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Inflação e 
cartão elevam 
ansiedade
do brasileiro

As maiores preocupações dos 
consumidores brasileiros são com 
as dívidas de cartão de crédi-
to (80%), os níveis de poupança 
(80%) e a inflação (79%), revela a 
pesquisa “Global State of  the Con-
sumer Tracker”, realizada mensal-
mente pela consultoria Deloitte.

Para a maioria (65%) dos con-
sumidores do País, as empresas 
estão aumentando os preços in-
justamente. Combustíveis (86%) e 
itens de supermercado e mercea-
ria (80%) tiveram mais aumentos, 
segundo os entrevistados.

Os entrevistados também men-
cionaram o uso do cartão de cré-
dito para esticar dívidas (31%), o 
receio de conseguir honrar paga-
mentos (28%) e o adiamento de 
compras grandes (26%).

O estudo, realizado em maio, é 
feito em 24 países e mostra que o 
brasileiro estava levemente mais 
preocupado com o aumento dos 
preços das compras diárias (79%) 
do que a média global (76%). Em 
outros países pesquisados, con-
tudo, o percentual dos que acre-
ditam que as empresas estão au-
mentando os preços injustamente 
foi mais elevado: Irlanda (72%), 
Canadá (67%) e África do Sul 
(66%); na Itália, a proporção foi 
igual à no Brasil (65%).

O nível de ansiedade (11%) dos 
consumidores, no Brasil, caiu le-
vemente em maio, na compara-
ção com o mês anterior (13%). 
Contudo, o estresse financeiro se-
gue crescente na população e foi 
apontando, pelos participantes da 
pesquisa, como a principal causa 
de ansiedade.Rio de janeiro registra queda de

1,9% da renda; gastos despencam

A crise econômica vem 
afetando fortemente o 
potencial de consumo 

das famílias brasileiras. O Rio 
de Janeiro apresentou queda de 
renda de 1,9%, no período en-
tre 2021 e 2022. É o que aponta 
estudo realizado pela Geofu-
sion. De acordo com o estudo, 
mesmo com a reabertura econô-
mica, a alimentação fora de ca-
sa caiu 16,4% entre as famílias 
cariocas, seguido de compra de 
medicamentos (-15,5%), bebi-
das (-9,9%) e higiene e cuidados 
pessoais (-8,2%).

Já segundo o Consumer Insi-
ghts 2022, relatório produzido pe-
la Kantar, com inflação acumula-
da em 17% nos últimos 27 meses 

e renda informal crescendo 103% 
(média mensal de R$ 327 em 2020 
para R$ 662 em 2021), está cada 
vez mais desafiador para o brasi-
leiro manter o mesmo patamar de 
consumo. O valor desembolsado 
com uma cesta de 120 categorias 
compostas por alimentos, bebi-
das, limpeza doméstica e higiene 
e beleza cresceu 13%, porém o 
volume levado para casa diminuiu 
5%. Isso porque o preço médio 
dos produtos aumentou 14%, 
mais do que o crescimento em fa-
turamento do mercado.

De acordo com o levantamento, 
a alimentação fora de casa é ain-
da mais desafiadora e, para com-
pensar a alta de preços e suprir o 
desejo de comer fora de casa, o 

consumidor tem negligenciado as 
refeições completas, que ficaram 
21% mais caras principalmente na 
hora do almoço, com um tíquete 
médio de R$ 43,94.

A visita aos estabelecimentos 
para os almoços neste primeiro 
trimestre caiu 25% em compara-
ção com o período pré-pandemia. 
Para balancear esse aumento, a sa-
ída encontrada foi buscar os pe-
tiscos (snacks), que ficaram 11% 
mais caros, porém bem abaixo do 
aumento das refeições comple-
tas e com um tíquete médio qua-
tro vezes menor. Balas e gomas 
(11%), sorvetes (8%), chocolates 
(6%) e biscoitos e bolos (5%) fo-
ram as categorias que mais cresce-
ram em ocasiões de consumo.

Metade dos norte-
americanos esperam 
uma guerra civil

Um em cada cinco americanos 
acredita que a violência motivada 
por razões políticas é, pelo me-
nos às vezes, justificada; quase 
metade espera uma guerra civil; 
muitos dizem que trocariam a 
democracia por um líder forte, 
citou uma pesquisa da Science 
nesta terça-feira.

“Este não é um estudo destina-
do a chocar”, disse Rachel Klein-
feld, especialista em violência po-
lítica do Carnegie Endowment for 
International Peace, que não es-
teve envolvida na pesquisa. “Mas 
deve ser chocante”, afirmou.

A pesquisa encontrou uma si-
tuação em que as pessoas pensam 
que a violência é justificada para 
promover um objetivo político 
importante, e cerca de um em ca-
da cinco entrevistados acha que 
provavelmente estará armado. 
Cerca de 7% dos participantes, o 
que corresponderia a cerca de 18 
milhões de adultos norte-america-
nos, dizem que estariam dispostos 
a matar uma pessoa em tal situa-
ção, segundo a pesquisa.

UE quer reduzir consumo de 
gás em 15%; Espanha rechaça
Proposta terá impacto negativo no PIB

A Comissão Europeia di-
vulgou propostas para 
os países-membros re-

duzirem seu consumo de gás em 
15% de 1º de agosto até o final de 
março de 2023. O plano, chama-
do “Economize gás para um in-
verno seguro”, pede aos governos 
que façam campanha para que as 
famílias reduzam o termostato, 
limitem o aquecimento ou res-
friamento em prédios públicos e 
deem incentivos à indústria pa-
ra usar combustíveis alternativos 
sempre que possível ou reduzir o 
consumo de gás.

“Agir agora reduzirá o impacto 
negativo no PIB, evitando ações 

não planejadas em uma situação 
de crise posterior”, diz o comuni-
cado da comissão. O comunicado 
garante que a Comissão acelerará 
o trabalho de diversificação do 
fornecimento, incluindo a compra 
conjunta de gás para fortalecer a 
possibilidade da UE de fornecer 
entregas alternativas de gás.

“O fluxo de gás russo é agora 
menos de um terço do que cos-
tumava ser, por exemplo, na mes-
ma época do ano passado”, disse 
a presidente da Comissão Euro-
peia, Ursula von der Leyen, nesta 
quarta-feira.

A proposta já foi rechaçada pe-
lo governo espanhol. “Aconteça 

o que acontecer, as famílias espa-
nholas não sofrerão cortes de gás 
ou eletricidade em suas casas, e o 
governo defenderá a posição da 
indústria espanhola, que pagou 
um preço especial para garantir 
a segurança do abastecimento”, 
disse Teresa Ribera, ministra da 
Transição Ecológica.

Ela garantiu que o consumo na 
Espanha está dentro de limites ra-
zoáveis. “Queremos ajudar, mas 
também queremos ser respeita-
dos”, disse. Ela acrescentou que 
“um sacrifício desproporcional 
não pode ser imposto a nós”, es-
pecialmente quando “não nos foi 
pedido uma opinião”.

Ursula von der Leyen: insistência em manter conflito e impor sanções à Rússia

Mercosul e Singapura 
fecham acordo de 
livre comércio

O ministro das Relações Ex-
teriores do Paraguai, Julio César 
Arriola, anunciou, durante a 60ª 
Reunião Ordinária do Conselho 
do Mercado Comum e Cúpula de 
Presidentes do Mercosul e Esta-
dos Associados, a conclusão do 
processo de negociações para as-
sinatura de acordo de livre comér-
cio entre o bloco sul-americano e 
Singapura.

Para o governo paraguaio, que 
encerra seu semestre à frente da 
presidência pro tempore (tempo-
rária) do Mercosul com a reunião 
desta quarta e quinta, em Assun-
ção, o acordo representa a inten-
ção das partes de ampliar a relação 
comercial.

Só no ano passado, o intercâm-
bio entre Singapura e os países-
-membros do Mercosul movimen-
tou cerca de US$ 7 bilhões. Entre 
os principais produtos exportados 
pelo bloco sul-americano estão 
carnes, ligas metálicas e minério 
de ferro. Em contrapartida, os 
membros do Mercosul importam 
inseticidas, circuitos integrados, 
medicamentos e embarcações do 
país asiático.

O Mercosul negou ao presiden-
te da Ucrânia, Volodymyr Zelen-
sky, um tempo para fazer um pro-
nunciamento por vídeo durante a 
reunião.

Etienne Ansotte/CE
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Campanha do Pleno Emprego
Por J. Carlos  
de Assis

Desde o fim da 
União Soviética, 
ficou obsoleta, de 

um ponto de vista realista, a 
proposta centenária da clas-
se trabalhadora de expro-
priar os meios de produção 
capitalista como condição 
para a melhora de suas con-
dições de cidadania. En-
tretanto, se a experiência 
soviética esgotou-se, não 
significa que os trabalha-
dores não possam levantar 
uma bandeira de luta alter-
nativa, tão poderosa, em 
termos ideológicos, como 
foi a luta pelo socialismo no 
século 19 e início do século 
20.

