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Custos nos 
hospitais do 
SUS subiram até 
528%

A pandemia provocou uma 
inflação alta e generalizada nos 
hospitais gerais do SUS pelo Bra-
sil, com aumentos de até 528% 
nos preços de materiais médico-
-hospitalares e 410% no de me-
dicamentos usados para tratar os 
doentes.

A conclusão é de uma pesquisa 
inédita liderada pelo Instituto Bra-
sileiro das Organizações Sociais 
de Saúde (Ibross) e realizada em 
parceria com a GO Associados. O 
Ibross representa 21 organizações 
sociais que mantêm contratos de 
gestão com estados e municípios 
brasileiros.

O “Estudo sobre o Impacto da 
Pandemia da Covid-19 nos custos 
do setor de saúde”, finalizado em 
junho deste ano a partir dos da-
dos coletados junto às associadas 
do Ibross, aponta para uma quebra 
estrutural da série histórica dos pre-
ços das medicações e dos materiais 
médico-hospitalares nos hospitais 
públicos após o início da pandemia.

“Foram encontradas evidências 
estatísticas de que houve uma que-
bra estrutural nas séries de preços 
a partir de maio de 2020, isto é, 
que a partir desse mês as séries se 
comportaram de maneira diferente 
da sua tendência apresentada entre 
2018 e 2019”, diz o relatório.

O índice de preços da cesta de 
medicamentos hospitalares ana-
lisada apresentou aumento de 
97,49% no período entre feve-
reiro de 2020 e junho de 2021. Já 
o índice de preços dos materiais 
médico-hospitalares registrou al-
ta de 161,14% entre fevereiro de 
2020 e abril de 2021.

Sete em 10 brasileiros 
apoiam semana de 4 dias
Metade aceita concessões salariais para isso

Os trabalhadores que-
rem mais flexibilidade 
na vida profissional. 

Isso passa por diminuir o núme-
ro de dias dedicados ao trabalho. 
Eles estão, até mesmo, dispostos 
a fazer concessões para obter tal 
estrutura, constatou  o ADP Re-
search Institute na edição mais re-
cente da pesquisa People at Work 
2022: A Global Workforce View.

O levantamento ouviu quase 33 
mil trabalhadores em 17 países e 
revela que mais de sete em cada 
10 (71%) gostariam de ter mais 
flexibilidade na estrutura de seu 

tempo de trabalho, por exemplo, 
comprimindo horas em menos 
dias e dias mais longos. No Brasil, 
70% apoiam a iniciativa.

Embora os trabalhadores digam 
que o salário é o fator mais impor-
tante em um emprego, a pesqui-
sa também descobriu que quase 
a metade dos latino-americanos 
ouvidos (48%) estaria disposta a 
aceitar um corte salarial para ga-
nhar mais flexibilidade ou contro-
le sobre a vida profissional, desde 
que isso melhorasse seu equilíbrio 
entre vida profissional e pessoal. 
Um em cada três (31%) aceitaria 

um corte salarial para garantir fle-
xibilidade na estruturação de suas 
horas, mesmo que isso significas-
se que o total de horas trabalhadas 
não mudaria.

“Se avaliarmos que 71% dos 
trabalhadores ouvidos em todo 
o globo consideraram fazer uma 
grande mudança de carreira no 
ano passado, os empregadores 
que estão abertos e preparados 
para esse movimento podem se 
beneficiar ao contratar e reter fun-
cionários”, avalia Mariane Guer-
ra, vice-presidente de RH para a 
América Latina da ADP.

Tentativas de fraudes online
ocorrem principalmente durante o dia
Rio tem 10% das vendas virtuais do País e 18% dos golpes

Pesquisa da Konduto, em-
presa antifraude para pa-
gamentos on-line da Boa 

Vista - SCPC, parceira do Clube 
de Diretores Lojistas do Rio de 
Janeiro (CDL-Rio), mostra que, 
no Rio de Janeiro, as tentativas de 
fraudes cresceram quase o dobro 
em relação às vendas virtuais ana-
lisadas no primeiro quadrimestre 
de 2022, na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 
As tentativas de fraudes frustradas 
cresceram cinco vezes (404%), 
enquanto as vendas aumentaram 
mais de três vezes (240%). O esta-
do responde por cerca de 10% das 

vendas virtuais do país e é respon-
sável por 18% das tentativas de 
fraudes online. Já São Paulo, que 
responde por 33%, registrou 31% 
das tentativas de fraudes no Bra-
sil, no primeiro quadrimestre des-
te ano. Nesse período, o aumento 
das tentativas de fraude superou 
o próprio crescimento das vendas 
pela internet.

Ao segmentar seus dados por 
horário, a Konduto detectou 
que, no Brasil, na faixa do almo-
ço (entre meio-dia e 14h) acon-
tece a maior parte das tentativas 
de fraudes: 20% do volume total 
de fraudes ou 18% das vendas do 

primeiro trimestre foram regis-
trados durante esse horário. Em 
comparação com o período da 
madrugada (de meia-noite às 6h), 
o número é bem diferente: 10% 
das fraudes (8% das vendas) acon-
tecem nesse período.

“As fraudes acontecem duran-
te o dia. É uma estratégia para se 
misturar com as vendas legítimas 
e tentar burlar as ferramentas de 
combate à fraude”, explica Tom 
Canabarro, diretor de serviços an-
tifraude na Boa Vista.

Hackers tiraram do ar sites da 
Prefeitura do Rio de Janeiro. 
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Mercado 
imobiliário
dos EUA entra 
em recessão

Os lançamentos de imóveis nos 
Estados Unidos em julho caíram 
9,6%, para uma marca anual ajus-
tada sazonalmente de 1,446 mi-
lhão, 8,1% abaixo da registrada no 
mesmo mês de 2021, de acordo 
com um relatório divulgado pelo 
U.S. Census Bureau, parte do De-
partamento de Comércio. Os da-
dos mais recentes marcam o ritmo 
mais fraco desde o início de 2021.

Os lançamentos unifamiliares, 
em particular, caíram 10,1% em 
relação a julho de 2021 e 2,1% no 
acumulado do ano. Esta é a leitura 
mais baixa para a construção de 
residências unifamiliares desde ju-
nho de 2020.

“A demanda por habitação con-
tinua enfraquecendo com taxas de 
juros mais altas, enquanto do lado 
da oferta as construtoras conti-
nuam a lidar com os custos mais 
altos”, disse Jerry Konter, presi-
dente da Associação Nacional de 
Construtores de Casas (NAHB), 
em comunicado, segundo a agên-
cia de notícias Xinhua.

“A política monetária mais rígi-
da do Federal Reserve e os custos 
de construção persistentemente 
elevados provocaram uma reces-
são imobiliária”, disse o econo-
mista-chefe da NAHB, Robert 
Dietz. “No entanto, à medida que 
crescem os sinais de que a taxa de 
inflação está próxima do pico, as 
taxas de juros de longo prazo se 
estabilizaram, o que proporciona-
rá alguma estabilidade para o lado 
da demanda do mercado nos pró-
ximos meses”, avaliou Dietz.

O mercado imobiliário dos 
EUA caiu em uma recessão “com-
pleta”, informou o New York Post 
nesta segunda-feira. “A confiança 
dos construtores despencou por 
oito meses consecutivos, marcan-
do seu pior período desde que o 
mercado imobiliário implodiu em 
2007”, disse a reportagem, acres-
centando que a taxa média de hi-
poteca fixa de 30 anos quase do-
brou desde janeiro.

Pesquisa recente da empresa 
de financiamento Freddie Mac 
mostrou que a maioria dos norte-
-americanos está preocupada em 
pagar pela moradia. Entre os 2 
mil adultos pesquisados, 62% dis-
seram estar “um pouco ou muito 
preocupados em conseguir cobrir 
suas hipotecas no próximo ano”, 
enquanto 69% disseram que estão 
“um pouco ou muito preocupa-
dos com os preços mais altos das 
casas em geral”.

Entre as maiores preocupações 
estavam a de uma recessão econô-
mica iminente.

Arquivo/ABr
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Reflexões para Teoria do Estado Nacional: miscigenação, segregação
Por Felipe Quintas e 
Pedro Augusto Pinho

“O que foi que você 
criou, Mundoca? 
Nada. Nunca se 

apegou a coisa nenhuma. Nunca 
tive um cachorrinho porque mi-
nha mãe não queria, sujava a casa. 
Não criei um cachorro, mas criei 
um bacorim até ela resolver dar 
um banquete. Você não criou na-
da mesmo, nem uma filha, que era 
mais fácil, como eu, como minha 
mãe, como minha avó, como sabe 
lá quem. Nada, hein, Mundoca?” 
(Assis de Almeida Brasil, Beira Rio 
Beira Vida, Edições O Cruzeiro, 
RJ, 1965).

Quatrocentos anos de escravi-
dão legal fizeram imenso mal ao 
Brasil. Ainda hoje, passados mais 
de um século que formalmente se 
aboliu a escravidão, ela persiste no 
País em todo conjunto das rela-
ções sociais, em especial as econô-
micas, sociais e policiais. Embora 
seja até numerosa a bibliografia 
sobre o assunto, em romances, 
reportagens, estudos, ensaios e 
teses acadêmicas, ainda há gran-
de incógnita sobre as formas e as 
relações e reações que naqueles 
quatro séculos se desenvolveram, 
especialmente pela diversidade 
colonizadora no Norte, Nordeste, 
Sudeste e Sul do Brasil.

Também pelos registros de 
épocas, fortemente impregnados 
de preconceitos e de interesses 
particulares, como se lê, como 
exemplo, nas cartas de Manoel da 
Nóbrega, que chega com Tomé de 
Souza para cuidar da “educação” 
dos gentios e das famílias dos co-
lonizadores.

“O Colégio da Bahia seja de 
Vossa Alteza para o favorecer 
porque está já bem principiado e 
haverá nele vinte meninos pou-
co mais ou menos, e mande ao 
Governador que faça casas para 
meninos, porque as que têm são 
feitas por nossas mãos e são de 
pouca duração e mande dar alguns 
escravos da Guiné a casa para fa-
zerem mantimentos e vestirem os 
meninos, se tiverem alguns escra-
vos que façam roça de mantimen-
tos e algodão...” (Carta de Manoel 
da Nóbrega a El-Rei Dom João 
III, 1551, em Cartas do Brasil 1549-
1560, publicações da Academia 
Brasileira de Letras, Oficina In-
dustrial Gráfica, RJ, 1931).

