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Fed corta juros: coronavírus
ou medo do Sanders?
Redução 
extraordinária 
das taxas nos 
EUA não sustenta 
mercados de capitais

O Federal Reserve (Fed, o Ban-
co Central dos EUA) decidiu nesta 
terça-feira, em reunião extraordi-
nária, reduzir os juros do país em 
0,5 ponto percentual, para uma fai-
xa entre 1% e 1,25%. É o primeiro 
corte extra realizado desde 2008. A 
alegação é o risco relacionado ao 
coronavírus.

A redução dos juros atende ao 
que o presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, vem pedin-
do há mais de um ano. A medida 
ocorreu no dia em que os eleitores 
democratas de 14 estados e um ter-

ritório iam às urnas para escolher o 
candidato do partido nas eleições 
do final do ano.

A chamada Superterça decide 
1.357 dos 1.991 delegados neces-
sários para garantir a nomeação do 
Partido Democrata. O favorito em 
três (Califórnia, Texas e Virgínia) 
dos quatro estados com mais dele-
gados é Bernie Sanders, autodecla-
rado “socialista”.

O establishment do Partido De-
mocrata combate a indicação do se-
nador e tenta cerrar fileiras em torno 
do ex-vice-presidente Joe Biden.

O corte feito pelo Fed não foi su-
ficiente para reanimar os mercados 
de ações pelo mundo, que sofrem 
fortes perdas neste ano. No Brasil, 
após a decisão, o Ibovespa chegou a 
subir quase 2%. Porém, ao final do 
dia, houve nova queda, de 1,02%. 
No ano, as perdas somam 8,74%. 
O índice Dow Jones, da Bolsa de 
Nova York, caiu 2,94%, e o Nas-
daq, 2,99%. Página 8 Crescimento do socialista Bernie Sanders já incomoda Trump

Dólar rompe 
a barreira dos 
R$ 4,50 pela 
primeira vez

Em meio ao receio de uma re-
cessão global provocada pelo co-
ronavírus, o dólar subiu e voltou 
a bater recorde nominal desde a 
criação do real. Nem o corte emer-
gencial dos juros pelo Federal Re-
serve (Fed), Banco Central norte-
americano, conteve as turbulências 
no mercado.

Em alta pela décima sessão se-
guida, o dólar comercial encerrou 
esta terça-feira vendido a R$ 4,511, 
com alta de R$ 0,024 (+0,53%). A 
cotação oscilou bastante ao longo da 
sessão. Por volta das 13h, caiu para 
R$ 4,45, logo após o Fed anunciar 
o corte de juros. No entanto, voltou 
a subir à tarde, até fechar perto da 
máxima do dia.

Desde o começo do ano, o dólar 
acumula valorização de 12,41%. O 
euro comercial também bateu recor-
de nominal e fechou em R$ 5,038, 
com alta de 1,1%. 

Senado aprova 
novo marco 
regulatório do 
setor elétrico

A Comissão de Infraestrutura do 
Senado aprovou nesta terça-feira o 
substitutivo do Projeto de Lei do 
Senado (PLS) 232/2016, que esta-
belece o novo Marco Regulatório 
do Setor Elétrico.

O relatório do senador Marcos 
Rogério (DEM-RO) prevê um mer-
cado livre de energia, com a possi-
bilidade de portabilidade da conta 
de luz entre as distribuidoras. De 
acordo com o texto, os consumi-
dores de cargas superiores a 3 mil 
kW (quilowatts) de energia poderão 
escolher livremente o fornecedor. 
Como aprovação foi em decisão 
terminativa, se não houver recurso 
para apreciação da matéria no ple-
nário da Casa, o texto segue para a 
Câmara dos Deputados.

O ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, foi à reunião 
da comissão acompanhar a votação. 
Para ele, o projeto é “um marco para 
o setor elétrico”. No substitutivo, o 
relator adequa o PLS 232/2016 a 
uma portaria do Ministério de Mi-
nas e Energia (MME) que estabele-
ce o cronograma para a ampliação 
do mercado livre de energia elétrica 
para consumidores com carga aci-
ma de 500 kW. O requisito mínimo 
de 3 mil kW será reduzido gradual-
mente ao longo dos anos, atingindo 
todos os consumidores após seis 
anos e meio de vigência da lei.

O novo marco também prevê o 
crescimento expressivo de fontes 
como eólica e solar na matriz ener-
gética. “Os subsídios para as fontes 
incentivadas geram distorções, por-
que os consumidores mais pobres 
pagam mais por isso. Os descontos 
serão substituídos após 12 meses 
por um instrumento que dê valor 
aos benefícios ambientais dos em-
preendimentos que utilizam essas 
fontes”, explicou o relator Marcos 
Rogério.

Contrato ‘verde e amarelo’ 
implica subsídio de R$ 10 bi

O discurso da equipe econômi-
ca é de combater a renúncia fis-
cal. Mas levantamento feito pelo 
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese) mostra que a Medida 
Provisória 905, a do contrato verde 
e amarelo, vai tirar dos cofres pú-
blicos R$ 10,6 bilhões ao longo de 
cinco anos.

A MP, que deve ser votada nes-
ta quarta-feira, desonera o empre-
gador da contribuição para o Re-
gime Geral de Previdência Social 
(RGPS), do salário-educação e das 
contribuições para o Sistema S e o 
Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra).

A medida também reduz o depó-
sito do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) de 8% para 
2% e a multa rescisória sobre o sal-
do dos depósitos no FGTS, que cai 
de 40% para 20%.

De acordo com o economista 
do Dieese Clóvis Scherer, autor da 
análise, cada emprego nessa mo-
dalidade reduziria em R$ 1.630,76 
a arrecadação mensal, quase R$ 
20 mil por ano. A maior parte das 
perdas, R$ 9,7 bilhões, impactarão 
o orçamento da União. O Sistema 
S (Sesi, Senai, Sesc, Senac, Senar, 
Senat, Sescoop e Sebrae) perderia 
R$ 866 milhões.

O Dieese destaca que, apesar de 

haver, no país, um elevado número 
de jovens desocupados e, portanto, 
disponíveis para atuarem no merca-
do, os dados do Caged sugerem que 
não tem havido “problemas com a 
demanda por esse tipo de trabalha-
dor”, o que contrapõe, em certa me-
dida, a justificativa utilizada pelo go-
verno para criar a nova modalidade. 

 “O que sustentou o emprego 
formal foi justamente a demanda 
por trabalhadores jovens. Enquanto 
isso, os trabalhadores adultos per-
deram postos de trabalho”, aponta a 
nota técnica, acrescentando que as 
contratações celetistas em primeiro 
emprego representaram 85% do to-
tal registrado pelo Caged.

Witzel: 50 mil casas para moradores em áreas de risco
O governo do Estado do Rio de 

Janeiro vai mapear terrenos dis-
poníveis nos municípios afetados 
pelas últimas chuvas para construir 
conjuntos habitacionais destinados 
a pessoas de baixa renda em áreas 
de risco. As chuvas deixaram mais 
de 5 mil desabrigados ou desaloja-
dos no estado.

De acordo com o governador 
Wilson Witzel, o Fundo Estadual 

de Habitação e Bem-Estar Social 
garante recursos para a construção 
de 50 mil unidades desse tipo. A 
meta deverá ser cumprida até o fim 
desta administração.

Segundo a Defesa Civil esta-
dual, os municípios mais atingi-
dos pelas últimas chuvas foram 
Magé, Mesquita, Rio Bonito e 
Seropédica, além da Zona Oeste 
da capital. Até o momento, cin-

co mortes foram confirmadas. De 
acordo com Witzel, todas as fa-
mílias prejudicadas estão sendo 
assistidas e deverão receber o Car-
tão Recomeçar, que oferece linhas 
de financiamento para compra de 
material de construção e de ele-
trodomésticos de linha branca. O 
valor disponibilizado será de R$ 2 
mil para famílias desalojadas e R$ 
5 mil para as desabrigadas.

Votação do veto orçamentário é adiado para esta quarta
O presidente do Congresso Na-

cional, Davi Alcolumbre, decidiu 
após reunião com lideranças do 
Senado e da Câmara nesta terça-
feira, adiar a votação do veto par-
cial do presidente Jair Bolsonaro ao 
projeto de lei do Congresso (PLN 
51/2019) que trata do orçamen-
to impositivo na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2020. A 
sessão do Congresso foi suspensa 

por Davi e será retomada às 14h 
desta quarta-feira, quando os parla-
mentares devem dar continuidade à 
votação dos vetos. 

A manutenção do veto de Bol-
sonaro ao orçamento impositivo 
deve ser confirmada, já que houve 
amplo acordo entre Executivo e 
Legislativo nesse sentido, que con-
tou com a apresentação, na tarde 
desta terça-feira, pela Presidência 

da República, de três projetos de lei 
(PLNs 2, 3 e 4) que regulamentam 
o orçamento impositivo na LDO e 
na Lei Orçamentária Anual (LOA) 
de 2020.

Atualmente, as emendas indivi-
duais de deputados e senadores ao 
Orçamento já são impositivas, ou 
seja, têm preferência para serem 
executadas. As informações são da 
Agência Senado.

Jackson Lanier/ Wikimedia Commons
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A mão invisível e a energia no século XXI
Andando pelo jardim das 

ideias, vi a mão invisível 
do mercado. Tinha os dedos 
cobertos de anéis de ouro, 
grossos anéis onde estavam 
presas manipulações, ordens 
de guerra e de paz, grandes 
fortunas. Pude então com-
preender como agia a mão 
invisível: sob embuste. Com 
todas as cartas marcadas 
para que apenas uns pou-
cos a conhecessem e dela se 
aproveitassem.

Havia alguma incongru-
ência entre o título da obra, 
de 1759 de Adam Smith 
(1723-1790), A Teoria dos 
Sentimentos Morais, e esta 
mão que eu descobrira. Mas 
aquele célebre trabalho tinha 
enorme subtítulo: “Ensaio 
para uma análise dos princí-
pios pelos quais os homens 
naturalmente julgam a con-
duta e o caráter, primeiro de 
seus próximos, depois de si 
mesmos”.

Os homens que tomavam 
os outros pelas suas próprias 
qualidades não seriam psico-
patas? Afinal, por que ape-
nas alguns poucos poderiam 
se alimentar, se proteger do 
frio, ter acesso a bens mate-
riais e morais ou espirituais? 
Por que a lei da selva seria 
mais humana do que a da so-
lidariedade?

Que “simpatia será este 
mecanismo, dotado pe-
los homens, que mediará a 
formulação de sentimento 
apropriado, pela força da 
imaginação, permitindo que 
alguém, em alguma medida, 
possa sentir o que o outro 
sente, como se estivesse em 
seu lugar”? (Teoria Dos Sen-
timentos Morais, pdf).

Nas últimas duas décadas 
do século XX já víamos a 
transformação da economia, 
da valoração da energia e 
de alterações profundas nos 
próprios sentimentos mo-
rais. Teve início o poder do 
sistema financeiro, ou da 
banca, como o abrevio.

Felipe Coutinho, presi-
dente da Associação dos En-
genheiros da Petrobrás (Ae-
pet), escreveu, em setembro 
de 2017, “O Fim do Petróleo 
Barato e do Mundo que Co-
nhecemos” (Aepet Direto). 
O que ocorreu de mais gra-
ve e profundo nestas quatro 
décadas, de 1980 a 2020, foi 
a substituição do ganho da 
produção pelo ganho da es-
peculação.

E, apesar disso, o consu-
mo de energia não caiu. Em 
1980, o mundo produziu 
6,733 bilhões de toneladas 
equivalentes de óleo (toe). 
Em 2018 foram 13,864 bi-
lhões de toe, ambos dados 
conforme a BP Statistical 
Review of World Energy. 
Mas os investimentos no 
upstream (exploração e pro-
dução de petróleo) passa-
ram de cerca de 100 bilhões 
de dólares estadunidenses 
(USD), em 1985, para 630 
bilhões USD (2016), en-
quanto a produção de petró-
leo oscilou de 56 para 80 mi-
lhões de barris por dia (bpd).

A geopolítica da energia 
foi quem deu as cartas. Pas-
samos a assistir guerras, gol-
pes de estado, verdadeiras e 
falsas revoluções, movimen-
tações populares das mais 
diferentes e diversionistas, 
tudo movido pela conquista 
e controle das fontes de uma 
energia cada vez mais cara 
e sem queda na demanda. 
Considerando os investi-
mentos para encontrar e pro-
duzir petróleo e a produção 
desta energia primária, cabe 
afirmar que em 40 anos pro-
duziu-se o dobro de energia 
para um dispêndio cerca de 
seis vezes maior.

Embora tenha sintetizado, 
e de modo bastante simpli-
ficado, dados do artigo de 
Coutinho e da BP Statistical, 
esta relação é bem o retrato 
das mudanças nas socieda-
des, em especial na deno-
minada ocidental, ou seja, 
as do Atlântico, ainda domi-
nantes, quer pela presença 
militar dos Estados Unidos 
da América (EUA) quer por 
ser a sede dos grandes capi-
tais financeiros e da moeda 
referência mundial, o dólar 
estadunidense (USD).

Poucas notícias fazem 
conhecer que a civilização 
eurasiana (Federação Russa 
e Ásia, exceto Ásia Menor) 
desenvolve modos de produ-
ção de energia fundados nos 
mesmos componentes que, 
há dois séculos, promovem o 
desenvolvimento material e 
transformações morais, dife-
rentes das adamsmithonianas.

Dmitry Bokarev, em arti-
go traduzido para Dinâmica 
Global, “Tecnologia Russa 
para Conter a Crise Global 
de Energia” (24/2/2020), ex-
põe: “Nossa civilização mo-
derna precisa dos três prin-

cipais combustíveis fósseis, 
ou seja, carvão, petróleo e 
gás natural. Talvez o esfor-
ço persistente do Ocidente 
para fazer as pessoas mu-
darem para carros elétricos 
faça parte dos preparativos 
para uma vida sem petróleo 
e gás”.