Para mim, essa proposta 
alternativa é a luta pelo Ple-
no Emprego. Trata-se de 
um objetivo intermediário 
entre o capitalismo selva-
gem e o comunismo ideal, 
mas irrealizável na prática. 

Contudo, ela só poderia 
mobilizar as massas se vies-
se como proposta política 
das próprias classes tra-
balhadoras. Caso surgisse 
apenas no plano intelectual, 
seria vista com suspeição, 
ou uma espécie de rendição 
ao Capital, que sairia como 
o grande vitorioso no con-
flito social.

A luta pelo Pleno Em-
prego, colocada como prio-
ridade dos trabalhadores, 
tem um aspecto político 
muito favorável. Ela conci-
lia os interesses das classes 
tradicionalmente adversá-
rias – ou inimigas, quando 
se radicaliza no capitalismo 
– em torno de um interes-
se comum. O trabalhador 
precisa de emprego (ou de 
ocupação dignamente re-
munerada) para sobrevier, 
enquanto o empresário pre-
cisa de trabalhadores para 
mover seus meios de pro-
dução. Sem isso, a socieda-
de fracassa.

No plano filosófico, um 
pensador alemão da virada 
do século 18 para o 19, Jo-
hann Fichte, deixou isso de 
forma bem clara: se a pro-
priedade privada é conside-
rada um dos fundamentos 
da democracia moderna, é 
preciso que a sociedade dê 
resposta à questão funda-
mental de promover em-
prego para os que não têm 
propriedade. Foi pensando 
nisso, provavelmente, que 
Karl Marx lançou as bases 
de O Capital. Sua solução, 
porém, foi na linha radical: 
a expropriação dos meios 
de produção privados.

Em termos contempo-
râneos, um programa de 
Pleno Emprego poderia ser 
a base de um grande pacto 
social que mobilizaria tra-
balhadores e patrões. Mas 
teria que apoiar-se em ini-
ciativas concretas, de que 
tratarei oportunamente. 
Por enquanto, vou adian-
tar que estamos discutindo 

com lideranças sindicais e 
comunitárias um Programa 
de Emprego Garantido/
Trabalho Aplicado, inspira-
do num programa indiano, 
que poderia ser estruturado 
neste ano para aplicação pe-
lo próximo governo.

Não creio que possa ha-
ver resistências políticas ao 
PEG. Pode haver, sim, resis-
tências pelo lado fiscal, por-
que sempre haverá quem 
ache que o programa seria 
caro demais. Na Índia existe 
esse tipo de resistência, mas 
tornou-se irrelevante diante 
das inequívocas vantagens 
do programa, iniciado por 
um governo progressista e 
continuado por um conser-
vador. Contudo, nenhuma 
iniciativa pública deveria ser 
avaliada devido a seu custo 
bruto. São seus efeitos so-
ciais que devem ser avalia-
dos.

 O PEG que vamos pro-
por, se por um lado vai ga-
rantir emprego pago pelo 

Estado a desempregados 
em determinadas condi-
ções, por outro lado vai 
aplicar essa mão de obra na 
produção de bens e servi-
ços de interesse da própria 
sociedade, reduzindo as 
terríveis tensões sociais que 
hoje prevalecem em nossas 
metrópoles devido ao alto 
desemprego. A ideia geral 
é que esses bens e serviços 
sejam direcionados para as 
próprias periferias, onde se 
concentra o desemprego.

Para que o PEG seja im-
plementado no contexto da 
política de Pleno Empre-
go, é fundamental que os 
dirigentes sindicais se en-
tendam entre si sobre sua 
viabilidade. Em seguida, 
convém que submetam o 
tema ao empresariado pro-
gressista. De fato, é uma 
proposta que pode ser leva-
da aos mais altos níveis da 
representação do trabalho, 
inclusive da Organização 
Internacional do Trabalho 

(OIT), pois ninguém po-
derá dizer que este fórum, 
que reúne trabalhadores e 
patrões, seja contra o pleno 
emprego.

Há, contudo, uma adver-
tência que deve ser feita: o 
Pleno Emprego não deve 
ser entendido apenas como 
plataforma ideológica. Terá 
que funcionar na prática. 
No caso brasileiro, e sobre-
tudo em nossas metrópoles, 
o desemprego elevado está 
se tornando motivo de de-
gradação social irreversível. 
Os empresários estão en-
frentando uma classe tra-
balhadora desorganizada 
pelas reformas neoliberais. 
Não precisam temê-la. Mas, 
talvez, no fim, terão de en-
tregar suas propriedades às 
massas enfurecidas no meio 
da entropia social, como 
começa a acontecer em São 
Paulo.

José Carlos de Assis 
é economista e jornalista.

Da transição para a viabilização da economia de baixo carbono
Por Marcio 
Balthazar da 
Silveira e Ricardo 
Lagares Henriques

A crescente preocu-
pação planetária 
ganhou especial 

relevância no final de 2021 
na cúpula sobre mudan-
ças climáticas da ONU, a 
COP26, realizada em Glas-
gow, na Escócia. Os objeti-
vos eram claros: a busca de 
compromissos que impu-
sessem limites ao aqueci-
mento gerado pelo aumen-
to da temperatura global e 
o atingimento de saldo zero 
nas emissões de carbono 
até 2050.

Estimou-se que, para al-
cançar esses objetivos, os 
países desenvolvidos terão 
que dispor ao menos de 
US$ 100 bilhões em finan-
ciamentos para empreen-
dimentos ligados ao clima 
todos os anos. Um desafio 
colossal que somente pode-
rá ser alcançado com o com-
prometimento multilateral 
entre governos, empresas 
e sociedade civil, através de 
tecnologias que viabilizem 
ações que se transformem 

em resultados práticos que 
permitam não somente a 
transição para uma ambiên-
cia de baixo carbono, mas 
que deem consistência às 
decisões de investimento.

Imaginar que a mobili-
zação resultante da COP26 
pudesse oferecer o condão 
de eliminar, ainda que de 
forma gradual, as emissões 
de carbono até 2030, seria 
irrealista e poderia ameaçar 
uma esperada recuperação 
econômica diretamente li-
gada ao crescimento da 
demanda energética em 
sociedades desenvolvidas e 
aspirantes.

Dessa forma, mantém-se a 
preocupação planetária com 
as emissões provenientes de 
fontes fósseis. No entanto, 
a questão pós-pandemia, 
acentuada com o conflito 
geopolítico entre Rússia e 
Ucrânia, impõe muita cau-
tela, pois acentuaram-se as 
questões que envolvem a ga-
rantia e segurança energética 
às sociedades, dependentes 
ou não das fontes de com-
bustíveis fósseis.

A urgência planetária 
com a descarbonização da 
matriz energética não po-

derá desconhecer que, não 
obstante o desenvolvimen-
to de novas proposições 
tecnológicas, ainda não se 
pode afirmar com clareza 
qual seria o real caminho a 
ser trilhado. Não se tem as 
mesmas certezas que foram 
observadas na transição pa-
ra o petróleo em substitui-
ção ao carvão.

Em qualquer processo de 
inovação ou transição tec-
nológica, precisa-se de tem-
po e de previsibilidades que 
assegurem maturidade para 
que sejam evitados os ris-
cos de comprometimento 
das demandas por energia. 
Assim é que, ao elaborar o 
planejamento energético, 
as sociedades terão sempre 
que discutir as suas opções 
e considerar uma oferta 
confiável de longo prazo.

Qualquer transição que 
se proponha a substituir a 
energia assentada em hidro-
carbonetos, ao “final do dia” 
terá que privilegiar acima de 
tudo eficiência energética 
que ilumine cidades e movi-
mente máquinas e veículos, 
que transportam pessoas e 
produzem bens e serviços.

Toda a insegurança resul-

tante do conflito no Leste 
Europeu resultou, de for-
ma previsível, em preços 
para o Brent em torno dos 
US$ 120/bbl, e nem assim 
as fontes alternativas pas-
saram a ser consideradas 
como soluções definitivas à 
dependência de petróleo e 
hidrocarbonetos.

Já será notável a percep-
ção que separa o planeta 
entre sociedades mais ca-
pitalizadas, cuja oferta de 
tecnologia pode ser mais ra-
pidamente incorporada, da-
quelas mais enfraquecidas, 
que compõe a maioria, que 
continuarão fazendo suas 
opções pelo que lhes for 
acessível, seja lenha, carvão 
ou hidrocarbonetos. 

A vigília e as pressões 
ambientais que têm desdo-
bramentos sobre os agentes 
financeiros tenderão, cer-
tamente, a rever ou adiar 
as metas em suas carteiras 
de investimentos daqueles 
projetos que podem inibir 
as emissões de GHG.

