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ECONOMIA
CONSIGNADO/QUEIXAS
As reclamações envolvendo restrições à migração
de empréstimos consignados - que têm as
parcelas descontadas diretamente da folha
de pagamento - lideraram as queixas de
consumidores ao Banco Central em 2015.

AVISOS,
ATAS E
EDITAIS

COM A SUSPENSÃO DO EMBARGO

Petróleo do Irã vai ter
efeito sobre Petrobras

DANIELLE NOGUEIRA
Rio e São Paulo/AG

A redução das sanções
ao Irã anunciada no fim
de semana deve jogar a
cotação do petróleo ainda
mais para baixo, surtindo
um duplo efeito sobre a Pe-
trobras. No curto prazo, a
receita da empresa com a
venda de gasolina e diesel
deve ser favorecida, uma
vez que os preços de ambos
os combustíveis estão bem
acima da média internacio-
nal e o insumo para produ-
zi-los só faz cair. No médio
e longo prazos, porém, o
impacto é negativo, na ava-
liação de especialistas, pois
o preço baixo do petró-
leo compromete a viabili-
dade de projetos no pré-
sal e a sustentabilidade
dos negócios da compa-
nhia. O tombo na cota-
ção diminuiu ainda a atra-
tividade dos ativos que a
empresa quer vender.

No sábado, Estados
Unidos e União Europeia
suspenderam o embargo
econômico ao Irã, após a
Agência Internacional de
Energia Atômica ter ates-
tado que o país cumpriu

No curto prazo, a
receita da empresa
com a venda de
gasolina e diesel deve
ser favorecida. Depois,
impacto negativo
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A venda de combustíveis, por enquanto, dará lucro à Petrobras

EDITAL DE DECLARAÇÃO DE VAGA E ABERTURA DE INSCRIÇÕES
De acordo com as disposições estatutárias vigentes, esta Diretoria, to-
mando conhecimento da infausta notícia do falecimento do prante-
ado acadêmico Manuel Bulcão, declara vaga a Cadeira nº 13 que tem
como patrono Helena Cardoso e dá por abertas as inscrições para o
seu preenchimento.
Os interessados, que preencherem as exigências do Estatuto da Acade-
mia, deverão enviar suas postulações para a sede administrativa da APJ,
à Rua dos Caripunas 1360 / apto 301 a/c do Presidente, até o dia 16 de
fevereiro de 2016.
As condições estatutárias são as seguintes:
“Art. 5º - Só podem ser Membros Efetivos da Academia Paraense de Jor-
nalismo as pessoas residentes no Pará no mínimo há cinco anos, que
atuem no jornalismo, assinando textos em jornais, revistas e mídias so-
ciais ou comprovem sua condição legal de jornalistas mediante confirma-
ção através do Sindicato Profissional da categoria, condições que são exi-
gidas, também, para os sócios correspondentes domiciliados em outras
unidades da Federação e no estrangeiro. ”
Art. 7º - Os postulantes à vaga deverão enviar requerimento à Academia
Paraense de Jornalismo, referendado por, pelo menos, 02 (dois) Membros
Efetivos, anexando curriculum, certidão expedida pelo Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais do Estado do Pará ou cópia de 10 (dez) trabalhos
assinados e publicados. ”

Belém (PA), 16 de janeiro de 2016
Walbert da Silva Monteiro - Presidente

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE
TODOS OS CREDORES E INTERESSA-
DOS, BEM COMO PARA O PÚBLICO
EM GERAL, NOS AUTOS DA RECU-
PERAÇÃO JUDICIAL – processo nº
0044484.89.2012.814.0301 – NOS TER-
MOS DOART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO E
ART. 141 INCISO II DA LEI Nº 11.101/05
E ART. 133 §1º DO CÓDIGO TRIBUTÁ-
RIO NACIONAL E 1.144 DO CÓDIGO
CIVIL BRASILEIRO, em que figura como
requerente B. A. MEIO AMBIENTE LTDA.,
com CNPJ/MF nº 07.593.016/0002-85,
estabelecida nesta cidade de Belém, Es-
tado do Pará, à Av. Tavares Bastos, nº
1583, bairro Marambaia, Belém/PA, neste
ato representada pelos advogados Bruno
Coelho de Souza – OAB/PA 8770 e Ales-
sandro Puget Oliva – OAB/PA 11.847, pelo
presente edital expedido nos FAZ SABER
que CONVOCA TODOS OS INTERESSA-
DOS E CREDORES para a Assembleia
Geral de Credores a realizar-se, em pri-
meira convocação, no dia 25 de JANEIRO
de 2016, às 8:00h (oito horas), no auditório
do fórum Cível da Capital, Des. Agnano
Monteiro Lopes, e, caso não haja quórum
nesta ocasião, ficam desde já convocados
para a referida Assembleia, em segunda
convocação a ser realizada no mesmo lo-
cal e hora, no dia 29 de Janeiro de 2016,
com a presença do Comitê de Credores,
a qual será instalada com a presença de
qualquer número de credores sem a
exigência de quórum, no mesmo local e
horário. AAssembleia ora convocada tem
como finalidade resolver e votar assun-
tos de interesses dos credores. A admi-
nistradora informa que só participará da
Assembleia os credores habilitados me-
diante comprovação e assinatura na lista
de presença. E para que se produzam
seus efeitos de direito, será o presente
edital afixado e publicado na forma da lei.
Belém, 15 de janeiro de 2016.as obrigações relativas a

seu programa nuclear. Os
EUA, no entanto, man-
tiveram algumas sanções
ao país, devido à conti-
nuidade do programa de
mísseis e à violação de
direitos humanos.

- Se o petróleo cair mais
e o dólar se mantiver no pa-
tamar atual, a diferença do
preço dos combustíveis que
a Petrobras cobra hoje no
Brasil em relação ao que é
cobrado lá fora vai crescer.
Ela vai ganhar com isso. Por
outro lado, o preço baixo
compromete os projetos do
pré-sal. O que foi feito foi
feito, mas o que vem por
aí deve ser reavaliado - ava-
lia Adriano Pires, do Centro
Brasileiro de Infraestrutura.

Semana passada, nos
cálculos de Pires, a gaso-
lina estava 30% mais cara
no Brasil que no merca-
do internacional e o die-
sel, 60% mais caro.