Discorre, então, sobre 
a conversão do carvão em 
combustível líquido, “pois 
possui propriedades quími-
cas semelhantes ao petró-
leo”. E mostra como a Fe-
deração Russa, a República 
Popular da China e a Repú-
blica Popular Democrática 
da Coreia, desde 2016, de-
senvolvem aparelhos produ-
tores de combustíveis sinté-
ticos a partir do carvão. Há 
relatos de interesse nestes 
aparelhos, o que levará seus 
desenvolvedores a apresen-
tá-los na reunião de 2020 da 
Organização de Cooperação 
de Xangai (SCO) e na cúpu-
la dos Brics.

Recordemos que, em 
2018, dos 13.864,9 milhões 
de toe, o petróleo contribuiu 
com 4.662,1 milhões, o car-
vão com 3.772,1 milhões e 
o gás natural com 3.309,4 
milhões de toe, ou seja, os 
combustíveis fósseis repre-
sentaram 85% da produção 
mundial de energia. E, com 
as perspectivas atuais de es-
gotamento das reservas des-
tes insumos básicos, o car-
vão é o mais longevo.

Não me move discor-
rer sobre princípios morais 
nem comportamentos éticos, 
principalmente neste mun-
do que criou a “teologia da 
prosperidade” e vê surgir, 
em cada quarteirão, a cada 
quadra, uma igreja neopen-
tecostal com o pastor semial-
fabetizado, mas “esperto”. 
Tenho-os por tão falaciosos 
quanto a mão invisível. Mas 
creio ser indispensável a 
construção de novo consen-
so sobre a real significação 
do controle das fontes de 
energia, ao qual se associam 
deturpações nas ideias de 
competição, empreendedo-
rismo, riscos e, sobretudo, 
sucesso. E não por entidades 
sobrenaturais, mas pela fria 
e comprovada realidade.

A base da revolução seis-
centista/setecentista foi a 
liberdade; libertação de um 
poder divino dos reis euro-
peus. O que se nos impõem, 
hoje, os colonizados coloni-

zadores nacionais e a banca 
como humanitária é, tão so-
mente, uma questão euro-
peia, que pela destruidora 
ação de seus impérios, extin-
guindo etnias, idiomas, cul-
turas, se considerou globa-
lizante. Adam Smith foi um 
representante, como o inves-
tidor e rentista John Locke 
(1632-1704), individualista 
liberal, e, antes destes, Tho-
mas Hobbes (1588-1679), 
individualista autoritário, 
cuja fé no ser humano era 
mínima.

Fiquemos, portanto, no 
século XXI. O que herdamos 
do século anterior não foi o 
industrialismo, o consumis-
mo, a inventiva ou o ideal de 
progresso, foi a concentração 
de renda e a assimilação dos 
recursos ilícitos nas finanças 
oficiais. Se alguém desejar 
discutir a corrupção contem-
porânea, precisa iniciar com 
as desregulações da dupla 
Thatcher-Reagan, a multi-
plicidade de paraísos fiscais 
e o crescimento do poder das 
economias das drogas e dos 
contrabandos nos governos, 
em todas as nações.

Não são valores perfei-
tamente identificáveis – a 
ninguém, por enquanto, in-
teressa divulgá-los – mas 
adotando critérios de parti-
cipações, crescimentos dife-
renciados, crises financeiras 
e outros métodos indiretos, 
posso avaliar que os capitais 
ilícitos e os capitais tradicio-
nais estejam bem perto de 
repartir os montantes (quase 
100 trilhões de USD) que 
circulam pela mão invisível 
do mercado financeiro, co-
nhecido por mercado, sim-
plesmente. Em valores apro-
ximados, diria que o capital 
das drogas, contrabando de 
pessoas e órgão humanos, 
contrabando de armas e ou-
tros produtos movimentam 
perto de 50 produtos inter-
nos brutos (PIB) brasileiros.

Ou seja, corrompem toda 
estrutura dos poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário 
brasileiros, obtendo as ga-
rantias da venda/compra e/
ou controle de nossos ativos 
energéticos.

Os avanços na industria-
lização, de Vargas a Geisel, 
faziam antever o fim da es-
cravidão, não por qualquer 
humanismo tardio das elites, 
mas o que parecia ser a to-
mada de consciência de que 

o processo industrial exigia 
mão de obra preparada e 
consumidores, como há um 
século e meio propugnava 
José Bonifácio de Andrada e 
Silva para a constituição de 
um Brasil Independente.

No entanto, a invasão ne-
oliberal que se dá a partir de 
1980 – com falsas morali-
dades, defesa da família, a 
corruptíssima luta contra a 
corrupção (vejam-se as frau-
des processuais e o enrique-
cimento de magistrados e 
membros do Ministério Pú-
blico), impedimentos para a 
comprovação de votos nas 
eleições, defesa das privati-
zações, como se os corrup-
tores privados fossem mais 
honestos do que os corrom-
pidos funcionários públicos 
civis e militares, a excres-
cência do Estado Mínimo – 
representou a vitória da es-
peculação sobre a produção.

O Brasil encerra este seu 
ciclo de desenvolvimento 
(1980) em 55º lugar na afe-
rição dos países pelo con-
sumo de energia per capita. 
Em 2010 já se posicionava 
em 72º lugar.

Consta que o General 
Villas Bôas, comandante 
do Exército, teria dito a Jair 
Bolsonaro, recém-eleito pre-
sidente da Nação: “O senhor 
traz a necessária renovação e 
a libertação das amarras ide-
ológicas que sequestraram o 
livre pensar”.

Qual renovação e liberta-
ção se referiria tal elevado 
membro do Governo Te-
mer? Pois tenho demons-
trado que, desde a sucessão 
do presidente Geisel, o país 
mergulhou no neoliberalis-
mo, no domínio do capital 
especulativo, das finanças 
internacionais, regredindo 
em sua soberania de Estado 
Nacional e usando questões 
identitárias e ecológicas para 
ofuscar o desmonte que se 
fazia e ainda se faz do Brasil, 
suas riquezas e instituições.

Visto o significado do li-
beralismo, vejamos o do co-
munismo. O liberalismo é o 
lar do rentismo, do capital 
parasitário, como se obser-
va desde a criação do Banco 
da Inglaterra pelos Stuart. A 
ele se contrapôs o industria-
lismo, que levou os EUA e 
a União das Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (URSS) 
a disputarem a hegemonia 
econômica, militar e tecno-

lógica da Terra.
Não foi, nem é o comu-

nismo, que combate o indus-
trialismo; é o financismo. 
Tanto que este financismo 
foi a razão do retrocesso 
dos EUA e do fim da URSS, 
nestas quatro décadas. Tam-
bém é o neoliberalismo que 
mais prejudica o capitalis-
mo do progresso, do desen-
volvimento tecnológico, da 
produção, da instrução, da 
dignidade e da liberdade 
humana. E este capitalismo 
precisa do Estado, do me-
diador que garanta os direi-
tos, que ofereça segurança e 
limites para que exista ver-
dadeira liberdade em vez de 
novas formas de escravidão, 
uberizadas.

O historiador brasileiro 
Capistrano de Abreu (1853-
1927) cunhou a frase: “A 
mim me interessa o povo, há 
três séculos capado e recapa-
do, sangrado e ressangrado”. 
“(O rio Tietê foi) o rio da 
escravidão dos índios. Está 
muito longe de haver sido 
o Nilo, em cujas margens se 
fundou a nossa civilização”, 
escreveu o pernambucano 
Anníbal Falcão (1859-1900), 
relatado por Capistrano (C. 
de Abreu, Caminhos Anti-
gos e Povoamento do Brasil, 
Civilização Brasileira, RJ, 
1975, 4ª edição).

À farsa da ideologia ne-
oliberal precisamos co-
nhecermo-nos, brasileiros, 
patriotas, estudar o Brasil, 
sua história, suas riquezas, 
encher o peito de orgulho 
de nossa nacionalidade. Não 
buscar em ideologias estran-
geiras o nosso futuro, mas 
em nossas virtudes e defei-
tos, em nossa cultura.

Ative-me ao aspecto da 
energia. Mas em outros mo-
delos também se nos impõe 
a força da colonização. No 
passado representada por 
países: Portugal, Espanha, 
Inglaterra, EUA, mas hoje 
é a ideologia. Ideologia que 
vem corroendo a civilização 
ocidental e incentivando a 
guerra intercontinental deste 
mesmo ocidente com a eurá-
sia. É o fim da humanidade, 
o ideal de uma ideologia da 
concentração de renda. Ne-
omalthusiana, para quem o 
ser humano é um ônus e não 
o objetivo da civilização.

q  Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Se com polícia está ruim, sem ela será pior...
Só na terça-feira (25), 

foram registrados 25 as-
sassinatos no Ceará, um 
número quase sete vezes 
maior que o da terça anterior 
(17), véspera da eclosão do 
motim de policiais que rei-
vindicam melhores salários 
e condições de trabalho. Na 
semana de greve, o estado 
registrou 170 mortes, segun-
do informe da Secretaria es-
tadual de Segurança Pública 
e Defesa Social.

Esses números servem 
para destacar a importância 
dos trabalhos policiais para 
a segurança da população. 
Desde 1997, quando poli-
ciais militares mineiros fiz-

eram a primeira greve e um 
policial morreu baleado em 
passeata, a classe luta por 
avanços salariais e profis-
sionais. Em 12 estados há, 
atualmente, pressão nesse 
sentido, habilmente explo-
rada por políticos que, a nos-
so ver, poderiam até apoiar, 
mas com o cuidado de não 
transformar as reivindica-
ções em plataforma eleitoral.

A polícia existe desde 
que o mundo é mundo, e 
seus profissionais são dife-
renciados. Por isso, eles 
não têm o direito legal de 
entrar em greve e nem de 
fazer ações que reduzam a 
eficiência do seu trabalho. 

É importante que a classe 
observe essa limitação e 
reivindique no estrito terre-
no legal para evitar revezes 
e, principalmente, a morte 
tanto de integrantes da 
classe quanto de pessoas do 
povo como decorrência dos 
movimentos. Em suma: se 
a polícia parar, é o caos e, 
além de patrimônio, vidas 
são colocadas em jogo.

Os governantes não de-
vem se aproveitar desse es-
paço menor de pressão para 
negligenciar as reivindica-
ções pois, aí, não restará 
alternativa diferente do que 
apelar à ilegalidade, com to-
dos os riscos que isso repre-

senta. Não se deve ignorar as 
agruras que o policial passa 
por, sem ganhos suficien-
tes, ter de morar em locais 
perigosos da periferia onde 
nem pode declinar sua pro-
fissão porque seus vizinhos 
são os marginais inimigos 
da corporação, por ter de 
dividir o transporte público 
com aqueles que combate 
profissionalmente e, princi-
palmente, por não conseguir 
pagar suas contas com o que 
ganha. É preciso considerar 
o grande número de suicí-
dios e de moléstias de ordem 
psicológica existente nas 
tropas.

Durante as últimas déca-

das, quando o país caiu nas 
mãos dos demagogos que 
buscaram encurtar a ação 
dos meios de segurança 
pública para com isso ob-
ter votos, todos os poli-
ciais foram prejudicados. 
Mas tudo tem um limite. O 
Ceará já explodiu e outras 
11 unidades da federação 
têm problemas explícitos 
que, não resolvidos, também 
poderão levar ao desastre. 
Governos – federal e estad-
uais – e lideranças políticas 
e sociais devem se preocupar 
com isso. Ouvir e atender 
aos reclamos da classe na-
quilo que for possível. Até 
porque, sem contar com os 

trabalhos dos policiais, a 
vida fica mais difícil para to-
dos e, gradativamente, passa 
a ser mais volátil e a ter valor 
insignificante...

Vale, nesse caso, o velho 
jargão do próprio meio, a ser 
observado tanto por policiais 
quando pelos governantes, 
políticos e cidadãos. “Não 
faça da polícia uma arma; a 
vítima será a sociedade”.

q  Dirceu Cardoso 
Gonçalves

Tenente PM, é dirigente da 
Associação de Assistência 

Social dos Policiais 
Militares de São Paulo 

(Aspomil).
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Devo, não nego,  
mas só sei cobrar

Poderoso na hora de cobrar dívidas (questionáveis) 
dos estados e dos municípios, o Governo Federal descon-
versa quando o débito é no sentido contrário. O rombo 
provocado pela Lei Kandir, que retira impostos estaduais 
das exportações, nunca compensados, soma R$ 700 bil-
hões, pelas contas dos governadores.

É o mais robusto, mas não o único. Precatórios refer-
entes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(Fundef) somam R$ 91,6 bilhões. A dívida se originou 
em ações movidas por municípios contra a União entre 
1998 e 2006. A justiça reconheceu erros do Ministério 
da Educação no cálculo do valor repassado por meio do 
Fundef.

Há até um projeto de lei, o 5733/19, que determina 
que pelo menos 60% dos recursos oriundos de precatóri-
os deverão ser rateados entre os professores da educa-
ção básica da rede pública. O texto foi apresentado pelo 
deputado Bacelar (Pode-BA). Os recursos, uma vez rece-
bidos, devem ter o mesmo tratamento do Fundeb (que 
sucedeu o Fundef), que obriga que pelo menos 60% dos 
repasses anuais a estados e municípios se destinem ao 
pagamento de salários de profissionais do magistério da 
educação básica. “Nada mais cristalino de que os prec-
atórios do Governo Federal no fundo sejam rateados en-
tre os professores”, disse o deputado.

A destinação dos recursos dos precatórios já parou no 
Tribunal de Contas da União. Escritórios de advocacia 
de Alagoas receberam irregularmente, segundo o TCU, 
mais de R$ 147 milhões do Fundef. Os valores referem-
se aos precatórios. O dinheiro não pode ser utilizado para 
outro fim que não a educação.

Sem prestar contas
Segundo o professor universitário venezuelano e ex-

diplomata Ángel Rafael Tortolero, o autoproclamado 
presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, é “um 
ladrão que em apenas um ano conseguiu acumular uma 
grande fortuna com o saque de empresas [venezuelanas] 
no exterior”, disse à agência de notícias Associated Press 
na sexta-feira antes do Carnaval.