Países desenvolvidos e 
agências de crédito que vi-
nham sendo pressionados a 
rever ou cortar empréstimos 
para projetos em combustí-

veis fósseis, especialmente na 
Europa, diante da iminente 
falta de alternativas, passaram 
a rever posições ainda que 
não se abandonasse a retóri-
ca de mais longo prazo.

Não obstante, é fato que 
a segurança energética não 
é uma opção por fontes, 
mas uma imposição. Não 
será sensato supor que paí-
ses que se desejam competi-
tivos na geração de riqueza 
possam exercer uma opção 
que não lhes proporcione 
esta garantia, ainda que isto 
possa representar um adia-
mento de suas metas ou li-
mites visando a eliminação 
ou redução dos GHG e 
emissões de CO2.

O mundo poderá transi-
tar por um modelo híbrido 
de energia, onde cada país 
irá dispor de seus recursos, 
potenciais energéticos e 
vocações tecnológicas para 
adotar soluções específicas 
que lhes atendam. Mas, até 
que se possa consagrar uma 
ou mais opções em energia, 
o mundo irá fortemente 
depender da ampliação da 
oferta de hidrocarbonetos.

Novas áreas com rele-
vantes opções de reservas 

e mais pacificadas, como 
América do Sul, serão op-
ções às regiões tradicionais 
envolvidas em conflitos ge-
opolíticos. Brasil e Guiana 
despertam o interesse desde 
que questões regulatórias 
sejam superadas.

Por fim, o avanço tecno-
lógico deverá ser capaz de 
proporcionar alternativas, 
acima de tudo inclusivas, 
que sejam conciliadas para 
melhor eficiência na direção 
de uma energia sustentável 
com segurança de forneci-
mento.

Indiscutivelmente, a pre-
ocupação e a vigilância com 
questões ambientais serão 
intensificadas, mas sempre 
atentando para a segurança 
energética competitiva. Es-
ses elementos continuarão, 
claro, a ser prioritários ao 
longo das décadas.

Marcio Balthazar da Silveira 

é sócio NatGas E.

Ricardo Lagares Henriques é membro 

do Comitê Executivo da SDSN 

(Sustainable Development Solutions 

Network – A Global Initiative for 

the United Nations) Brasil: Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Ja-

neiro – PUC-Rio.
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Limitar os juros  
a 2 vezes a Selic

A Campanha pelo Limite de Juros no Brasil, capita-
neada pela Auditoria Cidadã da Dívida (ACD), com 

o apoio de mais 60 entidades, mostra como são abusivas 
as taxas de juros no Brasil, que chegam, em extremos, a 
1.000% ao ano.

O Banco Central tem elevado a Selic (juros básicos) sob 
a justificativa de “conter inflação”. “Na verdade, a inflação 
está explodindo devido à alta de preços administrados 
pelo próprio governo (que não baixam com o aumento da 
taxa de juros), principalmente combustíveis, gerando alta 
generalizada nos preços de produtos e serviços”, explica a 
Campanha.

Para atingir o objetivo de trazer os juros no Brasil para 
patamares similares aos da maioria dos países, o Projeto 
de Lei Complementar proposto pela Campanha fixa limite 
equivalente ao dobro da taxa referencial (Selic), observado 
o limite máximo de 12% ao ano, já incluídas quaisquer 
comissões e outras remunerações direta ou indiretamente 
referidas à concessão de crédito.

O art. 3º da Emenda Constitucional EC 113/2021 deu 
status constitucional à Selic, considerando a taxa suficiente 
para cobrir atualização monetária, remuneração e mora:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que en-
volvam a Fazenda Pública, independentemente de sua 
natureza e para fins de atualização monetária, de remune-
ração do capital e de compensação da mora, inclusive do 
precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efe-
tivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado 
mensalmente.”

Assim, a Selic tem tripla finalidade: atualização mon-
etária, remuneração do capital e compensação da mora 
pelo inadimplemento de obrigações pela Fazenda Pública. 
“Se esse parâmetro é válido para remunerar o capital de 
quem tem créditos a receber da Fazenda Pública, o dobro 
desse parâmetro, como propõe proposta legislativa apre-
sentada pela Auditoria Cidadã da Dívida ao Congresso 
Nacional, não pode ser considerado insuficiente pelos 
bancos”, complementa a Campanha.

O movimento defende a aprovação de projeto de lei 
apresentado pela ACD à Câmara Federal no último dia 21 
de junho, que propõe alteração na Lei 1.521/1951, para 
limitar as taxas de juros no país, como ocorre em mais de 
70 países. Na Câmara dos Deputados, a proposta legisla-
tiva tem a relatoria de Pedro Uczai (PT-SC). No Senado, a 
matéria tem como relatora Zenaide Maia (Pros-RN).

Utilidade pública

O que fazer no caso de um ataque nuclear? O Geren-
ciamento de Emergências da Cidade de Nova York, em 
Anúncio de Serviço Público (PSA), explica, em 3 etapas: 
entre em um ambiente; fique dentro com as janelas fecha-
das; e fique atento às notícias. Claro, se não for vapor-
izado.

Rápidas

Nesta quinta-feira, às 19h, a doutora em Comunica-
ção e Semiótica Magaly Prado estará na Livraria Martins 
Fontes Paulista para uma noite de autógrafos de seu livro 
Fake News e Inteligência Artificial (editora Almedina Brasil) 
*** De sexta a domingo, acontece o Arraiá do Rock 80 
Festival na Praça Saiqui, no Valqueire (RJ). Informações 
pelo Instagram @rock80festival

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONFIAR SAÚDE COOPERATIVA DE 
TRABALHO E SERVIÇO EM SAÚDE DOMICILIAR – CONVOCAÇÃO 
DE AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – A Presidente 
da CONFIAR SAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇO EM 
SAÚDE DOMICILIAR, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005305-
2 e inscrita no CNPJ sob o nº de registro 19.825.657/0001-16, Sra. 
Luciana Primo da Silva, no exercício das suas atribuições, convoca 
os cooperados, em dia com suas obrigações sociais, para participarem 
da  AGE – Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
01/08/2022, em sua sede social à Av. Ernani do Amaral Peixoto, 300, 
Sala 1212, Centro, Niterói – RJ, em primeira convocação as 18:00 h com 
a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda 
convocação as 19:00 h com a presença mínima de metade mais um 
dos cooperados e em terceira e última convocação as 20:00 h com a 
presença mínima de 50 (cinquenta) cooperados ou 20% do cooperados 
que compõem o quadro social prevalecendo o menor número entre as 
alternativas. Na data da presente convocação a cooperativa tem 
no total de seu quadro de associados 1770. Conforme disposto no 
Art. 43-A da Lei 5764/1971, os associados poderão participar e votar 
a distância na Assembleia, nos termos do disposto na regulamentação 
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da 
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia (Incluído pela Medida Provisória nº. 931 e Lei 
14.030 de 2020). A Ordem do Dia da AGE é a seguinte: 1) Proposta 
para deliberação da Assembleia de Reforma do Estatuto Social conforme 
itens a seguir: a) Mudança do Objeto Social – Atividades Econômicas da 
Matriz; b) Alteração no CNPJ da Filial de Santana de Parnaíba – SP das 
Atividades Econômicas conforme mudança de Objeto Social da Matriz; 2) 
Demais assuntos de interesse social. Niterói – RJ, 21 de julho de 2022 – 

Luciana Primo da Silva – Diretora Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
GEILSON ALMEIDA, Leiloeiro Público, devidamente matriculado na 
JUCERJA/RJ sob o nº 287, no exercício de suas atribuições e por meio do 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, COMUNICA a todos os interessados, que o AVISO DE 
LEILÃO publicado no dia 04/07/2022 Pág. 3, sofrerá as seguintes alterações:
Onde se lê: “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 10:00 horas, realizará o 
leilão APLDETROCPG01-22 na forma on-line e presencial”
Leia-se: “O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos 
interessados, que o leilão APLDETROCPG01-22 se encontra SUSPENSO 
“SINE DIE”. SEI-100005/006135/2022.
GEILSON ALMEIDA, Leiloeiro Público, devidamente matriculado na 
JUCERJA/RJ sob o nº 287, no exercício de suas atribuições e por meio do 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, COMUNICA a todos os interessados, que o AVISO DE 
LEILÃO publicado no dia 08/07/2022 Pág. 8, sofrerá as seguintes alterações:
Onde se lê: “O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos 
interessados, que no dia 27 de julho de 2022, às 10:00 horas, realizará o 
leilão APLDETROCPG02-22 na forma on-line e presencial”
Leia-se: “O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos 
interessados, que o leilão APLDETROCPG02-22 se encontra SUSPENSO 
“SINE DIE.” Processo nº SEI-100005/006298/2022.

Diretor da Caixa que investigava  
assédio é encontrado morto
Polícia admite suicídio como motivo

A Polícia Civil do 
Distrito Federal 
abriu investigação 

para apurar a morte do di-
retor de Controles Internos 
e Integridade da Caixa Eco-
nômica Federal (Decoi), 
Sergio Ricardo Faustino 
Batista, encontrado morto 
na noite de terça-feira (19), 
ao lado da sede do ban-
co, no Setor Bancário Sul 
(SBS). Ele era funcionário 
de carreira da Caixa desde 
1989 até assumir a diretoria  
processo seletivo em março 
de 2022.

