava-
lista. Além disso, os bens 
ficam em total segurança 
no banco, sendo possível 
renovar o contrato quantas 
vezes precisar. Depois de 
quitado o contrato, o bem é 
devolvido.

O Penhor da Caixa  con-
ta com taxa de juros re-
duzida, a partir de 1,99% 
ao mês para contratos de 
parcela única e 3,65% ao 
mês para os de pagamento 
parcelado. Os prazos para 
pagamento são de até 180 
dias para o Penhor Tra-
dicional, com pagamento 
em parcela única, e de 2 

até 60 meses no parcelado.
O valor da contratação é 

definido pelo cliente, con-
forme a sua necessidade, 
limitado ao valor da ava-
liação, podendo chegar a 
100% do bem avaliado para 
clientes que possuem rela-
cionamento com a Caixa  e 
até 85% para clientes que 
não têm relacionamento 
com o banco. O valor mí-
nimo para o Penhor Tradi-
cional é de R$ 50 e de até 
R$ 100 a parcela no Penhor 
Parcelado.

Para utilizar o serviço, é 
necessário levar o bem que 
será dado em garantia a 
uma das agências que pos-
suem o serviço de Penhor. 
A renovação ou liquidação 
dos contratos podem ser 
realizadas pelos clientes 
em qualquer agência da 
Caixa .
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VINHO ETC.

Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

A Rota dos Vinhos do Tejo

Os vinhos portugueses caíram mesmo no gosto do 
brasileiro, e há uma crescente nivelação regional 

de sua qualidade. Isso quer dizer que a produção de 
regiões menos conhecidas segue a trilha de outras que 
já se destacam, renovando sua produção e investindo 
em qualidade. Afinal, é um país com muita vocação 
para a viticultura, um grande histórico de produção 
regional e suas particularidades.

Logo após o evento Vinhos de Portugal, tratado em 
meus dois últimos artigos, fui convidada para participar 
de uma degustação de apresentação dos Vinhos do Tejo, 
organizada por Daniel Perches e Beto Duarte, no Rio. 
Foram degustados 16 rótulos, selecionados pela Comissão 
Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo. Embora conte 
com um histórico longínquo, a região é menos reconhe-
cida internacionalmente e faz um trabalho de divulgação 
em mercados importantes, como o Brasil.

A produção regional se autodenominava Vinhos do 
Ribatejo, como indicava a DOC criada em 2000, mas, em 
2009, foi instituída a Rota dos Vinhos do Tejo, que sinal-
iza com mais evidência o elemento central de sua paisa-
gem: o Rio Tejo – em torno do qual se desenvolveram 
cidades, vilarejos, mosteiros, criações de cavalo lusitano e 
quintas repletas de olivais e vinhas.

O Rio Tejo corta a região de norte a sul, antes de 
chegar ao seu estuário na região de Lisboa. Há três áreas 
de concentração da produção, com perfis distintos: a 
“Charneca”, na margem esquerda do Tejo, com solos 
arenosos e clima mais seco, onde há produção de brancos 
e tintos; o “Bairro”, à margem direita do Tejo, que tem 
um relevo mais irregular, onde predominam altitudes de 
200m, solos argilo-calcários e produção de castas tintas; o 
“Campo”, que se situa no entorno e ao longo do Rio Tejo, 
área sujeita a inundações periódicas e que demanda uma 
viticultura de muita precisão, normalmente mais focada 
em castas brancas.

Assim como em todo o país, o que não falta são 
uvas nativas brancas e tintas de ótima qualidade. Em se 
tratando de uma região que passa por grande renovação, 
menos comprometida com ícones nos quais assentam a 
sua fama, há uma grande abertura para incorporação de 
cepas internacionais também, especialmente as francesas 
mais consagradas. Outro fator, que é comum aos vinhos 
portugueses, é a cultura de realização de cortes de várias 
uvas num mesmo vinho. Para brancos, as principais uti-
lizadas, dentre as portuguesas, são a Fernão Pires, Arinto, 
Verdelho e Alvarinho, seguidas das francesas Sauvignon 
Blanc, Chardonnay e Viognier. Para tintos, dentre as tintas 
autóctones, as principais são Touriga Nacional, Trincadei-
ra, Castelão, seguidas das internacionais Alicante Bouschet 
(e origem francesa), Aragonez (outro nome para Tempra-
nillo), Syrah e Merlot.

Mas isso é pouco para resumir a sua produção. A 
degustação da qual participei caprichou numa seleção 
bem diversificada de vinhos brancos, rosé (1) e tintos, 
em cortes, mas também varietais. Para citar alguns, temos 
o Encosta do Sobral Reserva 2021, que une duas cepas 
nativas (Gouveio e Vinhosinho) com a francesa Viognier, 
num bom conjunto de aromas e untuosidade, que reme-
tem à sua fermentação e estágio em barricas. Degustamos 
também um varietal da Touriga Nacional, o Vale Galego 
Reserva 2015, com os típicos e intensos aromas de frutos 
negros e violeta da casta, boca estruturada, elegante, com 
um final longo. No Nana Reserva 2016, da Quinta da La-
pa – um corte que une grandes cepas vinificadas em Por-
tugal (Touriga, Castelão, Alicante Bouschet e Aragonês) – 
as qualidades se somam para formar um rico bouquet de 
frutas maduras, notas tostadas (café) e especiarias.

Algo que me chamou a atenção foi a presença de vin-
hos bons e que não cansam, além da relação preço/quali-
dade. O Herdade do Catapereiro Escolha tinto 2020 é um 
desses vinhos com presença e frescor, muito agradável 
para qualquer ocasião. Parece fácil, mas ser simples e sufi-
ciente não é para todos os vinhos!

Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: saiba mais pelo Insta-
gram @miriamaguiar.vinhos ou blog miriamaguiar.com.br/blog

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA - LEILOEIRO PÚBLICO

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E INTIMAÇÃO – ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, com escritório na Rua da Quitanda, 86 
- 2º andar – Centro, Rio de Janeiro, RJ – Site: www.alexandroleiloeiro.com.br, Telefone: (21) 3559-2092 – (21) 97500-8904(watsap), 
E-mail: contato@alexandroleiloeiro.com.br, devidamente autorizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR DO PONTAL, ora em fase 
de construção, inscrito no CNPJ sob o nº 73.819.112/0001-42, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Adquirente(s)/
Devedor(es): TANCREDI DELL´UTRI, adquirente dos Direitos Aquisitivo das frações do terreno referentes as futuras unidades a serem 
designadas por Apartamentos 104 e 304 (notificados extrajudicialmente), que, de acordo com o previsto na Lei nº 4.591/64 c/c Lei 
4864/65, será realizado o público Leilão nas seguintes datas e local: Primeiro Leilão no dia 12/07/2022 às 17:00h, por preço não 
inferior a soma da composição do montante pago pelo Devedor, acrescidos do valor da composição do montante devido, acrescidos 
ainda da composição do montante à pagar e demais despesas e correções decorrentes, que hoje perfazem o valor de R$ 238.190,48 
(Duzentos e um mil, trezentos e setenta reais e vinte e seis centavos), para o APARTAMENTO 104 e de R$ 321.276,84 (trezentos e 
vinte e um mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) para o APARTAMETNO 304, ou em Segundo Leilão no dia 
19/07/2022 às 17:00h, por preço não inferior a soma da composição do montante devido (em aberto), acrescidos ainda da composição 
do montante à pagar e demais despesas e correções decorrentes, sendo certo que os valores serão atualizado nas datas dos leilões, 
nos termos do §2º do art. 63 da Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4864/65, realizando-se na Av. Olegário Maciel, 451 - 201 - Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro - RJ, 22621-200 e simultaneamente na forma ONLINE/VIRTUAL, no site do Leiloeiro www.alexandroleiloeiro.com.br.
DO BEM OBJETO DO LEILÃO: Direitos Aquisitivos das futuras unidades a serem designadas por APARTAMENTOS 104 E 304 
do prédio em construção situado na Rua Jornalista Humberto de Andrade, nº 60 – Recreio do Bandeirantes – RJ, devidamente 
descrito e caracterizado nas matrículas de nº 10.947 e 10.948 abertas no 9º Ofício de Registro de Imóveis, e a correspondente 
fração ideal de 2,2/100 do respectivo imóvel  pertencentes ao Adquirente(s)/Devedor(es): TANCREDI DELL´UTRI, brasileiro, estudante, 
solteiro, nascido em 07/08/2001, filho de Gabriel Dell’Utri e de Tânia Mara Pedrozo Pereira, maior de idade que declara não viver 
em união estável com quem quer que seja, carteira de identidade nº 24.788.602-1, expedida pelo DETRAN/RJ em 23/03/2017, 
inscrito no CPF sob o nº 132.648.827-95, endereço eletrônico tancredidellutri07@yahoo.com.br, telefone: 21 97952-1530, residente 
e domiciliado na Rua Bambina, número 68, apartamento 201 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ (construído pelo regime de administração 
nos moldes da Lei Federal nº. 4.591, de 16/12/1964 e legislações posteriores pertinentes, bem como nos termos do Instrumento Particular 
de Promessa de Cessão de Direitos Aquisitivos à fração ideal do terreno e de Promessa de Compra e Venda de acessões, com cláusula 
suspensiva e outras avenças), pertencentes ao Adquirente(s)/Devedor(es). DO PAGAMENTO: Ciente os interessados das condições 
do leilão no ato da arrematação, remissão ou adjudicação: Pagamento à vista, acrescido de 5% de comissão do Leiloeiro sobre o 
valor da arrematação/lanço e, também sobre o valor das cotas vincendas, bem como reembolso das despesas relativas ao Leilão. 
O Arrematante se sub-rogará em todas as cotas vincendas referentes aos custos estimados e ordinários da construção, bem como os 
valores decorrentes de suas atualizações, seja em função das revisões orçamentárias e das variações percentuais positivas do ICC/RJ-
FGV, aos rateios dos serviços extraordinários e complementares e quaisquer outros relacionados com a construção e não especificados 
no Contrato de Construção. Caso ocorra a quitação do débito por parte dos Devedores, deverão ser reembolsadas todas as despesas 
relativas ao Leilão, além da comissão de 6% sobre o valor do débito referente aos honorários advocatícios. Ficam por este edital intimados 
dos leilões os Adquirentes/Devedores supramencionados e também convocados os condôminos a comparecerem no endereço supracitado, 
às Assembléias Gerais que se instalarão em 1ª convocação em até 24 horas após o 1º Leilão e em 2ª convocação em até 24 horas após o 
2º Leilão para, como integrantes do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR DO PONTAL, manifestarem seus votos nas referidas assembleias 
sobre o exercício do direito de preferência garantido pelo §3 do art. 63 da Lei 4.591/64, para as adjudicações da(s) fração(ões) ideal(is) do 
terreno e benfeitoria. Ficam cientes de que a decisão dos condôminos presentes as Assembleias através das suas respectivas Comissões de 
Representantes, obrigará a todos os demais, mesmo os ausentes. Tudo em conformidade com as cláusulas da Escritura Pública de Contrato 
de Construção do referido Condomínio.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações 
preliminares e pormenorizadas sobre os imóveis, sobre as estimativas dos custos com certidões, escrituras e impostos a serem suportados 
exclusivamente pelo Arrematante para a efetiva regularização da titularidade, cabendo, no entanto aos interessados ultimarem todas as 
verificações que de forma preventiva devem nortear a boa aquisição, sob risco de trazerem exclusivamente para si os ônus decorrentes 
pela não adoção destas medidas premonitórias. Informações: (21)3559-2092 / Site: www.alexandroleiloeiro.com.br. Rio, 30/06/2022.