Além de os EUA terem entregado a Guaidó o controle 
das participações da Venezuela no Federal Reserve de 
Nova York e das empresas públicas venezuelanas que 
operam fora do país, a Agência dos Estados Unidos para 
o Desenvolvimento Internacional (Usaid), desde o ano 
fiscal de 2017, destinou mais de US$ 656 milhões (R$ 
2,88 bilhões) em “assistência humanitária e de desen-
volvimento”.

Um memorando interno da Usaid obtido pelo The
Los Angeles Times em julho de 2019 indica que fundos 
norte-americanos no valor de cerca de US$ 40 milhões 
(R$ 175,6 milhões) foram alocados especificamente para 
pagar os salários do “governo interino”, tarifas aéreas, 
treinamento em boa governança etc. Até agora, a equi-
pe liderada pelo Guaidó não apresentou relatório sobre 
como está sendo gasto o dinheiro.

Apesar dos sinais evidentes de corrupção, Guaidó é 
apoiado cegamente pelo Governo Bolsonaro.

Banda larga
Analistas de mercado dos EUA estimam que a eco-

nomia mundial pode encolher US$ 2,68 trilhões com 
o coronavírus; mas pode ser que a crise não venha tão 
forte, e as perdas se limitem a US$ 187 bilhões. Ou seja, 
o chute varia entre o PIB do Reino Unido e o de Bangla-
desh.

Rápidas
O IAG promove a palestra “Novos desafios de ven-

das”, com Fernando Marchesini e Basilio Castelo Bran-
co, nesta quinta-feira, às 19h. Inscrições: bit.ly/novos_
desafios_vendas *** Aproveitando as comemorações 
pelo Dia da Mulher, a Clínica Neurovida, no Recreio 
dos Bandeirantes (RJ), realizará, de 9 a 16 de março, a 
Campanha de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero. 
No período, as consultas ginecológicas contarão com o 
exame laboratorial gratuito do preventivo.  Inscrições 
pelo zap (21) 97513-2413 *** O Curso pH está com in-
scrições abertas, até 11 de março, para seu pré-vestibular 
comunitário gratuito. Edital e informações em ph.com.
br *** O BVA Advogados alcançou o sétimo lugar no 
ranking de Private Equity e Venture Capital do TTR 
– Transactional Track Record, ranking que lista os es-
critórios que mais fizeram transações no setor de fusões 
e aquisições, private equity e venture capital. A banca 
assessorou empresas que, no ano passado, movimenta-
ram R$ 618 milhões em 11 transações. Felipe Barreto 
Veiga, sócio-fundador do BVA Advogados, ficou em 11º 
lugar na edição 2019 do ranking brasileiro de Fusões e 
Aquisições.

SPE 31 SANTOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ/ME 18.833.366/0001-07 - NIRE 35.300.464.524

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

Ficam os senhores acionistas da SPE31 Santos Empreendimento Imobiliário
S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Osvaldo Cruz, Estado de São 
Paulo, na Avenida Felipe Carmona, nº 1.595, salas 7 e 8, Centro, CEP 17.700-000, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.218.518/0001-48 (“Companhia”), convocados para 
participar da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, que será 
realizada na Avenida Marechal Câmara, nº 160, Sala 1519 (Parte), Centro, Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.020-907, novo endereço da 
sede social da Companhia, no dia 13 de março de 2020, às 10h00min, tendo por 
objeto a seguinte Ordem do Dia: (a) aprovar a alteração do endereço da sede social 
da Companhia e a consequente alteração dos Artigos 2º e 40 do Estatuto Social da 
Companhia; (b) aprovar a alteração dos jornais onde serão realizadas as publicações 
da Companhia; (c) aprovar a alteração do objeto social da Companhia a consequente 
alteração do Artigo 3 do Estatuto Social da Companhia; (d) aprovar a alteração da 
redação do caput do Artigo 9 do Estatuto Social da Companhia para consignar que 
os acionistas poderão participar de assembleias gerais da Companhia por meio de 
conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação 
que permita a interação com os demais acionistas; (e) aprovar a alteração do prazo 
de mandato unificado do Conselho de Administração da Companhia e a conse-
quente alteração do caput do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; (f) aprovar 
a alteração do prazo de mandato dos Diretores da Companhia e a consequente 
alteração do caput do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia; (g) aprovar a 
eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia; e (h) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em 
razão das alterações constantes dos itens anteriores. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro 
de 2020. Brasil Equity Properties Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia, (por: BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda.). Fabio Vilela 
de Morais, Membro Efetivo do Conselho de Administração 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 E PRIMEIRA ASSEMBLEIA 

GERAL EXTRAORDINARIA DE 2020 DA UNIPROP COOPERATIVA 
HABITACIONAL DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES  
O presidente em exercício da UNIPROP – COOPERATIVA HABITACIONAL 
DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES cooperativa sem fins lucrativos 
enquadrada na Lei 5.764/71, CNPJ 24.166.590/0001-95, NIRE 33400054725, 
com sede na Travessa Vila Iboty nº 30, sala 201, Centro, Nova Iguaçu/RJ, CEP 
26255-240, convoca todos os seus 24 (Vinte e quatro) membros em pleno 
gozo dos seus direitos cooperativados, para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 2020 no dia 14 de março de 2020 a ser realizada 
em sua sede, com primeira chamada às 08h00min, segunda chamada às 
09h00min e terceira e última chamada às 10h00min com qualquer número 
de cooperantes, para deliberar a seguinte pauta: (1) A prestação de contas 
dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício 2019; (2) O balanço e da 
destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso 
exista, com todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 
2019. Logo em seguida no mesmo local, para deliberar na PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2020 a seguinte pauta:
(1) Processo eleitoral com formação de chapas, candidatura, eleição e 
posse para novo mandato da Diretoria administrativa e Conselho Fiscal no 
quadriênio 2020/2024. Nova Iguaçu/RJ, 04 de março de 2020. 

Wagner Souza de Mendonça
CPF 088.210.247-84 – Diretor Presidente da UNIPROP.

COOPARK – Coop. dos Guardadores de Veículos Automotores Ltda.
Profissão Regulamentada decreto 79.797 de 08/06/1977

CNPJ: 04.592.706/0001-40 – NIRE: 3340003894-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPARK – COOPERATIVA DOS GUARDADORES DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, no uso das suas atribuições estatu-
tárias que lhe confere o art.38, convoca os sócios para AGE, a realizar-se 
no dia 21 de março de 2020, na sua sede social localizada na Av. Brás de 
Pina 24 sala 502 Penha- RJ, com primeira convocação ás 09 horas, com 
no mínimo dois terço (2/3) do total do quadro social; segunda convocação 
as 10 horas  com a metade mais um (1/2 +1) do total quadro social, e ter-
ceira e última convocação ás 11 horas , com quorum mínimo da metade 
(1/2) do quadro total social, para deliberarem sobre o seguintes assuntos: 
1- prestação de contas do exercício de 2014 à 2019, acompanhado do 
parecer do Conselho Fiscal  2- Relatório de Gestão;  3-  Balanço; 4- De-
monstrativo de Sobras ou Perdas; 5- Eleição de Nova Diretoria; 6- Eleição 
de Conselho Fiscal; 7- Ingresso de Novos Sócios; 8- Desligamento de 
Sócios. Rio de Janeiro, 02 de março de 2020.

Mariano Ferreira dos Santos
Diretor Presidente

Resistência à agenda neoliberal
Partidos de 
oposição pedem 
defesa da 
democracia, dos 
direitos e do país

Resistir à agenda neo-
liberal, de destruição dos 
direitos do povo e do Esta-
do brasileiro é uma das seis 
recomendações contidas na 
nota conjunta dos partidos 
de oposição, divulgada nesta 
terça-feira, propondo “Uni-
dade em defesa da democra-
cia, dos direitos e do país”.

Ao justificar suas re-
comendações, os partidos 
chamam a atenção que “a 
situação política, econômica 
e social do país é cada dia 

mais grave. O presidente da 
República afronta sistemati-
camente a Constituição e a 
Democracia. Atua para de-
sestabilizar as instituições, 
ao apoiar manifestações 
contra o Congresso e o STF 
e ao incitar ações políticas e 
ilegais nas polícias milita-
res.”

 Segundo a nota, a econo-
mia continua estagnada. “A 
política de austeridade volta-
da aos interesses do sistema 
financeiro drena recursos da 
sociedade. O real se desva-
loriza, não há investimentos 
públicos nem privados, as 
projeções do PIB são min-
guantes.”

 “A vida do povo piora 
com os cortes nos programas 
de proteção social. Milhões 
aguardam na fila do Bolsa 
Família e da Previdência. 
Não há resposta eficaz para 
o desemprego. O trabalho 

é cada vez mais informal 
e precário. A fome voltou 
a atormentar as famílias”, 
acentua o documento. 

Na nota conjunta assi-
nada pelo Partido dos Tra-
balhadores (PT), Partido 
Socialista Brasileiro (PSB), 
Partido Democrático Tra-
balhista (PDT), Partido So-
cialismo e Liberdade (Psol), 
Partido Comunista do Brasil 
(PCdoB), Rede Sustentabi-
lidade (Rede), Partido Ver-
de PV) e Unidade Popular 
(UP), é ressaltado que “dian-
te deste acúmulo de crises, 
que compromete o desenvol-
vimento do país, sacrifica a 
vida do povo e ameaça a pró-
pria democracia, os partidos 
políticos que assinam esta 
nota decidem:

1) Resistir à agenda ne-
oliberal, de destruição dos 
direitos do povo e do estado 
brasileiro; 2) Definir uma 

pauta de atuação conjunta 
no Congresso Nacional em 
defesa do país; 3) Apoiar, 
incentivar e participar dos 
atos e manifestações dos 
movimentos sociais, sin-
dicais e populares convo-
cados para os dias 8 (Dia 
Internacional da Mulher), 
14 (2 anos do assassinato 
de Marielle e Anderson) e 
18 de março (Em Defesa da 
Educação do Serviço Publi-
co); 4) Fortalecer o fórum 
permanente dos partidos 
de oposição para avaliar a 
conjuntura e definir ações 
e manifestações conjuntas; 
5) Construir atos nacionais 
unificados em defesa dos 
direitos do povo, da demo-
cracia e da soberania, com 
todas as forças democráti-
cas; 6) Construir uma polí-
tica unificada de comunica-
ção, fortalecendo a presença 
nas redes sociais.”

Aumento do PIB entre 2,5% e 3% só com reformas
“Se a década de 80 deixou 

uma marca negativa na eco-
nomia brasileira, o período de 
2011 a 2019 também deixou 
rastros de retrocesso.” A con-
clusão é do coordenador de 
Economia Aplicada do do Ins-
tituto Brasileiro de Economia 
(Ibre), da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), Armando Cas-
telar. Segundo o especialista, 
a recente crise fiscal fez com 
que o Brasil entrasse na pior 
recessão da história, de 2014 
a 2016.

“Em nove anos, o PIB 
teve um crescimento mui-
to baixo - 1,39% ao ano - e 

metade desta média veio de 
2010, quando cresceu 7,5%. 
Os anos 80, considerados a 
década perdida, ao menos ti-
nha a crise da dívida para ex-
plicar. Mas nos últimos anos, 
atingimos o menor cresci-
mento do PIB per capita em 
muito tempo (0,6% ao ano)”, 
avalia Castelar. Os recentes 
esforços para acelerar a alta 
do PIB foram importantes e, 
segundo ele, devem elevar o 
potencial de expansão do PIB 
brasileiro para 1,5%. “Mas, 
para um crescimento susten-
tado de 2,5% a 3%, são ne-
cessárias reformas”, destaca 

o pesquisador.
Castelar acredita que o 

consumo das famílias e o 
crédito devem continuar ala-
vancando a retomada con-
forme o resultado do último 
ano. “O momento de con-
fiança do consumidor mos-
tra que esta é a previsão para 
o biênio 2020/2021. Mas a 
principal pergunta é sobre o 
que virá depois, no biênio de 
22/23. Desde que os investi-
mentos caíram na ordem de 
30%, houve uma recupera-
ção muito parcial”, lembra.

Para ele, é o setor privado 
que deveria impulsionar essa 

escalada, mas é difícil, pois o 
ambiente para se empreender, 
na sua visão, é um desastre. 
“Há também um manicômio 
tributário gerado pelas cons-
tantes mudanças de regras e 
pelo fato de as mesmas não 
serem muito claras, causando 
insegurança jurídica. Assim, o 
investidor quer apostar dentro 
de um prazo máximo de um 
par de anos, pois não sabe até 
quando o que vale agora não 
será alterado. É um freio gi-
gantesco”, ressalta Castelar, 
que defende regras estáveis e 
claras para deixar o mercado 
confiante sobre o futuro.

Mais de 90% das empresas do sul da China retomaram o trabalho
Até esta segunda-feira (2), 

91,2% das empresas na Pro-
víncia de Guangdong, no sul 
da China, já tinham retoma-
do o trabalho, informaram 
nesta terça as autoridades. O 
Departamento dos Recursos 
Humanos e da Seguridade 
Social local afirmou que a 
proporção subiu 45,7 pontos 
percentuais em relação a 17 
de fevereiro, quando a re-
tomada do trabalho ganhou 
mais fôlego.

À província Guangdong, 
um grande ímã para migran-
tes de outras províncias, vol-
taram 6,94 milhões de traba-
lhadores não locais, disse a 
entidade, citando uma pes-
quisa que cobre 15 mil em-
presas.

Todos os anos, milhões de 

trabalhadores chineses retor-
nam à cidade natal no feria-
do da Festa da Primavera, de 
uma semana, mas em 2020 
o surto do novo coronavírus 
levou a China a estendê-lo, e 
muitas fábricas e empresas 
não reabriram até 10 de fe-
vereiro.

Conforme a agência Xi-
nhua, muitas prefeituras fre-
taram trens e aviões e ofere-
ceram subsídios e isenções 
de taxas para ajudar as em-
presas a trazerem de volta os 
trabalhadores e garantir uma 
reabertura sem problemas, 
ao mesmo tempo fortalecen-
do as medidas preventivas e 
de controle para minimizar 
os riscos de infecção.

As instituições finan-
ceiras em Beijing aumen-

taram a oferta de crédito e 
reduziram os custos de fi-
nanciamento para empresas 
culturais e turísticas afeta-
das pela epidemia do novo 
coronavírus, como parte das 
medidas da cidade para aju-
dar as empresas em tempos 
difíceis.