Dos registros mais fidedignos, 
podemos deduzir que no trata-
mento dado aos escravos havia 
um misto de medo de revolta, de 
incentivo à desunião e da mais 
profunda desconsideração como 
seres humanos. Por outro lado, as 
diversidades regionais, os recursos 
naturais, a existência e quantida-
de de população nativa, africana, 
portuguesa e outros europeus, 
além dos propósitos da coloniza-
ção, irão apresentar condições di-
ferenciadas da escravidão.

Há copiosa literatura produzida 
no Brasil e no exterior que trata da 
escravidão como processo da ação 
do poder socioeconômico naquela 
fase da transição do mundo medie-
val para o moderno, o capitalista. 
Para não interromper excessiva-
mente o texto, apenas quando hou-
ver transcrição faremos menção 
à obra. De início há a ideia de que 
os comerciantes de escravos os tra-
ziam de tribos ou de etnias distintas 
para evitar a união e a revolta nos 
países escravistas.

Nei Lopes e Luiz Antonio Si-
mas, dois grandes estudiosos da 
África e da diáspora africana, prin-
cipalmente em Filosofias Africanas 
uma introdução (2020), demonstram 
no pensamento ancestral africano, 
“uma ética fundante”. “Na praxe 
africana, o mal é o que prejudica 
os outros, o que ameaça a paz e a 
sobrevida do grupo”. Esta com-
preensão, como é óbvio para to-
dos, encontra suas variações con-
forme as condições específicas da 
natureza: floresta cerrada, deser-
tos, muita ou pouca água doce, 
estepes etc.

“No interior dessa vasta unida-
de cósmica, tudo está ligado, tudo 
é solidário; e o comportamento 
do ser humano em relação a si 
mesmo e ao mundo que o cerca 
é objeto de regras extremamente 
precisas”. Cai por terra a ideia da 
diferença decorrente das variadas 
origens dos africanos escraviza-
dos. Também os ramos linguísti-
cos nas regiões de onde vinham 
os escravos não eram muitos, pois 
estavam, em geral, no entorno do 
golfo da Guiné, como se verifica 
na carta de Manoel da Nóbrega. 
Tem-se de norte para sul: man-
dinga, akan, igbo/iorubá, fang e 
kongo.

Existe a questão da competição, 
introduzida pelo próprio comporta-
mento dos senhores e pelo sistema 
de recompensas e punições. Há cer-
ta sagacidade dos escravistas que se 
evidencia, por exemplo, em Sheila 
de Castro Faria (Mulheres forras – Ri-
queza e estigma social) e Robert W. Sle-
nes (Na Senzala, uma Flor, capítulo I, 
Histórias da família escrava). Escravos 
libertos que tomam negros como 
eles para escravos. Tem-se, portan-
to, o próprio modelo capitalista co-
mo um dos elementos fundantes da 
segregação.

“A quinta razão foi o grande 
desejo que havia de acrescentar 
em a santa fé do nosso senhor 
Jesus Cristo, o trazer a ela todas 
as almas que se quisessem salvar, 
conhecendo que todo o mistério 
da encarnação, morte e paixão 
de Nosso Senhor Jesus Cristo foi 
obrado a este fim, por salvação 
das almas perdidas, as quais o dito 
senhor queria, por seus trabalhos 
e despesas, trazer ao verdadeiro 
caminho, conhecendo que se não 
podia ao Senhor fazer maior ofer-
ta...” (Gomes Eanes de Zurara, 
Crônica do Descobrimento e Conquista 
de Guiné, 1453)”. Resquício medie-
val, e sabemos da dificuldade de 

Portugal entrar na idade moderna 
(vide a Inquisição), a questão reli-
giosa também constitui elemento 
para escravidão e suas consequên-
cias, como a segregação.

Registros do tráfico escravista 
em Maurício Goulart (A Escravi-
dão Africana no Brasil, 1965) para 
a década 1798–1807, apontam o 
desembarque de 27.744, vindos 
da “Costa da Mina”, e 11.049, 
de “Angola e Benguela”, ou seja, 
akans, iorubás e igbos majoritá-
rios, e kongos, da atual Angola. E 
nos conduz para outra questão: a 
morte dos escravos. Autores co-
mo Jackson Ferreira, Manolo Flo-
rentino, Rafael de Bivar Marquese, 
Robert Slenes, Ronaldo Vainfas e 
outros chamam a atenção para a 
quantidade de mortes entre escra-
vos, necessitando a cada três anos 
de repor seus quantitativos, além 
das novas ocupações para as quais 
se faziam necessários.

Morriam não só pelos maus 
tratos, mas por enfermidades, má 
alimentação e exaustão física. Os 
escravistas, como dissemos, não 
os viam como pessoas, mas como 
objetos a serem usados e depre-
ciados, ou seja, substituídos por 
critérios econômicos. Manter es-
cravo doente era inteiramente fo-
ra de propósito.

Na estatística que o médico 
Roberto Jorge Haddock Lobo 
apresentou, em 1850, de parte da 
zona central da capital, Freguesia 
da Candelária, Município Neu-
tro, Rio de Janeiro, para Eusébio 
de Queiroz Matoso Câmara, en-
tão ministro da Justiça do Impé-
rio, constam 41,2% de escravos 
africanos, 26,2% de estrangeiros 
livres (quase integralmente por-
tugueses), 18,3% de brasileiros 
livres, 13,5% de escravos brasilei-
ros e 0,8% de libertos.

O senador gaúcho Cândido 
Batista de Oliveira (1801–1865) 
estimou a população brasileira, 
em 1850, em 8 milhões de habi-
tantes, cerca de 3 milhões a mais 
do que no ano da Independência. 
Não seria razoável aplicar estes 
percentuais para o Brasil, mas se 
pode estimar que cerca da metade 
da população nacional fosse com-
posta, no século 19, por escravos 
africanos. Aos quais de agregavam 
mais 10% de mestiços ou mesmo 
negros já nascidos no Brasil.

Na excelente história de Décio 
Freitas, Palmares A Guerra dos Es-
cravos (1978), aquele historiador 
inicia criticando que as revoltas 
dos escravos no Brasil não encon-
traram “direito à história”. Mes-
mo os melhores autores sobre o 
estudo do negro em nossa Pátria, 
como o médico antropólogo Ar-
tur Ramos (1903–1949), incorrem 
nessa marginalização histórica.

Podemos entender que o medo, 
uma das razões da segregação, sem-
pre esteve presente. Palmares foi 
um evento que nasceu ainda no sé-
culo 16 (em Pernambuco) e perdura 
por toda nossa história, a ponto de 
Abdias Nascimento (1914–2011) 

conceituar quilombo como uma vi-
vência cultural coletiva, o encontro 
de solidariedade, convivência e co-
munhão espiritual.

Professor João Oscar, na ex-
cepcional obra Escravidão & Enge-
nhos (1985), não apenas se refere 
a este “desinteresse” dos historia-
dores sobre a escravidão, como é 
dos poucos que a coloca na ques-
tão fundiária brasileira, “unidos, 
já do início de nossa formação 
histórica, o latifúndio e a mono-
cultura”. Em sua pesquisa sobre o 
Norte-Fluminense (Campos, São 
João da Barra, Macaé e São Fide-
lis), João Oscar identificou etnias 
e tribos do oeste africano naquela 
região fluminense, e, também, os 
originários de Moçambique, os 
makondes, ainda que em menor 
número. Para o município de São 
João da Barra, criado em 1677, 
enumera nominalmente 30 pro-
prietários produtores de açúcar, 
empregando 1.065 escravos, no 
ano de 1851. Em 2021, este muni-
cípio contava com 37 mil habitan-
tes (IBGE).

A pesquisa do professor João 
Oscar nos permite fazer algumas 
reflexões. Os índios goitacazes 
eram os habitantes originais de to-
da aquela região da foz do rio Pa-
raíba do Sul. No censo do IBGE, 
de 2010, a população de São João 
da Barra era formada por 20.779 
brancos (63,43%), 10.264 pardos 
(31,34%), 1.588 pretos (4,85%), 
89 amarelos (0,3%) e 27 indígenas 
(0,08%). Com base nas experiên-
cias pessoais e pelas próprias es-
tatísticas do IBGE, podemos ava-
liar que alguns classificados como 
“brancos” fossem miscigenados. 
Pois, no 1º trimestre de 2021, os 
brasileiros maiores de 14 anos, no 
total de 176,9 milhões, 44,8% se 
declararam de cor parda; 45,0% 
de cor branca e 9,0% de cor preta.

É o que se espera, fora alguns 
casos particulares como: de imi-
gração recente, que se dirigiu para 
mesma localidade e ainda não pas-
sou da segunda geração; de regi-
ões do Brasil com forte presença 
de índios ou de negros; a expecta-
tiva é de encontrarmos a maioria 
absoluta de miscigenados, nem 
sempre identificados pela cor de 
pele, mas por junções culturais de 
etnias de pele semelhante, árabes-
-lusitanos, por exemplo.

O curto período da Era Vargas, 
um décimo da existência histórica 
brasileira, não foi suficiente para 
alterar preconceitos surgidos com 
a escravidão e a educação não ci-
dadã, ou seja, para reafirmar e até 
punir quando não havia a aceita-
ção das diferenças. E o incrível, 
numa população majoritariamen-
te miscigenada. Parte dessa situa-
ção pode ser entendida na própria 
formação do Estado. O Estado 
Nacional Brasileiro não foi consti-
tuído a partir das realidades físicas 
e culturais da nação, mas de ideo-
logias alienígenas e conceitos ge-
rais, ditos universais, de democra-
cia, liberdade, representatividade, 

sem observar suas compreensões 
e relevâncias para as nações, pa-
ra os grupos sociais mais plurais, 
menos homogêneos. 

