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Agroindústria 
do MST fará 
milho livre de 
transgênicos

Foi inaugurada nesta sexta-feira 
uma agroindústria de derivados 
de milho livre de transgênicos pe-
la Cooperativa Agroindustrial de 
Produção e Comercialização Con-
quista (Copacon), localizada em 
Londrina (PR), no Assentamento 
Eli Vive I, ligado ao Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra (MST).

A agroindústria da Copacon é 
uma das 60 criadas em áreas da 
Reforma Agrária no Paraná, en-
tre laticínios, padarias e agroin-
dústrias de beneficiamento. Elas 
estão ligadas a 24 cooperativas da 
Reforma Agrária, formadas por 
7 mil famílias espalhadas por 200 
municípios de todo o estado, in-
forma o MST.

A agroindústria possui capa-
cidade de beneficiamento de 24 
toneladas por dia. A expectati-
va é produzir 1 milhão de tone-
ladas de derivados de milho não 
transgênicos e agroecológicos por 
ano. A estrutura atual já garante a 
comercialização de fubá, farinha 
de milho biju, canjica amarela e 
canjiquinha xerém. Os resíduos 
do milho beneficiado serão trans-
formados em ração para bovinos 
e suínos.

Fábio Herdt, presidente da 
Copacon, disse em entrevista 
publicada no site do MST que o 
objetivo é ampliar a diversidade 
de produtos nos próximos cinco 
anos, também com a produção de 
quirerinha, canjica branca e flocão. 
“A expectativa é que a gente tenha 
todos esses produtos, que além 
de muito gostosos, que sejam 
agroecológicos, com capacidade 
de venda e com preço justo e de 
fácil acesso para toda população”, 
garante Herdt, que é assentado na 
comunidade.

“A conquista da agroindústria 
chega cinco anos após o início do 
projeto e marca mais um passo na 
estruturação econômica da comu-
nidade, de forma cooperada. As 
estruturas da agroindústria tive-
ram investimento de cerca de R$ 
5 milhões – a maior parte vindos 
de recursos próprios e da Finapop 
– Programa de Financiamento 
Popular da Agricultura Familiar 
para Produção de Alimentos Sau-
dáveis, e cerca de 600 mil vindos 
do Governo do Estado”, explica 
o MST. Ao todo, os alimentos da 
Reforma Agrária chegam a mais 
de mil escolas estaduais, garantin-
do refeições saudáveis a cerca de 
um milhão alunos da rede públi-
ca. Alimentos como feijão e arroz 
chegam a quase todas as escolas 
do Paraná.

Preços das passagens 
aéreas decolam em 2022
Somente até fevereiro, alta de quase 15%

Os preços das passagens aéreas 
no Brasil dispararam em 2022. É o 
que mostra uma pesquisa condu-
zida pela startup Onfly, com ba-
se em dados extraídos da própria 
plataforma e do site da Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac). 
Apenas em 2021, as tarifas au-
mentaram 19,3% e, em 2022, até 
fevereiro, a alta foi de quase 15%.

Para os trechos com maior trá-
fego de passageiros, o aumento 
foi ainda maior, entre três e quatro 
vezes. Além das empresas diminu-
írem as tarifas promocionais, que 
levavam os preços para baixo dos 
valores convencionais, ainda fo-
ram adicionados os reajustes. Por 
exemplo: os trechos São Paulo 
(Congonhas) ao Rio (Santos-Du-
mont) e São Paulo (Congonhas) à 
cidade de Belo Horizonte (as duas 
rotas comerciais mais importantes 
do país) apresentaram as maiores 

variações. O preço da passagem 
chegou a ficar quatro vezes mais 
caro, lembrando que são viagens 
que levam, dê avião, em torno de 
1 hora e 20 minutos.

Dois foram os fatores primor-
diais para o grande aumento no 
preço dos voos nacionais. O pri-
meiro fator foi o reajuste que as 
companhias aéreas realizaram no 
período de flexibilização e reto-
mada das viagens pós-pandemia 
da Covid-19. Sejam viagens de 
negócios ou turismo, as empresas 
aéreas seguraram os valores das 
passagens com preços promocio-
nais artificialmente devido à baixa 
demanda e procura durante a pan-
demia.

Outro fator de enorme influên-
cia foi a guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia, que bagunçou o merca-
do mundial energético e de com-
bustíveis. As incertezas dentro do 

cenário macroeconômico mundial 
elevaram, com valores recordes, o 
preço do petróleo, influenciando 
expressivamente o preço médio 
do querosene de aviação (QAV), 
somado ao aumento na cotação 
do dólar, que pressionou cada vez 
mais o setor da aviação, com efei-
tos diretos nas passagens aéreas 
nacional e internacional – focos 
de discussões dentro e fora do 
mercado.

Já levantamento do Conselho 
de Turismo da Federação do Co-
mércio de São Paulo (Fecomércio-
-SP) apontou que passagens aére-
as subiram 122,40% em 12 meses. 
O estudo tem por base dados do 
IPCA, do IBGE, e demonstrou 
que os serviços ligados ao turismo 
estão 41,39% mais caros do que 
há um ano, quando comparada a 
inflação para o setor no mês de 
junho. Página 4

Paridade euro/dólar é indício de recessão

O euro e o dólar foram 
negociados pratica-
mente em paridade esta 

semana, após uma forte desvalo-
rização da moeda europeia que, 
segundo especialistas, terá fortes 
implicações para o comércio do 
contnente. O valor do euro caiu 
oficialmente abaixo do dólar na 
quarta-feira pela primeira vez des-
de dezembro de 2002. Depois, as 
duas moedas foram negociadas 
dentro de uma faixa apertada, re-
fletindo os movimentos uma da 
outra.

O euro perdeu cerca de 12% de 
seu valor em relação ao dólar des-
de o início deste ano. No seu auge 
em 2008, um euro valia cerca de 
US$ 1,60.

“Esta é uma situação compli-
cada porque ajuda e prejudica ao 
mesmo tempo”, disse Riccardo 
Puglisi, professor de economia 
pública da Universidade de Pavia, 
na Itália, à agência de notícias Xi-
nhua. “Isso ajuda os exportadores 
europeus tornando seus produtos 
mais baratos em outras moedas. 
Mas significa que os preços são 

mais altos nas importações.”
Também existe o risco, segun-

do alguns analistas, de que o euro 
mais fraco seja um prenúncio de 
uma desaceleração do crescimen-
to econômico do continente. “O 
que a queda do euro está dizen-
do?”, questiona Robin Brooks, 
economista-chefe do Instituto de 
Finanças Internacionais, no Twit-
ter. “Está ficando cada vez mais 
claro que a Zona do Euro está en-
trando em recessão, mesmo com 
o aperto das condições financei-
ras.”

EUA driblam 
sanções e autorizam 
compras da Rússia

Os Estados Unidos foram obri-
gados a driblar as sanções impos-
tas por eles à Rússia. Nesta quin-
ta-feira, foi emitida uma licença 
geral autorizando transações com 
a Rússia relacionadas a fertilizan-
tes, sementes e outras culturas 
alimentares, anunciou o Departa-
mento do Tesouro.

A pasta também autorizou tran-
sações com a empresa de energia 
Securing Energy for Europe (Se-
fe), subsidiária da estatal russa 
Gazprom na Alemanha que está 
sob controle de Berlim desde 4 de 
abril. A informação foi publicada 
pela agência russa Sputnik.

Rússia e Ucrânia representam 
cerca de 30% das exportações 
globais de trigo, 20% de milho e 
76% de óleo de girassol.

Zheng Huansong/Xinhua
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Comerciante comemora o seu dia trabalhando

Zillennials: como engajar a geração desengajada?

A batalha  
do trigo
Por Edoardo Pacelli

A batalha do trigo, pelo menos 
essa, parece estar caminhando 
para uma conclusão feliz. Em 

13 de julho, em Istambul, foram real-
izadas conversas entre as delegações 
da Rússia, da Ucrânia, da Turquia e da 
ONU, que parecem ter aproximado as 
partes para um acordo.

Ao final da rodada, que durou cerca 
de uma hora e meia, e aconteceu no 
pavilhão Kalender, da metrópole tur-
ca, Moscou e Kiev disseram “sim” à 
criação de um centro de coordenação 
dos corredores de exportação de tri-
go da Ucrânia. Isto foi afirmado pelo 
ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, 
segundo o qual “nas próximas sema-
nas as delegações da Ucrânia e da Rús-
sia voltarão a encontrar-se na Turquia; 
todos os detalhes serão examinados e 
o trabalho realizado será assinado”.

Foi dado um passo decisivo, que 
havia sido antecipado pelo ministro das 
Relações Exteriores de Kiev, Dmytro Ku-
leba, que parecia incomumente otimista, 
às vésperas da cúpula do Bósforo: “Esta-
mos próximos dos acordos com a Rússia, 
precisaremos resolver a questão da segu-
rança ligada à posição de Moscou, da qual 
tudo depende agora”, disse ele em entrev-
ista ao jornal espanhol El Pais.