He Tongbao, vice-chefe 
do Escritório de Operações 
do Banco Popular da China 
(BPC) em Beijing, disse que 
a instituição exige que todos 
os bancos dentro de sua ju-
risdição tenham pelo menos 
um aumento de 15% em 
relação ao ano anterior em 
empréstimos pendentes para 
indústrias culturais e relacio-
nadas, assim como no núme-
ro de mutuários em 2020.

Reembolso com antece-

dência, suspensão e adia-
mento dos empréstimos não 
são incentivados para em-
presas culturais com boas 
perspectivas, mas tempo-
rariamente em dificuldades 
devido à epidemia.

Os bancos são encora-
jados a reduzir adequada-
mente as taxas de juros dos 
empréstimos e as taxas de 
comissão para aliviar a pres-
são financeira sobre as em-
presas culturais.

O Escritório de Operações 
lançou um sistema de solici-
tação online de necessidades 
de financiamento corporati-
vo em 25 de fevereiro e rece-
beu solicitações de mais de 
200 empresas até o final do 
mês, com empresas culturais 
representando quase 20%.
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Então, é Carnaval… (II)
– O Carnaval brasileiro sempre foi um momento de li-

vre (livre até a página quatro...) manifestação de opiniões 
e de intenções contidas, às vezes, sob sete chaves no ar-
mário do controle social, familiar, religioso etc etc.

– Na atualidade, o que se observa é um tipo de ressur-
gimento do Carnaval de rua, em cidades e bairros onde, 
antes, só havia silêncio, ainda que se perceba que pular 
Carnaval não é a única intenção, sobretudo entre os pro-
dutores. Acontece com a manifestação dos mesmos fe-
nômenos que um dia serviram para explicar o “fim” do 
Carnaval de rua, como a violência urbana, o uso abusivo 
de bebidas alcoólicas e outros tóxicos ilícitos, desconfor-
to, dificuldades com acessibilidade, dinheiro curto e por 
aí vai.

Edorézio
No subúrbio distante da “república independente” de 

Del Castillo, no Rio de Janeiro (hoje não é mais distante, 
pois a medida não é geográfica) onde habitei a maior par-
te da minha infância, havia um tipo, desses que só surgem 
no Carnaval, que se instalava nos caminhos mais movi-
mentados do bairro, durante os três dias da festa, com uma 
crítica ácida sobre algum aspecto da República. Durante 
os dias do ano, era um respeitável e discreto senhor, até 
que o Carnaval chegava. Aqueles três dias eram de brilho 
intenso dele, fantasiado, engraçado e ácido. O seu nome 
já era carnavalesco. Edorézio.

Sustentabilidade e outras virtudes
Durante os anos da ditadura, da qual devemos ter ódio 

e nojo (nas palavras do presidente da Assembleia Nacio-
nal Constituinte, Dr. Ulysses Guimarães), fomos levados 
a calar ou dissimular para sobreviver, e até surpreende, 
como hoje a crítica social, política, religiosa etc. ressurgiu 
bem elaborada e com instituições muito mais responsá-
veis quanto ao seu papel nas comunidades.

No Rio
De novo, as escolas de samba do Rio, de São Paulo e de 

outras cidades deram um show de organização, talento e 
responsabilidade. A alta frequência com que temas como 
empoderamento de mulheres, preservação do meio am-
biente e sustentabilidade, promoção da liberdade religiosa 
e reverência à ancestralidade africana ou indígena figura-
ram nos enredos parece ser uma opção recompensadora 
também.

No Rio, ganhou a Viradouro. Seu enredo, Viradouro 
de alma lavada, concebido pelos carnavalescos Marcos e 
Tarcísio, falou sobre o grupo das Ganhadeiras de Itaupã, 
quinta geração de mulheres que lavam roupa na Lagoa 
do Abaeté e prestam outros serviços, arrecadando assim 
o necessário para a compra de sua alforria, no período da 
escravidão.

Em São Paulo
Em São Paulo, ganhou a escola Águia de Ouro (pela 

primeira vez nos seus 43 anos de existência) com o enre-
do concebido pelo carnavalesco Sydnei França, O Poder 
do Saber – Se saber é poder…Quem sabe faz a hora, não 
espera acontecer, com destacada reverência ao educador 
Paulo Freire.

A baiana trans
Emblemática polêmica observou-se no autoproclama-

do “segundo melhor Carnaval do estado”, na cidade de 
Nova Friburgo. Lá, onde quatro agremiações concorre-
ram pelo campeonato no grupo Especial, uma das esco-
las, a Unidos da Saudade (segunda colocada), entrou com 
recurso contra outra escola, a Alunos do Samba (terceira 
colocada). Tudo por que esta teria infiltrado um homem 
na ala das baianas, como participante, o que não é per-
mitido pelo regulamento da Liga. O homem em questão 
é Francisca de Souza (37 anos), mulher transgênero com 
registro civil da mudança. A escola reclamante meteu os 
pés pelas mãos, tentando justificar a sua iniciativa, ante as 
muitas acusações de preconceito. Negou-as, argumentan-
do que “na década de 80, fazia concursos de beleza gay.” 
O recurso da reclamante não teve acolhimento pela Liga.

Cocô de cachorro na calçada
Entre as virtudes mais demandadas nos desfiles das es-

colas, figura a sustentabilidade. A palavra está definitiva-
mente incorporada às preocupações cotidianas das comuni-
dades e é falada e repetida com naturalidade. Confunde-se, 
no entanto, com outras iniciativas que limitam o seu alcan-
ce. É como se não recolher o cocô do cachorrinho de esti-
mação da calçada fosse uma agressão à sustentabilidade.

No âmbito das escolas de samba, o alcance da susten-
tabilidade está circunscrita a reutilizar o chassi dos carros 
alegóricos do carnaval anterior, a substituir por penas arti-
ficiais as penas de faisão e de outras aves das fantasias das 
rainhas de bateria e dos destaques e, finalmente, a utiliza-
ção do maior número possível de garrafas PET recicladas 
nas fantasias e alegorias da escola.

Bom que o conceito tenha sido acolhido de forma 
amistosa pelas comunidades, mas sustentabilidade é mui-
to mais do que isso. Tão importante que deveria ser um 
quesito de avaliação dos desfiles. Ou mais, um pré-requi-
sito como é o tempo de desfile em que, para cada minuto 
extrapolado, a escola paga uma penalidade corresponden-
te a 0,1 ponto. No caso, bonificar com frações de pontos a 
escola que atingir o índice-sarrafo de desempenho. E este 
índice incluiria dimensões críticas da sustentabilidade, a 
exemplo do uso de energia (relativo, por sambista desfi-
lante), quilos de lixo gerados no desfile (relativo por sam-
bista), uso de matéria obtida de animal (com sofrimento), 
transporte dos passistas para o desfile e disponibilizado 
para o retorno do desfile, e outros indicadores de dimen-
sões desejáveis.

Feliz Ano Novo!!!
 Fonte: Coad
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CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
04 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 

jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 3º decêndio 
de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

05 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA 
COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos 
e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de 
peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção 
na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de fevereiro/2020.

06 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET 
- PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de direito público da administração direta, 
autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações 
internacionais, até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de 
implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de 
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Seguro-
desemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada 
em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas 
ocorridas a partir da competência janeiro/2020 passa a ser cumprida por meio do eSocial, 
em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que 
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de 
trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de encerramento, por meio do Sirett, até o 
último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa 
de trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 
2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de 
autorização deve ser feita com antecedência mínima de 5 dias de seu início, e quando se 
tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo 
final inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior 
a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico que recolherá pelo Simples 
Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser 
transmitido com as informações à Previdência Social, e quando não existir fato gerador de 
contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente 
bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS 
OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais, no caso de não haver sido 
registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e 
retificações no mês de fevereiro/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – 
Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório 
deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos 
casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na 
serventia. Os Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação 
em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de 
fevereiro/2020.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês 
de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores domésticos com expediente aos sábados, desde que 
NÃO utilizem via bancária, podem efetuar o pagamento no dia 7.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - 
PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do 
valor devido será gerado pelo aplicativo específico disponibilizado no endereço eletrônico 
https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem 
justa causa ou por culpa do empregador (rescisão indireta); e 
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram juros sobre o capital próprio a 
beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas 
deverão encaminhar ao Sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa 
entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de 
fevereiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no Brasil, autorizadas a operar transporte 
rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos 
que pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário 
transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai, considerado 
como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de 
transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos 
durante o mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

13 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física 
ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de 
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como 
aquelas signatárias de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com 
residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a 
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de 
fevereiro/2020, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, 
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos 
especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; cessão e 
licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em 
geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que realizem negócios em nome próprio, as 
entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais 
com empregado, os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem 
produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda, no varejo, 
a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das 
contribuições previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 
2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018 com faturamento acima de R$ 
78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da 
DCTFWeb), e de R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de 
implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as 
informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas 
jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da Contribuição Previdenciária sobre 
a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das 
contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas 
jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições. 
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo 
estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação 
(SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além 
da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados 
a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes sujeitos passivos, ainda que 
imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de 
mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária 
substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham 
recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, 
publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva 
que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso 
de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em 
qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos 1 associação desportiva que 
mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja 
retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes 
do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo 
Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As 
entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações 
relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização. 
eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de fevereiro/2020, exceto nas hipóteses 
previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas 
até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos 
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou 
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos 
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou 
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos 
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou 
pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos 
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.

eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas 
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos 
do cronograma de implantação do eSocial, em substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 1º decêndio 
de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de 
máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 
8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os 
fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram 
a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de 
autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

16 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E 
FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes individuais, quando for o caso, e 
facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribuição 
previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: 
Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado especial, o 
adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas 
obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, 
com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. O produtor rural, 
pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada 
dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra ou 
empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços 
no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclusive 
associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços 
sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito 
privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras pessoas jurídicas 
de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, 
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, 
assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de 
contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de 
serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês 
de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o 
Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as 
imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, 
inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos 
sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, 
inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital 
próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos 
distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado 
doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendário, bem como 
aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não 
identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, 
bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agências de 
fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, 
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, 
cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes 
autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar 
privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS 
OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado do IRPJ, 
da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais 
no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 1º da 
Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/
Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem 
cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias decorrentes 
dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno 
porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; instituições 
autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra 
e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e 
assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, 
junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra 
instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do 
ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores 
mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo 
financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 2º decêndio 
de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, 
industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham prazos 
específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e aplicações 
financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de 
capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em 
concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses prêmios; e de multa 
ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado 
e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto instituições 
financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, 
inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo do PIS-
Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida 
Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - 
PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 2402.20.00 da 
Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle 
e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de Controle de Produção de 
Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas 
no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

30 SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que optarem pela manutenção de serviço único 
de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação 
da Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde 
no trabalho,um programa bienal de Segurança e Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.
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JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL 
DA REGIONAL DE MADUREIRA/RJ

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento 
Sumário proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICENTE 
DE CARVALHO contra CLAUDIO DECARO BERRONDO, ILSON 
SEBASTIÃO BERRONDO  e GLÓRIA DECARO BERRONDO 
(Processo nº 0000597-09.2001.8.19.0202), na forma abaixo: O Dr. 
RICARDO LAFAYETTE CAMPOS, Juiz de Direito da Sexta Vara 
Cível Regional de Madureira/RJ, FAZ SABER aos que presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a  CLAUDIO DECARO BERRONDO, ILSON 
SEBASTIÃO BERRONDO  e GLÓRIA DECARO BERRONDO, de 
que o Pregão será realizado no dia 17.03.2020, às 11:30 horas, 
no Átrio do Fórum, à Av. Ernani Cardoso, nº 152 - térreo (hall dos 
elevadores) – Cascadura/RJ., pela Leiloeira Pública ANDRÉA 
ROSA COSTA, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 24.03.2020, no mesmo horário e local, pela 
oferta de 50% (Art.886, V c/c Art.891 do CPC), o imóvel situado 
na Avenida Vicente de Carvalho, nº 689 – Apartamento 705 do 
bloco I, c/ direito a 01 vaga de garagem – Vicente de Carvalho/
RJ.,  penhorado e avaliado no supra mencionados autos, pelo 
valor atualizado de R$ 197.436,49. De acordo com o 8º RGI (Mat. 
140940), o imóvel está em nome dos executados; consta no R-2 
Hipoteca em favor a Caixa Econômica Federal; no R-4 penhora 
desta Ação e consta prenotada uma Averbação Judicial da 4ª 
VC REG Jacarepaguá (Proc nº 0010083-10.2004.8.19.0203), 
em nome de Francisco Xavier Incorporação e Participações 
Ltda.; consta que o imóvel tem direito a 01 vaga de garagem. 
Às fls.400, o Autor informa que não consta inscrição de IPTU do 
imóvel, uma vez que nunca foi ocupado pelos titulares do imóvel, 
e portanto nunca requereram sua inscrição junto à Prefeitura do 
Rio de Janeiro. A venda será livre e desembaraçada de débitos 
condominiais, conforme determina o Art.908 § 1º do CPC, bem 
como de débitos de IPTU e taxa de incêndio, de acordo com o 
Art. 130 do CTN. As certidões de que trata a Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral de Justiça serão lidas pela 
Sra. Leiloeira no ato do pregão e encontram-se nos autos.
Condições de leilão: À vista (Art.892 do CPC), e/ou ainda de 
acordo com o Art.895, I, II, do CPC. 5% de comissão a Leiloeira, e 
custas de cartório de 1% até o máximo permitido por lei, que serão 
pagas pelo Sr. Arrematante. Para conhecimento foi expedido este 
Edital. Outro na íntegra está afixado no Átrio do Fórum e nos autos 
acima. Ciente que este Juízo funciona na Av. Ernani Cardoso nº 
152 – Cascadura/RJ /RJ., 30/01/2020. Eu, Claudia Yoselli Lopes 
dos Reis (Mat. 01-20320), chefe da serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. (as.) Dr. Ricardo Lafayette Campos – Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL 
DA REGIONAL DE MADUREIRA/RJ