Renegociação de dívidas com a  
União é prorrogada até 31 de outubro

Os donos de mi-
cro e pequenas 
empresas em dé-

bito com a Receita Federal 
ganharam mais tempo para 
renegociarem suas dívidas 
tributárias. Foi publicada no 
Diário Oficial da União, da 
última quinta-feira, a porta-
ria 5.885/2022 que prorro-
ga até o próximo dia 31 de 
outubro o prazo para ade-
rir às transações tributárias 
disponíveis. No momento, 
estão abertos dez editais da 
Procuradoria Geral da Fa-
zenda Nacional que preve-
em condições diferenciadas 
para pagamento de débitos 
com a União – entre elas, 
o parcelamento em até 145 
meses e 100% de descontos 
em multas, juros e encargos. 
Ao regularizar seu negócio, 
o empreendedor pode ob-
ter a Certidão Negativa de 
Débitos (CND), ampliando 
o acesso a crédito e finan-

ciamentos, além de partici-
par de compras públicas.

As modalidades do Pro-
grama de Retomada Fis-
cal abrangem duas tran-
sações extraordinárias: a 
excepcional para débitos 
ordinários e rurais e a de 
Pequeno Valor do Sim-
ples Nacional. Há também 
oportunidades específicas 
para os setores mais im-
pactados pela pandemia, 
tal como a transação cria-
da pelo Programa Emer-
gencial de Retomada do 
Setor de Eventos (Perse). 
Todas possuem condições 
específicas para negocia-
ção de débitos fiscais.

Além da expedição da 
CND e da positiva com 
efeito de negativa (CP-EN), 
os acordos de transação 
trazem uma série de benefí-
cios tais como regularidade 
fiscal e a suspensão de atos 
de cobrança administrativa 

ou judicial. Dados da Pro-
curadoria Geral da Fazenda 
Nacional apontam que mais 
de 5 milhões de micro e pe-
quenas empresas estão ins-
critas em dívida ativa, den-
tre elas mais de 1,5 milhões 
de microempreendedores 
individuais (MEI).

 
Na prática

 
As simulações e adesões 

aos editais e pagamentos 
das parcelas são feitos de 
forma 100% digital, por 
meio do portal Regularize 
da PGFN. O acesso é indi-
vidual e pode ser feito com 
certificado digital ou senha 
adquirida no momento do 
cadastro no Portal, no pró-
prio site.

“A pluralidade de editais 
aumenta o leque de opções 
disponíveis aos pequenos 
negócios para sua regula-
rização tributária. A dica é 

não deixar para última hora 
a chance de regularizar sua 
empresa”, destaca Lillian 
Toledo, analista de Políti-
cas Públicas do Sebrae. A 
instituição possui um passo 
a passo para adesão a este 
parcelamento no seu portal, 
na aba “Obrigações Tribu-
tárias”. O Sebrae também 
mantém resumo atualizado 
com as principais oportu-
nidades existentes para o 
segmento, com descrição 
na aba “Negociação de Dí-
vidas”.

A inadimplência tributá-
ria pode ocasionar a exclu-
são do Simples Nacional, 
importante regime criado 
para as MPE, que pro-
porciona o recolhimento 
de impostos em via única, 
facilitando a vida do em-
preendedor, e a redução 
da carga tributária, já que 
a arrecadação é feita com 
alíquota única.

Pedidos de empréstimos recuam e cartão continua vilão

Nos últimos me-
ses, a economia 
brasileira tem 

tentado ainda mais se re-
cuperar e voltar aos picos 
pré-pandêmicos. Enquan-
to de um lado famílias 
seguem endividadas, de 
outro, brasileiros têm con-
seguido fazer transferên-
cias de renda, como an-
tecipação do 13º salário, 
saques extras do FGTS e 
acessado os créditos dis-
ponibilizados pelo Auxílio 
Brasil. Parte dessa peque-
na melhora na renda, foi 
refletida na última edição 
do Índice FinanZero de 
Empréstismo (IFE), que 
mostrou que a procura por 
crédito, em maio, recuou 
8,3% quando comparado 
com o mês anterior, pe-
ríodo em que registrou 

uma das maiores altas. 
Entretanto, no comparati-
vo anual, o quinto mês do 
ano mostrou aumento sig-
nificativo de 54%.

Mesmo após a queda na 
procura por empréstimos, 
o nível de solicitações se-
gue em alta por motivos 
que variam, mas já são 
conhecidos e continuam 
preocupando os brasilei-
ros: alta de juros, inflação, 
diminuição do poder de 
compra e, principalmente, 
o endividamento, que che-
gou a 77,4% também no 
mês passado, de acordo 
com dados da Pesquisa de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor, 
divulgada pela Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turis-
mo.

Vilão

O cartão de crédito hoje 
é o principal motivo para o 
endividamento do brasilei-
ro. Ainda de acordo com a 
pesquisa da CNC, entre as 
modalidades que caracteri-
zam o tipo de dívida, o car-
tão de crédito foi o que re-
gistrou maior crescimento 
no mês de maio, com mais 
de 88,5%.

Para Olle Widén, CEO 
e co-fundador da FinanZe-
ro, a necessidade de educa-
ção financeira no país vem 
crescendo, especialmente 
no período pandêmico, que 
agravou o endividamento 
familiar. “Os empréstimos 
realizados via cartão de cré-
dito possuem as mais altas 
taxas de juros do mercado. 
Quando falamos de educa-

ção financeira, também nos 
referimos a essa informa-
ção de que nem sempre o 
cartão de crédito irá ajudar 
as famílias a se recuperarem 
financeiramente. As dívi-
das podem se acumular e 
triplicar o valor inicial. Há 
outras opções mais seguras 
no mercado, porém poucas 
pessoas conhecem ou têm 
acesso a elas”, comenta.