Pelo que filtra do Kremlin, a Rússia 
teria, basicamente, ditado uma condição: 
que haja a possibilidade de controle de 
navios e inspeções para excluir o contra-
bando de armas, como lembrou ontem 
o diretor do Departamento de Orga-
nizações Internacionais do Kremlim, 
o russo Pyotr Ilyichev. “Confirmamos, 
repetidamente, em todos os níveis, in-
clusive em público, que estamos pron-
tos para ajudar na navegação de navios 
comerciais estrangeiros, para o trans-
porte de trigo ucraniano”, disse Ilyichev 
em entrevista à Interfax. “A Rússia não 
impediu e não impede o transporte de 
trigo ucraniano por mar.”

A questão do grão é muito impor-
tante. A Ucrânia é (dados da FAO para 
2020), o oitavo produtor de trigo do 
mundo, o terceiro na Europa. Atual-
mente, existem pelo menos 35 mil-
hões de toneladas de trigo ucraniano 
bloqueadas nos portos do Mar Negro, 
representando cerca de 5% de toda a 
produção anual mundial.

Portanto, é claro que consequências 
desastrosas sobre a crise alimentar em 
algumas áreas do mundo podem levar o 
trigo ucraniano a apodrecer. Atualmente, 
a Ucrânia é capaz de exportar menos de 
um terço da demanda de seu trigo e is-
so, somente graças ao canal Bystre, que 
liga a Ucrânia ao Danúbio. Atualmente, 
existem 16 navios mercantes operando 
para transportar o trigo ucraniano.

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

revista Italiamiga e vice-presidente do Ideus.

Por Aldo Gonçalves

No dia 16 de julho, o co-
merciante comemora 
o seu dia trabalhando, 

abrindo suas portas como faz 
diariamente. A data, que marca 
o nascimento do Visconde de 
Cairu, patrono do Comércio, 
bem merecia ser mais lembrada 
em todo país, pela sua importân-
cia social e econômica. Afinal, o 
comércio é o combustível que 
alimenta a economia, é um pro-
pulsor essencial ao crescimento 
e um dos principais geradores de 
emprego e renda.

O comerciante não esmorece 
diante das adversidades e dos 
obstáculos que se apresentam 
no dia a dia e enfrenta os desa-
fios impostos pelo mercado pa-
ra prosperar, crescer e garantir a 
competitividade e longevidade 
do seu negócio, o que exige sa-
crifícios, renúncias e muita de-
terminação. Figura primordial 

desde os tempos mais antigos, 
o comerciante gera empregos e 
renda, paga impostos, faz girar a 
roda da economia.

A recuperação econômica do 
Rio de Janeiro passa obrigato-
riamente pelo fortalecimento e 
pelo incentivo da atividade co-
mercial. Porém, um rápido ba-
lanço das pesquisas realizadas 
pelo Clube de Diretores Lojis-
tas do Rio de Janeiro (CDLRio) 
e pelo Sindicato dos Lojistas 
do Comércio do Rio de Janei-
ro (SindilojasRio) mostra que 
no primeiro semestre deste ano 
não houve a desejada recupe-
ração das vendas, apesar de al-
guns sinais positivos.

As pesquisas revelaram que 
nem as datas comemorativas, 
como o Carnaval, a Páscoa e os 
dias das Mães e dos Namorados, 
registraram o desempenho es-
perado. As razões para isto são 
os velhos problemas de sempre, 
que se agravaram com a pande-

mia e ainda estão longe de serem 
resolvidos.

No Rio, a desordem urbana, 
hoje ampliada pela multiplicação 
de ambulantes ilegais e o aumen-
to da população de rua, e a falta 
de segurança são os problemas 
que mais afetam o desempenho 
do comércio, que sofre também 
com o peso da carga tributária e 
a retração do consumo derivada 
da perda de poder aquisitivo e 
do desemprego ainda elevado. A 
conta não fecha.

O comércio do Rio tem 
muito a contribuir com ideias 
e propostas. Nesse sentido, o 
diálogo entre as entidades re-
presentativas do setor e o po-
der público e a ação integrada 

visando à adoção de medidas 
que promovam um novo ciclo 
de desenvolvimento do comér-
cio, impulsionando a retomada 
econômica, são fundamentais e 
urgentes.

Independentemente das elei-
ções que se avizinham, é hora de 
contornar diferenças e encontrar 
os pontos comuns que permi-
tam avançar na direção de um 
novo ciclo de prosperidade para 
o Rio e sua capital.

Parabenizando os comercian-
tes do Rio, ressalto que a união 
do empresariado lojista, por 
meio do associativismo para for-
talecer a representatividade do 
setor, nunca foi tão necessária 
como agora, para vencermos os 
desafios que temos pela frente, 
nesse momento difícil do Brasil 
e, em particular, do nosso Rio de 
Janeiro.

Aldo Gonçalves é presidente do CDLRio e 
do SindilojasRio e diretor da CNC.

Por Pollyana 
Guimarães

Atrair e reter profission-
ais da geração Z está 
cada vez mais difícil. 

Extremamente seletivos e cri-
teriosos, oferecer uma boa re-
muneração já não se mostra 
suficiente para esses jovens 
– conquistados, ao invés dis-
so, por uma companhia que 
tenha uma cultura e ambiente 
de trabalho alinhados aos seus 
valores pessoais. Na tentati-
va constante de conciliar ess-
es interesses, os programas de 
treinamento se mostram como 
uma das ações mais eficazes 
para garantir a satisfação dos 
zillennials na companhia e, os 
incentivá-los a crescer e pros-
perar junto com o negócio.

Representados por aqueles 
que nasceram entre 1993 e 1998, 
a geração Z já representa uma 
boa quantia da força de trabalho 
em diversos países e, ainda, da 
população mundial – totalizan-
do cerca de 31%, segundo dados 
de um estudo conduzido pela 
Organização das Nações Uni-
das. Mesmo conquistando cada 
vez mais protagonismo, os em-
pecilhos para fazer com que se 
sintam realizados em uma opor-
tunidade profissional ainda são 
grandes.

Cerca de 53% desses profis-
sionais estão insatisfeitos com as 
oportunidades do mercado, de 

acordo com um relatório divul-
gado pela seguradora MetLife. 
Como justificativa desse volume, 
muitas empresas ainda focam 
apenas em oferecer altos salários 
a seus trabalhadores – enquanto, 
para a Geração Z, se torna mui-
to mais valioso entrar para uma 
companhia que se preocupe com 
fatores ambientais, éticos, de in-
clusão, de preocupação à saúde 
mental e, que ofereça a possibil-
idade de equilibrar a vida laboral 
e pessoal.

Vagas que proporcionam uma 
rotina que incentive o cresci-
mento profissional e a possi-
bilidade de se desenvolver são 
completamente atrativas para os 
zillennials. Diante de profission-
ais altamente criativos, empen-
hados e multitarefas, é essencial 
garantir que se sintam parte de 
um propósito muito maior den-
tro da empresa. Felizmente, mui-
tos programas de treinamento e 
capacitação são capazes de con-
quistar esse objetivo.

Mesmo diante de cursos de 
graduação excepcionais dis-
poníveis, muitos jovens estão 
chegando ao mercado de tra-
balho completamente desali-
nhados frente as necessidades 
corporativas. Grandes habili-
dades tecnológicas e de agili-
dade em processos estão pre-
sentes nos zillennials – mas, o 
entendimento apropriado das 
relações humanas para o an-
damento de projetos asserti-

vos, são características falhas 
em sua grande maioria.

A incapacidade em lidar com 
conflitos, pressões, exigências 
e funções intensas corriqueiras 
em diversas companhias, faz 
com que muitos desses profis-
sionais não consigam admin-
istrar esses fatores e, troquem 
constantemente de empregos 
em sua jornada. Por isso, é 
importante que a organização 
assuma um papel de educador 
para a Geração Z, por meio de 
estratégias de ensinamento que 
incluam desde o on boarding 
desse profissional, até seu dia a 
dia na empresa.

Como regra geral, a metod-
ologia aplicada nestes trein-
amentos deve sempre trazer a 
importância de suas funções 
para o crescimento da com-
panhia. Mas, diferentemente da 
geração Y e dos baby boomers, 
que conseguem absorver o con-
teúdo ofertado com qualidade 
por meio de aulas extensas e 
expositivas, os zillennials, certa-
mente, apresentarão melhores 
resultados por meio das famosas 
pílulas de conhecimento. Ou se-
ja, vídeos curtos, de no máximo 
30 minutos, exibidos com uma 
maior periodicidade.

Se tratando do conteúdo em 
si, é essencial criar um materi-
al didático que inclua todos os 
pontos importantes para uma 
ética de trabalho – desde co-
mo se vestir adequadamente, 

qual a cultura da empresa e o 
que é esperado dele, até quais 
as perspectivas a curto, médio 
e longo prazo. Mas o sucesso 
do aprendizado de todos esses 
pontos dependerá, obrigatori-
amente, de uma boa liderança 
por trás.

Os líderes responsáveis por 
esses treinamentos devem 
desenvolver um poder empáti-
co e de não julgamentos, di-
ante de imensas diferenças de 
hábitos, perfis e opiniões que, 
certamente, existirão entre ess-
es profissionais. É preciso criar 
uma condição voltada para essa 
cultura mais jovem e saber como 
engajá-los, atuando como ver-
dadeiros mentores nesse desen-
volvimento.