É para Decoi que são en-
caminhadas todas as denún-
cias de corrupção a assédio 
sexual recebidas pelo canal 
de atendimento criado pela 
CEF como aconteceu com 
o ex-presidente do banco 
Peddro Guimarães que ne-
ga as acusações. O caso está 
registrado na 5ª DP (Área 
Central) preliminarmente 
tipificado como suicídio, 
devido ao farto de o corpo 
ter sido encontrado já sem 
vida no lado externo do 
prédio da Caixa..

“Por política de comuni-
cação institucional, a PCDF 
somente informa os dados 
básicos quando da ocorrên-
cia desse tipo de fato. A 5ª 
Delegacia de Polícia inves-
tiga o caso”, frisou a cor-
poração, por meio de nota 
oficial. Preliminarmente a 
porte está sendo vista co 
mo sauicídio mas ainda não 
foram informados os moti-
vos de tal procedimento.

A Caixa lamentou em 
nota de pesar a morte o seu 
servidor. “A Caixa mani-
festa profundo pesar pelo 

falecimento do empregado 
Sérgio Ricardo Faustino 
Batista. Nossos sinceros 
sentimentos aos amigos e 
familiares, aos quais esta-
mos prestando total apoio 
e acolhimento. O banco 
contribui com as apurações 
para confirmar as causas do 
ocorrido”, disse o banco 
público.

Em nota, a Federação Na-
cional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômi-
ca Federal (Fenae), “lamenta 
profundamente a tragédia 
ocorrida com o empregado 
da Caixa e solidariza-se com 
a família, colegas de trabalho 
e amigos. A Federação acom-
panhará os desdobramentos 
do caso.”

“A gestão por medo de 
Pedro Guimarães deixou 
os trabalhadores doentes e 
a pesquisa da Fenae confir-
mou isso. Mesmo que a Cai-
xa esteja implementando 
mudanças, nós observamos 
que não há nada de novo”, 
ressalta Sergio Takemoto, 
presidente da Fenae.

Além de rigor nas inves-
tigações de todas as denún-
cias de assédios sexual e 
moral na Caixa, emprega-
dos da instituição cobram 
da empresa amplo acolhi-
mento e assistência às víti-
mas, além de ações efetivas 
para o combate a qualquer 
tipo de assédio na casa. Ca-
nais para denúncias foram 
destacados na primeira reu-
nião entre representantes 
dos trabalhadores e da Cai-
xa para a negociação de rei-
vindicações específicas dos 
empregados do banco den-
tro da Campanha Nacional 

2022 dos bancários.
“Crimes como os que 

vêm sendo denunciados 
por empregadas e empre-
gados da Caixa são intolerá-
veis no banco público e em 
qualquer local de trabalho. 
Toda denúncia deve ser in-
vestigada de forma ampla, 
transparente e com plena 
participação da representa-
ção sindical”, afirma Take-
moto.

“A gestão por medo de 
Pedro Guimarães deixou 
os trabalhadores doentes 
e a pesquisa da Fenae con-
firmou isso. Mesmo que a 
Caixa esteja implementan-
do mudanças, nós obser-
vamos que não há nada de 
novo”, ressalta Sergio Take-
moto, presidente da Fenae. 
A entidade duvida que haja 
vontade de apurar as de-
núncias, uma vez que dos 
sete membros, apenas um 
é escolhido pelos emprega-
dos e o restante, indicado 
pelo governo

“A situação é gravíssi-
ma”, destacou o coordena-
dor da Comissão Executiva 
dos Empregados da Caixa 
(CEE/Caixa) e diretor de 
Administração e Finanças 
da Fenae, Clotário Cardo-
so, durante reunião em que 
foram apresentadas reivin-
dicações específicas dos 
trabalhadores do banco a 
representantes da estatal, 
nesta última semana. Car-
doso reforçou a necessidade 
de esclarecimentos e provi-
dências da Caixa sobre as 
graves denúncias de assédio 
praticado por Pedro Gui-
marães enquanto ele ocupa-
va a Presidência do banco.  

“Obviamente, respeitamos 
o direito de defesa de todas 
as pessoas, mas queremos 
apuração rigorosa dos casos 
atribuídos não só a Guima-
rães como também a outros 
dirigentes da empresa”, en-
fatizou o coordenador da 
CEE/Caixa.

Congressistas de oposi-
ção ao governo de Jair Bol-
sonaro (PL) pediram uma 
“investigação minuciosa” 
na morte do diretor da Caixa 
Econômica Federal. Segun-
do a oposição, o diretor era 
responsável por apurar de-
núncias internas do banco, 
por isso, seria responsável 
por conduzir as acusações 
de assédio sexual contra 
o ex-presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães. A infor-
mação não foi confirmada 
pela instituição financeira. 
O deputado federal Ivan Va-
lente (Psol) disse que “são 
muitas mortes suspeitas no 
bolsonarismo”. “O com-
portamento típico de gan-
gster do Pedro Guimarães 
exige investigação minu-
ciosa”, afirmou. O senador 
Humberto Costa (PT) disse 
que as “circunstâncias” que 
o diretor foi encontrado 
“não foram explicadas”. 
Para o senador Randol-
fe Fodrigues (Rede-AP) ‘é 
urgente que se efetue uma 
investigação minuciosa! 
Um diretor da Caixa, que 
era também um dos res-
ponsáveis pela investigação 
sobre as acusações de assé-
dio contra o ex-presidente 
do banco, Pedro Guima-
rães, foi encontrado morto. 
Diante do terror que vive-
mos, nada se descarta! “

Novas regras no Código de Serviços Qualificados

Entrou em audiência 
pública nesta quar-
ta-feira, o Código 

de Serviços Qualificados 
(que estabelece regras para 
as atividades relacionadas 
aos serviços qualificados, 
que envolvem a prestação 
dos serviços de custódia pa-
ra emissores e investidores, 
escrituração e controladoria 
de ativos e passivos). 

Segundo a Associação 
Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima), a princi-
pal mudança é a dispensa da 
necessidade de a instituição 
ter um espaço físico em ca-
sos de contingência, abrin-
do possibilidade de manter 
ambiente alternativo em 
nuvem.

As regras foram apri-

moradas para adequar a 
rotina de trabalho, impos-
ta ao mercado pela pan-
demia, às necessidades de 
segurança e administração 
de dados. As sugestões 
podem ser enviadas até o 
dia 19 de agosto.

Outra novidade é a cria-
ção de regras para tratar de 
incidentes. Entre elas está a 
definição de plano de ação 

e de resposta com a imple-
mentação de procedimen-
tos e controles internos de 
privacidade, proteção de 
dados pessoais, segurança 
da informação, segurança 
cibernética e contingência.

Sugestões e comentários 
podem ser enviados até o 
dia 19 de agosto para o e-
mail: audiencia.publica@
anbima.com.br.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Traje de Batman de 
George Clooney vai a leilão

A Heritage Auctions (ha.com) anuncia o leilão da famo-
sa fantasia de Batman usada por Clooney em Batman 

& Robin, de 1997. O filme foi uma continuação do popular 
Batman Forever. O leilão terá lance inicial de US$ 40 mil, a 
partir deste sábado (23).

Feito de látex, vinil, resina, couro e outros elementos, 
o traje vem montado em um manequim em tamanho real 
com uma “cabeça hiper-realista de George Clooney”, de 
acordo com a Heritage Auctions. A roupa inclui o capuz 
de assinatura do Batman, uma capa de corpo inteiro, uma 
túnica muscular, meias, luvas de manopla e botas de cano 
alto. A fantasia é o quinto traje de morcego da moderna 
franquia de filmes do Batman, diz a Heritage Auctions.

Anúncio de casa em Cantagalo
Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) anuncia o lei-

lão de casa na Estrada Imperial, 130 – Cantagalo. Imóvel 
constituído por uma casa composta de três quartos, sala, 
cozinha, banheiro e demais dependências. A propriedade 
é completamente cercada e murada, com portão eletrôni-
co, onde se encontra erigida uma casa duplex que possui 
5 quartos, dos quais 3 suítes, sala, lavabo, cozinha e área 
de serviço, contando com ampla varanda na parte térrea 
e terraço acima desta varanda; a casa principal tem cerca 
de 600m² de área construída. Avaliação R$ 2.391.920,00. 
Leilão em andamento.

Destaque de imóvel na Tijuca
Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) está des-

tacando leilão do apartamento 408, Bloco B, na rua Barão 
de Mesquita, 280, na Tijuca. O edifício possui 12 andares, 
8 apartamentos por andar, play, salão de festas, três eleva-
dores (2 sociais e 1 de serviço), portaria 24 horas, constru-
ção do ano de 1998. O apartamento tem área edificada de 
64m². Avaliação: R$ 430.000,00. Leilão em andamento.