Em meio à alta dos índi-
ces de juros e da inflação, 
principalmente no que diz 
respeito ao uso de cartão, 
o número de inadimplen-
tes segue elevado. Ainda 
segundo a CNC, levando 
em consideração apenas 
os consumidores de maior 
poder aquisitivo, 92,9% das 
famílias nessa camada social 
contraíram dívidas com o 
cartão de crédito.
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Criptomoedas: avaliações sobre o  
1º semestre e perspectivas para o 2º
Alta dos juros e Ucrânia derrubaram cotações, dizem especialistas

Ao contrário das 
expectativas do 
início do ano, as 

principais criptomoedas do 
mercado fecharam o se-
mestre com fortes desvalo-
rizações: bitcoin, 57%, e 
ethereum, 71%. Conversa-
mos com três especialistas 
sobre o que aconteceu com 
o mercado que levou a es-
sas fortes desvalorizações 
e como o mercado deve se 
comportar no segundo se-
mestre.

Beibei Liu, CEO da 
NovaDAX

Realmente, começamos 
2022 com boas expectati-
vas em relação às principais 
criptomoedas. Havia um 
certo otimismo de cresci-
mento econômico mais 
acelerado após anos de 
pandemia, porém, fatores 
como a guerra na Ucrânia 
e o clima econômico global 
minaram parte desse otim-
ismo.

Em alguns países como 
os Estados Unidos, existe 
um risco crescente de re-
cessão. A inflação e os juros 
estão subindo, o que afeta 
o custo de vida. Muitos in-
vestidores estão focando 
em ativos mais tradicionais 
como ouro e petróleo.

Quanto ao bitcoin, era 
esperada uma queda em 
seu valor, já que em 2021 a 
moeda chegou ao auge, per-
to de US$ 70 mil, portanto, 
além dos fatores sociais e 
econômicos, um ajuste nat-
ural de valor era dado como 
certo. 

Em relação ao segundo 
semestre, eu estou mod-
eradamente otimista já que 
certos fatores continuarão 
afetando o mercado, como 
a guerra e flutuações políti-
cas e sociais. Devido à que-
da do BTC e do ETH no 
primeiro semestre, acredito 
que haverá sim uma valori-
zação delas nos próximos 
meses, porém os aportes 
nessas criptos precisam ser 
realizados de forma consci-
ente e fracionada devido ao 
momento por elas enfren-
tado.

O Real Digital, que já 
tem uma estrutura de como 
será montado, deve ter um 
piloto no segundo semes-
tre, o que deve movimentar 
o mercado e causar mais 
interesse de investidores. 
Além disso, estamos acom-
panhando com grande in-
teresse a votação do marco 
legal dos criptoativos na 
Câmara dos Deputados, 
que deve acontecer ainda 
em julho. Ter uma regula-
mentação no Brasil permite 

que as exchanges ofereçam 
maior segurança às opera-
ções dos investidores em 
um ambiente controlado e 
com leis mais claras.

Felipe Escudero, anal-
ista do Canal BitNada no 
Youtube

O ano de 2022 está sen-
do um ano de realização 
de lucros no mercado crip-
to. Durante 2020 e 2021, 
acompanhamos uma valori-
zação de mais de 1.600% no 
bitcoin, saindo de US$ 3,8 
mil para US$ 69 mil, e de in-
críveis 5.300% de valoriza-
ção para o ether - token da 
rede Ethereum – no mesmo 
período, saindo de US$ 90 
para US$ 4,8 mil.

Já era esperada uma re-
versão nessa euforia. Mui-
tos “turistas” vieram para 
o mercado de criptoativos 
com a sensação de lucros 
exponenciais ou riqueza in-
stantânea, sendo que nós já 
vimos em ciclos passados 
de alta e queda que essas 
valorizações acima da mé-
dia não se sustentam.

Em 2018, por exemplo, 
o bitcoin teve uma retra-
ção de 84% em 12 meses, 
vendo seu topo histórico 
de preço na época baixar 
de US$ 20 mil para US$ 
3,2 mil de forma abrup-
ta. No mesmo período, o 
ether teve uma desvalori-
zação de 93%.

As criptomoedas são ex-
tremamente voláteis. Ao 
mesmo passo que sobem 
muito em ciclos de alta, 
também têm fortes quedas 
nos ciclos de baixa.

Quando olhamos para 
o cenário global, com in-
flação subindo em todo o 
globo e, consequentemente, 
juros aumentando, nós per-
cebemos que o apetite ao 
risco diminui. O investidor 
hoje no Brasil já encontra 
produtos de renda fixa pa-
gando 14%, 15% ao ano. 
Esse investidor olha para o 
mercado cripto em queda 
livre e não pensa duas vezes 

em alocar seus recursos em 
algo com muito menos vol-
atilidade.

Adicionamos ainda uma 
incerteza global por conta 
da guerra que acontece en-
tre Rússia e Ucrânia, e en-
tendemos porque o mer-
cado de cripto está em um 
ciclo de baixa, comumente 
chamado de “inverno crip-
to” pelos investidores de 
criptoativos.

Uma nova virada no 
mercado cripto só deve 
acontecer às vésperas do 
próximo halving do bitcoin, 
por volta de maio de 2024, 
quando a recompensa pela 
mineração cai pela metade, 
e o ativo entra em mais uma 
era de menor inflação. Até 
lá, seguimos aguardando.

Paulo Boghosian, co-
head do TC Cripto

De fato, em 2021 o 
cenário era bastante posi-
tivo para cripto, mas nós 
tivemos uma série de mu-
danças no panorama que 
fizeram com que tivés-
semos essas quedas.