Um bom currículo não é mais 
sinônimo ou segurança de con-
tratar um profissional qualifica-
do para o seu negócio. Diante 
de uma geração extremamente 
exigente por princípios comple-
tos, é papel das empresas lapidar 
esses jovens e oferecer a devida 
orientação pedagógica para seu 
desenvolvimento corporativo. 
Quando conduzidos, ainda, por 
gestores preparados para treinar 
e capacitar esses perfis, o camin-
ho de prosperidade certamente 
será mais virtuoso – com menos 
rotatividade e desgaste para to-
dos.

Pollyana Guimarães  
é idealizadora da Evoluzi.
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Protestos derrubam 
governos mundo afora

Manifestações se sucedem no mundo. No Sri Lanka, 
o presidente fugiu pela porta dos fundos; no Equa-

dor, conseguiu-se chegar a um frágil acordo; na Holanda, 
o movimento dos produtores rurais cresce a cada pro-
testo; fazendeiros alemães começam a se mobilizar; agora, 
chegou a vez do Panamá, em que o governo foi obrigado 
a congelar alguns preços da cesta básica e reduzir o dos 
combustíveis. São apenas alguns exemplos.

Alguns governos foram obrigados a renunciar, casos do 
Reino Unido, da Bulgária e, nesta quinta-feira, da Itália. 
Outros foram fragorosamente derrotados nas urnas.

A crise econômica e humanitária está varrendo governos 
mundo afora, turbinada pela concentração de renda nunca 
vista. Governantes que seguem amarrados aos desígnios do 
sistema financeiro mundial são contestados. Alternativas ao 
colapso econômico ainda são incipientes, mas ficam mais 
fortes à medida que o abismo se aproxima.

Pioneira

A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) 
completa 213 anos. Fundada em 15 de julho de 1809, é 
uma das mais antigas entidades de representação civil do 
país. Palco de grandes discussões nacionais, contribui para 
o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Ja-
neiro e do Brasil e atua em defesa dos interesses da classe 
empresarial fluminense.

A ACRJ também é conhecida como Casa de Mauá, em 
homenagem ao seu terceiro presidente, Irineu Evangelista 
de Souza, o Visconde de Mauá, um dos maiores em-
presários do 2º Império no Brasil.

Unanimidade é burra

Entrou em vigor na quarta-feira (13) a Lei 14.405/22, 
que autoriza a mudança da destinação do edifício ou da 
unidade imobiliária pelo voto de 2/3 dos condôminos. 
Até então, o Código Civil exigia aprovação unânime. A 
nova regra vale, por exemplo, para decisões de mudanças 
sobre a destinação de áreas comuns: a transformação de 
um jardim em vagas de garagem, de áreas comerciais em 
residenciais, entre outras.

“A unanimidade estabelecida em lei realmente dificulta 
a aprovação de mudanças desejadas pela maioria quali-
ficada dos condôminos, motivo pelo qual a modificação 
flexibiliza esse tipo de alteração. Vale lembrar que a trans-
formação da destinação do edifício depende não apenas 
da vontade dos condôminos, mas também da observância 
das posturas municipais”, salienta Rafael Pezeta, sócio do 
escritório Abe Advogados.

O aprendiz

Na reunião que teve com Bolsonaro, será que Roberto 
Justus disse ao presidente: “Você está demitido”?

Rápidas

A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ será 
homenageada em um concerto do XVII RioHarpFestival, 
no Jockey Club Brasileiro, nesta segunda-feira, às 20h *** O 
Festival de Dança no Centro Cultural Américas Shopping 
(RJ), neste domingo, 16h, promovido pela Academia Valéria 
Moreyra, terá apresentação de Gabriela Moreyra e Bruno 
Brito *** A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, equipada 
para exames de mamografia e preventivo do câncer de colo 
de útero (Papanicolau), ficará em Nilópolis, na Baixada 
Fluminense, até 24/8, no Parque Municipal de Eventos (Rua 
Carmela Dutra, s/n). Agendamento no local, de segunda 
a sexta, das 8h às 17h (exceto feriados), com requisição de 
exame oriundo do serviço de saúde municipal.

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

KPMG: prazo de entrega das 
Escriturações Contábeis Fiscais (ECF)

Como já amplamente 
divulgado, a Receita 
Federal do Brasil 

prorrogou até o dia 31 de 
agosto desse ano o prazo 
para que as empresas que es-
tejam obrigadas a entregar a 
Escrituração Contábil Fiscal 
(ECF) apresentem sua decla-
ração referente ao ano-calen-
dário de 2021.

De acordo com o sócio-
líder de Impostos Diretos 
da KPMG no Brasil, Fábio 
Maranesi, é fundamental 
que as empresas adotem os 
procedimentos adequados 

para o correto preenchi-
mento das informações e 
sejam muito cuidadosas na 
apresentação de suas apura-
ções tributárias.

“A ausência de docu-
mentação ou a entrega 
com irregularidades podem 
provocar uma série de pe-
nalidades fiscais e prejuízos 
significativos, impactando o 
caixa das empresas. Por es-
sa razão, é preciso atenção 
a eventuais falhas em siste-
mas, decorrentes da falta de 
parâmetros ou mesmo pela 
utilização de processos ma-

nuais”, ressalta o especialis-
ta da KPMG.

A Escrituração Contá-
bil Fiscal (ECF) refere-se 
a uma obrigação tributária 
acessória que abrange as 
informações relacionadas 
à apuração do Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL) de todo o 
ano-calendário, além de 
outras informações contá-
beis e econômicas, e deve 
ser transmitida por meio do 
Sistema Público de Escritu-

ração Digital (SPED).
“Em certos casos, erros 

nos dados do Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líqui-
do (CSLL), podem gerar a 
aplicação de multas consi-
deráveis por parte da Re-
ceita Federal, inclusive nos 
casos de omissões de infor-
mações ou apresentação de 
informações incompletas”, 
ressalta Fábio Maranesi. Pa-
ra mais soluções e informa-
ções sobre regulamentação 
fiscal, acesse o link.

Governo libera preços de remédios  
para garantir abastecimento
Débora Melecchi: ‘Apenas ajuda empresários e indústria que lucram mais’

É fato que até o con-
sumidor mais rico, 
com recursos para 

comprar medicamentos 
de alto custo, está encon-
trando dificuldades para 
manter seu tratamento de 
câncer ou hanseníase. Isso 
porque existe uma crise de 
abastecimento de medica-
mentos, inclusive daqueles 
mais básicos, como soro 
fisiológico, dipirona, in-
sulina e amoxicilina, que 
são pouco lucrativos para 
a indústria. Nem mesmo 
os governos estaduais e 
municipais, com seu po-
der de negociação, estão 
conseguindo garantir suas 
compras.

Segundo a conselheira 
nacional de Saúde (CNS), 
Débora Melecchi, há vários 
motivos para este colapso 
do fornecimento de medi-
camentos, que vão de ques-
tões externas, mas também 
de gestão do Ministério da 
Saúde. Em entrevista ao 
portal Vermelho, ela cita a 
falta de regulação da Câma-
ra de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (CMED), 
a dependência da indústria 
internacional, o alto custo 
do petróleo, a falta de mo-
nitoramento global de me-
dicamentos pela Anvisa, a 
falta de financiamento, de-
vido ao Teto de Gastos, o 
desmonte dos laboratórios 
oficiais e a falta de solida-
riedade.

Mas ela acha particular-
mente contraproducente 
que o Ministério da Saúde 
considera uma grande so-

lução liberar o reajuste de 
preços para garantir o abas-
tecimento. “Isso não re-
solve o problema do povo, 
porque, inclusive, dificul-
ta as compras do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Isso 
apenas ajuda os empresá-
rios e a indústria que lucra 
mais. É uma proposta na 
contramão das necessida-
des”, disse. 

O próprio ministro Mar-
celo Queiroga admite que 
a falta de um complexo in-
dustrial e parque fabril no 
Brasil contribuem para o 
cenário, repetindo um dis-
curso que os setores pro-
gressistas sempre defende-
ram. No entanto, Débora 
explica que o bolsonarismo 
se apropria superficialmen-
te de conceitos progres-
sistas, simplesmente para 
defender sua liberalidade 
de mercado e beneficiar o 
setor privado e empresarial. 
“Além do interesse eleito-
reiro expresso nessas decla-
rações, que não se concreti-
zam em benefício real para 
o povo”. 

Débora, inclusive, afirma 
categoricamente, que a ten-
dência do desabastecimento 
é piorar, pois não tem vis-
to resultados positivos no 
mercado de medicamentos. 
O tipo de medicamentos 
em falta pode se ampliar, 
tmabém. “Sinceramente, 
nesse momento de inércia, 
as perspectivas são as piores 
possíveis, se não tiver uma 
atitude do governo federal, 
que dê norte em algum as-
pecto”.

Ações descoordenadas 

A pesquisadora, que 
coordena a Comissão de 
Ciência, Tecnologia e As-
sistência Farmacêutica do 
CNS, explica que o lockdo-
wn na China ou a guerra na 
Ucrânia afetam o merca-
do brasileiro, pela falta de 
auto-suficiência industrial. 
“De 2016 pra cá, sofre-
mos uma série de desmon-
tes, entre eles o complexo 
industrial da saúde, que 
abarca o enfraquecimento 
dos nossos laboratórios 
oficiais para produção pú-
blica, com perda de con-
tratação de pessoal e de 
financiamento”, disse ela, 
mencionando a enorme 
dependência de Insumos 
Farmacêuticos Ativos 
(IFAs), fabricados pela 
China e pela Índia.