Oferta de apartamento  
em Copacabana

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) divulga a realização 
do leilão do apartamento com 80m² situado na Rua Figuei-
redo Magalhães, 808, apto 1.003, Copacabana. O imóvel é 
composto por dois quartos, sala, cozinha, banheiro e de-
pendência completa de empregada (quarto e banheiro). O 
prédio dispõe de 10 andares, sendo quatro apartamentos 
por andar e uma cobertura, dois elevadores (social e de ser-
viço) e um salão. Possui também portaria 24 horas e inter-
fone. Avaliação: R$ 805.639,00. Leilão aberto.

Casa com 3  
pavimentos na Tijuca

Luiz Tenorio de Paula (depaulaonline.com.br) comu-
nica agendamento de leilão de casa 102 com 3 pavimen-
tos e respectivo terreno, na Avenida Heitor Beltrão, Ti-
juca. Destaca-se no primeiro pavimento: sala com piso 
em cerâmica e paredes de alvenaria com pintura látex, 
com lavabo, cozinha e área de serviços com piso em 
cerâmica e azulejos até o teto, banheiro com piso em 
cerâmica e azulejos até o teto, um acesso pela área de 
serviços com escada para um pequeno quarto e área de 
ventilação e garagem. Avaliação: R$ 800.00,00. Leilão 
em andamento.

Oportunidade em Botafogo
Leonardo Brame (brameleiloes.com.br) informa sobre a 

programação de leilão do apartamento 905, com direito a 
uma vaga de garagem em local indeterminado nos pavi-
mentos a ela destinados do edifício situado na Rua da Ma-
triz, 26, em Botafogo. O apartamento, construído em 1981, 
tem área edificada de 61 m². Avaliação: R$ 325.000,00. Lei-
lão aberto.

4 Negócios & Empresas

Imóveis no Centro de SP aumentam  
28,01%, mesmo com cracolândia

Os imóveis no 
Centro de São 
Paulo aumentam 

28,01%, mesmo com a cra-
colândia. A revitalização da 
região é um modelo segui-
do em diversos países: o 
valor do imóvel disparou 
no Centro da maior cidade 
do país. Segundo dados da 
Prefeitura de São Paulo dis-
ponibilizados pela startup 
Amora, a média de valores 
em 2019 na região era de R$ 
351,528.53. Em 2021 pas-
sou a ser de R$ 449,979.92, 
uma alta de 28,01% na va-
riação nominal dos bairros 
Bela Vista, Sé, República, 
Centro, Santa Cecília, Hi-
gienópolis, Campos Elíseos, 
Consolação e Brás.

“Esse aumento no pre-
ço dos imóveis do Centro 
se deve, principalmente, 
às políticas sociais gover-
namentais em diferentes 
esferas, ainda que de efei-
to relativamente lento, têm 
melhorado a qualidade de 
vida e a riqueza histórica re-
cuperada. O Centro de São 
Paulo possui uma das maio-
res heranças arquitetônicas 
do Brasil, e vem recebendo 
incentivos de profissionais 
da área e intelectuais para a 

recuperação dessa riqueza”, 
explica Aram Apoviam, 
CEO e fundador da Amo-
ra. A startup estima que os 
imóveis da região ainda cus-
tam menos da metade dos 
preços que custariam, se 
não fosse o grave problema 
social de região.

No entanto, em sua opi-
nião, é possível afirmar 
que haverá um aumento 
acima de 10% na deman-
da de imóveis nos pró-
ximos três anos. “Tanto 
para compra, quanto para 
venda, existe a tendência 
de a demanda aumentar 
conforme mais se aproxi-
me da Avenida Paulista, de 
Perdizes e da Vila Maria-
na, ou seja, o movimento 
de retomada do Centro 
pela sociedade paulistana 
ocorre das bordas para o 
Centro. Em quase nenhum 
local do mundo o poder 
público consegue resol-
ver problemas na medida 
em que o mercado espe-
ra, e isso inclui São Paulo, 
porém o movimento tem 
sido continuamente posi-
tivo”.

Quando o mercado imo-
biliário residencial passou 
por forte aquecimento, em 

meados de 2020, depois de 
três meses praticamente pa-
ralisado por conta da pan-
demia, muito se discutiu so-
bre mudanças nos projetos 
em função das necessidades 
trazidas ou aceleradas pela 
nova realidade. Empreendi-
mentos tiveram suas plan-
tas ajustadas para atender 
às demandas de espaço para 
o trabalho remoto e de es-
trutura para recebimento de 
um volume nunca visto de 
produtos nos condomínios. 
Mas, em função do ciclo 
longo do setor, boa parte 
desses projetos ainda não 
foi entregue.

“As incorporadoras já es-
tão concluindo a entrega de 
imóveis cujas plantas foram 
modificadas pelas necessida-
des que surgiram em decor-
rência do isolamento social 
e do trabalho remoto. Agora 
com espaços mais comple-
tos, as pessoas têm visto a 
importância de investir na 
moradia. Imóveis com plan-
tas com áreas para home 
office e, também, espaços 
de coworking têm sido um 
fator importante na tomada 
de decisão”, destaca Rogério 
Santos, um dos fundadores 
da UBlink.

As modificações ado-
tadas por incorporadoras 
incluem também áreas pa-
ra entrega em resposta ao 
aumento, sem precedentes, 
das compras pela internet 
desde o início da pandemia. 
Algumas delas optaram por 
instalar, perto da portaria 
dos prédios, os chamados 
“lockers” para o recebimen-
to de produtos, bem como, 
espaços para elevadores de 
pequeno porte que possam 
transportar entregas de co-
mida recebidas na portaria. 
Outro fator foi que o hou-
ve um aumento do número 
de imóveis com animais de 
estimação desde o início 
da pandemia. Na prática, o 
isolamento social acentuou 
o crescimento que já vinha 
ocorrendo com a redução 
do número de filhos por 
família. As incorporadoras 
passaram a considerar em 
seus projetos espaços para 
pets, com mudanças que in-
cluem áreas para brincadei-
ras, banho e tosa. Em 2020, 
o mercado pet movimentou 
R$ 27 bilhões, segundo a 
Associação Brasileira da 
Indústria de Produtos pa-
ra Animais de Estimação 
(Abinpet).

Um milhão de famílias desconhecem  
que podem receber Tarifa Social

J
Carros: tendência de alta mesmo com queda em vendas

unho registrou queda 
de 4,8% nas vendas 
de veículos (automó-
veis, comerciais leves, 

caminhões e ônibus) na 
comparação com maio. Fo-
ram comercializadas 178,1 
mil unidades ante as pouco 
mais de 200 mil unidades 
do quinto mês do ano, se-
gundo a Associação Na-
cional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (An-
favea). Na comparação com 
junho de 2021, a retração 
foi de 2,4%.

A produção de veículos 
em junho também apon-
tou uma queda de 1,1% em 
relação a maio. No entan-

to, houve um aumento no 
volume de unidades pro-
duzidas em comparação 
com junho de 2021 (203,6 
mil veículos ante 164,5 
mil, respectivamente). De 
acordo a Anfavea, a crise 
de semicondutores con-
tinua afetando a indústria 
em todo o mundo, mas a 
situação se agravou nos úl-
timos meses com a guerra 
na Ucrânia e os confina-
mentos na China provo-
cados pela nova onda de 
Covid-19, que obrigou a 
paralisação de fábricas e, 
consequentemente, o for-
necimento de insumos e a 
logística global.

Após o mês de maio re-
gistrar a menor tendência 
de alta nos preços em 2022, 
os veículos continuaram 
valorizando em junho. Se-
gundo o Monitor de Va-
riação de Preços da Kelley 
Blue Book (KBB) Brasil, 
empresa especializada em 
preço de veículos novos e 
usados, os carros zero qui-
lômetro ano/modelo 2023 
tiveram um incremento de 
0,64% no mês passado ante 
a desvalorização de -0,64% 
apontada em maio. No caso 
dos automóveis novos ano/
modelo 2022, a variação de 
preço foi de 0,63%.

Já os preços dos carros 

seminovos (até quatro anos 
de uso) apresentaram uma 
alta de 1,02%, em média. 
Em maio, esse índice foi de 
apenas 0,01%.

No caso dos modelos 
usados (de quatro a 10 anos 
de uso), a variação foi de 
0,70% ante a valorização de 
1,61% registrada em maio 
de 2022.

O Monitor de Variação 
de Preços de junho da KBB 
Brasil analisou 23.622 ver-
sões de veículos 0km, semi-
novos (até três anos de uso) 
e usados (entre quatro e 10 
anos de uso) disponíveis no 
mercado para fazer o levan-
tamento.