Exemplificando, têm-se nas 
análises de Luiz Roberto Pecoits 
Targa (Gaúchos e Paulistas na Cons-
trução do Brasil Moderno, 2020 – Co-
leção Estudos Rio-Grandenses nº 
1) os seguintes trechos:

“O caso do Rio Grande do Sul 
foi sensivelmente diferente: fa-
zia muito tempo que a imigração 
contribuía para minar as bases da 
antiga ordem social, pois nesta 
Província ela havia precedido de 
muito a abolição da escravidão”. 
Targa demonstra que o Governo 
Provincial impedia o uso de imi-
grantes como escravos, como em-
pregados, formando núcleos de 
pequenos proprietários, responsá-
veis por “seus meios de produção 
e de subsistência”.

Diferentemente de São Paulo 
que, na fase de expansão da pro-
dução de café (1850) “incitou e 
acelerou a redistribuição do esto-
que de escravos nas diversas regi-
ões do Brasil, dada a suspensão 
do abastecimento do País”. “O 
Nordeste começou a exportar es-
cravos para a região do café. Um 
escravo em Rio Claro (SP) valia 
duas vezes mais que um escra-
vo em Salvador (BA)”. “O Rio 
Grande do Sul foi a Província que 
exportou o maior número de es-
cravos proporcionalmente ao seu 
rebanho”.

Em relação às populações origi-
nárias, os colonizadores europeus 
(espanhóis, portugueses, ingle-
ses, holandeses e franceses) pro-
moveram nas Américas o maior 
holocausto que se tem notícia na 
História. Além da matança dire-
ta, pelo maior conhecimento de 
armas, as doenças trazidas pelos 
europeus provocavam pandemias 
que eliminavam etnias inteiras.

A religião dava sua contribuição 
obrigando os indígenas a renega-
rem suas culturas, até mesmo seus 
nomes. Em 1669, em Salvador, as 
homilias abençoavam a matança 
de índios pois estes bárbaros im-
pediam a expansão do progresso 
civilizador. A tentativa do mare-
chal Cândido Mariano da Silva 
Rondon (1865–1958), com a cria-
ção do Serviço de Proteção ao 
Índio (SPI) e a criação do Parque 
Nacional do Xingu, de manter 
as populações e as culturas pré-
-cabralianas, teve curta duração e 
não resistiu a seu falecimento e à 
ganância das empresas e empre-
endedores individuais.

A cidadania nacional está hoje 
afogada, submersa pelos movi-
mentos identitários que não favo-
recem negros, índios, condições 
sexuais, mas ajudam extraordina-
riamente ao desenvolvimento de 
segregações. É o neoliberalismo 
destruindo as nacionalidades.

Felipe Maruf  Quintas é cientista político.
Pedro Augusto Pinho é  

administrador aposentado.
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Europa admite 2 pesos na 
crise na Ucrânia e em Gaza

O chefe da política externa da União Europeia, Jo-
sep Borrell, admitiu que a União Europeia aplica 2 

pesos, 2 medidas na crise da Ucrânia, em comparação à 
situação na Palestina. “Somos muitas vezes criticados por 
padrões duplos. Mas a política internacional é principal-
mente sobre a aplicação de padrões duplos. Não usamos 
os mesmos critérios para todos os problemas”, assumiu, 
sem disfarçar, Borrell, ao jornal espanhol El País durante 
uma entrevista recente.

Borrell explicou que a crise da Ucrânia afeta direta-
mente a Europa. Enquanto isso, ele chamou Gaza, sem 
eletricidade nem água potável, de “prisão a céu aberto”, 
dizendo que a resolução do conflito no Oriente Médio 
“não está nas mãos da UE”. Faltou complementar: os 
palestinos não têm petróleo, nem passam gasodutos por 
suas terras.

Comentando as observações do chefe da diplomacia 
europeia, Jose Luis Centella, presidente do Partido Comu-
nista da Espanha, disse à agência de notícias Xinhua que 
“isso mostra o cinismo típico de uma mentalidade colo-
nial”.

Falta de informação punida

A juíza Aline Mendes de Godoy, da 3ª Vara Cível da 
comarca de Araranguá, condenou uma seguradora ao 
pagamento de apólice de segurada que faleceu de corona-
vírus, a qual não fora informada sobre a possibilidade de 
incluir a pandemia no rol de riscos cobertos. A seguradora 
foi condenada a pagar R$ 31 mil ao viúvo.

A magistrada destacou que, mesmo que a segurada não 
tenha aderido à extensão da cobertura, caberia à segurado-
ra informar os clientes sobre tal possibilidade, o que não 
restou evidenciado, “não sendo crível que o consumidor 
suporte os ônus decorrentes da desídia do terceiro estipu-
lante”. Cabe recurso (autos 5008486-96.2021.8.24.0004).

“A decisão do TJSC é positiva na perspectiva dos con-
sumidores de seguro do País. Ela reforça a obrigação das 
seguradoras de informar os consumidores adequadamente 
sobre as coberturas contratadas e as possibilidades dis-
poníveis, mesmo aquelas que surgirem posteriormente à 
celebração do contrato e que oferecem a oportunidade de 
ampliação da cobertura do seguro”, analisa Vitor Boaven-
tura Xavier, sócio de Ernesto Tzirulnik Advocacia.

Rápidas

“Mineração na Amazônia: Desafios do Desenvolvi-
mento Sustentável” é o webinário que a Fundação FHC 
e o Ibram realizarão nesta quarta-feira, às 9h. Inscrições: 
rd.fundacaofhc.org.br/mineracao-na-amazonia-desafios-
do-desenvolvimento-sustentavel *** Levitare está na 6ª 
edição do Taste São Paulo Festival, que acontecerá desta 
sexta a domingo, no Clube Hípico Santo Amaro *** A 
ABPI convidou o professor Renato Ferreira para almoço-
palestra no 42º Congresso Internacional da Propriedade 
Intelectual, sobre “Diversidade como valor imaterial”, dia 
22, às 12h30, em formato híbrido. Inscrições: 2022con-
gresso.abpi.org.br/inscricoes *** Para debater a descen-
tralização, a PUC-Rio promoverá, nestas quarta e quinta, 
o evento “Futuro descentralizado”, abordando negócios, 
serviços e produtos construídos e governados de forma 
coletiva. Inscrições: http://www.puc-rio.br/ecoa/futuro-
descentralizado

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

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25  –  NIRE 3330033665-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que será realizada 
no dia 26 de agosto de 2022, às 14h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, salão 501, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar o aumento do capita social da Companhia dos atuais 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para R$ 435.000.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões de reais), 
mediante a incorporação da reserva de lucros, no montante de R$ 425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco 
milhões de reais) sem a modificação no número de ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 169, 
parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) em virtude da deliberação anterior, aprovar a alteração do 
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.
Cristiano Maron Ayres 

Diretor Executivo

Quase 70% dos deputados federais 
trabalham contra o meio ambiente
Novo é o partido considerado o mais antiambiental

Pelo menos, 351 de-
putados federais 
votaram medidas 

contra o meio ambiente, in-
dígenas e os trabalhadores 
rurais na atual legislatura, 
o que representa 68% da 
Câmara, ou dois a cada três 
deputados. A conclusão é 
do Ruralômetro 2022, fer-
ramenta de monitoramento 
dos deputados federais lan-
çada ontem pela organiza-
ção Repórter Brasil

A plataforma revela quais 
são os deputados federais 
que mais prejudicaram o 
meio ambiente, os indíge-
nas, os quilombolas e os 
trabalhadores rurais. Para 
classificar o desempenho de 
cada político, foram anali-
sadas 28 votações nominais 
e 485 projetos de lei que 
que abordam temas como: 
acesso a benefícios sociais, 
legislação trabalhista, fisca-
lização ambiental, econo-
mia sustentável, proteção 
a indígenas e quilombolas, 
dentre outros.

O deputado federal mais 
mal avaliado no Ruralôme-
tro 2022 foi Nelson Barbu-
do (PL-MT), que está em 
seu primeiro mandato e 
representa a chamada “no-
va direita” no Congresso. 
Ele foi o deputado mais 
votado pelo Mato Grosso 
em 2018 e apresentou, ao 
menos, oito Projetos de 
Lei que prejudicam o meio 
ambiente, como a propos-
ta que impede a apreensão 
e destruição de equipa-
mentos usados em crimes 
ambientais.

Além dele, mais nove 
deputados com a pior ava-
liação: Nelson Barbudo 
(PL-MT); Lucio Mosquini 
(MDB-RO); Delegado Éder 
Mauro (PL-PA); Nicoletti 
(União-RR); Vitor Hugo 
(PL-GO); José Medeiros 
(PL-MT); Caroline de To-
ni (PL-SC); Alceu Moreira 
(MDB-RS); Major Fabiana 
(PL-RJ); e Capitão Derrite 
(PL-SP).

Em sua primeira legis-

latura, estreando com oito 
deputados, o Novo foi a 
legenda pior avaliada pelo 
Ruralômetro. Em segundo 
lugar ficou o PTB, seguido 
pelo PL, do presidente Jair 
Bolsonaro. Santa Catarina é 
a unidade da federação com 
mais deputados mal-ava-
liados pelo ranking (94%), 
seguida por três estados da 
Amazônia Legal: Amazo-
nas, Mato Grosso e Rorai-
ma (88% cada).

Além de agrupar os vo-
tos e os projetos de impac-
to socioambiental, o Ru-
ralômetro mostra também 
quais deputados já foram 
multados pelo Ibama ou 
pelo Ministério do Traba-
lho, e também se o político 
recebeu doações eleitorais 
de pessoas que cometeram 
infrações ambientais e tra-
balhistas.

O Ruralômetro 2022 ava-
liou 499 dos 513 deputados, 
excluindo aqueles que par-
ticiparam em menos de 10 
das votações selecionadas, 

os suplentes que assumiram 
no meio do mandato e três 
deputados que morreram 
no decorrer da legislatura.

Dados do sistema Deter, 
do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
apontaram 1.476 km² de 
desmatamento na Amazô-
nia no mês de julho, totali-
zando 8.581 km² de flores-
tas devastadas entre agosto 
de 2021 a julho desse ano. 
O número é equivalente ao 
mesmo período em 2020 e 
2021, quando o Brasil regis-
trou o pior índice dos últi-
mos 15 anos.

A perda de florestas é a 
principal fonte de emissões 
de gases de efeito estufa 
(GEE) e o cenário brasileiro 
caminha em oposição à me-
ta estipulada pelo Governo 
Federal – em novembro de 
2021 – de reduzir 50% das 
emissões de GEE até 2030. 
Segundo o MapBiomas, 
99% do desmatamento que 
acontece em solo brasileiro 
é ilegal.