Ela também defende 
uma agenda regulatória da 
CMED, com regras para 
buscar justiça no processo 
de fabricação de medica-
mentos e tecnologias como 
respiradores, que fizeram 
muita falta no início da pan-
demia. “A pandemia mos-
trou que é preciso solidarie-
dade global. Todos puxam 
o tapete para si e deixam de 
dar apoio a quem precisa e 
fazer as trocas necessários”, 
afirmou.

Débora defende essas 
medidas como ações co-
ordenadas do governo, 
pois não funcionam iso-
ladamente. “A Anvisa pre-
cisa monitorar o mercado 
global de medicamentos, 

aliada aos conselhos de se-
cretários de saúde (Conass 
e Conasems), para ter no-
ção do desabastecimento 
de estoques, retroalimen-
tar dados e fazer permutas 
solidárias para atender as 
necessidades das pessoas”, 
disse ela, referindo-se as 
diferenças regionais, em 
que alguns estados sofrem 
com a escassez de alguns 
medicamentos, enquanto 
outros dispõem deles com 
sobra.

Débora não se esqueceu 
da falta de financiamento. 
Sem recursos financeiros 
não tem como fortalecer 
um laboratório oficial e tra-
zer subsídios para produção 
de tecnologias. Ela contou 
da luta e das mobilizações 
sociais para manter funcio-
nando o laboratório paulis-
ta Furp (Fundação para o 
Remédio Popular), que hoje 
garante dipirona, por exem-
plo, só para o estado de São 
Paulo. Este é um exemplo 
que poderia funcionar na-
cionalmente.

“Na saúde, estamos so-
frendo muito com a PEC 
95 (Teto dos Gastos), que 
teoricamente limitaria por 
20 anos os recursos mas 
na verdade retirou recur-
sos da saúde, além de ou-
tros ajustes fiscais, que re-
presentam um desmonte 
geral de financiamentos. 
Estamos num cenário em 
que atender as necessida-
des do mercado prevale-
ce sobre os interesses so-
ciais”, analisou.
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Nasce mais uma 
vinícola fluminense!

A produção do vinho é cheia de históricos de 
longos laços geracionais que foram se suce-
dendo nos negócios do vinho, especialmente 

em países com tradição vitivinícola. Em países mais 
emergentes nessa produção, os negócios muitas vezes 
surgem de empresários bem-sucedidos em outras áreas, 
que percebem na vitivinicultura uma oportunidade de 
investir e inovar. Trata-se, no entanto, de um campo de 
larga complexidade, mas seu espírito dionisíaco e cone-
xão com o espírito, a arte, a alta cultura são elementos 
fascinantes que justificam os riscos e mobilizam pro-
dutores e consumidores. Se alguém duvidava do vinho 
brasileiro, não tem por que e vai se surpreender com a 
expansão regional das produções.

Filho caçula de uma empresa familiar de engenheiros 
mecânicos que trabalham no ramo de caldeiraria, Rafael 
Antunes foi buscar na formação Wine & Spirits da 
Cordon Bleu Rio de Janeiro mais conhecimentos sobre 
o novo empreendimento familiar: uma vinícola em solo 
fluminense. A Casa Antunes acaba de fazer a primeira 
colheita da cepa Sauvignon Blanc, plantada em 2020 
nas terras fluminenses do distrito de Sebollas (também 
chamado de Inconfidência), quase divisa entre os mu-
nicípios de Areal e Paraíba do Sul. Estive nos vinhedos 
para visitar as instalações e apreciar os frutos da outra 
cepa que em breve será colhida, a tinta Syrah.

Naturais de Petrópolis (RJ), na década de 1990, o 
sítio Sossego, onde se encontram os vinhedos, foi 
adquirido pelo patriarca, Celso Antunes, primeiramente, 
para ser uma casa de campo. Logo começaram a recu-
perar o local e a multiplicar atividades: de café a pupu-
nha, passando pelo gado de corte e leiteiro. Em 2019, 
observando o desenvolvimento da atividade vitivinícola 
na região, inaugurada por outras vinícolas fluminenses 
(Inconfidência, Fattoria Vinhas Altas, Terras Frias), e 
do Sudeste brasileiro, foram em busca dos especialistas 
que poderiam ajudar a identificar o potencial do local 
para a produção de uvas viníferas.

A partir da confirmação do perfil com a equipe de 
agrônomos e enólogos, que já prestam consultoria a 
vinícolas do Sudeste, o trabalho foi iniciado. Um dos 
parâmetros favoráveis foi estarem a uma altitude entre 
647 e 714 metros e no topo do morro, onde há ventila-
ção constante, com menor risco de acúmulo de umida-
de e problemas sanitários. As mudas foram adquiridas 
da Vitacea Brasil, um viveiro nacional, fruto da parceria 
das vinícolas que consagraram vinhos mineiros (Es-
trada Real, Maria Maria) e franceses. A primeira vinifi-
cação está sendo realizada na sede da Epamig (Caldas, 
MG), mas já em tanques de fermentação adquiridos 
pela família, que terá instalações de vinificação próprias. 
Tudo acompanhado de perto pelo enólogo consultor 
Frederico Novelli, formado pelo Supagro, Montpellier.

Nada disso seria tão promissor, não fosse o traba-
lho do agrônomo brasileiro Murillo Regina, mestre em 
viticultura pela Université de Bordeaux II, que introdu-
ziu com muito sucesso a tecnologia da “dupla poda” 
ou “poda invertida” em regiões antes condenadas a 
não terem êxito na viticultura vinífera, pelo fato, em 
particular, da alta pluviometria no verão, que coloca em 
risco o estado sanitário e a maturação das variedades 
de uva. Neste caso, aborta-se o desenvolvimento dos 
frutos no verão, realizando-se uma poda por volta de 
fevereiro, além da poda usual pós-colheita, para que a 
videira recomece sua frutificação e realize a maturação 
no inverno.

Como o nosso inverno é moderado e seco, a estação 
dá ótimos frutos. Quando pergunto sobre a expectativa 
da primeira safra, Rafael responde que quer ir com cal-
ma – já foi arrebatado pela ideia de fazer um vinho de 
qualidade, expressão que não combina com quantidade 
nem pressa. Enquanto as uvas amadurecem, e o vinho 
se ajeita na taça, a inquietude empreendedora familiar 
não deixa por menos: lá está o Sr. Celso, absolutamente 
empolgado com a montagem das novas destilarias de 
cachaça e de gin.

Cursos de Vinhos com Míriam Aguiar: 
 saiba mais pelo Instagram @miriamaguiar.vinhos  

ou blog miriamaguiar.com.br/blog

Passagens aéreas levam inflação 
do setor do turismo às alturas
Os serviços ligados 

ao turismo fica-
ram 41,39% mais 

caros em junho, na compa-
ração com o mesmo mês 
do ano passado, aponta 
levantamento da Federa-
ção do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Es-
tado de São Paulo (Feco-
mercioSP), com base nos 
dados do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), do Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A 
passagem área foi o item 

que mais contribuiu pa-
ra a alta, com variação de 
122,40% em 12 meses.

De acordo com a Fe-
comercioSP, a elevação se 
justifica em parte pela al-
ta temporada, quando o 
recesso escolar tradicio-
nalmente contribui pa-
ra o aumento do valor 
dos bilhetes. A entidade 
aponta que o custo do 
querosene e do dólar, 
além da limitação de as-
sentos em aeronaves e a 
dificuldade das empre-
sas para recomposição 

de mão de obra, são fa-
tores que influenciam na 
inflação do setor turístico.

Na variação mensal, de 
maio para junho houve al-
ta de 3,51%. Novamente o 
destaque são as passagens 
aéreas, com 11,32%. Em 
seguida estão os preços 
dos serviços de cinema, 
teatro e concertos, com 
variação mensal de 1,51%. 
O custo do pacote turísti-
co cresceu 1,5% e 0,47% 
foi a alta no item hospeda-
gem. Aluguel de veículos 
recuou 2,44% e ônibus in-

terestadual, 0,08%, foram 
os únicos que registraram 
queda.

Para a FecomercioSP, a 
alta expressiva das passa-
gens aéreas é um sinal ne-
gativo para a cadeia do tu-
rismo, tendo em vista que 
o item é impulsionador dos 
meios de hospedagens, ali-
mentação, locação de ve-
ículos, entre outros servi-
ços. A entidade avalia que 
a disparada nos preços faz 
com que os consumidores 
repensem a programação 
de viagens.

Vendas em shoppings em  
maio superam as de 2019

As lojas dos sho-
pping centers de 
todo o Brasil re-

gistraram um crescimento 
médio de 24% nas vendas 
no mês de maio, na compa-
ração com o mesmo mês do 
ano passado, de acordo com 
dados do Índice Cielo de 
Varejo em Shopping Cen-
ters (ICVS-Abrasce). O 14º 
crescimento mensal conse-
cutivo reforça o momento 
de recuperação no setor, 
iniciado no ano passado, e 
superou a receita nominal 
de vendas em 27,6% quan-
do comparado ao mesmo 
intervalo de 2019.