A Energisa busca 
mais de 1,1 milhão 
de famílias aptas a 

usufruir do benefício nas 11 
concessionárias do grupo 
em todas as regiões do Bra-
sil. A inclusão consiste em 
reduzir a tarifa de energia em 
até 65%, chegando a 100% 
para indígenas e quilombolas. 
A empresa cruza dados do 
sistema do Cadastro Único 
(CadÚnico) do Ministério da 
Cidadania com a sua base de 
clientes e faz o cadastro auto-
mático. Hoje são mais de 1,7 
milhão de clientes cadastra-
dos com o benefício vigente, 
isto é, com desconto na con-
ta de luz.

Desde janeiro deste ano 
a inscrição das famílias de 

baixa renda passou a ser 
automática, segundo regu-
lamentação da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), mas há casos em 
que a pessoa cadastrada no 
CadÚnico do Ministério da 
Cidadania não é a titular da 
conta de energia do imóvel 
onde mora. “Concedemos 
energia elétrica pelo menor 
custo para quem atende aos 
critérios do benefício, co-
laborando para o alívio no 
orçamento das famílias com 
descontos que reduzem 
a fatura no final do mês, 
além de garantir que a Lei 
14.203/2021 seja cumprida 
de forma integral”, enfati-
za Newton Santos, diretor 
de Proteção de Receita da 

Energisa. “Temos muito 
claro no grupo o objetivo 
de tornar o fornecimento 
de energia ainda mais de-
mocrático, inclusivo, che-
gando na casa de todas as 
pessoas”, complementa.

A Energisa já adota o 
procedimento de cadastro 
automático desde 2019, no 
entanto, mantém proativa 
a procura por novos bene-
ficiados, por meio de car-
tas, SMS e divulgação em 
eventos, com o objetivo de 
privilegiar pessoas que es-
tão inseridas nas condições 
para recebimento da Tarifa 
Social, mas que desconhe-
cem o direito ou possuem 
dificuldades em solicitar o 
benefício.

O cadastramento auto-
mático ocorre mensalmen-
te, a partir dos dados dispo-
nibilizados pelo Ministério 
da Cidadania ao setor elétri-
co com base no CadÚnico 
e BPC. Após o cruzamento 
das informações, as famí-
lias que se enquadram para 
o benefício são cadastradas 
sem precisar ir à loja de ser-
viços.

De acordo com a regu-
lamentação, clientes que 
consomem até 30 kWh/
mês têm 65% de desconto. 
Acima de 30kWh/mês até 
100 kWh/mês têm 40% de 
desconto. Aqueles que con-
somem acima de 100 kWh/
mês até 220 kWh/mês têm 
10% de desconto.
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Divulgação Yapoli

Três perguntas: uma plataforma de gestão de ativos digitais
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Adalberto Gen-
eroso, CEO da 

Yapoli, sobre a plataforma 
de gestão de ativos digitais.

O que faz a Yapoli?
Os nossos clientes posi-

cionaram a Yapoli como o 
Google das grandes cor-
porações, onde você pode 
encontrar todos os mate-
riais de que você precisa, 
desde que tenha acesso. 
Tecnicamente, nós somos 
um DAM: Digital Asset 
Manager (Gestor de Ati-
vos Digitais). Através da 
nossa plataforma, uma 
grande corporação tem a 
capacidade de centralizar, 
gerir e distribuir materiais 
digitais, com governança e 
auditoria, independente da 
sua natureza e do perfil da 
pessoa que está acessando. 
De forma macro, é isso que 
fazemos.

Quando nós falamos de 
uma corporação, nós nos 
referimos a diversas áreas 
interagindo, inclusive com 
agentes externos como 
produtoras, terceiros e free-
lancers, consumindo e envi-
ando todo tipo de material 
digital, como uma nota fis-
cal eletrônica, um contrato 
ou um vídeo que será veicu-
lado na TV.

Uma corporação precisa 
ter uma garantia de con-
forto e segurança de que 
os seus materiais estão nas 
suas versões corretas e ad-
equadas, e que as pessoas 
que estão acessando pos-
suem as permissões para 

isso. Inclusive, boa parte 
desses ativos, seja contratos 
ou materiais publicitários, 
possuem vigência de utiliza-
ção e consumo. Com essa 
gestão, a plataforma atua 
diminuindo possíveis passi-
vos judiciais e ineficiências 
nessa cadeia.

Como funciona a plat-
aforma?

A Yapoli foi pensada 
para atender empresas 
desde a maturidade digital 
zero até as hiperconecta-
das. Assim, as empre-
sas que não possuem um 
ecossistema digital defini-
do podem explorar toda a 
metodologia de utilização 
da plataforma da forma 
mais manual possível. 
Por exemplo, três áreas 
de negócios podem subir 
materiais na plataforma 
para fazer a sua gestão. Já 
as empresas mais conecta-
das podem fazer integra-
ções da plataforma com 
sistemas como o SAP, de 
forma a manter todas as 
informações mapeadas, 
atualizadas e centralizadas 
na Yapoli.

Vou além. É muito co-
mum nós termos situações 
híbridas, como empresas 
que possuem áreas mais 
manuais e áreas que pos-
suem mais hiperconectivi-
dade com o ecossistema 
digital. Numa situação 
como essa, a plataforma 
permite que a empresa 
trabalhe de forma híbrida, 
mas com todos debaixo da 
mesma metodologia, com 
backups contínuos, mes-
mo senso de governança, 

Lei Geral de Proteção de 
Dados e privacidade, den-
tre outras coisas.

A partir do momento em 
que entramos numa empre-
sa, nos são disponibilizados 
os acessos a sistemas de ERP 
como o Oracle, que possuem 
informações embrionárias de 
produtos, para que a platafor-
ma consiga consumi-las dire-
tamente. Conforme a plata-
forma vai evoluindo, outras 
áreas vão se integrando. Nós 
vamos nos plugando indi-
vidualmente em cada uma 
das soluções da empresa até 
estarmos integrados a todo o 
seu ecossistema, desde que as 
suas plataformas sejam pas-
síveis de serem integradas.

Esse processo é feito de 
forma gradual pois ele é 
muito custoso. Nesse mo-
mento, nós estamos nos es-
pecializando cada vez mais 
em plataformas como SAP, 
Oracle, Totvs e SalesForce, 
pois elas são comuns à 
maioria dos nossos clientes. 
Com isso, fica mais fácil re-
verberar as integrações.

Da mesma forma que a 
plataforma consome para 
centralizar, ela pode fazer o 
contrário: prover materiais 
para a ponta final. Isso acon-
tece com o e-commerce 
das Havaianas em âmbito 
global. As informações dos 
produtos são centralizadas 
na plataforma, que se en-
carrega de fazer a separação 
e curadoria desses materiais 
para cada e-commerce em 
cada parte do mundo. Essa 
distribuição é feita de forma 
automatizada.

A plataforma permite 
quantificar downloads, 

buscas, materiais consumi-
dos e compartilhamentos 
com pessoas externas. De-
pendendo do tamanho da 
corporação, esses números 
chegam à casa dos milhões, 
o que ajuda a entender a 
importância de um DAM. 
Quando um contrato vaza 
ou um material desatualiza-
do é compartilhado e uti-
lizado por outras pessoas, 
não há condições de se cal-
cular o passivo que é gerado 
com isso.

No Flamengo, nosso 
cliente, eu costumo dizer 
que com a Yapoli ninguém 
mais vaza contrato de 
jogador sem que a gente 
fique sabendo. Quando 
eu falo em auditoria, é 
nesse sentido. Quem está 
acessando um material? 
Quando e como? Compar-
tilhando com quem? É im-
portante passar esse senso 
de segurança para as áreas, 
já que são muitas pessoas 
envolvidas.

Eu gosto de fazer uma 
analogia com o celular. 
Uma vez me pediram para 
fazer um pitch (apresenta-
ção rápida e objetiva) num 
elevador. Cara, não dá para 
contar o que a Yapoli faz 
em 30 segundos num eleva-
dor. Foi aí que eu perguntei 
para a pessoa quantas fotos 
e vídeos ela tinha no celu-
lar. Quantos documentos 
ela tinha compartilhado no 
WhatsApp e no e-mail. A 
pessoa me olhou e me disse: 
“não faço ideia”. Foi aí que 
eu lhe disse: “Se você não 
sabe o que tem no celular, 
imagina uma grande corpo-
ração.”

Como surgiu o concei-
to da Yapoli?

Esse conceito já exis-
tia antes da Yapoli, sendo 
muito difundido nos Esta-
dos Unidos e na Europa. 
Como eu trabalhava com 
publicidade, eu tive conta-
to com grandes empresas 
que não tinham o histórico 
do seu próprio logotipo, o 
que é algo muito, muito 
básico. Assim, eu fui per-
cebendo que as agências 
tinham dificuldades em 
coletar os materiais das 
empresas.

Nesse processo, eu 
conversei com um CEO 
de uma DAM estrangeira 
que me disse que essas 
soluções ainda não es-
tavam consolidadas nos 
seus respectivos mercados, 
e que por uma questão de 
priorização, não estavam 
encontrando espaço para 
vir para o Brasil. Isso me 

deu força suficiente para 
fazer o processo reverso, 
primeiro entendendo o 
mercado nacional, que 
possuía uma carência mui-
to grande por esse tipo de 
solução.