Registro de informações que evitem  
prejuízo em transação imobiliária

O registro de imó-
vel (documento 
oficial que deter-

mina quem é o atual dono 
do bem) deve conter infor-
mações que possam levar à 
invalidade de futura nego-
ciação imobiliária. É o caso 
da existência de hipoteca 
judiciária, de restrição de 
uso ou de processo sobre 
suspeita de fraude relativo 
ao bem. Essa é a proposta 
apresentada no Projeto de 
Lei 1269/22 em processo 

de avaliação pela Câmara 
dos Deputados.

Segundo o autor, de-
putado Paulo Abi-Ackel 
(PSDB-MG), o objetivo é 
“resguardar o terceiro de 
boa-fé, pessoa que adquire 
o bem sem conhecimento 
de situações que possam 
levar à ineficácia futura da 
transação”.

A iniciativa prevista no 
Projeto de Lei 1269/22 in-
clui artigo na Lai da Impro-
bidade Administrativa

 que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos 
de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função 
na administração pública 
direta, indireta ou funda-
cional e dá outras provi-
dências.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícia, o texto 
proíbe que sejam incluídas 
informações não constan-
tes da matrícula do imó-

vel à época do negócio, e 
que possam prejudicar o 
comprador ou a pessoa 
que recebeu direitos so-
bre o bem. A exceção é 
para casos de imóvel que 
constitua massa falida do 
devedor ou que seja par-
te de conluio para fraudar 
credores. A proposta será 
analisada em caráter con-
clusivo pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania. A data não foi 
estabelecida.

BNDES usará recursos do Programa  
Fundo Clima para financiar projetos

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) rece-
beu aporte de recursos, no 
valor de R$ 444,1 milhões, 
para financiar, por meio do 
Programa Fundo Clima, 
projetos que contribuam 
para a mitigação das mu-
danças climáticas e a adap-
tação aos seus efeitos.

A operação é fruto de 
aditivo ao contrato da 
União - representada pelo 

Ministério do Meio Am-
biente (MMA) — com 
o BNDES que regula a 
transferência de recursos 
do Fundo Nacional so-
bre Mudança do Clima 
(FNMC) para o Banco, 
agente financeiro do fun-
do. O valor máximo de 
financiamento por benefi-
ciário é de R$ 80 milhões a 
cada 12 meses.

O Fundo Clima é um dos 
instrumentos da Política 
Nacional sobre Mudança 

do Clima e se constitui em 
um fundo de natureza con-
tábil, vinculado ao Ministé-
rio do Meio Ambiente com 
a finalidade de garantir re-
cursos para apoio a projetos 
ou estudos e financiamento 
de empreendimentos que 
tenham como objetivo a 
mitigação das mudanças cli-
máticas.

O Programa Fundo Cli-
ma do BNDES aplica par-
cela de recursos reembolsá-
veis do FNMC. Ele possui 

nove subprogramas: Mo-
bilidade Urbana; Cidades 
Sustentáveis e Mudança do 
Clima; Máquinas e Equipa-
mentos Eficientes; Ener-
gias Renováveis; Resíduos 
Sólidos; Carvão Vegetal; 
Florestas Nativas; Gestão 
e Serviços de Carbono; e 
Projetos Inovadores. Os 
financiamentos são realiza-
dos tanto por meio da rede 
de instituições financeiras 
credenciadas, quanto dire-
tamente pelo BNDES.
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A Economia e eles
O que pensam José Saramago (16 de novembro de 

1922, Azinhaga/Portugal; 18 de junho de 2010, 
Tías/Espanha) e Herbert de Souza, o Betinho, sobre a 
importância da Economia, como seus valores se espalham 
na sociedade, interagindo com ela? Saramago conquistou 
o Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Também conquis-
tou, em 1995, o Prêmio Camões, mais importante prêmio 
literário da língua portuguesa.

De José Saramago, colhemos em A liberdade do pensa-
mento os seguintes resumos. “JÁ AGORA, PRIVATIZEM 
TAMBÉM AS GENTES. Privatize-se tudo, privatize-se 
o mar e o céu, privatize-se a água e o ar, privatize-se a 
justiça e a lei, privatize-se a nuvem que passa, privatize-
-se o sonho, sobretudo se for diurno e de olhos abertos. 
E finalmente, para florão e remate de tanto privatizar, 
privatizem-se os Estados, entregue-se por uma vez a 
exploração deles a empresas privadas, mediante concurso 
internacional. Aí se encontra a salvação do mundo... e, já 
agora, privatize-se também a puta que os pariu a todos”. 
“Privatizar é muito amargo, tira o cunho Humanista. É a 
corrida do lucrar, passando por cima de toda gente. Não 
podemos assim aceitar, essa coisa tão indecente”.

“Os criminosos são conhecidos, têm nomes e apeli-
dos, deslocam-se em limusinas quando vão jogar golfe, e 
tão seguros de si mesmos que nem sequer pensaram em 
esconder-se. São fáceis de apanhar. Quem se atreve a levar 
este ‘gang’ aos tribunais? Ainda que não o consiga, todos 
lhe ficaremos agradecidos.”

“Que Humanidade é esta? Se o homem não for capaz 
de organizar a economia mundial de forma a satisfazer as 
necessidades de uma humanidade que está a morrer de 
fome e de tudo, que humanidade é esta? Nós, que enche-
mos a boca com a palavra humanidade, acho que ainda 
não chegámos a isso, não somos seres humanos. Talvez 
cheguemos um dia a sê-lo, mas não somos, falta-nos mes-
mo muito. Temos aí o espetáculo.”

Betinho sobre a Economia
“Um país não muda pela sua economia, sua política 

e nem mesmo sua ciência; muda sim pela sua cultura.” 
Herbert José de Souza, o Betinho  (3 de novembro de 
1935, Bocaiuva/MG/Brasil; 9 de agosto de 1997, Rio de 
Janeiro/RJ Brasil), Foi sociólogo e ativista dos direitos 
humanos. Concebeu e dedicou-se ao projeto Ação da 
Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Contri-
buiu muito para a tomada de consciência em relação à 
ética nas práticas cotidianas da política, da ciência e da 
gestão empresarial. É o criador do modelo brasileiro de 
balanço social, em todas as suas expressões (empresa, 
MPE, cooperativa etc.).

13 de agosto, Dia do  
Economista. Parabéns, postos Y

13 de agosto, Dia do Economista. Saúdo os econo-
mistas no seu dia com a palavra que é um de seus gritos 
de guerra favoritos: AUSTERIDADE! Ou seria austeri-
cídio? Saúdo sobretudo pelo fato de, neste ano, não ter 
“neymariado” numa sexta-feira, o que a tornaria ainda 
mais sinistra. Se Freud fosse perder tempo com isso, di-
ria que os economistas têm inveja… das ciências exatas. 
A economia seria um discurso teórico de cunho científi-
co ou uma prosopopeia, o ato de dar vida aos inanima-
dos? Uma coisa ou outra, no entanto, não faz de todos 
os economistas seres humanos repelentes. Alguns não 
são más pessoas, mas são vistos em cada má companhia 
(de tabaco, de agrotóxicos etc.)...

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 05 de setembro 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 APLDETRO-PCERJ01-22, 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, 
conforme Portaria DETRO/PRES nº 1537 de 04 de agosto de 2020 , ten-
do 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE LICENÇA DE PRÉVIA

Torna público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, 
CNPJ: 39.485.412/0001-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
– SEMOB, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa 
dos Animais – SEMADA, a LICENÇA DE PRÉVIA - LP SEMADA nº 
000036, com validade de até 08 de agosto de 2024, por 02 (dois) 
anos, aprovando a concepção e localização da ESCOLA MUNICI-
PAL ALLAN KARDEC, numa área de intervenção de 2.571,90m² e 
área total construída de 1.594,94m². No seguinte local: Avenida Lui-
gi Giobi – Vila do Tinguá – Queimados - RJ. Georreferenciado atra-
vés das coordenadas métricas 0647513E 7488126N; FUSO 23-K 
(DATUM: SIRGAS 2000). Processo SEMADA Nº 2077/2022/24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO

Torna público que a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES 
- SECID, CNPJ: 32.393.537/0001-55, recebeu da Secretaria Mu-
nicipal de Ambiente e Defesa dos Animais – SEMADA, o DOCU-
MENTO DE AVERBAÇÃO - AVB SEMADA Nº 000070, referente a 
troca de titularidade da licença de instalação LI SEMADA Nº 000058 
para realizar a obra de reforma da Escola Municipal Ilcéia Paulino 
Lima, no seguinte local: Rua Luiza, 22 - Esquina com a Rua Almei-
da - Jardim São Vicente de Paula – Queimados - RJ. Georreferen-
ciado através das coordenadas métricas 648039E 7484748N. FUSO 
23-K (DATUM: SIRGAS 2000). Processo SEMADA nº 0820/2022/24.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, 
extraídos dos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL , movida por FAMILY CLUB CONDOMÍNIO 
em face de CHL XII INCORPORAÇÕES LTDA, processo 
nº 0010622-30.2019.8.19-0209, na forma abaixo:
O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da Vara 
acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos 
os interessados especialmente a CHL XII INCORPORAÇÕES 
LTDA, que em 26/08/22, às 11:00 hs., no site do leiloeiro, www.
marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá 
de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, 
não havendo licitantes no dia 29/08/22, no mesmo local e hora, 
a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC, o 
imóvel registrado no 9º RGI, matrícula nº 389348, Casa 12 do bloco 
18 do prédio em construção Estrada dos Bandeirantes – nº 22.211 
– Jacarepaguá - RJ, avaliado as fls. 542 em 27/04/2022, por R$ 
275.200,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital 
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista 
conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo 
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de 
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local 
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado 
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial 
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I 
do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 16/08/22. Eu, Bianca 
Orosco Bullaty, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) 
Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

Site da Prefeitura do Rio 
ainda não foi normalizado
O portal da Pre-

feitura do Rio 
sofreu ataque 

de hackers, nesta segun-
da-feira, que afetou to-
dos os serviços que de-
pendem do sistema. Até 
o fechamento desta edi-
ção do Monitor Mercan-
til, o site ainda não havia 
sido normalizado.