Apenas nos cinco primei-
ros meses do ano, o comér-
cio dos shoppings acumula 
uma alta de 39,7% em rela-
ção ao mesmo período de 
2021.

Do ponto de vista regio-
nal, as localidades que mais 
se destacaram no quinto 
mês de 2022, com cresci-
mento das vendas acima da 
média nacional foram: Su-
deste (26,6%) e o Nordeste 
(25,6%). Na Região Centro-
-Oeste, a elevação ficou em 
23,3%, no Sul foi de 17,2% 
e no Norte de 11,7%.

Mesmo com um cenário 
macroeconômico, caracte-
rizado por inflação em al-
ta e queda no rendimento 
das famílias brasileiras, o 
tíquete médio de vendas 
nas lojas dos shoppings 
que ficou em R$ 125,45 
em maio. O valor é 17,9% 
inferior ao do mesmo mês 
de 2021, mas é 35% supe-
rior aos R$ 92,92 registra-
do em maio de 2019 – pe-
ríodo pré-pandemia.

A alta no comércio dos 
shoppings coincide com 
uma franca recuperação no 
fluxo de visitantes do setor, 
reflexo de um número ca-
da vez maior de brasileiros 
imunizados contra o co-
ronavírus. Dados do Mais 
Fluxo e IPEC indicam que, 
em maio, foi registrado um 
acréscimo de 39,9% no to-
tal de frequentadores em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2021.

Na avaliação do presi-
dente da Associação Bra-
sileira de Shopping Cen-
ters (Abrasce), Glauco 
Humai, os índices posi-
tivos são um termômetro 
importante que apontam 
para a continuidade do 
crescimento do setor em 
2022 e uma progressi-
va recuperação quando 

comparado aos níveis 
pré-pandemia.

Ele destaca, ainda, a pers-
pectiva cada vez mais sólida 
de bons resultados ao logo 
do segundo semestre do 
ano.

“Os dados corroboram 
com nossas teses de que o 
aumento nas vendas nos 
shoppings será gradual e 
contínuo em 2022. As altas 
ocorrem à medida em que 
o nível de visitantes cresce, 
pois, o setor oferece aos 
frequentadores um ambien-
te seguro, em todos os sen-
tidos, e uma experiência que 
vai além do simples ato de 
comprar. Ficamos na tor-
cida por uma melhora nos 
indicadores macroeconô-
micos para poderemos ter 
resultados ainda melhores”, 
explica.

Oito em 10 brasileiros fazem compras perto de casa

O crescimento do 
comércio online 
é uma tendên-

cia mundial, mas apesar do 
crescimento no número de 
brasileiros que fazem suas 
compras pela internet, o co-
mércio perto de casa segue 
na preferência dos consu-
midores como principal lo-
cal de compra do dia a dia. 
É o que aponta a pesquisa 
“Impactos da Mobilidade 
Urbana no Varejo”, con-
duzida pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pelo Servi-
ço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil), em parceria 
com o Sebrae.

Os números da pesquisa 
mostram que o comércio 
perto de casa é preferência 
de 77% dos entrevistados. 
O número é expressivo, 
mas caiu na comparação 
com 2017, quando a pes-
quisa apurou um percentual 
de 84% para as lojas físi-
cas mais próximas. Outros 
locais aparecem com dife-
rença expressiva: 8% afir-
maram que fazem a maior 

parte das compras perto 
do trabalho; 6% citaram os 
sites de lojas virtuais (em 
2017 o percentual era de 
2%) e 5% citaram os aplica-
tivos (ante 0,6% em 2017).

Entre aqueles que disse-
ram preferir fazer compras 
perto de casa, 20% afirmam 
que a escolha se deve ao 
conforto e à comodidade. 
Outros 20% apontam a agi-
lidade e a facilidade como 
principal motivo de escolha.

Acessibilidade e locali-
zação foram apontadas por 
17%. Em seguida, aparecem 
o costume e o conhecimen-
to do local (15%); o preço 
(9%); e a possibilidade de 
evitar trânsito (8%), entre 
outros motivos. As razões 
mais citadas para as compras 
perto do trabalho foram ba-
sicamente os mesmos: a agi-
lidade e facilidade (21%), a 
localização e acessibilidade 
(16%), o conforto e como-
didade (15%), a possibilida-
de de evitar o trânsito (13%) 
e os preços (10%).

Considerando os moti-
vos de quem compra mais 

pela internet, o ranking mu-
da: os preços aparecem em 
primeiro lugar, menciona-
dos por 52%. Em seguida, 
são citados a agilidade/fa-
cilidade (16%); o conforto/
comodidade (14%); a varie-
dade de produtos e serviços 
(6%); e a possibilidade de 
evitar o trânsito e o engar-
rafamento (6%).

A pesquisa investigou 
ainda os principais produ-
tos comprados perto de ca-
sa pelos brasileiros. O estu-
do aponta a predominância 
de itens adquiridos em su-
permercado, mencionados 
por 81% dos entrevistados 
(um crescimento em com-
paração aos 77% apontados 
em 2017); comidas e lan-
ches (70%, sendo que em 
2017 esse percentual era de 
42%); remédios e itens de 
saúde (58%); cosméticos e 
perfumaria (28%); serviços 
de salão de beleza (26%); 
roupas, sapatos e acessórios 
(26%), e papelaria (25%). 
Os percentuais de todos 
os esses itens cresceram na 
comparação com 2017.

Além do local, os en-
trevistados responderam 
sobre o tipo de estabeleci-
mento onde mais realizam 
compras. As lojas de rua 
foram o tipo mais citado 
(57%), sobretudo entre as 
classes C, D e E (59%). Os 
shopping centers aparecem 
em seguida, mencionados 
por 15% – nesse caso, com 
um percentual mais desta-
cado entre as classes A e B 
(30%). A internet foi lem-
brada por 10%, ante 3% da 
pesquisa anterior. Mercados 
e supermercados foram 
mencionados por 7% dos 
entrevistados.

A pesquisa também ana-
lisou os empecilhos para as 
compras em lojas de rua. O 
principal foi a insegurança, 
traduzida pelo risco de as-
saltos. Esse problema foi ci-
tado 34% dos entrevistados. 
Em seguida, apareceram os 
preços (20%); as dificulda-
des para estacionar (17%); 
o horário de funcionamen-
to (17%); o trânsito (17%); 
e a dificuldade de circulação 
(16%).
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Três perguntas: um marketplace de crédito imobiliário
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
a Credihome, ma-
rketplace de cré-

dito imobiliário, com seu 
CEO Bruno Gama.

O que faz a Crediho-
me?

A Credihome é um ma-
rketplace de produtos de 
crédito que atendem a ca-
deia imobiliária. Nosso ob-
jetivo é garantir ao cliente 
que está fazendo uma tran-
sação imobiliária o acesso 
de forma simplificada e 
facilitada a todos os ban-
cos que têm esse produto, 
facilitando o processo de 
tomada e acompanhamento 
desse processo. 

Nós queremos que o 
cliente entenda qual a linha 
de crédito que ele conse-
gue aprovação e a melhor 
condição, no momento da 
compra, para que ele pos-
sa adquirir o seu imóvel. 
Para isso, nós fizemos a in-
tegração com os principais 
bancos de varejo, Itaú, Bra-
desco, Santander e Caixa 
Econômica, que possuem, 
aproximadamente, 95% 
desse mercado no Brasil.

Para o cliente final, qual-
quer diferença de até 0,5% 
na taxa de juros é muito re-
levante num financiamento 
de até 35 anos. Quando se 
coloca essa diferença no 
tempo, ela pode gerar uma 
economia de centenas de 
milhares de reais, podendo 
chegar a casa do milhão.

O que fizemos de dife-
rente foi que, além de ofe-
recermos todos os bancos, 
nós também nos tornamos 
uma instituição financeira. 
Em 2020, nós recebemos 
a licença de Sociedade de 
Crédito Direto do Banco 
Central. Com isso, além de 
oferecermos os produtos 
dos bancos, nós oferecemos 
os produtos da Credihome, 
tanto o crédito imobiliário 
para compra do imóvel, 
quanto o home equity, que é 
o crédito com garantia imo-
biliária. Nosso objetivo é ter 
a maior prateleira de produ-
tos para que os clientes pos-
sam decidir. Com isso, au-
menta a possibilidade de se 
superar a primeira barreira 
para se conquistar o sonho 
da casa própria, a aprovação 
de crédito, já que o primeiro 
drama de um cliente não é a 
taxa de juros, mas saber se 
há um banco que faça a sua 
aprovação.

O crédito imobiliário é o 
nosso carro-chefe, respon-
dendo por 97% da nossa 
originação. Hoje, 95% da 
população brasileira não 
tem condições de com-
prar um imóvel à vista. Em 
2021, só a Credihome tran-
sacionou R$ 3,4 bilhões em 
crédito imobiliário, o que 
nos coloca num patamar 
de liderança desse mercado 
junto com a Loft.

Com relação ao home 
equity, trata-se de uma tran-
sação similar. Quando se 
compra um imóvel finan-

ciado, essa operação é feita 
através de uma alienação fi-
duciária, ou seja, enquanto a 
pessoa está pagando as par-
celas do financiamento, ela 
é usuária de um imóvel que 
pertence ao banco que con-
cedeu o crédito. Uma vez 
quitado o financiamento, 
o usuário se torna proprie-
tário. O conceito de alie-
nação fiduciária também é 
aplicado ao home equity, só 
que a pessoa que está con-
tratando o empréstimo é 
proprietária do imóvel que 
está sendo colocado como 
garantia. Esse modelo sig-
nifica empréstimos muito 
mais baratos que as linhas 
tradicionais, além de ser de 
muito longo prazo.