Essas mudanças afetaram 
também o mercado de risco 
como um todo, como ações 
e outras classes de ativos, 
que sofreram com a reti-
rada de liquidez feita pelo 
Fed e demais bancos cen-
trais à medida que a infla-
ção chegou a níveis que não 
eram previstos pelo mer-
cado como um todo. Isso 
foi causado pelas políticas 
expansionistas dos bancos 
centrais durante a crise do 
Covid, mas também pelos 
choques de oferta causados 
pela guerra entre Rússia e 
Ucrânia.

Nesse cenário, nós vi-
mos ações de tecnologia na 
Nasdaq caírem até 90%. Os 
criptoativos também caíram 
fortemente, sendo que o 
bitcoin caiu menos do que 
algumas ações de tecnolo-
gia.

Para os próximos meses, 
eu enxergo que o processo 
de recuperação do mercado 

cripto pode demorar mais 
do que a recuperação do 
crash do Covid (março de 
2020), quando houve uma 
recuperação em V.

Na queda atual, o mer-
cado descobriu players que 
operavam com uma alavan-
cagem excessiva. Isso pôde 
ser visto à medida que os 
preços caíram bastante nos 
últimos 6 meses. Platafor-
mas de empréstimos como 
Celsius e BlockFi estão com 
grandes rombos nos seus 
balanços. O Triarius Capital, 
um fundo que tinha mais de 
US$ 10 bilhões sob gestão, 
foi praticamente liquidado. 
Além disso, existe muita 
informação de bastidor de 
que outros fundos estão 
sendo liquidados. É difícil 
saber até onde vai esse con-
tágio no setor porque ele 
envolve muitas instituições 
privadas cujos balanços não 
tem como ser acessados.

Houve um fator mac-
roeconômico muito im-
portante, mas também um 
fator microeconômico do 
mercado cripto operando 
de forma alavancada. O re-
sultado disso foi muita ven-
da forçada, pois à medida 
que esses fundos vão sendo 
liquidados, os ativos em 
cripto têm que ser vendidos 
a mercado. Recentemente, 
houve a informação de que 
a própria BlockFi teve que 
vender US$ 900 milhões de 
dólares em bitcoins. Essas 
vendas forçadas derrubam 
os preços.

Por outro lado, os prin-
cipais indicadores on-chain 
indicam que compras com 
esses preços, para quem 
está visando o longo prazo, 
costumam ser recompen-
sadas. Trata-se de um mo-
mento de cautela, e não de 
tomar alavancagem, mas 
se a tendência e os dados 
históricos nos servirem 
como base, nesses preços o 
investidor está comprando 
valor.

Coordenação: Jorge Priori

Divulgação

Beibei Liu, Felipe Escudero e Paulo Boghosian 

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S/A 
CNPJ nº 07.737.623/0001-90

Companhia Fechada
AVISO AOS ACIONISTAS

A A!Bodytech Participações S/A informa que os documentos relacionados no 
artigo 133 da Lei nº 6.404/76 referentes às demonstrações financeiras dos 
exercícios findos  em 31/12/2020 e 31/12/2021, encontram-se à disposição 
dos Acionistas, na sede social da Companhia, na Rua Guilhermina Guinle 
272, parte. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022. Alexandre Accioly Rocha 
Presidente do Conselho de Administração.

Ford Brasil: Centro  
global de exportação de 
serviços de engenharia

O Brasil reponde 
por um terço 
das necessidades 

globais da Ford de com-
ponentes eletrônicos. Por 
entender que a indústria 
automotiva global vive um 
momento de grande trans-
formação, na passagem 
para veículos movidos a 
energia elétrica, a montado-
ra enxergou nesse cenário a 
oportunidade de exportar 
um produto muito valoriza-
do atualmente no mercado: 
conhecimento.

Com isso, os 1.500 pro-
fissionais do Centro de 
Desenvolvimento e Tec-
nologia da Ford Brasil, 
sediado na Bahia, passa-
ram a atuar em projetos de 
ponta voltados ao futuro 
da mobilidade, como veí-
culos elétricos, autônomos 
e conectados.

Daniel Justo, presidente 
da Ford América do Sul, 
apresentou, nesta sexta-
feira, a nova estrutura desse 
centro, ampliado recente-
mente com a contratação 
de 500 profissionais e que 
trabalha integrado ao ecos-
sistema global de inovação 
da Ford na criação das tec-
nologias que vão moldar o 
futuro da mobilidade.

“A inovação contínua é o 
diferencial entre as empre-
sas que vão crescer e as que 
vão desaparecer neste mun-
do em constante mudança. 
Isso nos leva a outro gran-
de desafio: a demanda cada 
vez maior por engenheiros 
e especialistas. Vimos nesse 
cenário a oportunidade de 
ampliar nossa atuação com 
a exportação de serviços 
de engenharia para os prin-
cipais mercados da Ford 
no mundo, aproveitando a 
criatividade, versatilidade e 
a sólida experiência em cus-
tos dos nossos profissio-
nais”, diz Daniel Justo.

“O capital humano é a 
chave para um futuro pro-
missor; por isso, todo centro 
de desenvolvimento, pes-
quisa e inovação de sucesso 
também necessita ter, dentre 
suas atividades principais, a 
atração, geração e retenção 
de talentos”, completa.

O Centro de Desenvol-
vimento e Tecnologia da 
Ford Brasil é um dos nove 
da empresa no mundo e es-
tá entre os maiores e mais 
completos do Hemisfério 
Sul. Nos últimos meses, as 
demandas por serviço cres-
ceram em volume e com-
plexidade e, atualmente, 
85% do trabalho é focado 
em projetos globais. 

“Hoje, nosso Centro 
de Desenvolvimento ope-
ra como uma unidade de 
negócio autossustentável, 
com uma expectativa de 
receita de R$ 500 milhões 
este ano para a Ford no 
Brasil”, destaca o execu-
tivo. “Isso mostra que a 

engenharia brasileira é ex-
tremamente competitiva e 
que vale a pena investir em 
pesquisa, desenvolvimen-
to e inovação em nosso 
país..”