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento 
Sumário proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR 
BRAZ PINA contra HELENA CRISTINA BATISTA DE ARAÚJO 
(Processo nº 0012377-09.2002.8.19.0202), na forma abaixo: O Dr. 
RICARDO LAFAYETTE CAMPOS, Juiz de Direito da Sexta Vara 
Cível Regional de Madureira/RJ, FAZ SABER aos que presente 
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
especialmente a  HELENA CRISTINA BATISTA DE ARAÚJO, de 
que o Pregão será realizado no dia 17.03.2020, às 11:30 horas, 
no Átrio do Fórum, à Av. Ernani Cardoso, nº 152 - térreo (hall dos 
elevadores) – Cascadura/RJ., pela Leiloeira Pública ANDRÉA 
ROSA COSTA, será apregoado e vendido a quem mais der acima 
da avaliação, ou no dia 24.03.2020, no mesmo horário e local, pela 
oferta de 50% (Art.886, V c/c Art.891 do CPC), o imóvel situado 
na Avenida Bras de Pina, nº 611 – Apartamento 204 – Penha 
Circular/RJ.,  penhorado e avaliado no supra mencionados autos, 
pelo valor atualizado de R$ 266.633,31. De acordo com o 8º RGI 
(Mat. 137166), o imóvel está em nome da executada; consta no 
R-2 Hipoteca em favor a Caixa Econômica Federal; no R-4 penhora 
da 3ª Vara Federal (Proc nº 2003.51.01.003277-0) proposta pela 
Caixa Econômica Federal contra a executada (constando no 
sistema que foi quitado); no R-5 penhora desta Ação e prenotação 
da 12ª VFP (Proc nº 2003.120.038174-3) em nome do Município do 
Rio de Janeiro (arquivado desde 2015). De acordo com a Certidão 
de Situação Fiscal e Enfitêutica consta débitos de IPTU referente 
a 02 cotas e 2019 e o exercício de 2020, que perfaz o valor de R$ 
511,68 (quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos), mais 
acréscimos legais. E conforme o FUNESBOM apresenta débito 
referente aos exercícios de 2016 à 2019, no valor aproximado 
de R$ 371,11 (trezentos e setenta e um reais e onze centavos), 
mais acréscimos legais. A venda será livre e desembaraçada de 
débitos condominiais, conforme determina o Art.908 § 1º do CPC, 
bem como de débitos de IPTU e taxa de incêndio, de acordo com 
o Art. 130 do CTN. As certidões de que trata a Consolidação 
das Normas da Corregedoria Geral de Justiça serão lidas pela 
Sra. Leiloeira no ato do pregão e encontram-se nos autos.
Condições de leilão: À vista (Art.892 do CPC), e/ou ainda de 
acordo com o Art.895, I, II, do CPC. 5% de comissão a Leiloeira, e 
custas de cartório de 1% até o máximo permitido por lei, que serão 
pagas pelo Sr. Arrematante. Para conhecimento foi expedido este 
Edital. Outro na íntegra está afixado no Átrio do Fórum e nos autos 
acima. Ciente que este Juízo funciona na Av. Ernani Cardoso nº 
152 – Cascadura/RJ /RJ., 30/01/2020. Eu, Claudia Yoselli Lopes 
dos Reis (Mat. 01-20320), chefe da serventia, o fiz datilografar e 
subscrevo. (as.) Dr. Ricardo Lafayette Campos – Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DO IBEU 

 Pelo presente edital ficam convocados todos os professores do INSTITUTO 
BRASIL-ESTADOS UNIDOS (IBEU), associados ou não ao Sindicato, a comparecerem 
à Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 20 de março de 2020, 
às 17h30 em primeira convocação e às 18h em segunda e última convocação, no 
auditório do Sinpro-Rio, sito na Rua Pedro Lessa, 35, 3º andar, Centro, para delibe-
rarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
 
1- aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do IBEU, 
com vistas à abertura do processo de negociação coletiva para a data-base de 
2020;
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de nature-
za econômica autorizando o desconto em folha; 
3- autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar 
acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais para preser-
vação da data-base através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Cole-
tivo, podendo no mesmo celebrar acordo;
4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de con-
vencimento ao bom desenvolvimento do processo negocial;
5- outros assuntos ligados à negociação coletiva de data-base.

      Esta convocação é feita na forma do Estatuto da entidade notadamente 
quanto ao quorum de deliberação e  dentro dos termos da Lei 7783 de 28 de 
junho de 1989 e do Estatuto do Sinpro-Rio.

Rio de Janeiro, 04 de março de 2020
Oswaldo Teles - Presidente

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA 
DE DUQUE DE CAXIAS - RJ EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E 
INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da 
Ação de Cobrança proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
CENTRO COMERCIAL 25 DE AGOSTO que move em face de 
TERRAPLANAGEM INDÚSTRIA E COMERCIO CARNEIRO 
PRATA LTDA (processo nº 0064447-12.2012.8.19.0021) na forma 
abaixo: O DR. PAULO JOSE CABANA DE QUEIROZ ANDRADE, 
Juiz de Direito Titular na segunda Vara Cível da Comarca de 
Duque de Caxias, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, Especialmente 
ao executado: TERRAPLANAGEM INDÚSTRIA E COMERCIO 
CARNEIRO PRATA LTDA ( CNPJ: 30.603.302/0001-15), que no 
dia 10/03/2020 às 14:00 horas, no Átrio do Fórum da Comarca 
de Duque de Caxias, sito à Rua General Dionísio nº 764 – 25 De 
Agosto – Duque de Caxias - Rio de Janeiro– RJ . pela Leiloeira 
Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o 
nº 175, com endereço na Rua República do Líbano nº16, salas: 
501/502 - Centro/RJ. Telefone: (21) 3357-6484 e (21) 2721-3828, 
E-mail: contato@facanhaleiloes.com.br, site: www.facanhaleiloes.
com.br na Modalidade: “LEILÃO PRESENCIAL”, obedecendo 
aos artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, será 
apregoado e vendido a quem mais der à partir da avaliação, ou 
no dia 16/03/2020 no mesmo horário e local, será realizado o 2º 
leilão pela melhor oferta, à partir de 50% da avaliação, dos imóveis 
descritos e avaliados, como seguem os : AUTOS DE AVALIAÇÃO,
na forma abaixo: (DIREITO E AÇÃO) IMÓVEIS LOCALIZADOS 
NA AVENIDA BRIGADEIRO LIMA E SILVA Nº 1204 – DUQUE 
DE CAXIAS – RJ. – IMÓVEL(I) SALA N° 505,  AVALIADO EM 
R$90.000,00(NOVENTA MIL REAIS). IMÓVEL (II) SALA N° 608,
AVALIADO EM R$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS). 
IMÓVEL (III) SALA N° 812  AVALIADO EM R$150.000,00 (CENTO 
E CINQUENTA MIL REAIS) DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam 
as partes em especial o executado INTIMADO por intermédio do 
presente Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência 
contida no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, 
aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte. Para 
que produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se 
devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha 
_____, pelo Responsável do Expediente – Rodrigo Pau Brasil 
_______ (Mat.01/26018), e pelo MM. Dr. Paulo José Cabana de 
Queiroz Andrade - Juiz de Direito _

Volta às aulas: maioria pretende gastar 
até R$ 500 em material escolar

Empresariado do comércio do Rio está mais confi ante

As compras em lojas físi-
cas especializadas ou de de-
partamentos lideraram a pre-
ferência dos consumidores 
brasileiros quando o assun-
to é material escolar. Pouco 
mais de 81% das pessoas 
ainda preferem adquirir os 
itens básicos para a volta às 
aulas pessoalmente, de acor-
do com o levantamento rea-
lizado junto a consumidores 
de todo o país para mapear 
o comportamento e intenção 
de compra , realizada pela 
plataforma ShopFully, fon-
te primária de informação 

para quem quer encontrar 
produtos, ofertas e novida-
des sobre estabelecimentos 
comerciais de forma geolo-
calizada.

O principal motivo para 
comprar material escolar 
pessoalmente é a possibili-
dade de ver e testar os pro-
dutos, de acordo com 45% 
dos entrevistados. Além dis-
so, 42% revelam que gostam 
de levar os itens da lista para 
casa na hora, enquanto 23% 
gosta de negociar descontos 
com os vendedores no local.

Em contrapartida, os con-

sumidores que optaram por 
compras on-line procuraram 
aproveitar promoções e des-
conto (50%), comodidade 
(25%), além de evitar gastos 
com deslocamento (12,5%) 
e fugir da abordagem dos 
vendedores (12,5%).

A pesquisa da plataforma 
ShopFully revela, ainda, que 
somente 16,2% das pessoas 
realizou as compras de mate-
rial escolar em dezembro de 
2019. A grande maioria foi 
às compras primeiras sema-
nas de 2020 (62%) e cerca 
de 22% esperaram fevereiro 

chegar para ir atrás da lista 
de volta às aulas.

O método de pagamento 
favorito entre os consumi-
dores é o cartão de crédito 
(45%), seguido pelo paga-
mento em dinheiro (33%) e 
em cartão de débito (21%). 
A maioria dos brasileiros irá 
gastar até R$ 500 (78%), mas 
13% dos entrevistados afirma 
ter gasto até R$ 1.000 em ma-
terial escolar neste ano.

No Top of Mind da pes-
quisa, marca mais citada é a 
Faber Castell (43%), seguida 
de Tilibra (17%) e Bic (7%).

O Índice de Confiança 
do Empresário do Comér-
cio (Icec-RJ) para o Estado 
do Rio de Janeiro, regis-
trou, em fevereiro, cres-
cimento igual a 0,9 ponto 
frente a janeiro e atingiu 
125 pontos, melhor resulta-
do para o mês desde 2014. 
O levantamento é do Insti-
tuto Fecomércio de Pesqui-
sas e Análises (IFec-RJ), da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Rio de Janeiro 
e apurado pela Confedera-
ção Nacional do Comércio 
(CNC).

O alto valor do índice foi 
influenciado principalmen-
te pelos itens que sinteti-
zam as expectativas do em-

presariado para o futuro da 
economia, do seu setor e da 
sua empresa. O resultado 
pode refletir, parcialmente, 
o ambiente ainda reformis-
ta do legislativo nacional, 
que, em outubro do ano 
passado, aprovou a reforma 
da previdência e instalou, 
no dia 19 de fevereiro, co-
missão mista para análise 
da reforma tributária. No 
entanto, o IFec acredita 
que o otimismo no futuro 
se deve, primordialmente, à 
queda da taxa de juros, uma 
vez que o barateamento do 
crédito tende a ser bastante 
benéfico para o setor de co-
mércio varejista.

O item nível de inves-
timento da empresa subiu 

pela oitava vez consecutiva 
e atingiu 99 pontos. Esse 
crescimento é contemporâ-
neo à redução mais recente 
da taxa de juros (iniciada 
em julho), o que pode in-
dicar que as decisões de in-
vestimento do setor podem 
estar respondendo à queda 
da taxa de juros.

Conforme já aponta-
do pelo instituto, o ano de 
2020 não contará com es-
tímulos à demanda privada 
adicionais à redução da taxa 
de juros (em 2019, o gover-
no federal liberou o acesso 
aos recursos do PIS-Pasep 
e FGTS). Por esta razão, a 
recuperação da confiança 
será ainda mais importante 
para que a redução da taxa 

de juros se transforme de 
fato em ampliação da de-
manda agregada.

A recuperação da con-
fiança no Rio de Janeiro, 
por sua vez, dependerá for-
temente de dois fatores im-
portantes para a economia 
do estado: os desdobramen-
tos da Ação Direta de In-
constitucionalidade 4917, 
a ser julgada no dia 24 de 
abril pelo STF e que versa 
sobre a modificação das 
regras de distribuição dos 
royalties e da participação 
especial dos estados brasi-
leiros; e a permanência ou 
não do Estado do Rio no re-
gime de recuperação fiscal, 
a ser discutida em setembro 
deste ano.

Ovos de Páscoa fi cam 
2% mais caros em 2020

A Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) acre-
dita que o preço dos ovos de 
Páscoa deverá girar em torno 
de +2% com relação a 2019. 
“Apesar do preço do preço 
do cacau e açúcar se manter 
estável nos últimos 12 me-
ses, a alta recente do dólar 
contrabalanceia o preço para 
o consumidor como corantes 
e leite”, explica o economis-
ta da Apas, Thiago Berka.

Ele lembra que o valor 
dos ovos nos mercados não 
é tabelado, portanto, a Apas 
aconselha sempre o consu-
midor pesquisar antes de 
comprar.

A Páscoa é a segunda me-
lhor data do varejo alimentar 
no Brasil depois apenas do 
Natal. Na análise de quanto 
os meses de março e abril 
faturaram, em 2019, houve 
crescimento de +5,1%, mais 
que a média anual, enquanto 
o Natal representou 23%.

Segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Chocolates, Amendoim e 
Balas (Abicab), 76% das 
vendas de ovos devem acon-
tecer nos supermercados, 
que enfrentam competição 
com lojas especializadas e 
produções de microempre-

endedor individual (MEI). 
Esse é um dos motivos que 
fez os supermercadistas di-
minuírem a área destinada 
para os produtos sazonais 
desde 2015. Berka explica 
que a produção de ovos teve 
uma forte redução de 80 mi-
lhões para 36 milhões e isso 
obrigou as lojas a tomarem 
uma série de decisões. Entre 
elas: diminuição do estoque 
adquirido de chocolate; di-
minuição dos ovos acima de 
750g e 1kg, que têm menor 
giro; maior estoque de ovos 
menores, de até 170 gramas; 
apostar em ovos infantis que 
tenham maior valor agrega-
do, como brindes e brinque-
dos; melhor uso de ilhas de 
produtos com sortimento 
misturado, para gerar com-
pras de impulso ou combina-
das (café, vinhos, etc); e dar 
destaque para barras mais 
gourmets e caixas de choco-
late.

Na Quaresma (período em 
que católicos não consomem 
carne vermelha) a previsão 
do aumento de ovo é entre 
+6% e +8%, item que nos 
últimos 12 meses registrou 
+27,32% no preço. Outro 
item muito consumido neste 
período são os peixes. 