Cabe ressaltar que no 
Brasil, as pessoas estão en-
dividadas e mal endivida-
das. As linhas de crédito de 
curto prazo (até três anos) 
– como cheque especial, ro-
tativo de cartão de crédito, 
consignado e crédito pes-
soal – representam 75% da 
carteira de crédito. Depen-
dendo da operação, a taxa 
de juros pode chegar a 10% 
ao mês. Isso se tornou um 
câncer.

Como o home equity po-
de ser tomado até 20 anos, 
a pessoa pode trocar um 
crédito nocivo, muito caro 
e com alto valor de parcela, 
por um crédito de parcela 
menor e com uma taxa de 
juros infinitamente menor. 
Essa operação pode ser 
utilizada por pessoas que 
estão precisando de dinhei-
ro para, por exemplo, abrir 
ou investir no seu negócio, 
reformar a própria casa, o 
que aconteceu muito du-
rante a pandemia, ou para 
quitação de dívidas de curto 
prazo. Como a participação 
do home equity na carteira 
de crédito brasileira é muito 
pequena, ele possui um po-
tencial gigantesco de cresci-
mento.

Nosso terceiro produto 
é a portabilidade. Uma pes-
soa que tenha um crédito 
ativo na instituição A pode 
portá-lo para a instituição 
B, desde que ela faça a sua 
aprovação. Essa operação 
pode gerar um benefício de 
taxa de juros. Para uma pes-
soa que tenha crédito ativo, 
trata-se de uma possibilida-
de muito interessante para 
aproveitar oportunidades 
de migração que apareçam 
no mercado. Esse tipo de 
oportunidade não será, ne-
cessariamente, clara. Ho-
je, o momento não é tão 
bom para isso devido a alta 
das taxas de juros, mas em 
2020, início de 2021, quan-
do as taxas estavam mais 
baixas, havia uma oportu-
nidade muito clara para es-
se tipo de operação, já que 
a grande maioria da base 
ativa de crédito imobiliário 
estava com taxas superiores 
às taxas que estavam sendo 
praticadas naquele momen-
to.

Como funciona o ma-
rketplace?

No nosso site, nós temos 
uma ferramenta onde são 
colocadas as informações 
da pessoa que pretende 
adquirir o imóvel e os da-
dos do financiamento. De 
forma online e real time, a 
plataforma faz a primeira 
simulação trazendo as con-
dições atuais do mercado. 
Se você fizer isso hoje, a 
plataforma vai te trazer as 
condições do dia. Essa é a 
primeira etapa.

Na segunda etapa, nós 
temos a aprovação de crédi-
to. O cliente fornecerá mais 
detalhes da sua vida finan-
ceira e do imóvel, e, no final 
disso, a plataforma trará as 
aprovações online. Ressal-
to que o cliente não será, 
necessariamente, aprovado 
em todas as instituições. Ele 
pode receber a aprovação 
de apenas um banco. Ago-
ra, se ele for aprovado por 
todos os bancos, caberá a 
ele decidir se quer a melhor 
taxa, que é uma condição 
que costuma acontecer, ou 
se ele quer continuar no seu 
banco, já que a diferença de 
taxas pode ser pequena.

A partir daí, nós temos a 
contratação. O cliente será 
acompanhado por um con-
sultor que dará todo apoio 
até a finalização da transa-
ção, desde a formalização 
do contrato até o registro 
no cartório de imóveis. Nós 
simplificamos o processo 
de forma a que o cliente 
possa fazê-lo de qualquer 
lugar.

Como os processos de 
aprovação dos bancos são 
diferentes, nós fizemos uma 
integração via API com as 
mesas de crédito de cada 
um deles. Como cada ban-
co solicita um leque de in-
formações, nós juntamos 
os formulários de todos os 
bancos num formulário pa-
drão eletrônico, só que nós 
lançamos para cada banco 
as informações que ele so-
licita. Com isso, cada mesa 
faz a sua análise e devolve 
a resposta da aprovação ou 
não.

A Credihome é remune-
rada com um rebate pago 
pelos bancos. Se a platafor-
ma fecha um financiamento 

com um banco X, no mês 
seguinte esse banco nos pa-
ga um percentual sobre o 
financiamento imobiliário. 
No home equity é a mesma 
coisa. Quando a Credihome 
é a instituição financeira, 
nós temos o spread entre a 
captação e o empréstimo.

A alta da Selic impacta 
negativamente esse mer-
cado?

As pessoas se assustam 
muito com a subida da Selic. 
Em pouco mais de um ano 
a Selic passou de 2% para 
13,75% ao ano. As pessoas 
pensam que se a Selic está 
nesse patamar, as taxas de 
crédito imobiliário também 
estão. Isso não é verdade.

A base conceitual e eco-
nômica do crédito imobili-
ário distingue o seu funding 
da Selic. No Brasil, o fun-
ding do crédito imobiliário 
vem da poupança, que pos-
sui uma taxa de remunera-
ção fixa (6,17% + TR). Is-
so significa que um crédito 
imobiliário está muito mais 
atrelado ao custo da pou-
pança que ao custo da Selic.

O crédito imobiliário su-
biu? Subiu, porque quando 
a taxa de juros estava mui-
to baixa, a remuneração da 
poupança era 70% da Se-
lic. Quando a Selic estava 
em 2%, a poupança rendia 
1,4%. À medida que a Selic 
foi subindo, a poupança es-
tabilizou em 6,17% + TR, 
em conformidade com a re-
gulamentação.

As taxas do crédito imo-
biliário, que há um ano esta-
vam ao redor de 7%, 7,5%, 
hoje estão ao redor de 9,5% 
ao ano. Ocorre que elas 
ainda estão em um dígito 
e não devem mudar muito 
desse patamar. Apesar de a 
Selic ter subido extraordi-
nariamente rápido, o custo 
do crédito imobiliário subiu 
pouco. Além disso, o custo 
atual é o custo histórico do 
crédito imobiliário do Brasil 
antes da grande redução da 
taxa de juros que havia sido 
iniciada no final de 2019, 
ou seja, as taxas de crédito 
imobiliário continuam com 
condições muito boas para 
o cliente final.

Divulgação Credihome

Bruno Gama 

Viver Incorporadora e Construtora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 67.571.414/0001-41 - NIRE 35.300.338.421

Edital de Convocação
Senhores Acionistas: Nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 81, de 
29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 81”) e da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ficam convocados os acionistas 
da Viver Incorporadora e Construtora S.A. (“Viver” ou “Companhia”), para a Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 04 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, 
Ed. Centro Empresarial Mario Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921 
(“AGE”), nos termos do Manual do Acionista divulgado pela Companhia em 13 de julho de 2022, 
para deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) Alteração do limite do 
capital social autorizado da Companhia previsto no artigo 6º do seu Estatuto Social; (ii) Nomeação 
do Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha como liquidante responsável pelas sociedades distratadas 
Inpar Investimentos S.A., Inpar Projeto Aquatic Resorts SPE Ltda., Lagoa dos Ingleses Participações 
Ltda. e Rodes Incorporações S.A.; e (iii) Consolidação e ratificação do Estatuto Social da Companhia. 
Documentos e informações à disposição dos acionistas: Os documentos e informações relativos 
às matérias a serem discutidas na AGE, inclusive o Manual dos Acionistas, contendo as propostas 
dos administradores para a AGE, encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no website 
da Companhia (www.ri.viver.com.br), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários 
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), conforme previsto na 
Lei das Sociedades por Ações, e Resolução CVM 81. Participação dos acionistas: Poderão 
participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, 
seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações 
detalhadas acerca da documentação exigida constam no Manual dos Acionistas. Para participar na 
AGE, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias dos seguintes documentos: 
(i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; (ii) comprovante expedido 
pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custodia, na 
forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) documentos que comprovem os poderes 
do representante do acionista pessoa jurídica ou do gestor ou administrador no caso de fundos 
de investimento; e (iv) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na 
hipótese de representação do acionista. Apresentação dos documentos para participação na 
AGE: Para fins de melhor organização da AGE, solicita-se aos acionistas da Companhia o depósito 
dos documentos relacionados acima na sede da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.461, Ed. Centro Empresarial Mario 
Garnero, Torre Sul, 10º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-921, aos cuidados do Diretor de 
Relação com Investidores e Diretor Presidente, Sr. Ricardo Piccinini da Carvalhinha, no horário das 
8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas a contar da hora marcada para a realização da AGE. São Paulo, 14 de julho de 2022. Rodrigo 
César Dias Machado - Presidente do Conselho de Administração.

Minhas Finanças: 
economias de mais de  
R$ 2,5 bi aos clientes do BB

A solução de gestão 
financeira pessoal 
do BB – Minhas 

Finanças – disponível no 
app BB, já contabilizou 
mais de R$ 7 bilhões em 
valores movimentados em 
mais de 1 milhão de orça-
mentos pessoais criados 
pelos clientes. A partir do 
comportamento dos clien-
tes, o Minhas Finanças fez 
sugestões de economia no 
valor de mais de R$ 2,5 bi-
lhões aos usuários da ferra-
menta. 