A Ford Brasil também 
investe em pesquisa, outra 
área essencial para o avan-
ço da tecnologia e inovação, 
que já obteve o registro de 
mais de 70 patentes globais. 
Em parceria com o Institu-
to Euvaldo Lodi (IEL), da 
Bahia, a companhia possui 
um ecossistema de pesqui-
sadores com mais de 200 
profissionais distribuídos 
em 17 estados brasileiros 
que atuam em 120 projetos, 
a maioria voltada à conecti-
vidade, inteligência artificial 
e big data.

Partindo do princípio de 
que da inovação surgem 
grandes ideias, a Ford des-
taca o uso de grafeno, ma-
terial extremamente versá-
til, resistente, fino e flexível, 
que também é um dos me-
lhores condutores do mun-
do e abundante no Brasil. 
Em parceria com a Uni-
versidade Caxias do Sul, no 
Rio Grande do Sul, a Ford 
criou uma célula de pesqui-
sa dedicada ao tema, unindo 
conhecimento acadêmico e 
prático, com a participação 
de 140 profissionais.

.“A capacidade de desen-
volver projetos extrema-
mente complexos do início 
ao fim é uma vantagem 
competitiva que tornou o 
Centro de Desenvolvimen-
to brasileiro uma referência 
na Ford mundial”, destaca 
André Oliveira, diretor de 
Engenharia da Ford Améri-
ca do Sul.

Dentre os exemplos de 
projetos com expressiva 
participação do time bra-
sileiro estão o desenvolvi-
mento da nova linguagem 
de design dos futuros veí-
culos elétricos da Lincoln, a 
implementação de tecnolo-
gias eletrificadas em mode-
los para o mercado global e 
o desenvolvimento das fu-
turas gerações do sistema 
multimídia da Ford.

“Nosso time faz estu-
dos e testes usando grafeno 
combinado a vários mate-
riais, como borracha, para 
deixá-los mais duráveis e 
resistentes. Existem ou-
tros projetos inclusive para 
aplicação em carros elétri-
cos, uma vez que o grafe-
no possibilita a redução do 
peso de componentes, o 
que, por consequência, leva 
a um aumento da vida útil 
das baterias. A importância 
de termos um Centro de 
Desenvolvimento no Brasil 
também reside nos estudos 
de recursos e minerais que 
nosso país tem em grande 
quantidade, explorando to-
das as suas propriedades e 
potencialidades”, explica 
André Oliveira.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS  
DA COMPANHIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022:

DIA, HORA E LOCAL: Em 29 de abril de 2022, as 11:00 horas, na ci-
dade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jardim Botâni-
co, n° 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ. PRESENÇAS: 
Acionistas representando 100 % (cem por cento) das ações em circulação 
da Companhia, conforme assinaturas apostas em página de assinaturas 
dos acionistas integrante desta Ata. PUBLICAÇÕES: Relatório da Ad-
ministração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e 
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social en-
cerrado em 31/12/2021, publicados no jornal Monitor Mercantil (na forma 
impressa e digital) na edição de 14 de março 2022.  CONVOCAÇÃO: 
Edital de Convocação publicado, na forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, 
no jornal Monitor Mercantil (em conformidade com a nova redação do art. 
289 da Lei 6.404/76) nas edições de 29, 30, e 31 de março de 2022. 
MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Sra. Nanci Turíbio 
Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovação 
das Contas dos Administradores, mediante exame, discussão e voto das 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021; (ii) destinação do resultado do exercício findo em 
31 de dezembro de 2021; e (iii) fixação da remuneração anual global da 
Administração. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente 
verificou a presença de acionistas representando 100% de ações em cir-
culação, e declarou instalada a presente Assembleia Geral.  Procedida 
a leitura da Ordem do Dia, deu-se início à discussão dos itens da pau-
ta. Após os debates, foi deliberado, por unanimidade de votos, conforme 
proposta da administração, o que se segue: (i) aprovação do Relatório 
da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações 
financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, tudo referen-
te ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) A administração 
comunicou que no encerramento do exercício de 2021 auferiu um lucro 
equivalente a R$ 306.878,74 (trezentos e seis mil, oitocentos e setenta e 
oito reais e setenta e quatro centavos). Considerando que a Companhia 
apresentava, em 31/12/2021, um prejuízo acumulado equivalente a R$ 
1.787.099,94 (hum milhão, setecentos e oitenta e sete mil, noventa e nove 
reais e noventa e quatro centavos), todo o lucro apurado será revertido 
para compensação do prejuízo acumulado da Companhia, nos termos do 
§1º do artigo 34 do seu Estatuto Social. Em decorrência desse evento os 
acionistas foram informados que não haverá distribuição de dividendos; 
(iii) Fixado o montante global anual de R$ 160.000,00 (cento e sessenta 
mil reais), ficando a distribuição a cargo do Conselho de Administração. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi, a sessão, suspensa 
para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme 
e assinada pelos presentes. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente. 
Nanci Turibio Guimarães - Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº 
00004970399 no dia Data 28/06/2022.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. 
CNPJ/ME n° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5