Marcelo Camargo/ABr
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA ALIANÇA FRANCESA 

Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da Associação de Cul-
tura Franco-Brasileira Alliance Française RJ, associados ou não do Sindicato, a compa-
recerem à Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 14 de março de 
2020, às 13h em primeira convocação e às 13h30 em segunda e última convocação, no 
auditório do Sinpro-Rio, sito na Rua Pedro Lessa, 35, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1- aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção da Alliance Fran-

çaise, com vistas à abertura do processo de negociação coletiva para a data-base de
2020;
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de natureza eco-
nômica autorizando o desconto em folha; 
3- autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar acordo 
coletivo, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais para preservação da data-
-base através da instauração de protesto judicial e do Dissídio Coletivo, podendo no
mesmo celebrar acordo;
4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento ao 
bom desenvolvimento do processo negocial;
5- debater outros assuntos ligados à negociação coletiva da data-base.
6- apoiar e/ou aderir ao movimento grevista do dia 18 de março de 2020 em todos
os estabelecimentos de ensino particulares da Aliança Francesa, na base territorial do 
Sinpro-Rio.

Esta convocação é feita na forma do Estatuto da entidade notadamente quanto ao 
quorum de deliberação e dentro dos termos da Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e do 
Estatuto do Sinpro-Rio.

Rio de Janeiro, 04 de março de 2020
Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

     Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da Educação Básica 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), com exercício do magistério 
nas Escolas, bem como nos estabelecimentos ou nas instituições de ensino deste 
seguimento no Município do Rio de Janeiro, associados ou não ao Sindicato dos 
Professores do Município do Rio de Janeiro e Região – SINPRO-RIO, a comparecerem à 
Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 14 de março de 2020, às 10h 
em primeira convocação, e às 10h30  em segunda e última convocação, com qualquer 
número de presentes, no auditório da Sede do Sindicato, sito a Rua Pedro Lessa, nº 35, 
2º andar - Centro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
         1 - aprovar a pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino (Sinepe-Rio), com vistas à abertura do processo de negocia-
ção coletiva para data-base de 2020;
 2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sin-
dicato, de natureza econômica autorizando o desconto em folha;  
 3 – autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, celebrar con-
venção coletiva, bem como autorizar a adoção de medidas  judiciais para preservação 
da data-base por meio da instauração de protesto judicial e Dissídio Coletivo, podendo 
celebrar acordo no Dissídio;
 4 – discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimen-
to para o bom desenvolvimento do processo negocial;
 5 – debater outros assuntos ligados à negociação coletiva correspondente à data-
-base.
 6 - apoiar e/ou aderir ao movimento grevista do dia 18 de março de 2020 em todos os 
estabelecimentos de ensino particulares de Educação Básica da base territorial do Sinpro-
-Rio.
      Esta convocação é feita na forma do Estatuto da entidade notadamente quanto 
ao quorum de deliberação e  dentro dos termos da Lei 7783 de 28 de junho de 1989 e do 
Estatuto do Sinpro-Rio.

Rio de Janeiro, 04 de março de 2020
Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROFESSORES DA CULTURA INGLESA 

 Pelo presente edital ficam convocados todos os professores da SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA S.A., associados ou não ao Sindicato, a compa-
recerem à Assembleia Setorial Extraordinária que se realizará no dia 13 de março 
de 2020, às 17h30 em primeira convocação e às 18h em segunda e última convo-
cação, no auditório do Sindicato dos Professores, sito na Rua Pedro Lessa, 35, 3º 
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
 1- aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada à direção do estabe-
lecimento, com vistas à abertura do processo de negociação coletiva para data-
-base de 2020; 
2- deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuições ao Sindicato, de nature-
za econômica autorizando o desconto em folha; 
3- autorizar a diretoria a promover o processo de negociação coletiva, ce-
lebrar acordo coletivo, bem como autorizar a adoção das medidas judiciais 
para preservação da data-base através da instauração de protesto judicial e 
do Dissídio Coletivo, podendo no mesmo celebrar acordo; 
4- discutir e decidir sobre aspectos da campanha salarial e formas de con-
vencimento ao bom desenvolvimento do processo negocial; 
5- outros assuntos ligados à negociação coletiva de data-base;
6 - apoiar e/ou aderir ao movimento grevista do dia 18 de março de 2020 em 
todos os estabelecimentos de ensino da Cultura Inglesa, na base territorial do 
Sinpro-Rio.
      Esta convocação é feita na forma do Estatuto da entidade notadamente 
quanto ao quorum de deliberação e  dentro dos termos da Lei 7783 de 28 de 
junho de 1989 e do Estatuto do Sinpro-Rio.

Rio de Janeiro, 04 de março de 2020
Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 20
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COOPERADOS.

O Conselho Fiscal da INVERTA - COOPERATIVA DE TRABALHADO-
RES EM SERVIÇOS EDITORIAIS E NOTICIOSOS LTDA , inscrita no 
CNPJ  sob o número 73.904.260/0001-65, na forma do disposto no artigo 
38 da lei 5764/71, bem como, do artigo 21 item II do Estatuto da Cooperati-
va, convoca os Cooperados para se fazerem presentes na 20ª Assembleia 
Geral Extraordinária de Cooperados, que realizar -se-á em sua sede, no 
dia 14.03.2020 às 10 (dez) horas em primeira convocação, e as 11(onze) 
horas em segunda convocação, para tratar da seguinte pauta :01)  Infor-
mes;02) Mudança de endereço / Alterações Estatutárias; 03) Exclusão e 
Admissão de cooperados; 04) Aprovação dos balancetes de 2018/2019; 
05) Planejamento para o ano de 2020; Rio de Janeiro 04 de março de 2020.

Jacqueline Alves - Presidenta da INVERTA
Cooperativa de Trabalhadores em Serviços Editoriais e Noticiosos 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA 

TRANSPORTE DE PASSAGEIRO DA AV CHILE TÁXI LTDA
CNPJ/MF: 07.457.066/0001-54 – NIRE N° 334000458-0

EM  21/03/2020
O Presidente da Cooperativa Chile Táxi no exercício de suas atribuições 
convoca seus associados em dia com suas obrigações sociais e 
estatutárias, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 21/03/2020 na Rua Senador Alencar, 157 – São Cristóvão 
– RJ. Com Primeira convocação às 08:00h, com a presença de 2/3 
dos associados, com segunda convocação às 09:00h, com a presença 
de metade mais um dos associados e em terceira e última convocação 
às 10:00h com a presença de um mínimo de 10(dez) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de Contas 
do Exercício do ano de 2019. Apresentação de relatório de gestão do 
órgão de Administração, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) 
Demonstrativo das Sobras e Perdas Apuradas; d) Destinação das Sobras 
ou Rateios das Perdas Apuradas. 2 – Eleição do Conselho de Ética e 
Disciplina; Eleição do Conselho Fiscal; 3 – Eleição de um Delegado para 
representação junto à CCRJ. Rio de Janeiro, 03 de Março de 2020.

Paulo Roberto Severino da Silva
Presidente da Chile Táxi

PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 / NIRE 33.30028214-9

Ata de AGE. 1. Data, hora e local: 02/01/2020, às 11:00h, na sede da Cia., na 
Avenida das Américas, 1.650, bl. 04, ljs 113, 114 e 115, Barra da Tijuca, CEP 
22640-101, RJ/RJ, conforme concordância de todos os acionistas. 2. Presença:
Presente a totalidade dos acionistas titulares do Capital Social da Cia., confor-
me se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, 
sendo dispensada a convocação na forma do § 4º do art.124 da lei nº 6.404/76. 
3. Mesa: Presidente: Sr. Jorge Luiz de Barros Nóbrega; Secretário: Sr. Antônio
Luis de Carvalho. 4. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas,
foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Autorizar a lavratura da ata a
que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do § 1º do artigo
130 da Lei das S.A.’s. 4.2. Apreciar, em 31/12/2019, a renúncia do Sr. Alberto
Carlos Pecegueiro do Amaral, brasileiro, casado, jornalista, CI nº 03234871 IFP/
RJ e  CPF/MF 606.493.807-20, com domicílio profissional na Avenida das Amé-
ricas, 1650, Bl. 5, Barra da Tijuca, RJ/RJ, do cargo de Diretor Presidente da Cia. 
e aprovar, em substituição, a eleição da Sra. Cinthia Ewerton Fajardo, brasileira, 
divorciada, economista, CI 00607541900, DETRAN/RJ, e CPF 045.460.047-
02, com domicílio profissional na Avenida das Américas, 1650, Bloco 4, Sls
113,0114 e 115, Barra da Tijuca, na RJ/RJ, para cumprimento do respectivo
mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021. 4.2.1. A dire-
tora ora eleita declara não estar impedida de exercer a administração da Cia.,
por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pú-
blicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 
fé pública, ou a propriedade. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
a presente ata lavrada, que depois de lida, foi aprovada e assinada por todos.
RJ, 02/01/2020. Acionistas Presentes: Globo Comunicação e Participações S.A 
- Jorge Luiz de Barros Nóbrega e Antônio Luis de Carvalho. Claxson Media,
LLC - Walter Douglas Stuber. Jucerja reg. nº 3856470 em 28/02/2020. Bernardo 
F.S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA ALIANÇA

CNPJ 26.425.224/0001-39 / NIRE 33400055284
O Presidente da Cooperativa ALIANÇA, no uso de suas atribuições es-
tatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem 
da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa sede no dia 
21 de Março de 2020, em primeira convocação às 08h00min  com a  pre-
sença de 2/3 (dois terços) do número total dos Cooperados Associados, 
em segunda às 09h00min com metade mais 01 (um) do número total de 
Cooperados Associados e em terceira e última às 10h00min  convocação 
com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para  deli-
berar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Ordinária: 
1- Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2019; 2- Relatório de 
Gestão; 3- Balanço Patrimonial; 4- Demonstração das Sobras ou Perdas 
Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 5- Destinação das Sobras ou Per-
das Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 6- Eleição do Conselho Fiscal; 

Rio de Janeiro/RJ, 04 de Março de 2020.
ROBSON LUIZ CUNHA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

Prima Foods entra com pedido de IPO
Empresa é 
controlada por 
Júnior Friboi, 
irmão mais velho 
da família Batista 

A processadora de carnes 
Prima Foods pediu registro 
para uma oferta inicial de 
ações (IPO, na sigla em in-

glês), conforme documento 
enviado à Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) nes-
ta terça-feira. BTG Pactual, 
Bradesco BBI e Santander 
Brasil estão coordenando a 
operação.

José Batista Junior, ir-
mão mais velho de Wesley 
e Joesley Batista, acionistas 
controladores da JBS e pro-
prietário da Prima Foods, 
pretende vender parcialmen-
te suas ações na empresa, 
ressalta o documento. Não 
foi comentado o volume de 

ações que ele prende vender 
ou quanto estima levantar de 
recursos.

Capacidade de abate

A Prima Foods tem ca-
pacidade de abate de 2.600 
cabeças de gado por dia 
nos Estados de Minas Ge-
rais, Goiás e Mato Grosso 
do Sul, informou o docu-
mento. A empresa registrou 
receita de R$ 2 bilhões de 
em 2019 e um lucro líqui-
do de R$ 241,2 milhões. A 

informação é que a empre-
sa se unirá aos frigoríficos 
listados BRF, JBS, Marfrig 
e Minerva.

O menos mediatizado 
da família Batista, José 
Batista Junior esteve à 
frente dos negócios por 25 
anos, entre 1980 e 2005. 
Mais conhecido como Jú-
nior Friboi, o executivo 
não caiu na “malha fina” 
da Lava Jato (deflagrada 
em 2017). Ele está afasta-
do das empresas da famí-
lia desde 2013.

Participação na J&F

O empresário vendeu sua 
participação na J&F, a hol-
ding dos negócios familia-
res, então dirigida pelo mi-
nistro da Fazenda da época, 
Henrique Meirelles. O lote 
foi repassado para os dois 
irmãos, o patriarca José Ba-
tista Sobrinho, conhecido 
como Zé Mineiro, fundador 
da JBS/Friboi, e as três ir-
mãs, que nunca trabalharam 
nas empresas da família.

Mas, no final de 2005, o 

empresário foi pivô de um 
escândalo em que um gru-
po de frigoríficos pretendia 
controlar os preços da carne. 
Em gravações, Júnior admi-
tia operar como cartel com 
no mínimo mais três frigo-
ríficos. O caso foi parar no 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), 
que condenou o Friboi a 
pagar multa de R$ 13,7 mi-
lhões. Os demais frigoríficos 
tiveram de pagar uma multa 
de 5% sobre o faturamento 
de 2004.

ANP debate bacia sedimentar marítima de Sergipe-Alagoas/Jacuípe
A Agência Nacional de 

Petróleo e Gás (ANP) re-
aliza, esta semana, duas 
reuniões presenciais aber-
tas ao público relativas ao 
Estudo Ambiental de Área 
Sedimentar (EAAS) da ba-
cia sedimentar marítima de 
Sergipe-Alagoas/Jacuípe. 
Nesta quarta-feira, o encon-
tro será em Maceió, Alago-
as, no Hotel Best Western 
Premier, Av. Dr. Antônio 
Gouveia, 925, Pajuçara, das 

14h às 19h. Na sexta (6/3), o 
estudo será apresentado em 
Aracaju, Sergipe, no Hotel 
Delmar, na Av. Santos Du-
mont, 1.500, Coroa do Meio, 
das 14h às 19h.

“As reuniões presenciais e 
abertas à participação refor-
çam o compromisso da ANP 
de dialogar com a sociedade, 
garantindo o pleno acesso, a 
ampla divulgação do estudo 
e a participação das comuni-
dades”, destacou a agência 

reguladora em comunicado.

Definição de áreas

O EAAS da Bacia de 
Sergipe-Alagoas/Jacuípe 
tem como objetivo aprimo-
rar o processo de defini-
ção de áreas de exploração 
e produção de petróleo e 
gás natural. O diagnóstico 
socioambiental resultante 
subsidiará o planejamen-
to de políticas públicas de 

petróleo e gás natural e in-
cluirá recomendações para 
o licenciamento ambiental, 
aumentando, ainda mais, a 
transparência e a seguran-
ça jurídica do processo de 
disponibilização de áreas 
exploratórias por meio de 
rodadas de licitações e na 
Oferta Permanente.