Em maio, o Minhas Fi-
nanças se tornou o agre-
gador financeiro mais 
completo do mercado, pos-
sibilitando aos clientes do 
Banco do Brasil analisarem 
informações bancárias e ad-
ministrarem todas as suas 
contas, do BB e de outros 
bancos, no mesmo lugar, de 
maneira inteligente, rápida, 
fácil e gratuita. Em outras 
instituições, é possível ape-
nas consultar informações 
de outros bancos que já es-
tão no open finance.

O presidente do BB, 
Fausto Ribeiro, afirma que 
“a capacidade desse instru-
mento em melhorar a reali-
dade das famílias brasileiras 
gerou, em apenas alguns 
meses, uma grande contri-
buição do Banco do Brasil 
para a educação financeira 
dos brasileiros”.

Atualmente, os clientes 
do banco já têm acesso a 
quatro ferramentas gra-
tuitas, integradas a outros 
bancos, no Minhas Finan-
ças: Agenda financeira, Ex-
trato multibanco, Perfil de 
consumo e Planejamento 
financeiro. As novidades 
acompanham a esteira da 
evolução do open finance 
no Brasil, tema do qual o 
BB tem se mostrado prota-
gonista, com excelência em 
soluções digitais e capacida-
de de extrair valor a partir 
dos dados.

Fausto Ribeiro destaca 
que o BB tem buscado uma 
ambição digital de modo 

transversal na gestão do 
Banco, sempre com pio-
neirismo nas soluções pa-
ra clientes. “Esta novidade 
que apresentamos promo-
veu um impacto positivo na 
gestão financeira dos clien-
tes do BB. Ela possibilita 
uma análise inteligente do 
perfil de consumo e desen-
volve o autoconhecimento 
financeiro, em uma nova 
visão integrada de gastos, 
no BB e em outros bancos, 
além de reafirmar nosso 
protagonismo na entrega de 
soluções digitais de alto ní-
vel, que facilitam a vida do 
nosso cliente”, explica.

O Minhas Finanças é o 
carro-chefe para o com-
partilhamento de dados de 
outras instituições financei-
ras com o Banco do Brasil 
via open finance e vem pa-
ra ajudar os clientes a rea-
lizarem a melhor escolha 
financeira, a partir de uma 
visão unificada, simples e 
organizada de suas finanças 
pessoais. Com mais clientes 
compartilhando informa-
ções de outras instituições 
com o BB, a expectativa 
do Banco é aumentar, ain-
da mais, o engajamento e 
recorrência dos usuários 
nas plataformas digitais, 
entregando soluções cada 
vez mais personalizadas e 
aderentes ao perfil de cada 
cliente.

“No último ano, nós 
conseguimos alcançar 22 
milhões de clientes na uti-
lização dos nossos canais 
digitais, englobando 7 mi-
lhões de novos usuários 
nestas plataformas em ape-
nas um ano - uma evolu-
ção de 46,6%”, destaca o 
presidente do Banco. “As 
soluções digitais permitem 
que tenhamos a capacidade 
de oferecer soluções custo-
mizadas para cada perfil de 
cliente, de forma ágil e com 
comodidade. Além disso, 
elas elevam nossa produti-
vidade, melhorando o con-
sumo de produtos e servi-
ços pelos clientes”, destaca.
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Associação dos Empregados e Empregados – Aposentados dos
Patrocinadores e/ou dos Participantes da FAPES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS E EMPREGADOS APO-
SENTADOS DOS PATROCINADORES E/OU PARTICIPANTES DA FAPES/
BNDES – APA-FAPES/BNDES, no uso das atribuições que lhe confere o 
Art. 12, inciso I do Estatuto da APA-FAPES/BNDES, convoca os senhores 
associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a se realizar presen-
cialmente e on line, pela plataforma Zoom, no dia 19/08/2022, prevista para 
se iniciar às 10h30 em 1a convocação, com a presença mínima da metade 
mais um dos associados aptos a votarem, ou em 2a convocação às 11h00, 
com qualquer número de associados presentes, na Rua Senador Dantas, 
117- salas 606/607- Centro – Rio de Janeiro –RJ – CEP 20031-201, e com 
encerramento previsto para as 16h30, com pauta única: Apreciar e delibe-
rar sobre a aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 
de 2021, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resulta-
dos, Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do 
Fluxo de Caixa pelo método indireto, e respectivas Notas Explicativas. As 
referidas Demonstrações estão acompanhadas da Opinião do Auditor Inde-
pendente FCAI- Francisco Carvalho Auditores Independentes, emitido sem 
ressalvas em 16/03/2022; do Parecer do Conselho Fiscal relativo às referi-
das Demonstrações, emitido sem ressalvas em 18/05/2022; de cópia da Ata 
do Conselho Fiscal da mesma data contendo cinco apontes; e do Relatório 
para aperfeiçoamento dos controles internos, emitido com dois apontes pelo 
Auditor Independente FCAI- Francisco Carvalho Auditores Independentes, 
em 16/03/2022. As Demonstrações Contábeis acima referidas e os corres-
pondentes pareceres do Auditor Independente e do Conselho Fiscal encon-
tram-se à disposição dos associados no site da APA-FAPES/BNDES (www.
apabndes.org.br). De forma complementar, mas não mandatória, a Diretoria 
decidiu também disponibilizar, no mesmo site, dois outros documentos: Re-
latório do Conselho Deliberativo, emitido com treze apontes em 09/02/2022; 
e Posicionamento da Diretoria sobre todos os apontes e recomendações dos 
órgãos de controle e fiscalização. Em atendimento ao Art.13 do Estatuto So-
cial, esta Assembleia será presidida pelo Sr. Presidente da APA-FAPES/BN-
DES, com o início da votação previsto para as 11h30, presencialmente e on-
-line, com previsão de término às 16h30. Rio de Janeiro, 14 de julho de 2022

SEBASTIÃO BERGAMINI JUNIOR
PRESIDENTE DA APA-FAPES/BNDES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Comissão Executiva Estadual do Partido Democrático 
Trabalhista – PDT, no Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Eleitoral 
Nº 9.504, de Setembro de 1997 e dos Artigos do Estatuto Partidário (24 e 
25), convoca, todos os membros do diretório estadual, os presidentes de 
movimentos partidários devidamente organizados no estado, senadores, 
deputados federais e estaduais, delegados dos diretórios municipais 
vigentes para este fim, presidente das comissões provisórias municipais 
e os delegados indicados do diretório metropolitano da cidade do Rio de 
Janeiro, para a convenção estadual híbrida para deliberar sobre a 
escolha dos candidatos e da coligação majoritária para as eleições 
de 2022, a realizar-se no dia  23 de julho de 2022, na forma virtual 
pelo aplicativo Zoom e na forma presencial no Clube Municipal Rua 
Haddock Lobo, 359, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, nesta cidade, com início 
às 09 horas e término previsível para às 12 horas, para a deliberação da 
seguinte: ORDEM DO DIA 1 – Escolha dos candidatos a cargos eletivos 
(Governador, Vice-Governador, Senador, Suplentes, Deputados Federais 
e Deputados Estaduais); 2 – Decidir sobre propostas de celebração 
de coligações para eleição majoritária, sua denominação com outras 
agremiações partidárias e outras matérias relativas ao processo eleitoral;
3 – Discutir e deliberar todo e qualquer assunto de interesse do partido 
relacionado às eleições no ano de 2022. Rio de Janeiro, 11 de julho de 2022. 

CARLOS LUPI
Pres. Estadual PDT/RJ

CONCESSÃO DE LICENÇA
O CONDOMINIO LIBERTA 
RESORT, CNPJ 12.543.568/0001-
38, torna público que recebeu da 
Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico, Inovação e 
Simplificação – SMDEIS, através 
do processo nº 14/201.248/2009, 
a Licença Ambiental de Opera-
ção n° 3067/2022 para a Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) 
do empreendimento localizado à 
Avenida Di Cavalcanti, nº 25 – 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JERIBÁ
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO”
“Assembleia Geral Ordinária”

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar 
os(as) Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia 
Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Jeribá, que será realizada no 
próximo dia 21 de julho de 2022 – quinta-feira, no próprio condomínio, 
às 20:00 horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou às 20:30 
horas, em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, 
para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da 
“Ordem do Dia”: 1) Aprovação das contas referentes ao período de 
06/2021 a 05/2022; 2) Eleição de Síndico, fixando-lhe remuneração; 3) 
Eleição de membros efetivos e suplentes para Conselho Consultivo; 
4) Aprovação do orçamento para o próximo exercício – 2022/2023; 5) 
Assuntos Gerais. Para votação na assembleia, o condômino deverá estar 
quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) 
no condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 1.335 
III, do Código Civil). O representante de condômino deverá estar munido 
de procuração outorgada com observância das normas legais, inclusive 
com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do Código Civil). Em caso 
de instrumento de procuração confeccionado de modo eletrônico, com 
assinatura digital, o mesmo deve ser encaminhado para o email gerencia5@
protel.com.br, com antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) 
da data da assembleia, com a indicação do endereço eletrônico ou do 
procedimento necessário para aferição de sua autenticidade, sem o que não 
será aceito, sendo vedada sua eventual verificação no ato da assembleia. 