Companhia Aberta de Capital Autorizado
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados, em segunda convocação, os Srs. acionistas da PRINER 
SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada em 14 de julho de 2022, às 11:00 horas 
(a “AGE”), na sede da Companhia, na Avenida Geremário Dantas, nº 1.400, 
lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberarem acerca das matérias previstas 
na Proposta da Administração, divulgada pela Companhia em 30 de março de 
2022, conforme abaixo: (i) Alterar o estatuto social da Companhia para atualizar o 
caput do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de alterar o 
endereço da sede social da Companhia; (ii)  Alterar o estatuto social da Companhia 
para atualizar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a 
refletir os aumentos de capital aprovados em sede de Conselho de Administração, 
dentro do limite do capital autorizado, em reuniões realizadas em (a) 26 de agosto 
de 2020; (b) 30 de setembro de 2020; (c) 25 de novembro de 2020; (d) 30 de 
março de 2021; e (e) 13 de dezembro de 2021, decorrentes do exercício do direito 
previsto no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de julho de 2020; (iii) Alterar o 
estatuto social da Companhia de modo a excluir o artigo 43 do Estatuto Social 
da Companhia; e (iv) Consolidar o Estatuto Social da Companhia para refletir as 
alterações acima indicadas. Informações Gerais: Os acionistas encontrarão os 
documentos e informações obrigatórias, conforme previsto na Lei nº 6.404/1976 e 
na Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento 
da matéria acima, além do Manual do Acionista para a AGE, disponíveis no 
escritório da Companhia, na Avenida Geremário Dantas, 1400, lojas 249 a 267, 
Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401, no seu site (www.priner.com.br) e nos 
sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (a “B3”) 
(www.b3.com.br). Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, 
poderão participar da AGE por meio de (i) voto à distância; ou (ii) presencialmente, 
munidos de documento de identidade com foto, comprovação de poderes e 
extrato de titularidade das ações, consoante artigo 126 da Lei 6.404/76 e Manual 
de Acionistas para a AGE. Com relação à participação por meio de procurador, a 
outorga de poderes de representação para participação na AGE deverá ter sido 
realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76. 
As acionistas pessoas jurídicas podem ser representadas por meio de seus 
representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo 
com os seus atos constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser 
acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia dispensa o 
reconhecimento de firma, a notarização e consularização de procurações, bem 
como a tradução juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior. 
Para fins de melhor organização da AGE, a Companhia solicita, nos termos 
do art. 8º do estatuto social da Companhia, o depósito prévio dos documentos 
necessários para participação na AGE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas 
de antecedência, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores. 
Ressalta-se que os acionistas poderão participar da AGE ainda que não realizem 
o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos na 
abertura da AGE, conforme o disposto no art. 5º, § 2º, da ICVM 481/09. O acionista 
que desejar participar da AGE por meio do sistema de votação à distância, nos 
termos da ICVM 481/09, deverá enviar o boletim de voto à distância por meio 
de seus respectivos agentes de custódia, ao banco escriturador das ações ou 
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no Manual de 
Acionistas para a AGE e no próprio boletim. Nos termos do artigo 3º da ICVM 
nº 165/91 e do artigo 4º da ICVM 481/09, o percentual mínimo de participação 
no capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo é de 5% 
(cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até 
48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia, conforme §1º do artigo 141 da 
Lei nº 6.404/76. 

Pedro Henrique Chermont de Miranda
Presidente do Conselho de Administração

REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ 
JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL  

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, 
com prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC 
e RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos 
autos da Ação de  Execução de Título Extrajudicial proposta 
pelo FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO 
DE  INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 
PADRONIZADOS em face de MARIA FELIPE  COMÉRCIO DE 
ROUPAS LTDA; JOSÉ MAURÍCIO DO REGO BARROS E KÁTIA 
RAFAELA FULCO DO  REGO BARROS - Processo nº. 0001662-
32.2012.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR. ARTHUR 
EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA - Juiz de Direito Titular da 
Vara acima, FAZ SABER por este edital  aos interessados, de 
que nos dias 04/07/2022 e 07/07/2022 a partir das 13:00 horas, 
com término às  13:20 horas, através da Plataforma de Leilões 
On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro  Público 
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido 
o imóvel situado na AV. DAS  AMÉRICAS nº. 3500, BLOCO 7, 
SALA 138 - CONDOMÍNIO LE MONDE - BARRA DA TIJUCA - 
RJ.  AVALIADO EM R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) O 
edital na integra está afixado no Átrio do  Fórum, nos autos acima, 
no site www.gustavoleiloeiro.lel.br, e no site do sindicato dos 
Leiloeiros do Rio  de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br

FGTS vira moeda do governo  
para movimentar a economia

Atualização mone-
tária das contas do 
Fundo não acon-

tece e trabalhador continua 
no prejuízo. Saque aniver-
sário, distribuição de lucros 
do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço, inves-
timento em ações e em-
préstimo consignado, entre 
outros. Nos últimos anos, 
a poupança do trabalhador 
está sendo utilizada para 
movimentar a economia.

Desde maio do ano 
passado, a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
5.090/2014 foi retirada de 
pauta pela terceira vez e o 
Supremo Tribunal Federal 
até agora não marcou nova 
data para o julgamento. O 
governo continua confis-
cando os rendimentos na 
atualização monetária do 
fundo através da Taxa Re-

ferencial zero. Aproximada-
mente 300 mil ações conti-
nuam suspensas na justiça 
aguardando este julgamen-
to do STF.

A notícia recente da dis-
tribuição de lucros que 
acontecerá em agosto, cha-
ma a atenção para essas 
perdas. Parte dos lucros de 
R$ 12,3 bilhões estimados 
do FGTS obtidos em 2021 
serão distribuídos entre os 
trabalhadores.

Para Mario Avelino, pre-
sidente do Instituto Fundo 
de Garantia do Trabalha-
dor (IFGT), diferente dos 
anos anteriores, quando o 
rendimento total do Fun-
do mais a distribuição de 
lucro superou a inflação, 
o rendimento em relação 
ao 2021 perderá para a 
inflação oficial de 10,06% 
no mínimo 4,7%, conside-

rando que seja distribuído 
100% do lucro de R$ 12.3 
bilhões estimados.

“Neste caso, a distribui-
ção creditada no próximo 
dia 10 de agosto, seria de 
aproximadamente 2,36%, 
ou seja, para cada R$ 100 
de saldo, será creditado R$ 
2,36, que somados aos juros 
de 3%, dará um rendimen-
to total de 5,36%. No ano 
de 2021, a TR que atualiza 
monetariamente o Fundo 
de Garantia foi zero”, diz o 
especialista.