Além da ANP, que con-
tratou o estudo, compõem o 
comitê técnico de acompa-
nhamento o Ministério de 

Minas e Energia (MME), 
Ministério do Meio Am-
biente (MMA), Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma) e Instituto Chico Men-
des de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio).

Endereço eletrônico

A versão inicial do 

EAAS encontra-se dispo-
nível no endereço eletrô-
nico http://www.anp.gov.
br/consultas-audiencias-
publicas/concluidas/5605-
consulta-publica-n-2-2020. 
As contribuições deve-
rão ser encaminhadas, até 
dia 1/5/2020, para o e-
mail aaas_seal@anp.gov.
br por meio de formulário 
próprio disponibilizado no 
mesmo endereço eletrôni-
co.

Morgan Stanley melhora recomendação dos papéis da Vale
O Morgan Stanley ele-

vou a recomendação dos 
papéis da mineradora 
Vale negociados em Nova 
York para ‘overweight’ de 
‘equal-weight’ anterior-
mente, defendendo que as 
ações estão “muito baratas 
para ignorar”, de acordo 
com relatório a clientes 
nesta terça-feira. Nesta se-
gunda-feira (2), os ADRs 
da Vale fecharam a US$ 
10,27. No Brasil, as ações 

ordinárias da companhia 
terminaram a segunda-fei-
ra negociadas a R$ 46,36. 

Prejuízo

Em 2019, a minerado-
ra teve prejuízo líquido 
de US$ 1,68 bilhão, ante 
lucro líquido de US$ 6,86 
bilhões em 2018, diante 
principalmente de pro-
visões e despesas rela-
cionadas ao desastre em 

Brumadinho e na joint 
venture Samarco. 

“Nós estimamos que as 
ações da Vale agora des-
contam totalmente todos 
os passivos potenciais 
relacionados ao colapso 
da barragem de Brumadi-
nho”, afirma o relatório 
assinado por Carlos De 
Alba, Eduardo R. Bordalo 
e Jens Spiess. Eles tam-
bém citaram expectativa 
de forte geração de fluxo 

de caixa e melhores prá-
ticas ambientais, sociais e 
de governança (ESG) entre 
os fatores para a melhora 
na recomendação, além da 
previsão de retomada dos 
dividendos no segundo se-
mestre do ano. 

ADR

Conforme a Reuters, a 
equipe do Morgan Stan-
ley ainda restabeleceu 

preço-alvo para os Ame-
rican Depositary Receipts 
(ADR) da mineradora em 
US$ 13,50, citando um 
cenário-base em que a Vale 
pagaria US$ 7 bilhões re-
lacionados aos desastres de 
Brumadinho e da Samarco 
entre 2020 e 2022. 

Em teleconferência so-
bre os resultados, a Vale 
disse que poderá realizar 
uma provisão adicional 
de US$ 1 bilhão a US$ 2 

bilhões relacionada a Bru-
madinho (MG). Na oca-
sião, executivos da compa-
nhia também afirmaram que 
a Vale está trabalhando para 
retomada de pagamentos de 
dividendos, suspensos na 
sequência do rompimento 
da barragem em Brumadi-
nho, e que há consenso de 
que a política de remunera-
ção aos acionistas, quando 
retomada, manterá os mol-
des anteriores.
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Pandemia provocará  
perdas de US$ 2,68 tri

O cenário mais pessimista traçado pelos economistas 
é que o coronavírus se torne uma pandemia global se-
vera que causará tantos problemas que contrairá todas 
as economias mundias no primeiro trimestre. Caso isso 
ocorra, os especialistas da Bloombergs Economics, ad-
mitem que, apesar da recuperação da economia até o 
quarto trimestre, haverá um custo de US$ 2,68 trilhões 
e um crescimento mundial de apenas 0,1%, enquanto 
o PIB da Zona Euro terá redução de 3%; o dos EUA, 
0,6% e o do Japão, 2,4%.

Os responsáveis pelo estudo acreditam o principal 
impacto virá pela mudança de comportamento das pes-
soas para conter o vírus que irá levar a uma queda do 
consumo, principalmente chineses e de outros países 
mais afetados, a economia mundial terá também de 
lidar com “disrupções significativas”, principalmente 
nos setores da indústria transformadora que estejam 
mais expostos à China, como é o caso de países como o 
Vietname e o México.

Na melhor das hipóteses, os economistas preveem que 
o surto apenas causará disrupção severa na China., mas 
os outros países sofrerão as consequências pois não con-
seguirão ultrapassar os obstáculos sem grandes danos. 
Apesar disso, o PIB chinês cresceria 1,2% no primeiro 
trimestre, conseguindo recuperar no segundo trimes-
tre e crescer 5,2% neste ano. O impacto na economia 
global, no entanto, será de US$ 187 bilhões e haverá 
ou, noutra perspetiva, menos 0,2 ponto percentual de 
crescimento econômico (passa de 3,1% para 2,9%).
No segundo cenário traçado, a hipótese assume que o sur-
to se alastre em países como a Coreia do Sul, Itália, Japão, 
França e Alemanha. Assim, o crescimento do PIB chinês 
seria de 4,4% e de 2,3% na economia mundial cresce 
2,3%, o ritmo mais lento desde a crise financeira, com a 
economia europeia se contraindo 0,1%. O custo será de 
US$ 681 bilhões.

Também existe a hipótese da disrupção nos países 
com alto risco ser igual à verificada na China. O choque 
econômico será tão grande e produzirá retração de 1,8% 
no PIB da Zona Euro, a maior contração desde a crise fi-
nanceira de 2009 e a economia norte-americana apenas 
crescerá apenas 0,5%. O “custo” mundial será de US$ 
1,75 trilhões.

Ninguém gostou do resultado da MRV
As ações da MRV tiveram grande queda no pregão 

dessa terça-feira, por causa da redução no lucro tri-
mestral e também no anual. A cotação chegou a faixa 
de R$ 16,10, mas na parte da tarde teve recuperação, 
voltando para o nível de R$ 18,20, mas mesmo assim, 
as perdas ficaram acima dos 5%. Os analistas do Itaú 
BBA e do Bradesco BBI classificaram de negativos os 
resultados, mas ressaltam que, como a empresa pode 
melhorar o desempenho neste ano, mantiveram a reco-
mendação. Para os do BBA, os resultados pioraram no 
quarto trimestre e não atingiram as projeções, como o 
lucro líquido de R$ 151 milhões, que ficou 8% abaixo. 
O Itaú manteve a classificação de acima da média e o 
preço-alvo em R$ 24,50. 

Os do Bradesco BB, no entanto, apesar de considerar 
que a MRV adotou uma linha mais correta, priorizando 
lançamentos e obras para a classe C, avisam que as mar-
gens deverão permanecer sob pressão neste ano, provo-
cando uma lucratividade mais baixa. Além disso, acham 
que focar o segmento mais popular é o correto, mas que 
só representa 20% do total de unidades e, por causa das 
restrições de crédito no FGTS e no programa Minha Casa 
Minha Vida, a MRV deverá aumentar seus financiamen-
tos não garantidos para sustentar suas operações. Por tudo 
isso, mantiveram recomendação neutra e com preço-alvo 
de R$ 18.

Ações da Helbor podem subir 21%
Os analistas do Itaú BBA passaram a acompanhar 

as ações da Helbor. Inicialmente, classificaram os tí-
tulos como acima da média do mercado e estabelece-
ram preço-alvo de R$ 4,50, Como tais títulos oscilam 
ao redor de R$ 3,70, existe um potencial de alta de 
21%. Os técnicos da instituição destacam que o port-
fólio de terrenos premium da companhia em São Paulo 
pode suportar uma forte expansão em lançamentos e de 
margens, enquanto as vendas de estoque provavelmente 
serão menos prejudiciais aos resultados, levando a um 
rápido crescimento dos ganhos.

Servidor português devolverá aumento?
A Federação dos Sindicatos da Administração Pública 

quer que seus associados façam a devolução do aumento 
salarial decidido pelo governo. Não vão perder muito, pois 
a atualização salarial foi apenas 0,3%.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A

CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9

Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da socie-
dade à Rodovia Amaral Peixoto, s/n, 
Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, os 
documentos a que se refere o art. 133, 
da Lei nº 6.404/76, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2019. 
Araruama, 02/03/2020. Carlos Alberto 
Vieira Gontijo - Diretor. Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99

NIRE 33.3.0016334-4
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Av. Dr. José Alves de 
Azevedo nº 233, Centro, Campos 
dos Goytacazes/RJ, os documentos 
a que se refere o art. 133, da Lei nº 
6.404/76, referentes ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2019. Cam-
pos dos Goytacazes, 02/03/2020. 
Marcio Salles Gomes - Diretor. Jus-
celio Azevedo de Souza - Diretor.

QUARTA V ARA C ÍVEL D A R EGIONAL D A B ARRA D A TIJU CA         
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marco Anto-
nio Cavalcanti de Souza - Juiz Titular do Cartório da 4ª Vara Cível 
da Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que o pre-
sente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. 
Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tiju-
ca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj04vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - 
Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0012815-
23.2016.8.19.0209, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VE-
NEZA em face de ANTÔNIO FERNANDO GRIFO CARPINTEIRO, 
objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu AN-
TÔNIO FERNANDO GRIFO CARPINTEIRO, que se encontra em 
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias ofere-
cer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 
344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecen-
do revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado 
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Tres de fevereiro de 
2020. Eu, __ Eliane Madeira Couto - Auxiliar / Assistente de Gabi-
nete - Matr. 01/21930, digitei. E eu,__ Fernanda Celia Abreu Olivei-
ra - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/20111, o subscrevo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA  DA SOCIEDADE COOPERATIVA 

COOPCULT - CNPJ 18.209.185/0001-04 / NIRE 33400052510
A Presidente da Sociedade Cooperativa COOPCULT, no uso de suas atri-
buições  estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para parti-
ciparem das Assembleias Gerais Ordinária, a ser realizada em nossa sede 
no dia 21 de Março de  2020, em primeira convocação às 09h00min com 
a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos Cooperados  Associa-
dos, em segunda  às 10h00min com metade mais 01 (um)  do número total 
de Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min Convoca-
ção com a  presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para 
deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Ordinária.
1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2019; 2. Relatório de 
Gestão; 3.  Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas 
Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 5. Destinação das Sobras ou Per-
das Apuradas no Exercício Social do Ano de 2019; 6. Eleição dos Membros 
do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro/RJ, 04 de Março  de 2020.

SANI RESENDE DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO 
à JULIO BOGORICIN e à RITA TORÁ BOGORICIN, com o prazo 
de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo 
nº 0205638-71.2013.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO 
EDIFÍCIO QUARTIER IPANEMA contra JULIO BOGORICIN, na 
forma abaixo: O DR. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de 
Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, 
que nos dias 10.03.2020 e 17.03.2020, às 15:00 horas, no Átrio do 
Fórum, à Av. Erasmo Braga, nº 115 - térreo (hall dos elevadores) 
– Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de leilões online: 
www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido a Sala 501, do 
edifício situado na Rua Visconde de Pirajá, nº 414 – Ipanema/RJ.- 
Avaliação: R$ 631.998,34 (seiscentos e trinta e um mil, novecentos 
e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos).- OBS.: A referida 
avaliação será atualizada na data do Leilão.- O edital na íntegra 
está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.
portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio 
de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA DE RADIO TAXI MISTA DE TRANSPORTE 

CONSUMO E HABITAÇÃO DOIS MIL LTDA
CNPJ nº 40.288.219/0001-52 - NIRE nº 3340004311   //  EM  28/03/2019.
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
convoca seus associados, a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a 
ser realizada em 28 de março de 2020, na Rua Senador Alencar, 157 – São 
Cristóvão – RJ. Com Primeira convocação às 09:00h, com a presença de 
2/3 dos associados, com segunda convocação às 10:00h, com a presença 
de metade mais um dos associados e em terceira e última convocação 
às 11:00h com a presença de um mínimo de 10(dez) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação e aprovação 
das Contas dos órgãos de administração – Exercício 2019 – acompanhada 
de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório de gestão; 
b) Balanço; c) Demonstrativo das Sobras Apuradas ou das Perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 
despesas da sociedade. II – Destinação das Sobras Apuradas ou rateio 
das Perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da sociedade. III – Eleição dos membros do Conselho de 
Administração. IV – Eleição dos membros do Conselho Fiscal. V – Eleição 
dos membros do Conselho de Ética e Disciplina. VI – Delegado. 

Rio de Janeiro, 03 de Março de 2020.
Jose Carlos Moreira Rodrigues

Dir. Presidente

COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI BARRA AMÉRICAS TAXI 
C.N.P.J. 23.055.218/0001-49 Insc. PMRJ0651.188-0 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE A.G.O 
O Presidente da COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI BARRA 
AMÉRICAS TÁXI, usando as atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca seus cooperados para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária 
e Extraordinária, na forma do disposto no ART. 44 da Lei no 5764/71, em 28 
de março de 2020, e que por falta de espaço na sede a reunião será feita 
na RUA SENADOR ALENCAR, 157 - SÃO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO 
- RJ, em la convocação às 10:30 h com presença de 2/3 do no de coope-
rados, em 2a convocação às 11:00 h, com a presença da metade mais 01 
(um) do no de cooperados, com 3a e última convocação às 11:30 h com a 
presença no mínimo de 10 (dez) cooperados em dia com suas obrigações 
sociais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO/2019, acompanhada do 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da gestão, b) Ba-
lanço, c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 
2- DESTINAÇÕES DAS SOBRAS APURADAS OU RATEIO DAS PERDAS, 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas 
da sociedade, deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os fundos 
obrigatórios; 3- ELEIÇÃO DOS MEMBROS: a) do Conselho Fiscal; d) do 
Conselho de Ética e Disciplina; c) Eleição Delegado. 
Rio de janeiro, 02 de março de 2020. 