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2022. 
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. 

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

Investidores podem expandir os  
lucros através de ações internacionais

A escolha por um 
fundo de investi-
mento pode ser 

a opção mais segura para 
quem está iniciando sua atu-
ação no mercado. Estaa é a 
avaliação de Gabriel Koma-
tu e Isabela Komatu, funda-
dores da Komatu Gestora 
de Recursos, primeira no 
segmento na Baixada San-
tista (SP). Entendem, tam-
bém, que comprar ações 
fora do Brasil pela primeira 
vez pode parecer uma tarefa 
complicada para muitos in-
vestidores. Mas com auxílio 
e orientação, é possível rea-
lizar investimentos com se-
gurança e tranquilidade.

De acordo com Gabriel 
Komatu, formado em Ad-
ministração de Empresas 
pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV), existem duas 
formas para comprar ações 
no exterior. “Pode-se abrir 
uma conta diretamente no 
país em que deseja investir, 
ou realizar investimentos 

via BDRs (Brazilian De-
positary Receipts) na bolsa 
brasileira. De forma menos 
direta, também é possível 
investir em um fundo de 
investimento que possui 
como estratégia comprar 
ações no exterior e, dessa 
forma, o investidor também 
estará exposto às ações es-
trangeiras”, relata.

Em um fundo de inves-
timento, o investidor com-
pra cotas de participação e 
se torna cotista, confiando 
a administração do seu di-
nheiro para a gestão desse 
fundo, que é a responsável 
por comprar e vender os 
ativos para obter lucros.

Isabela Komatu, CEO e 
também cofundadora, afir-
ma que investir em um fun-
do pode ser mais vantajoso 
em diversos cenários. “Des-
sa forma, o investidor es-
tará delegando a gestão de 
seu portfólio de ações a um 
gestor e, portanto, um pro-
fissional qualificado tomará 

as decisões de investimento 
dentro do fundo, em nome 
de vários cotistas. Esta é a 
principal vantagem, porque 
o investidor não terá que se 
preocupar em estudar sobre 
as empresas estrangeiras ou 
em acompanhar o mercado 
financeiro. Afinal, ele con-
tará com um profissional 
focado nisso e tomando as 
decisões de investimento”, 
revela.

Fora de um fundo, a 
compra de ações no mer-
cado estrangeiro pode ser 
complicada, mas é possí-
vel realizar aplicações após 
analisar diversos fatores im-
portantes. “Deve-se levar 
em consideração a saúde 
financeira da empresa, seus 
múltiplos financeiros, as 
perspectivas macroeconô-
micas para o possível cres-
cimento da companhia e as 
perspectivas setoriais para o 
modelo de negócio. Além 
disso, cada ação possui um 
nível de risco que não po-

de ser descartado duran-
te a análise, já que podem 
existir ações que são mais 
coerentes de se ter em seu 
portfólio em comparação a 
outras”, pontua a CEO.

Gabriel alerta que, ao 
comprar ações por con-
ta própria, é de suma im-
portância acompanhar as 
notícias relacionadas as 
empresas em que os inves-
tidores pretendem investir. 
No entanto, o empresá-
rio considera o aporte em 
um fundo de investimen-
to uma opção mais segura. 
“Por conta desse processo 
extenso de análise e acom-
panhamento, é importante 
avaliar se investir via fundo 
de investimento não seria 
uma opção mais plausível 
para o investidor. Em um 
fundo delega-se a gestão de 
investimento para um pro-
fissional, que fará toda essa 
análise e acompanhamento 
de forma mais certeira e 
efetiva”, finaliza.

COMARCA DA CAPITAL/RJ 
JUIZO DE DIREITO DA 18ª VARA CÍVEL 

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO HÍBRIDO (PRESENCIAL/
ON-LINE), E  INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco) dias (ART. 
879 – II; 882 - §1º, 2º CPC e  RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 
- §Único), extraído dos autos da Ação de  Procedimento Comum 
- Cobrança proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO  REGINA 
em face de ESPÓLIO DE NICOLAU CARAPETCOV - Processo 
nº 0093692-46.2003.8.19.0001 (2003.001.095246-3), passado na 
forma abaixo: A DRA MABEL CHRISTINA CASTRIOTO MEIRA DE 
VASCONCELLOS - Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ 
SABER por este edital aos interessados, de que nos dias 21/07/2022 
e 26/07/2022, às 13:20 horas, com término às 13:40, presencial no 
Átrio   do Fórum, situado na Av. Erasmo Braga, 115 – 5º andar, hall 
dos elevadores,  Centro/RJ, e através da Plataforma de Leilões 
On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público 
GUSTAVO PORTELLA  LOURENÇO, será apregoado e vendido o 
imóvel sito na RUA ISIDRO DE FIGUEIREDO Nº  31 - APARTAMENTO 302 
– MARACANÃ, FREGUESIA DO ENGENHO VELHO/RJ, AVALIADO  EM 
R$ 373.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS 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

COMARCA DA CAPITAL/RJ 
JUIZO DE DIREITO DA 33ª VARA CÍVEL  

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO 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 Cobrança de Cotas Condominiais 
proposta  por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MACAÚBAS em 
face de JOSÉ OLYMPIO PEIXOTO  DE SOUZA - Processo nº. 
0209439-87.2016.8.19.0001, passado na forma abaixo: DRA 
JULIANA LEAL DE MELO – Juíza em Exercício da Vara acima, FAZ 
SABER por este  edital aos interessados, de que nos dias 25/07/2022 
e 28/07/2022 a partir das 13:20  horas, com término às 13:40 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 a RUA BARÃO DE  
MACAÚBAS 102 – APARTAMENTO 302, BOTAFOGO/RJ, 
AVALIADO EM  520.000,00 (QUINHENTOS E VINTE 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.

Bolsa de valores retorna a cotações de 2020

Influenciado pelo cená-
rio internacional e pela 
aprovação da emenda 

constitucional que amplia 
benefícios sociais, o merca-
do financeiro teve mais um 
dia de nervosismo como 
nesta quinta-feira (14). O 
dólar chegou a aproximar-
se de R$ 5,50, mas a alta 
perdeu força ao longo do 
dia. A bolsa de valores vol-
tou a cair e atingiu o menor 
nível desde o fim de 2020.

O dólar comercial en-
cerrou o dia vendido a R$ 
5,433, com alta de R$ 0,027 
(+0,51%). A moeda norte-
americana teve um dia ten-

so, chegando a ser vendida 
a R$ 5,48 na máxima do 
dia, por volta das 10h30. 
No entanto, a cotação de-
sacelerou após declarações 
de diretores do Federal 
Reserve (Fed, Banco Cen-
tral norte-americano) que 
arrefeceram o mercado. 
A bolsa de valores teve uma 
quinta-feira ainda mais tur-
bulenta. O índice Ibovespa, 
da B3, fechou aos 96.121 
pontos, com recuo de 1,8%.

O indicador fechou no 
menor , na semana anterior 
à vitória de Joe Biden nas 
eleições norte-americanas. 
Tanto fatores externos co-

mo internos interferiram 
no mercado financeiro. Nos 
Estados Unidos, aumenta-
ram as apostas de que, após 
a inflação anual atingir 9,1% 
em junho (o maior nível em 
41 anos), o Fed elevará os 
juros básicos em 1 ponto 
percentual na próxima reu-
nião. Taxas mais altas em 
economias avançadas pro-
vocam fuga de recursos de 
países emergentes, como o 
Brasil.

Os ânimos só se acal-
maram durante a tarde, 
quando dois diretores do 
Fed indicarem que pre-
tendem aumentar os juros 

básicos norte-americanos 
em 0,75 ponto percen-
tual no fim deste mês. O 
dólar diminuiu a valoriza-
ção perante as principais 
moedas internacionais. 
No Brasil, os investidores 
repercutiram a aprovação 
da emenda constitucional 
que aumenta benefícios 
sociais e cria auxílios tem-
porários para taxistas e ca-
minhoneiros. Com impacto 
de R$ 41,25 bilhões no Or-
çamento da União de agos-
to a dezembro, o texto foi 
promulgado pelo Congres-
so Nacional no início desta 
noite.

BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ: 31.597.552/0001-52

Edital de Convocação: Assembleia Geral Extraordinária. Ficam 
convidados os Senhores Acionistas a comparecerem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa sede social, sito a Avenida 
Presidente Vargas, 463 - 13º andar - centro RJ, no dia 29 de Julho de 
2022 as 10 horas, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:  
1) Rerratificação dos atos ocorridos na AGO de 29.04.2022; 2) Aumento 
do capital social, com aproveitamento de Reservas de Lucros apurados no 
Balanço de 31.12.2021. Rio de Janeiro, 15 de Julho de 2022 - A Diretoria.

CONCESSÃO DE LICENÇA
G-CIP ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 03.715.030/0001-
72, torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo 
nº 14/201.470/2014, Licença Ambiental Municipal Prévia nº 001388/2022 
com validade de 48 meses para Desenvolvimento de Projeto de Constru-
ção de Grupamento de Edificações Unifamiliares e Bifamiliares na Estra-
da dos Bandeirantes , lote 1, quadra B do PAL 48537 – Vargem Grande.
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