Isso continuará a acon-
tecer todos os meses, en-
quanto o STF não julgar 
a ADI, que pede a troca 
da TR pelo INPC, e/ou o 
Congresso Nacional mude 
a Lei do Fundo de Garan-
tia, trocando a TR pelo 
INPC ou um índice que 
reponha a inflação.

No último dia 10 de ju-
nho, com a inflação pelo 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) de 
0,4500%, medido pelo IB-
GE, comparado a Taxa Re-
ferencial (TR) de 0,1663%, 
calculada pelo Banco Cen-
tral, o governo deixou de 
creditar mais R$ 6 bilhões 
nas contas do FGTS, con-
siderando os juros compos-
tos desde janeiro de 1999. 
Considerando juros sim-
ples sobre o saldo total de 
aproximadamente R$ 520 
bilhões, o governo deixou 
de creditar R$ 2,3 bilhões 
nesta data. E com o aumen-
to da inflação, o trabalhador 
continuará perdendo cada 
vez mais, pois o governo 
continua aplicando a TR, 
em geral de zero, para atu-
alizar monetariamente as 
contas dos trabalhadores.

Acqio inclui transações via Pix  
em suas soluções de pagamento

Desde que foi lança-
do em 2020, o Pix 
tem quebrado inú-

meros recordes, segundo 
um levantamento da Neo-
trust, empresa de inteligên-
cia de mercado que monito-
ra o e-commerce brasileiro. 
Em abril último os paga-
mentos feitos via Pix atin-
giram a marca histórica de 
11,5%, no comércio eletrô-
nico.

Já para os lojistas de loja 
física, em março, esse nú-
mero chegou a 18% ante 
11% em 2021.

No mesmo período de 
2021 esse número era de 
2,6%, quase cinco vezes 
mais. Somente em março 
deste ano, as transações via 
Pix movimentaram mais de 

R$ 780 bilhões em um total 
de 1,6 bilhão de transações.

Com o propósito de faci-
litar cada vez mais o dia a dia 
dos seus franqueados e, por 
consequência, dos empre-
sários, agora os clientes da 
Conta Digital Acqio con-
tam com a praticidade do 
Pix no Acqio Mais. Os va-
lores transacionados via 
Pix caem automaticamente 
na Conta Digital.

O Pix tem feito uma re-
volução no sistema finan-
ceiro nacional e faz parte do 
conceito de Open Finance 
que foi criado para ajudar 
na inclusão financeira e di-
gital. E tem sido com base 
nessa inclusão que a Acqio 
tem pautado sua conduta.

“Os novos meios de pa-

gamento não são concor-
rentes, eles são comple-
mentares. O Pix ajudou a 
bancarizar muitas pessoas, 
assim como temos feito 
com os nossos clientes e 
nosso objetivo é tornar o 
sistema financeiro cada vez 
mais acessível e integrado.

Levando soluções de 
pagamentos para todos os 
brasileiros”, afirma Felipe 
Valença, CEO da Acqio. 
Fundada em 2014 no Por-
to Digital do Recife (PE), a 
Acqio é uma fintech brasi-
leira que atua como adqui-
rente e desenvolve soluções 
de pagamento para o vare-
jo. Com sede em São Pau-
lo, está presente em mais 
de 2.500 municípios, tendo 
sido a primeira empresa de 

meios de pagamento a criar 
o canal franquias para a dis-
tribuição de produtos com 
foco no desenvolvimento 
do empreendedorismo, in-
vestindo na capacitação e 
geração de renda de seus 
mais de 869 franqueados.

Ocupa atualmente a 26ª 
posição no ranking de rede 
de franquias brasileiras, de 
acordo com a Associação 
Brasileira de Franchising 
(ABF), e recebeu por dois 
anos consecutivos o Selo de 
Excelência em Franchising 
da ABF. Como adquiren-
te, a companhia se destaca 
pelo atendimento pessoal 
e consultivo para o peque-
no e médio empreendedor. 
Mais informações:  https://
acqio.com.br

Senado vai analisar vetos na Lei Aldir Blanc

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pa-
checo, convocou 

sessão do Congresso Nacio-
nal para 14h de terça-feira 
(5) para análise de vetos. A 
ordem do dia ainda não foi 
publicada, mas existe uma 
fila de 36 vetos aguardando 
votação dos senadores e de-
putados e, desse total, 25 já 
estão sobrestando a pauta.

É o caso do veto 
20/2022, sobre a Políti-

ca Nacional Aldir Blanc 
de Fomento à Cultura, 
também conhecida como 
Lei Aldir Blanc 2, conti-
da no Projeto de Lei (PL) 
1.518/2021. O projeto 
previa repasses anuais de 
R$ 3 bilhões da União para 
estados, Distrito Federal e 
municípios. E estendia por 
cinco anos um benefício 
já previsto na Lei Aldir 
Blanc de Emergência Cul-
tural (Lel 14.017, de 2020).

Barrado por Bolsonaro, o 
texto enumerava 17 ações e 
atividades que poderiam ser 
financiadas, como exposi-
ções, festivais, festas popula-
res, feiras e espetáculos, prê-
mios, cursos, concessão de 
bolsas de estudo e realização 
de intercâmbio cultural, entre 
outras.

Outro veto total a ser 
apreciado é o 21/2022, que 
atingiu o projeto de lei que 
determinava a isenção de tri-

butos de equipamentos im-
portados para uso exclusivo 
no exercício da profissão de 
fotógrafo e cinegrafista. Ba-
tizado de Lei Orlando Bri-
to, o PLC 141/2015 foi to-
talmente vetado pelo chefe 
do Executivo. A proposta 
previa que a isenção alcan-
çaria o Imposto de Impor-
tação, o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) 
e também as contribuições 
PIS/Pasep e Cofins
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