A Prefeitura comuni-
cou, por meio de nota, 
que não há previsão para 
o retorno do sistema, mas 
que a Empresa Municipal 
de Informática e Planeja-
mento (Iplan-Rio) pros-
segue trabalhando para 
normalizar o sistema do 
datacenter.

De forma preventiva, 
o portal da prefeitura e o 
Carioca Digital, assim co-
mo todos os seus serviços, 
foram retirados do ar para 
preservar os dados. O servi-
ço Táxi Rio também foi afe-
tado, desde cedo, deixando 
pacientes de hemodiálise e 
outros tratamentos que de-
pendem do serviço sem ter 
como ir para as unidades de 
Saúde.

Os principais serviços 
prestados à população no 
Centro Administrativo São 
Sebastião, na Cidade Nova, 
também ficaram fora do ar 
e sem condições de atendi-
mento ao público. “A pre-
feitura pede a compreensão 
dos cariocas e ressalta que 
os servidores da Iplan estão 
trabalhando para minimi-
zar o impacto e fazer com 
que o sistema volte a sua 
normalidade o mais rápido 
possível”, informou a pre-
feitura.

Sites como das secre-
tarias de educação, saúde, 
cultura, entre outras, ainda 
permanecem fora do ar. A 
emissão da Nota Carioca, 
inclusive, foi suspensa. O 
Portal Carioca Digital tam-
bém ainda não foi norma-
lizado. Apesar do ataque, as 
câmeras do Centro de Ope-
rações Rio estão funcionan-
do normalmente.

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social também 
suspendeu o atendimento 
de CadÚnico nos Centros 
de Referência de Assistên-
cia Social. 

Segundo a Prefeitura, 
os demais tipos de atendi-
mento dos CRAS funcio-
nam normalmente, como: 
o serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, 
as ofertas do programa de 
atenção integral à família. 
Além de orientações, servi-
ços de documentação civil, 
inclusão produtiva e empre-
gabilidade.

Recente relatório divul-
gado pela Verizon - desen-
volvido com o apoio da 
brasileira Apura Cyber In-
telligence - aponta que os 
cibercriminosos têm como 
principal alvo atacar empre-
sas em busca de dados sigi-
losos e até mesmo creden-
ciais de funcionários para 
exigir resgates em troca da 
não divulgação ou devolu-
ção dos dados intactos.

Chamado de ransomwa-
re, este tipo de ataque com 
o efetivo vazamento de 
dados e prejuízo para as 
empresas teve um cresci-
mento de 13% apenas em 
2021. Foram 5.212 vaza-
mentos no período, sendo 
que, se somados os últi-

mos cinco anos anteriores, 
o crescimento foi de 25%. 
Ransomware é um malwa-
re que ao infectar o sistema 
da vítima encripta os arqui-
vos de forma a torná-los 
inacessíveis. Os criminosos 
responsáveis pela infec-
ção do sistema só liberam 
a chave de desencriptação 
que possibilitará o acesso a 
esses arquivos mediante o 
pagamento do valor exigi-
do por eles.

Ainda segundo relatório 
da Verizon, são quatro os 
principais caminhos que 
podem levar a um ataque de 
ransomware: roubo de cre-
denciais que permitem aces-
so, phishing, que é quando 
um site, link ou aplicativo 
falso é enviado e acessado, 
abrindo a brecha para o ata-
que, exploração de vulnera-
bilidade e Botnet, que são 
robozinhos que invadem 
sistemas: 82% dos ataques 
são ocasionados por erros 
humanos, seja pelo uso ina-
dequado da internet ou por 
erros não calculados.

Com informações da Agência Brasil

Rio CVB: Receita do Rock in Rio  
acima de US$ 158 milhões

Rock in Rio, que se-
rá realizado de 2 a 
11 de setembro no 

Parque Olímpico, está agi-
tando o setor turístico da 
cidade do Rio de Janeiro. O 
Rio Convention & Visitors 
Bureau (Rio CVB) estimou 
nesta terça-feira em US$ 
158,48 milhões a receita do 
evento, com a geração de 
US$ 7,924 milhões de Im-
posto sobre Serviços (ISS) 
para a economia do muni-
cípio. Os cálculos são ba-
seados no gasto médio per 
capita (por indivíduo) com 
despesas de hospedagem, 
alimentação, transporte no 
Brasil, compras pessoais e 
turismo na cidade.

Assim como nas edições 
anteriores do festival, a rede 

hoteleira estima ocupação 
total de 100% dos leitos nos 
empreendimentos localiza-
dos no entorno do evento. 
Os demais segmentos do 
setor de turismo também 
deverão ser beneficiados 
com a realização dos sho-
ws, uma vez que os turistas 
aproveitam a oportunidade 
para conhecer a cidade.

“O Rock in Rio já se 
consolidou como um dos 
maiores festivais do mundo 
e se tornou, junto com o ré-
veillon e o carnaval, um dos 
principais eventos do Rio 
de Janeiro, gerando impacto 
positivo para a cidade como 
um todo”, disse a direto-
ra executiva do Rio Con-
vention & Visitors Bureau, 
Roberta Werner, que está 

otimista com a realização 
do festival depois de uma 
pausa de três anos. “Por 
isso, trabalhamos constan-
temente para captar novos 
eventos para a cidade, a fim 
de movimentar o turismo 
ao longo de todo o ano”, 
afirmou.

O secretário municipal 
de Turismo do Rio, Antô-
nio Mariano, destacou a vo-
cação natural do município 
para grandes eventos. “E o 
Rock in Rio é prova disso. 
Depois de três anos, vamos 
receber centenas de milha-
res de turistas, querendo ver 
o maior festival de música 
do mundo. Um evento des-
sa magnitude, que carrega 
nossa marca no próprio no-
me, tem o enorme potencial 

de promover ainda mais o 
Rio, levantar a autoestima 
do carioca e girar a roda da 
economia com a geração 
milhares de empregos.”

Também o Aeroporto 
Internacional Tom Jobim/
RIOgaleão, parceiro do Rio 
CVB, espera incremento em 
torno de 22 mil passageiros 
no período de 1º a 15 de se-
tembro, com base nos voos 
previstos até o momento. O 
aumento será de 11% em 
relação à primeira quinzena 
do mês anterior. No total, 
são esperados 133 voos ex-
tras para o período, refor-
çando rotas já existentes, 
como São Paulo, Maceió e 
Recife, e adicionando três 
novos destinos: Curitiba, 
Florianópolis e Salvador.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL 
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 202, 204, 206 - D 
CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2382 - 
E-mail: cap02vciv@tjrj.jus.br 

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA 
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 
DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO 
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 
por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E 
LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95 
em face de MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no 
CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO 
Nº 0089174-51.2019.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) SÉRGIO WAJZENBERG - Juiz Titular da Vara 
acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão 
Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, 
a todos os interessados e em especial ao(s) Executado(s), 
que será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro 
Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, matriculado na 
JUCERJA sob o nº 150, com escritório na Rua Dom Gerardo, 
63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030; 
Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, 
onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a 
avaliação será no dia 12/09/2022 às 12h, e não havendo lances 
no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor 
oferta será no dia 15/09/2022 às 12h, onde o lanço inicial será 
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo certo que 
os lances serão realizados exclusivamente através do portal 
do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as 
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas 
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com. 
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme Avaliação por 
estimativa no index. 213/214: APARTAMENTO Nº 908, BLOCO 
B, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM 
NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA 
A, DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, 
COM DIREITO A UMA VAGA NOS LOCAIS DE 
ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO OU NO PAVIMENTO DE 
GARAGEM ELEVADA. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.854 E NA PREFEITURA 
SOB O Nº 1.254.436-7 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 64m² DE 
ÁREA EDIFICADA E FRAÇÃO DE 0,004392 DO TERRENO. 
DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12 (doze) andares, 
08 (oito) apartamentos por andar, play, salão de festas, três 
elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24hs, 
construção do ano de 1998. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: 
Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, 
situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, 
limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem testada 
e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua 
Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina 
está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 
45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua 
Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com 
frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, 
limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 
26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 
49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, 
confrontando com uma área destinada a serviços públicos, do 
Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de 
Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em duas 
medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta de 
20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária 
Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10. 
DO VALOR DA AVALIAÇÃO: Assim, considerando-se a sua 
localização, dimensões, padrão do logradouro e idade, foi 
estimada a avaliação do imóvel objeto de leilão em 22/09/2020 no 
valor de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais), 
correspondentes a 110.829,81 UFIR, que atualizadas nesta data 
perfaz o valor de R$ 453.460,16 (quatrocentos e cinquenta e 
três mil, quatrocentos e sessenta reais e dezesseis centavos). 
DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que 
conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 28/07/2022, constam 
débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 13.054,79 (treze 
mil, cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos); Que 
conforme certidão de 02/08/2022, constam Débitos de 
FUNESBOM, cuja soma perfaz o valor de R$ 432,17 (quatrocentos 
e trinta e dois reais e dezessete centavos); Que conforme planilha 
fornecida, constam débitos de condomínio que atualizada em 
08/08/2022 perfazia a quantia de R$ 48.456,50 (quarenta e oito 
mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos). 
Cientes os interessados que todos os débitos acima apresentados, 
serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA 
MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os 
interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-2 da 