A Yapoli nasceu em 2018 
tendo como primeiro clien-
te a Corteva (agrobusiness). 
A primeira versão, desen-
volvida por mim mesmo, 
se mostrou muito útil para 
que a empresa levasse in-
formações até a ponta final 
(fazendeiros e agrônomos). 
Na sequência, vieram as 
Havaianas, que além de ser 
gigantesca do ponto de vis-
ta de publicidade, demanda 
e capilaridade nacional, está 
se internacionalizando há 
muitos anos. Com isso, nós 
tivemos a validação da tese 
e mostramos que tínhamos 
capacidade de atender a 
mesma dor em diferentes 
segmentos.

Adalberto Generoso 

Petrobras paga 2ª  
parcela de remuneração 
aos acionistas

BNDES financia 
ampliação de hospitais 

Cade avaliará fusão entre 
BrMalls e Aliansce Sonae

A Petrobras deposi-
tou nesta quarta-
feira o pagamento 

da 2ª parcela da remune-
ração aos acionistas apro-
vada por seu Conselho de 
Administração em reunião 
realizada em 05/05/2022. 
O valor bruto distribuído 
corresponde a dividendos 
de R$ 1,857745 por ação 
ordinária e preferencial 
em circulação, com base 
na posição acionária de 23 
de maio de 2022.

O pagamento será efetu-
ado pelo Banco Bradesco 
S.A., instituição depositá-
ria das ações escriturais de 
emissão da Petrobras. To-
dos os acionistas que estive-
rem com seu cadastro devi-
damente atualizados, terão 
seus direitos creditados 
automaticamente em suas 
contas bancárias na data de 
hoje. Para os acionistas com 
ações custodiadas na B3, o 
pagamento será efetuado 
através de suas respectivas 
corretoras.

Para os detentores 
de ADRs, o pagamento 
ocorrerá a partir do dia 

27/07/2022 através do 
JP Morgan Chase Bank, 
banco depositário dos 
ADRs da Petrobras. In-
formações e esclareci-
mentos poderão ser ob-
tidos por intermédio do 
site www.adr.com. 

Os dividendos e JCP 
não reclamados no prazo 
de 3 (três) anos, a contar 
da data do pagamento (20 
de julho de 2022), pres-
creverão e reverterão em 
favor da companhia (Lei 
6404/76, art. 287, inciso 
II, item a).

O governo federal de-
tém 36,6% do capital to-
tal da companhia e é o 
maior acionista da Petro-
bras. A alta lucratividade 
da petroleira e os preços 
elevados dispararam uma 
crise política em torno da 
estatal e levaram o presi-
dente Jair Bolsonaro (PL) 
a pressionar a empresa por 
mudanças na direção. Mais 
informações poderão ser 
obtidas através de qual-
quer agência do Bradesco 
ou pelo telefone 0800-
7011616.

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES) 
aprovou financiamento de 
R$ 70 milhões para a Fun-
dação Padre Albino realizar 
a ampliação de seus dois 
hospitais, no município de 
Catanduva (SP). O financia-
mento corresponde a 76% 
do investimento total, R$ 
91,6 milhões, e irá custear, 
em sua maior parte, a reali-
zação das obras civis, mon-
tagens e instalações. 

Os recursos serão utiliza-
dos na reforma do prédio 
principal e na construção 
do novo edifício do Hos-
pital Padre Albino (HPA), 
e na construção do novo 
prédio do Hospital Emílio 
Carlos (HEC), que fazem 
atendimento privado e pe-
lo Sistema Único de Saúde 
(SUS). Também está pre-
visto o uso dos recursos na 
aquisição de móveis, uten-
sílios e materiais médicos. 
Com os investimentos, a 
fundação pretende aumen-
tar a capacidade e melhorar 
a qualidade do atendimento 
prestado pelos hospitais.

O HPA passará a contar, 
em seu prédio principal, com 
uma nova recepção e mais 

dois novos elevadores sociais, 
além de nova sala de espera, 
assistência social e ouvidoria, 
entre outras intervenções. A 
conclusão da reforma está 
prevista para setembro de 
2023.

No novo edifício, que será 
construído em terreno onde 
hoje estão localizados outros 
prédios do hospital — que se-
rão demolidos —, haverá um 
pronto atendimento exclusi-
vo para pacientes particulares 
ou com convênios e uma uni-
dade de hemodinâmica (para 
diagnóstico e tratamento na 
área de cardiologia). Ele tam-
bém abrigará outros serviços 
de diagnóstico e assistência à 
saúde, como tomografia, cin-
tilografia e medicina nuclear, 
destinados tanto a pacientes 
do SUS como particulares ou 
com convênios.

O novo prédio do HEC, 
que ficará em uma área livre 
do terreno do hospital, con-
tará com dez leitos de UTI 
para atendimento privado; 
hemodiálise com 32 pontos 
de atendimento, dos quais 
22 destinados ao SUS e dez 
a pacientes particulares ou 
com convênio; central de 
esterilização de materiais; e 
serviços compartilhados de 
almoxarifado e farmácia.

O Conselho Admi-
nistrativo de De-
fesa Econômica 

(Cade) irá analisar a com-
binação de negócios entre 
a Aliansce Sonae Shop-
ping Centers e a BR Malls 
Participações, por meio da 
incorporação de ações da 
BrMalls. O edital que dá 
publicidade a operação foi 
publicado na edição desta 
quarta-feira do Diário Ofi-
cial da União (DOU).

A Aliansce Sonae é uma 
companhia aberta brasileira 
focada em administração, 
planejamento e desenvolvi-
mento de shopping centers; 
serviços combinados de 
escritório, apoio adminis-
trativo e serviços de gestão 
e exploração de estaciona-
mentos em shoppings que 
detém ou administra; e loca-
ção de espaços comerciais. 
A brMalls, por sua vez, atua 
na prestação de serviços de 
exploração, planejamento, 
instalação, desenvolvimen-
to e administração de shop-
ping centers que fazem par-
te de seu grupo econômico, 
não ofertando tais serviços 
a terceiros.

De acordo com o formu-
lário de notificação apresen-
tado pelas empresas ao Ca-

de, a operação permitirá o 
fortalecimento dos negócios 
da companhia combinada, 
aproveitando os talentos e 
as melhores práticas de ca-
da uma das partes, incluindo 
melhorias na experiência de 
seus clientes e o incremento 
da concorrência com plata-
formas digitais.

Prazo para análise

Conforme a legislação, 
a análise concorrencial de 
atos de concentração deve 
ser concluída em até 240 
dias. Esse prazo legal po-
de ser ampliado por mais 
90 dias, mediante decisão 
fundamentada do Tribunal 
Administrativo do Cade, 
ou por 60 dias a pedido 
de advogados das partes. 
Os atos de concentração 
podem ser enquadrados 
pelo Cade como sumários, 
considerados mais simples 
do ponto de vista concor-
rencial, ou ordinários, que 
demandam uma análise 
mais aprofundada. A apre-
ciação das operações sub-
metidas ao procedimento 
sumário deve ser finalizada 
em até 30 dias, conforme 
disposto na Resolução nº 
33/2022.
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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 08 de agosto 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, clas-
sificados 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.

SENDAS S/A
CNPJ 31.911.548/0001-17 / NIRE Nº33300132643

CONVOCAÇÃO. Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em 
AGO/E, a realizar-se no próximo dia 29/07/2022, às 10 horas,em sua sede 
social, na Rua Maria Soares Sendas nº 111 - Loja 525, Centro, São João de 
Meriti - RJ, afim de deliberar sobre as seguintes matérias: 1- Em Assembleia 
Geral Ordinária (AGO): a) Examinar e deliberar sobre os relatórios e contas 
dos administradores e Demonstrações Contábeis da Companhia, referente 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar so-
bre a destinação dos lucros líquidos e distribuição de dividendos relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; c) Eleição da Dire-
toria e fixação dos seus honorários; e d) Outros assuntos de interesse da so-
ciedade. 2 - Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE): a) Aumentar o capi-
tal social da Companhia mediante capitalização de reservas; b) Alterar o Es-
tatuto Social da Companhia para: Incluir atividade imobiliária em seu objeto 
social; alterar o prazo do mandato da Diretoria; inserir regras sobre represen-
tação da Companhia e outorga de procurações para representação da Com-
panhia; criação de reservas estatutárias. e C) Aprovar a consolidação do Es-
tatuto Social da Companhia, para incorporar as alterações, após aprovadas. 
São João de Meriti, 14/07/2022. Arthur Antonio Sendas Filho - Presidente.