matrícula nº 42.854 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de 
Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor 
de Hélcio de Oliveira Sayão e Yvanise Luzia de Oliveira, ora 
retificada no AV-8, e com cessão no R-12 em favor de Zalmir 
Lopes de Almeida e s/m Dalva Coimbra de Almeida, contudo, 
conforme disposto na Sentença proferida nos Embargos à 
Execução Nº 0333169-33.2019.8.19.0001, anexada às fls. 
241/242 nos autos da execução nº 0089174-51.2019.8.19.0001, 
restou verificado que: “(...) Com efeito, a AV-24 do registro 
imobiliário, conforme certidão juntada às fls. 67/72 do apenso 
(execução nº 0089174-51.2019.8.19.0001), revela que o 
embargante é o proprietário da unidade. Tendo natureza 
“propter rem” a obrigação condominial, o proprietário do 
imóvel responde pelo pagamento da prestação não quitada 
no vencimento. Destaco, por oportuno, que não existe prova 
de que o promissário comprador foi imitido na posse do 
imóvel, de modo que se pudesse cogitar lhe imputar a 
responsabilidade pelo pagamento do débito condominial. 
(...)”. Que conforme se vê por meio do R-23 resta demonstrada a 
cadeia dominial do imóvel, onde houve a TRANSFERÊNCIA DO 
IMÓVEL em favor do executado. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o 
executado foi citado da Execução conforme index. 163/164. Que 
no index. 204 consta deferimento da penhora. Que o Termo de 
Penhora foi lavrado no index. 229 retificado no index. 303. Que o 
executado se manifestou concordando com a avaliação, conforme 
index. 293. Que a avaliação por estimativa foi homologada no 
index. 295/296. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. 
Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos no 
presente edital, sendo certo que os horários considerados neste 
edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os 
interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica 
(Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online 
exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo 
seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. 
Os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.
sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas da data do evento e de modo absolutamente 
gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente 
pelas informações lançadas no preenchimento do aludido 
cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, 
anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de 
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso 
constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os 
cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos 
documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de 
Identidade, CPF, comprovante de residência, enviar uma foto de 
rosto (selfie) segurando o documento de identidade aberto (frente 
e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento 
e Carteira de Identidade e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: 
CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de 
Firma Individual, RG, CPF e enviar uma foto de rosto (selfie) 
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso) do 
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, 
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes 
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A 
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail 
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo 
válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão 
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato 
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes 
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma 
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não 
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos 
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão 
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer 
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o 
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se 
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário 
ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes 
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o 
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, 
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados 
da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As 
alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as 
áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de 
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão 
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o 
arrematante alegar desconhecimento de suas condições, 
características, compartimentos internos, estado de conservação 
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a 
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em 
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para 
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções 
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação 
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do 
Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo 

leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente 
ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas 
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito 
bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de 
seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) 
horas do término do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização 
do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante 
através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o 
prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) 
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente 
para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o 
arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo 
mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, 
ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do 
credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais 
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 
- Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante 
e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 
- Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código 
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – 
detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do 
CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário 
ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na 
arrematação do bem em igualdade de condições. 9. Não havendo 
expediente forense na data designada, o leilão será reagendado 
no site e realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À 
Vista: Feito o leilão, o valor apurado será depositado 
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas 
da lei, na forma do artigo 892 do CPC. 2. O valor da comissão do 
leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago imediatamente 
e diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 
5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação, o 
qual não está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao 
Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a 
realização do leilão, que serão deduzidas do produto da 
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na 
forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente 
que deverá depositar imediatamente na conta corrente do 
Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, 
na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por 
acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na 
forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho 
de 2016, com reembolso integral das despesas adiantadas para 
sua realização. 4.  Caso haja interessados em participar do leilão 
através de oferecimento de lances para pagamento parcelado, 
poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, 
sempre antes do início de cada leilão, por escrito, através do 
e-mail sergiorepresas@gmail.com, na forma do Art. 895 do CPC 
e seguintes, e não havendo lances on-line para pagamento a 
vista, a proposta parcelada de maior valor, com maior valor de 
entrada e menor quantidade de parcelas será declarada como 
lance vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24 horas 
efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante guia 
judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas para 
quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o 
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e 
sucessivas, devidamente corrigidas, depositando-as em conta-
judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 
2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na 
forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os 
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista 
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado 
(art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados 
que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, 
na forma do Art. 130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do 
CPC. 7. Cientes os interessados que ficam sob encargo dos 
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência 
da propriedade em seu favor, e ainda, que partir da data da 
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as 
cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel 
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade 
do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento 
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas 
de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio 
deste Edital da hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na 
forma do art. 889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado 
e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio 
de Janeiro, 16 de agosto de 2022. E eu, Valmir Ascheroff de 
Siqueira - Titular de Cartório - Mat. 01-23139, o fiz datilografar e 
subscrevo. (ass.)  SÉRGIO WAJZENBERG - Juiz Titular.

Nubank: resultado do 2T22 e a perspectiva de recuperação das ações
Destaque para captação de clientes, mas risco de inadimplência é alto

Conversamos com 
três especialistas do 
mercado financeiro 

sobre o resultado do 2T22 
divulgado pelo Nubank e a 
perspectiva de recuperação 
do valor de suas ações.

O Nubank fechou o tri-
mestre com 65,3 milhões 
de clientes, apresentando 
um crescimento de 57% na 
comparação anual, sendo 
52,3 milhões de clientes ati-
vos. Em termos de receita, 
o banco reportou US$ 1,2 
bilhão, com um crescimen-
to de 230% na comparação 
anual. Com relação ao re-
sultado, o Nubank apresen-
tou um prejuízo de US$ 30 
milhões, que passou a ser 
um lucro líquido ajustado 
de US$ 17 milhões.

Danielle Lopes, sócia 
da Nord Research

Como o Nubank vale 
US$ 20 bilhões, o lucro lí-
quido ajustado de US$ 17 

milhões foi baixíssimo e 
nada relevante. Na verdade, 
eles reportaram um prejuí-
zo de US$ 30 milhões que 
virou um lucro líquido de-
vido aos ajustes que foram 
feitos, muito mais pelo 
efeito da remuneração em 
ações.

Nós ainda percebemos 
que a companhia tem con-
seguido colocar muito vo-
lume de receita, sem que 
isso se traduza em lucro. 
Por consequência, se ela 
não tem um lucro saudável 
ao longo do tempo, é muito 
difícil nós vermos geração 
de caixa para que no lon-
go prazo ela se torne uma 
companhia autossuficiente.

Permanecem os desa-
fios como manter a mone-
tização da base de clientes. 
O Nubank capta clientes 
muito bem e com um cus-
to muito baixo. Nós fala-
mos que num custo bom 
demais para ser verdade. 

O que tem que ser enten-
dido é até que momento 
eles vão conseguir captar e 
fazer o cliente gastar mais. 
Um cliente muito endi-
vidado não vai conseguir 
consumir tanto e pode fi-
car inadimplente, bagun-
çando bastante as medidas 
de inadimplência que eles 
têm apresentado. É im-
portante que o investidor 
fique atento a isso.

Do ponto de vista de 
múltiplos, o Nubank é su-
percaro. Nós seguimos com 
a recomendação de ficar de 
fora de suas ações.

João Daronco, analista 
(CNPI) da Suno Resear-
ch

Nós temos uma gran-
de dicotomia no mercado 
como um todo, principal-
mente quando falamos de 
pequenos e grandes bancos. 
Os grandes bancos acabam 
por possuir algumas forta-

lezas que conseguem tra-
zer resiliência para os seus 
resultados, mesmo em mo-
mentos mais difíceis. Por 
exemplo, o Banco do Bra-
sil possui a sua carteira de 
crédito do agronegócio, que 
tem crescido a duplo dígito 
quando fazemos a compa-
ração anual.

Se de um lado, nós temos 
os “bancões” reportando 
resultados acima do con-
senso do mercado, melho-
rando pontos como a mar-
gem financeira, do outro 
nós temos alguns bancos 
digitais que têm apresenta-
do uma maior dificuldade. 
Eu entendo que o Nubank 
está nesse grupo.

Considerando o resulta-
do divulgado, o principal 
ponto positivo é a manu-
tenção do crescimento 
como número de clientes, 
contas abertas e remunera-
ção desses clientes. Nesses 
aspectos, o Nubank tem 

conseguido ter algum tipo 
de avanço. Já o principal 
ponto negativo é a inadim-
plência. Dado o perfil dos 
clientes do Nubank e o 
cenário macro que temos 
vivido, eu entendo que a 
inadimplência deve conti-
nuar sendo foco de análise 
e atenção dos investidores 
já que ela cresceu nesse 
último período. É preciso 
entender como o cliente 
do Nubank deve se com-
portar e como isso deve 
afetar o banco como um 
todo.

Com relação às pers-
pectivas de recuperação 
dos papéis, nós cobrimos 
o IPO na época e enten-
demos que o papel estava 
muito caro, sendo que na-
quele momento não existia 
margem de segurança. Por 
mais que tenhamos tido um 
certo reajuste de múltiplos, 
para mim, não é óbvio que 
nós vamos enxergar ou não 

algum tipo de recuperação 
nos preços dos papéis nos 
próximos meses.

Marco Saravalle, estra-
tegista-chefe da Sara In-
vest

O lucro líquido ajustado 
de cerca de US$ 17 milhões 
e a receita vieram acima 
das projeções do merca-
do. Quando olhamos para 
o preço sobre lucro proje-
tado, vemos que ele ainda 
está superelevado. Nós não 
temos recomendação sobre 
as ações, mesmo que elas 
tenham caído. Mesmo que 
haja uma valorização no 
curtíssimo prazo, nós não 
nos sentimos confortáveis 
devido ao valuation e ao pa-
tamar de lucratividade que 
o banco vem entregando, 
apesar dos ótimos resulta-
dos operacionais, da expan-
são e da lucratividade.

Coordenação: Jorge Priori
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REIT SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação de Assembleia Geral de Titulares de Certifi-
cados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série, da 2ª Emissão, da Reit 
Securitizadora S.A. (“Securitizadora”). A Reit, nos termos das cláusulas 
10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados 
de Recebíveis Imobiliários de sua 11ª Série, de sua 2ª Emissão (TS,“CRI” 
e “Emissão” respectivamente), firmado junto à Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emis-
são (“Agente Fiduciário”), vem, pelo presente, convocar os titulares de CRI, 
para a Assembleia Geral de Titulares do CRI (“AGT”) a ser realizada, em 
1ª convocação no dia 06/09/22, às 15h, de forma exclusivamente digital, 
através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso dispo-
nibilizado individualmente aos titulares devidamente habilitados nos termos 
deste Edital, conforme autorizado pela Resolução CVM nº 60 de 23/12/2021 
(“RCVM 60”). Assim, é realizada a 1ª convocação da referida AGT, restando 
fixadas as seguintes Ordens do Dia:  (i) Aprovação ou não da Proposta de 
Conciliação Amigável, enviada por meio da Contranotificação encaminhada 
em 22/07/22, pelas Cedentes, ao Agente Fiduciário e à Reit; (ii) Aprovação, 
ou não, de contratação de assessor legal para defesa dos interesses dos 
titulares do CRI para perseguição e possível execução do valor da dívida 
decorrente da Emissão, conforme cotações a serem apresentadas na AGT, 
em virtude do término do prazo da Recompra Compulsória dos Créditos 
Imobiliários, deliberado na reabertura da AGT de 13/07/22; (iii) Aprovação, 
ou não, da alteração na redação das cláusulas 10.3 e 10.4 do TS, para que 
as futuras convocações de AGT passem a ser realizadas também nos ter-
mos do art. 26 da RCVM 60; (iv) Aprovação, ou não da alteração da redação 
das cláusulas 10.11 e 10.12 do TS para autorizar que as matérias ali discri-
minadas passarão a ser aprovadas, em 2ª convocação ou suas reaberturas, 
por Titulares de CRI que representem a maioria dos presentes; (v) Aprovar, 
ou não, que a Reit, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as 
providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive, a formali-
zação de aditamentos aos documentos da Emissão; e (vi) Tomar ciência e 
definir as medidas a serem tomadas quanto aos documentos da operação 
pendentes de celebração em decorrência das repactuações deliberadas 
nas AGTs de 26/04/20 e 07/10/21, conforme lista a ser apresentada pelo 
Agente Fiduciário. As deliberações constantes nos itens (i), (iii) e (iv) da 
Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de titulares 
que representem 2/3 dos CRI em circulação, nos termos das cláusulas 
10.11 e 10.14 do TS e a dos itens (ii), (v) e (vi), os votos de titulares que 
representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI em circulação, con-
forme previsto na cláusula 10.10 do TS. Na forma da RCVM 60, a AGT 
será realizada exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, cujo acesso será disponibilizado àqueles que enviarem por correio 
eletrônico - ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br - os do-
cumentos que comprovem os poderes de representação dos titulares do 
CRI ou os documentos que comprovem sua condição de titulares dos CRI, 
até o horário da AGT. Serão aceitos como documentos de representação: a) 
participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade 
dos Titulares ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrô-
nica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade 
do titular; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou 
contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento 
societário que comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia di-
gitalizada dos documentos do titular. Os termos que não se encontrem aqui 
expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos docu-
mentos da Emissão. RJ, 15/08/22. Reit Securitizadora S.A.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo subscritas, nas suas respectivas con-
dições de acionistas controladores: DECLARAM: 1. Sua intenção de cons-
tituir sociedade com as características abaixo especificadas; 2. E a inexis-
tência de restrições que possam afetar a sua reputação, conforme inciso V 
do artigo 17 da Resolução CNSP nº 422, de 11 de novembro de 2021; e 3. 
ESCLARECEM que, de acordo com a regulamentação brasileira aplicável, 
quaisquer objeções às declarações e esclarecimentos aqui apresentados 
deverão ser notificadas diretamente a Superintendência de Seguros Priva-
dos – Susep, com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 730 – Rio de 
Janeiro/RJ, Brasil, no prazo máximo de quinze dias, contados da data desta 
publicação. Qualquer notificação do tipo deverá ser devidamente acompa-
nhada de documentação comprobatória e os autores deverão estar devida-
mente identificados. Denominação Social: Vinci Vida e Previdência S/A. 
Local e sede: São Paulo, Brasil. Capital Inicial: R$ 10.100.100,00 (dez mi-
lhões, cem mil e cem reais). Composição Societária: Vinci Holding Securi-
tária Ltda., sociedade limitada, que deterá 100% das ações representando o 
capital social da Vinci Vida e Previdência S/A. Objeto Social: operação de 
seguro de pessoas, bem como a instituição e operação de planos de previ-
dência privada Controladores: (i) Vinci Holding Securitária Ltda., sociedade 
limitada constituída pelas leis da República Federativa do Brasil, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 46.741.659/0001-08, com sede na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, nº. 2.277, Edifício Plaza Iguatemi Business Center, salas nos. 
1.401 e 1.402, Jardim Paulistano, São Paulo-SP, CEP 01452-000, a qual de-
terá 100% das ações representativas do capital da Vinci Vida e Previdência 
S/A; (ii) Vinci Partners Investimentos LTDA., sociedade limitada constituída 
pelas leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
11.073.015/0001-04, com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, parte, 
Leblon, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22431-002, a qual detém 85% das quotas 
representativas do capital da Vinci Holding Securitária Ltda.; (iii) Vinci Part-
ners Investments LTD., sociedade constituída sob as leis das Ilhas Cayman, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.080.454/0001-34, com sede na Harneys 
Fiduciary (Cayman) Limited, 4° andar, Harbour Place, P.O. Box nº 10240, 
Grand Cayman KY1-1002, a qual detém 100% das quotas representativas 
do capital da Vinci Partners Investimentos LTDA.; e (iv) Gilberto Sayão da 
Silva, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 04.625.996-6, inscrito 
no CPF/ME sob o n° 016.792.777-90, casado, empresário, residente e domi-
ciliado na Inglaterra, Reino Unido, e com endereço comercial em Kensington 
Pavilion, 96, Kensington High Street, Londres, Inglaterra, Reino Unido, W8 
4SG, o qual detém 77,9%  das ações representativas do capital votante da 
Vinci Partners Investments LTD. Outros Acionistas Relevantes: Vinicius 
José de Almeida Albernaz, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 
08.191.044-0, inscrito no CPF/ME sob o n° 013.908.097-06, casado, econo-
mista, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 2.277, Edifício 
Plaza Iguatemi Business Center, salas nos. 1.401 e 1.402, Jardim Paulista-
no, São Paulo-SP, CEP 01452-000, o qual detém 15% das quotas represen-
tativas do capital da Vinci Holding Securitária Ltda.

Vinci Holding Securitária Ltda.;Vinci Partners Investimentos Ltda.; 
Vinci Partners Investments LTD.; GilbertoSayão da Silva.

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
CNPJ no 33.254.319/0001-00  –  NIRE 33.300.316.906

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária 
realizadas cumulativamente em 19.4.2022

Data, Hora, Local: Em 19.4.2022, às 10h, de modo exclusivamente 
digital. Mesa: Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André 
Rodrigues Cano. Quórum de Instalação: Totalidade do Capital Social. 
Presença Legal: Administrador da Sociedade e representante da empresa 
KPMG Auditores Independentes. Publicações Prévias: Os documentos 
de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404/76, quais sejam: os Relatórios 
da Administração e dos Auditores Independentes e as Demonstrações 
Contábeis relativos ao exercício social findo 31.12.2021, foram publicados 
em 25.3.2022 no jornal “Monitor Mercantil”. Disponibilização de 
Documentos: Os documentos citados no item “Publicações Prévias”, as 
propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela 
regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação 
do acionista. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de 
conformidade com o disposto no §4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. 
Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária: Aprovaram, sem 
qualquer alteração ou ressalva, as propostas da Diretoria, registradas na 
Reunião daquele Órgão de 14.4.2022, dispensadas suas transcrições, por 
tratarem-se de documentos lavrados em livro próprio, para: a) alterar o 
endereço da sede da Sociedade de Rua Senador Dantas, 61, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP 20031-202 para Rua Senador Dantas, 61, 2o andar, 
parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-202; e b) aumentar o capital 
social no valor de R$7.943.013,92, elevando-o de R$1.757.423.248,76 para 
R$1.765.366.262,68, sem emissão de ações, mediante a capitalização de 
parte do saldo da conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”, de acordo 
com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei no 6.404/76. Em 
consequência, as redações do Artigo 3o e “caput” do Artigo 6o do Estatuto 
Social passam a ser as seguintes, após a homologação do processo 
pelo Banco Central do Brasil: “Artigo 3o) A Sociedade tem sede na Rua 
Senador Dantas, 61, 2o andar, parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
20031-202, e foro no mesmo Município. Artigo 6o) O Capital Social é de 
R$1.765.366.262,68 (um bilhão, setecentos e sessenta e cinco milhões, 
trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e 
sessenta e oito centavos), dividido em 5.368.581 (cinco milhões, trezentas 
e sessenta e oito mil, quinhentas e oitenta e uma) ações ordinárias, 
nominativas-escriturais, sem valor nominal.” Assembleia Geral Ordinária: 
I) aprovaram integralmente as contas da administração e as Demonstrações 
Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; II) aprovaram, 
sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada 
na Reunião daquele Órgão de 8.2.2022, dispensada sua transcrição, por 
tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro 
líquido do exercício encerrado em 31.12.2021 no valor de R$194.979.869,97, 
conforme segue: R$9.748.993,50 para a conta “Reserva de Lucros - 
Reserva Legal”; e R$185.230.876,47 para distribuição ao Banco Bradesco 
S.A., sendo que: R$95.230.876,47 como dividendos e R$90.000.000,00 
como juros sobre o capital próprio, já declarado em 17.12.2021, os quais 
serão pagos em 26.4.2022; III) relativamente à Administração da Sociedade: 
a) registraram o pedido renúncia formulado pela senhora Renata Geiser 
Mantarro ao cargo de Diretora, em carta de 18.4.2022, cuja transcrição 
foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos 
os fins de direito; b) promoveram os senhores Moacir Nachbar Junior ao 
cargo de Diretor Vice-Presidente e Antonio José da Barbara ao cargo 
de Diretor Gerente; c) elegeram Diretor da Sociedade o senhor Clayton 
Neves Xavier, brasileiro, casado, bancário, RG 22.251.048-1/SSP-SP, 
CPF 103.750.518/21, com endereço profissional no Núcleo Cidade de 
Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900, o qual: 1) firmou declaração 
referente ao não impedimento do exercício de cargos de administração 
em companhias, conforme disposto no artigo 147 da Lei no 6.404/76, a 
qual ficará arquivada na sede da Sociedade; 2) terá: a) seu nome levado 
à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomará posse de seu 
cargo; b) mandato coincidente com o dos demais diretores, estendendo-se 
até a posse dos novos diretores que serão eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no ano de 2023. Em consequência, a Diretoria 
da Sociedade, com mandato até a posse dos novos diretores que serão 
eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2023, 
fica assim composta: Diretor Geral: Eurico Ramos Fabri, brasileiro, 
casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; 
Diretores Vice-Presidentes: Marcelo de Araújo Noronha, brasileiro, 
casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; André 
Rodrigues Cano, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, 
CPF 005.908.058/27; Cassiano Ricardo Scarpelli, brasileiro, casado, 
bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; Rogério Pedro 
Câmara, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 
063.415.178/90; Moacir Nachbar Junior, brasileiro, casado, bancário, RG 
13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708/66; Diretores Gerentes: João 
Carlos Gomes da Silva, brasileiro, casado, bancário, RG 13.097.633-7/
SSP-SP, CPF 044.972.398/45; Antonio José da Barbara, brasileiro, 
casado, bancário, RG 18.114.666-6/SSP-SP, CPF 083.858.728/33; 
Diretores: Oswaldo Tadeu Fernandes, brasileiro, união estável, 
bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94; José Gomes 
Fernandes, brasileiro, casado, bancário, RG 28.057.233-5/SSP/SP, CPF 
135.834.253/91; Marlos Francisco de Souza Araujo, brasileiro, casado, 
bancário, RG 25.746.972-2/SSP-SP, CPF 274.447.478/90; Nairo José 
Martinelli Vidal Júnior, brasileiro, casado, bancário, RG 18.496.678-4/
SSP-SP, CPF 116.088.168/50; Clayton Neves Xavier, brasileiro, casado, 
bancário, RG 22.251.048-1/SSP-SP, CPF 103.750.518/21; Carolina 
Salomão Fera, brasileira, casada, bancária, RG 33.848.146-1/SSP-SP, 
CPF 306.935.498/07; Vinicius Urias Favarão, brasileiro, casado, 
bancário, RG 19.674.792-2/SSP-SP, CPF 177.975.708/50 e Agnaldo 
Donizetti do Prado, brasileiro, casado, bancário, RG 17.467.488-0/
SSP-SP, CPF 100.668.518/90, todos com endereço profissional no Núcleo 
Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900; IV) aprovaram 
para os administradores a remuneração global e as verbas previdenciárias, 
para o exercício de 2022, no montante de até R$404.184,00, sendo até 
R$132.000,00 a título de remuneração fixa e variável e de até R$272.184,00 
para custeio do plano de previdência. A distribuição das verbas de 
remuneração e do plano de previdência será deliberada em reunião da 
Diretoria, conforme determina a letra “e” do Artigo 9o do Estatuto Social. 
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o senhor 
Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal 
da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os 
trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, 
inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, 
inscrição CRC 1SP-296875/O-4, senhor Gustavo Mendes Bonini, será 
encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Marcelo 
de Araújo Noronha; Secretário: André Rodrigues Cano; Administrador: 
André Rodrigues Cano; Acionista: Banco Bradesco S.A. representado por 
seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Marcelo de Araújo Noronha 
e André Rodrigues Cano; Auditor: Gustavo Mendes Bonini. Declaração: 
Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada 
no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele 
apostas. aa) Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário: André 
Rodrigues Cano. Certidão: Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 
Empresa: Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo. NIRE: 33.300.316.906. 
Certifico o arquivamento em 3.8.2022 sob o número 00005029518.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO

Torna público que a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, 
CNPJ: 32.393.537/0001-55, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente 
e Defesa dos Animais – SEMADA, o DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO 
- AVB SEMADA Nº 000069, sendo válida apenas quando apresentado 
anexo à Licença de Instalação - LI SEMADA Nº 000055 No seguinte local: 
Avenida Maracanã, s/n – Vila Pacaembu - Queimados - RJ. Georrefe-
renciado através das coordenadas métricas 647924E 7486493N. FUSO 
23-K (DATUM: SIRGAS 2000). Processo SEMADA nº 0148/2022/24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

CNPJ: 39.485.412/0001-02
CONCESSÃO DE LICENÇA DE PRÉVIA

Torna público que a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS, 
CNPJ: 39.485.412/0001-02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – 
SEMOB, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa dos 
Animais – SEMADA, a LICENÇA DE PRÉVIA - LP SEMADA nº 000035, 
com validade de até 08 de agosto de 2024, por 02 (dois) anos, apro-
vando a concepção e localização da ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA 
DOS SANTOS PEROBELLI, numa área de intervenção de 2.949,20m² 
e área total construída de 2.195,64m². No seguinte local: Rua Queima-
dos, s/n – Loteamento Primavera -Paraiso – Queimados - RJ. Georrefe-
renciado através das coordenadas métricas 648819E 7488682N; FUSO 
23-K (DATUM: SIRGAS 2000). Processo SEMADA Nº 0541/2022/24.

FUP acusa Petrobras de privilegiar grupo na contratação da P-83
Petroleiros avaliam acionar TCU sobre violação de regras na licitação

O acordo firmado 
com a Keppel 
Shipyard Limi-

ted, de Singapura, anun-
ciado segunda-feira (15), 
pela Petrobras, para a 
contratação da plataforma 
P-80, no campo de Búzios, 
no pré-sal da Bacia de San-
tos, está sendo questiona-
do pela Federação Única 
dos Petroleiros (FUP). A 
Federação alerta para pos-
sível violação de regras de 
concorrência na licitação 
para a construção des-
ta embarcação e da P-82, 
além da oferta adicional da 
P-83, também em Búzios.

O questionamento da 
FUP é por que empresas 
do mesmo grupo econômi-

co – a Keppel Shipyard e a 
Sembcorp Marine – foram 
as únicas a apresentar pro-
postas nas licitações. A ope-
ração de fusão das duas em-
presas, concluída em abril 
último (52% Keppel e 48% 
Sembcorp), está em análise 
no Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade).

A FUP e a Anapetro 
(a associação que reúne 
petroleiros acionistas mi-
noritários da empresa) 
estudam solicitar ao Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) investigação sobre 
as encomendas dessas pla-
taformas.  “Muito estra-
nhamente o processo de 
licitação da P-80 contou 

com apenas duas propos-
tas de duas empresas do 
mesmo grupo econômico, 
com preços diferencia-
dos”, destaca Deyvid Ba-
celar, coordenador-geral 
da FUP.

A federação reivindica 
que o Conselho de Ad-
ministração da Petrobras 
tenha acesso ao relatório 
da comissão de licitação e 
aos estudos de viabilidade 
técnica e econômica feitos 
pela área de Exploração e 
Produção (E&P) da esta-
tal.  “O objetivo é dirimir 
suspeitas de fraudes à licita-
ção, decorrentes de práticas 
de fixação e de cobertura 
de preço. Precisamos saber 
o que levou a Petrobras a 

fechar esse preço e qual a 
justificativa para contra-
tar tudo no mesmo grupo 
econômico. Por que validar 
uma concorrência em que 
só participaram empresas 
do memo grupo econômi-
co?”, indaga Bacelar, com 
base em questões aponta-
das pelo Departamento Ju-
rídico da FUP.

Após as negociações, a 
Petrobras acordou preço de 
cerca de US$ 2,92 bilhões 
para a P-80, assegurando 
desconto de 2% sob o va-
lor original da proposta. No 
caso da P-82, o preço final 
ficou em US$ 2,80 bilhões, 
pois o edital previa que a se-
gunda unidade seria contra-
tada por 95,8% do valor do 

primeiro FPSO. Já o Sem-
bcorp Marine apresentou 
preços bem mais altos, su-
perando o patamar de US$ 
3,60 bilhões. 

Concorrência

A FUP questiona tam-
bém o motivo pelo qual a 
Petrobras se recusou a di-
vidir os módulos da plata-
forma separados do casco, 
o que permitiria a entrada 
de mais grupos na concor-
rência. “Do jeito que ficou, 
só grupo muito grande tem 
condição de construir a 
embarcação”, diz Bacelar, 
lembrando que, depois da 
fusão, o único grande gru-
po de construção naval em 

Singapura é a Keppel.
“Por que não separou a 

planta de processo e dividiu 
em módulos para garantir 
mais concorrentes, conteú-
do local maior e mais em-
pregos no Brasil? Outras 
empresas poderiam fazer a 
planta de processo e o setor 
de engenharia da Petrobras 
faria o que sempre fez, que 
é gerenciar as interfaces dos 
contratos”, observa o diri-
gente da FUP, lembrando 
que a Petrobras está con-
tratando 14 plataformas 
na Ásia, em detrimento da 
construção naval brasileira, 
e exportando, com isso, cer-
ca de 1,5 milhão de empre-
gos que poderiam ser gera-
dos no país.

Bancos chineses 
têm superávit de 
liquidação cambial

Os bancos comer-
ciais da China 
reportaram um 

superávit líquido de US$ 
84,3 bilhões em liquidação 
cambial nos primeiros sete 
meses do ano, informou o 
regulador de divisas do país 
nesta segunda-feira.

As compras de divisas 
por bancos ficaram em 
US$ 1,55 trilhão, enquanto 
as vendas atingiram cerca 
de US$ 1,46 trilhão, mos-
traram dados da Adminis-
tração Estatal de Divisas. 
A oferta e a demanda no 
mercado cambial da China 
foram de modo geral equi-
libradas em julho, disse 
Wang Chunying, vice-dire-
tora e porta-voz da admi-
nistração.

Ela também disse que o 
superávit contínuo na con-
ta corrente teve um papel 
importante na manutenção 
do equilíbrio entre a ofer-
ta e a demanda de câmbio 
na China. No primeiro se-
mestre de 2022, a conta 
corrente da China registrou 
um superávit de US$ 169,1 
bilhões, um aumento anual 

de 45%, mostraram dados 
preliminares. 

Investimentos

Segundo a agência Xi-
nhua, s Comissão Nacional 
de Desenvolvimento e Re-
forma, o mais alto órgão de 
planejamento econômico 
da China, disse nesta terça-
feira que aprovou oito pro-
jetos de investimento em 
ativos fixos (IAF) em julho.

Os projetos, com um valor 
de investimento combinado 
de 236,8 bilhões de iuanes 
(US$ 34,5 bilhões), cobrem 
principalmente as áreas co-
mo conservação de água e 
energia, segundo a comissão.

Entre janeiro e julho, a 
comissão aprovou 65 pro-
jetos de IAF, com um va-
lor de investimento com-
binado de mais de 1 trilhão 
de iuanes. Dados divulga-
dos pelo Departamento 
Nacional de Estatísticas 
(DNE) na segunda-feira 
(15) mostraram que o IAF 
da China subiu 5,7% anu-
almente nos primeiros sete 
meses de 2022.
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