Inflação mundial deve seguir em alta

Queda da Vale e Petrobras afeta resultado do Ibovespa

Guerra na Ucrânia impacta em cheio as economias da Europa e dos EUA

Na manhã desta 
quarta-feira, o 
euro chegou a 

US$ 1,02, mostrando leve 
recuperação frente ao dó-
lar. Mas na última semana, 
o euro chegou a cair abaixo 
da paridade em relação ao 
dólar chegando ao patamar 
de US$ 0,998. Inflação glo-
bal, elevação dos juros nos 
Estados Unidos e a crise 
energética na Europa devi-
do a guerra na Ucrânia im-
pulsionou a valorização do 
dólar frente ao euro. Só este 
ano o euro perdeu 12% do 
seu valor e pela primeira vez 
em duas décadas, a taxa de 
câmbio entre o euro e o dó-
lar norte-americano levou 
na semana passada a pari-
dade entre as duas moedas. 
Quatro analistas brasileiros 
questionam qual o impac-

to disso na economia uma 
vez que o cenário mundial 
mostra alta de juros e infla-
ção pressionando os preços 
cada vez mais para cima. 

Fabio Louzada, eco-
nomista, analista CNPI e 
fundador da Eu me ban-
co, acredita que o cenário 
de inflação no mundo e 
também na Europa tem 
colaborado para a desva-
lorização do euro perante 
outras moedas. “Acredito 
que a inflação no mundo 
deve continuar alta devido, 
principalmente, à guerra 
na Ucrânia que não parece 
estar perto do fim. Na UE, 
houve corte no crescimen-
to na zona do euro para 
esse ano e 2023. A Euro-
pa, em sua maior parte, só 
agora está pensando em 
aumentar os juros”, diz.

Recessão

Na opinião de Marcelo 
Oliveira, CFA e fundador 
da Quantzed, empresa de 
tecnologia e educação fi-
nanceira para investidores, a 
Europa está pagando o pre-
ço de ter ficado para trás em 
relação ao mundo na políti-
ca monetária. “A Europa até 
agora não começou a subir 
juros. E com inflação fazen-
do alta em cima de alta, isso 
vai deixando o diferencial 
de juros muito negativo. 
Com isso, o dinheiro foge 
desses lugares. O dinheiro 
está desvalorizando muito 
parado lá. Então, os inves-
tidores começam a buscar 
lugares com juros mais altos 
ou uma segurança maior. E 
muitos estão migrando seus 
investimentos para os EUA, 

que já começou a subir ju-
ros. Por isso, vemos o dólar 
se valorizar perante todas as 
moedas”, explica Oliveira.

Idean Alves, sócio e che-
fe da mesa de operações da 
Ação Brasil Investimentos, 
além de elencar como moti-
vo a migração de investido-
res para outras economias, 
cita também o risco real do 
Nord Stream, o principal 
gasoduto Rússia-Europa, 
que passará por manuten-
ção até o dia 21 de julho, 
e pode não voltar a operar 
de imediato, alimentando o 
medo de recessão na Euro-
pa.

“De joia da coroa a pa-
tinho feio, a Europa vem 
vivendo dias difíceis com 
os resquícios da pandemia, 
inflação elevada, guerra en-
tre Rússia e Ucrânia e por 

não poder acompanhar a 
magnitude da alta de juros 
que vai acontecer nos EUA, 
o que naturalmente tira a 
atratividade da sua dívida”, 
afirma Alves.

Perda de força

Para o sócio da Ação 
Brasil, o enfraquecimento 
do euro, querendo ou não, 
representa em parte uma 
perda de força da Euro-
pa, desde o Brexit, e agora 
com a guerra entre Rússia e 
Ucrânia. “Hoje, pelo medo 
da recessão, o dólar mais do 
que nunca virou a moeda de 
referência. O mundo pode 
ficar mais pobre durante a 
recessão, com maior con-
centração de riqueza, mas 
principalmente em relação 
aos demais países que te-

nham maior reserva em dó-
lar”, ressalta.

Para Marcus Labarthe, 
sócio-fundador da GT Ca-
pital, o euro não deve se re-
cuperar no curto prazo. “A 
Europa possivelmente deve 
entrar em recessão e o mer-
cado está querendo dimi-
nuir a exposição na Europa. 
O mundo está comprando 
mais dólares e, com o me-
do, investidores fogem para 
aplicações mais protegidas e 
seguras”.

Segundo Labarthe, o ce-
nário de curto prazo não é 
de valorização do euro, po-
rém no médio longo prazo 
sim: “Pelo fato de o euro 
existir em uma quantidade 
menor de moeda no mun-
do, é normal o euro voltar a 
ser mais valorizado perante 
ao dólar”.

O Ibovespa teve um 
dia morno nes-
ta quarta-feira, 

em especial por conta das 
quedas de Vale e Petrobras. 
mas encerrou com varia-
ção positiva de 0,02%, a 
98.262,50 pontos. O volu-
me financeiro totalizava R$ 
20 bilhões. Destaque para 
as ações de varejo, que têm 
um dia de forte valorização, 
por estarem muito descon-
tadas, e representarem uma 
oportunidade de momen-
to em função dos preços 
baixos. Em destaque, Via 
Varejo (VIIA3), seguida de 
Petz (PETZ3), Magazine 
Luiza (MGLU3), Natura 
(NTCO3), e Americanas 
(AMER3), destacou Ide-
an Alves, sócio e chefe da 
mesa de operações da Ação 
Brasil.

Dólar seguiu em alta tam-
bém, não só frente ao real, 
mas sobre o peso argentino, 
sobre o qual atingiu o no-
vo recorde. “Para muitos, 
ele deve passar a ficar mais 
valorizado que o euro com 
o passar do tempo. A Eu-
ropa vem vivendo dias di-
fíceis com os resquícios da 
pandemia, inflação elevada, 
guerra entre Rússia e Ucrâ-
nia, e por não poder acom-
panhar a magnitude da alta 
de juros que vai acontecer 
nos EUA, o que natural-
mente tira atratividade da 
sua dívida. Com uma reces-
são global ‘contratada’”, a 
Europa pode ser a primeira 
a mostrar uma contração 
econômica”, destacou Al-
ves. 

Ele diz que o dólar em 
alta reflete a busca por se-

gurança por parte dos in-
vestidores, pois se o cenário 
continuar a se deteriorar, o 
dólar e os títulos america-
nos, sem dúvida alguma, se-
rão o principal porto seguro 
do mundo.

“O mercado ficou mais 
tranquilo também em razão 
de a Rússia sinalizar que não 
vai cortar o fornecimento de 
gás para a Europa pelo Nord 
Stream 1, apenas reduzir par-
cialmente até finalizar o pro-
cesso de manutenção com o 
retorno da turbina que está 
no Canadá. O dia se mostrou 
relativamente tranquilo, se 
comparado as últimas sema-
nas de correção no merca-
do”, relatou.

Alves cita a divulgação 
dos balanços de empre-
sas nos próximos dias, que 
podem ser um “gatilho” 

não só para o investidor 
comum, mas principal-
mente para o institucional 
e o estrangeiro, pois caso 
os balanços venham muito 
abaixo das expectativas, in-
dicando o cenário de possí-
vel desaceleração econômi-
ca, o mercado vai tentar se 
antecipar “ao pior”, e isso 
vai se refletir negativamente 
no preço da maior parte das 
ações listadas. 

Na opinião dele, nesse 
momento de insegurança, o 
investidor deve evitar a ala-
vancagem e empresas ala-
vancadas na carteira. Com 
tantas incertezas no radar, 
não é o momento de ficar 
muito comprado, pois caso 
o mercado continue cain-
do, esse investidor vai ser 
“obrigado” a vender por 
desconforto, ou por ter que 

realocar parte da carteira. A 
melhor estratégia para mo-
mentos como esse é assistir 
de fora, e ir fazendo aloca-
ções estratégicas e de forma 
pontual. 

Juros altos

Para o analista, além das 
empresas alavancadas, que 
sofrem com os juros altos, 
com o aumento do custo 
da dívida, o investidor de-
ve evitar setores cíclicos, 
que dependem ainda mais 
do crescimento econômico 
para irem bem, pois com 
uma economia desaqueci-
da, as empresas desses seto-
res passam por momentos 
de aperto, como é o caso 
do das empresas de varejo, 
tecnologia, e bens de con-
sumo.

Alves acredita que de-
vemos ver também a fuga 
de capital estrangeiro da 
B3 em função do aumento 
da taxa de juros nos EUA 
se intensificando, já que o 
gringo não vai só comparar 
Brasil com emergentes, mas 
também com a dívida e em-
presas americanas listadas, 
que ficaram muito baratas 
se comparadas às suas má-
ximas históricas.

“Certamente o Brasil dei-
xará de ser uma das primei-
ras opções, salvo na parte 
de commodities, em que 
temos vantagens competiti-
vas relevantes para exporta-
ção, e setor bancário, o qual 
o gringo sempre gostou no 
Brasil. São empresas mais 
lucrativas e que se adaptam 
bem em praticamente qual-
quer cenário econômico”.
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