JADIR DA ROCHA CORREA - Diretor Presidente 

QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Maria Cecilia Pinto Goncalves - Juiz 
Titular do Cartório da 52ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 3º andar L1 Sl 
301 CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2664 
e-mail: cap52vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Corretagem C/C Pagamento C/C Comis-
são, de nº 0272451-22.2009.8.19.0001 (2009.001.273267-5), movi-
da por NOVA ALIANÇA IMÓVEIS LTDA. em face de PAULO CÉSAR 
GONÇALVES JUNIOR, objetivando citação. Assim, pelo presente 
edital CITA o réu PAULO CÉSAR GONÇALVES JUNIOR - SSP?SP 
521330063, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para 
no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, que-
rendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadei-
ros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contesta-
ção, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial 
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 
sete de fevereiro de dois mil e vinte. Eu, __ Alvaro Santos Mello 
- Subst. do Escrivão - Matr. 01/22623, digitei. E eu, __ Lucilia Gher-
man - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/18906, o subscrevo.

GPA migra ações ordinárias 
para o novo mercado
Opção é uma 
referência para 
companhias e 
investidores

O GPA tem agora o seu 
capital social negociado em 
bolsa composto somente por 
ações com direito a voto, as 
chamadas ações ordinárias 
(ON), como prevê o regula-
mento do Novo Mercado. O 
grupo é controlador das mar-
cas Extra, Pão de Açúcar, 
Assaí e Compre Bem, além 
do Éxito (com operação na 
Colômbia, Argentina e Uru-
guai), concluiu o processo 
de migração de suas ações 
para o Novo Mercado, seg-
mento da B3 com os mais 
elevados padrões de gover-
nança corporativa. 

O Novo Mercado é um 
segmento da B3 composto 
de ações das empresas aber-
tas com os melhores níveis 
de governança corporativa. 
É uma listagem onde são 
negociadas as empresas que 
adotam, de forma voluntária, 
políticas de governança mui-
to acima do que a legislação 
impõe. Com isso, a imagem 
da empresa ganha valor 
agregado.

A exigência para entrar no 
Novo Mercado é a proibição 
da existência de ações prefe-
renciais, as PNs. Toda em-
presa que participa do Novo 
Mercado só pode emitir e 

negociar ações ordinárias 
(ONs). Isso acontece porque 
as ações ordinárias são pa-
péis que dão direito a voto 
para seus portadores. Com 
isso, os acionistas poderão 
participar ativamente das 
decisões das empresas, por 
meio de votações nas assem-
bleias gerais de acionistas.

O GPA é o maior gru-
po de varejo alimentar da 
América do Sul e faz parte 
do Grupo Casino. O grupo 
não apresentou bons resul-
tados aos seus acionistas 
no quarto trimestre, repor-
tou em 20 de fevereiro lu-
cro líquido consolidado de 
R$ 98 milhões. Queda de 
71,4% ante mesma etapa 
de 2018. O resultado do 
4º trimestre veio abaixo da 
previsão média de analistas 
consultados pela Refinitiv, 
de R$ 327,6 milhões.

Diante de resultados fra-
cos no período, o grupo es-
tuda se desfazer de ativos 
considerados não essenciais 
nos próximos meses, o que 
pode assegurar recursos de 
cerca de R$ 3 bilhões. O 
montante foi citado pelo 
vice-presidente de finanças, 
Christophe José Hidalgo em 
teleconferência com analis-
tas e investidores. “Estamos 
olhando e temos bastante 
oportunidade de monetizar 
ativos, umas de curto prazo, 
outras de médio prazo”, dis-
se o executivo. Ativos imo-
biliários, postos de gasolina 
e até mesmo operações na 
Argentina ou no Uruguai são 

os possíveis alvos a serem 
vendidos.

Migração

“A migração para o Novo 
Mercado é um marco impor-
tante para o GPA, que ini-
ciou suas operações na bolsa 
há 25 anos, e reforça o nosso 
compromisso com a ética e 
a transparência, fatores que 
guiam todas as nossas deci-
sões de negócio”, comenta 
Ronaldo Iabrudi, Co-vice 
presidente do Conselho de 
Administração do GPA. Rei-
tera, ainda, que fazer parte 
dessa listagem garante que 
a companhia siga os mais 
elevados padrões de gover-
nança corporativa, “além de 
contribuir para a ampliação 
da base de potenciais inves-
tidores aos papéis do GPA”, 
conclui

Para Rogério Santana, 
diretor de Relacionamento 
com Clientes da B3, a mi-
gração do GPA contribui 
para consolidar o status 
do Novo Mercado como o 
principal segmento de lis-
tagem da B3. “No ano em 
que completa duas déca-
das de existência, e após 
uma importante revisão de 
seu regulamento em 2018, 
o Novo Mercado segue 
sendo uma referência para 
companhias e investidores. 
Ficamos muito satisfeitos 
em saber que companhias 
da importância do GPA 
também enxergam valor na 
proposta desse segmento”, 

comenta Santana.
Lançado no ano 2000, o 

Novo Mercado oferece aos 
seus participantes um am-
biente de listagem com re-
gras mais rígidas do que os 
demais segmentos, com im-
pactos positivos na credibili-
dade junto aos investidores, 
liquidez, percepção de risco 
e custo do capital.

A partir da primeira lista-
gem, em 2002, ele se tornou 
o padrão de transparência e 
governança exigido pelos 
investidores para as novas 
aberturas de capital, sendo 
recomendado para empresas 
que pretendam realizar ofer-
tas direcionadas a qualquer 
tipo de investidor. 

Expansão orgânica

A companhia afirmou no 
relatório de resultados que 
planeja continuar a acelerar 
expansão orgânica da rede 
Assaí, do chamado atacare-
jo, com a abertura de apro-
ximadamente 60 novas lojas 
da marca nos próximos três 
anos, e estuda a conversão 
de cerca de 20 lojas Extra 
Hiper para Assaí.

O GPA também estima 
atingir faturamento bruto de 
R$ 50 bilhões para essa linha 
de negócios em 2022. Em 
2019, a receita bruta foi de 
R$ 30,3 bilhões. Além disso, 
o grupo planeja abrir, refor-
mar ou converter de 20 a 24 
lojas na Colômbia, 4 a 6 no 
Uruguai e 2 a 3 na Argenti-
na, tudo em 2020.
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JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA BARRA DA TIJUCA
COMARCA DA CAPITAL

 EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA on line (art. 10, parágrafo único, Resolução 
236, CNJ) eINTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias, extraído do 
processo nº 0013569-43.2008.8.19.0209, proposto pelo BANCO
BRADESCO S/A  em face de ECOPE ENGENHARIA LTDA e 
OSCAR ALVES TEIXEIRA JUNIOR e RITA ZULEIDE MARTINS 
ALVES TEIXEIRA e , ROBERTO ALVAREZ DE SA e MARIA 
INEZ LACERDA ALVAREZ DE SÁ, em que o Dr. LUIZ FELIPE 
NEGRÃO, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital 
do Estado do Rio de Janeiro Regional Barra da Tijuca, FAZ SABER  
aos que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, de que será apregoado e vendido pelo mínimo 
de 50% do valor de avaliação, ou seja,R$ 175.000,00 (CENTO 
E SETENTA E CINCO MIL REAIS), na modalide exclusivamente 
on line (site www.maiconleiloeiro.com.br, onde o interessado 
encontrará todos os detalhes para cadastro e oferta do lanço)  com 
início em 09/03/2020 (11 horas) e término no dia 13/03/2020 (18 
horas), pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, 
matrícula 0149, o bem descrito neste edital. O imóvel é constituído 
pelo Apartamento 102 do bloco 1,situado na Rua Doutor 
Bernardino, 559, na Freguesia de Jacarepaguá, bairro Praça 
Seca, com direito a 1 vaga de garagem descoberta em gente a 
unidade e correspondente fração ideal 0,041506 para a casa do 
respectivo terreno que mede em sua totalidade 22m de frente, 
22,13m de fundo onde confronta com o nº 320 da Rua Moranga, 
101,5m de extensão de frente a fundo por um lado e 102,9m 
de extensão de frente a fundo por outro lado, confrontando a 
direita com o nº 531 e a esquerda co o nº 573, utdo de acordo 
com a matrícula 310019 do 9º Serviço Registral de Imóveis e 
apresenta inscrição Municipal nº 3.111.038-0 (106m² conforme 
espelho do IPTU). No ato da avaliação apurou-se tratar de 
imóvel localizado em um condomínio de casas, datado de 
2007, em bom estado de conservação, com interfone, piscina 
com churrasqueira , sem porteiro, inscrito na Prefeitura sob o 
nº 3.111.038-0, e registrado no 9º Ofício do RGI, sob a matrícula 
310019. Trata-se de imóvel, com 106 m², com 3 pavimentos, 
vaga, privativa, de garagem, descoberta, área de serviço, 
parcialmente coberta, 04 quartos, 03 banheiros( sendo 2 
suítes canadenses), cozinha e sala. O imóvel aparentava estar 
em bom estado deconservação. Sendo avaliado (fls. 508), por 
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em 09 de outubro 
de 2017. Valor do crédito objeto da execução foi atualizado (fls. 
571) em R$ 2.835.815,58 até 14/05/2018 e deverá seráatualizado 
pelo exequenteOs interessados em adquirir o bem em prestações 
poderão protocolar petição com a proposta de que trata o art. 895, 
CPC até o horário designado para início do leilão. Constam débitos 
de IPTU (fls. 652) no valor de R$ 15.521,68, mais os acréscimos 
legais e débitos de FUNESBOM (fls. 651) no valor de R$ 551,63, 
mais os acréscimos legais. Valor do crédito objeto da execução foi 
atualizado (fls. 571) em R$ 2.835.815,58 até 14/05/2018 e deverá 
será atualizado pelo exequente até a data do pregO imóvel será 
vendido livre e desembaraçado dos créditos de natureza “propter
rem” (art. 130, parágrafo único, CTN e art. 908, §1º, CPC), os quais 
se sub-rogam sobre o respectivo preço. Não consta recurso ou 
processo pendente sobre o bem (art. 886, VI, CPC). Fica a parte 
executada intimada das praças por intermédio deste edital, na 
pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 889, CPC). 
E, para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente 
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à 
prática do ato serão apresentadas aos interessados no momento 
da praça. Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2019, __. Eu,  __,
subscrevo. __Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL/RJ.

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento 
Sumário proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DARKE 
contra RUI BARBOSA FILHO e NEUSA JIQUIRIÇA BARBOSA 
(Processo nº 0163502-35.2008.8.19.0001), na forma abaixo: 
A Dra. ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA, Juíza 
de Direito da Décima Sexta Vara Cível da Comarca da Capital, 
FAZ SABER aos que presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a RUI BARBOSA FILHO 
e NEUSA JIQUIRIÇA BARBOSA, de que o Pregão será realizado 
no dia 16.03.2020, às 13:00 horas, no 5º andar, hall dos elevadores 
da Lâmina Central do Fórum da Capital (Aviso TJ nº 18/2020), será 
apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no 
dia 26.03.2020, no mesmo horário e local, a quem mais der acima 
de 50% da avaliação (Art.886, V c/c Art.889, I do CPC), o “Direito
e Ação” o imóvel situado na Avenida Treze de Maio nº 23 sala 
1816 – Centro/RJ., penhorado e avaliado no supra mencionados 
autos, pelo valor atualizado de R$ 197.436,48. De acordo com 
o 7º RGI. (Mat.16528 2-AF) consta no R-01 Venda para Leila
Mahamed Khalil; consta no R-02 e 03 penhora da 8ª Vara Cível
(Proc nº 96.001.114.153-6), arquivado; no R-04 e 05 penhora da
8ª VFP (Proc nº 6233/81 e 1328/95), arquivados; no R-06 penhora
da 9ª Vara Cível (Proc nº 99.001.049392-0/JL), no R-07 penhora
da 31ª Vara Cível (Proc nº 1998.001.148547-3), arquivado; no
R-08 penhora da 12ª VFP (Proc nº 2007.001.143209-6); no R-09
penhora desta Ação e no AV-10 Retificação do R-09. Às fls.25/29,
consta Escritura de Compra e Venda para os réus. De acordo com
a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o imóvel apresenta
débitos de IPTU referente ao exercício 1996, 1997, 2003 à 2008,
2015 à 2020, que perfaz o valor aproximado de R$ 27.639,14,
mais os acréscimos legais. Conforme a Taxa de Incêndio o imóvel
apresenta débitos nos exercícios de 2015 e 2019, que perfaz o
valor aproximado de R$ 373,22, mais os acréscimos legais. A venda
será livre e desembaraçada de débitos condominiais, bem como
de débitos de IPTU e taxa de incêndio, de acordo com o Art.130 do
CTN. As certidões de que trata a Consolidação das Normas da
Corregedoria Geral de Justiça serão lidas pela Sra. Leiloeira
no ato do pregão e encontram-se nos autos. Condições de
leilão: À vista ou à prazo de 15 dias mediante caução de 30%
da arrematação (Art.892 do CPC), e/ou ainda de acordo com o
Art.895, I, II, do CPC, acrescido de 5% de comissão a Leiloeira, e
custas de cartório de 1% até o máximo permitido por lei, que serão
pagas pelo Sr. Arrematante. Para conhecimento foi expedido este
Edital. Outro na íntegra está afixado no Átrio do Forum e nos autos
acima. Ciente que este Juízo funciona na Av. Erasmo Braga, nº 115
– Castelo/RJ. RJ., 14/02/2020. Eu, Vanessa Lisboa Martins, chefe
de serventia cível, Mat. 01/22146, o fiz datilografar e subscrevo.
(as.) Dra. Adriana Sucena Monteiro Jara Moura – Juíza de Direito.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Aviso aos Acionistas. Comuni-
camos que se encontram à dispo-
sição dos Srs. Acionistas, na sede 
da sociedade à Rua Marques de 
Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ, os 
documentos a que se refere o art. 
133, da Lei nº 6.404/76, referentes 
ao exercício social encerrado em 
31/12/2019. Niterói, 02/03/2020. Ale-
xandre Boaretto - Diretor. Leonardo 
das Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75

NIRE 33.3.0016655-6
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Rua Dr. Sá Earp nº 84, 
Morin, Petrópolis/RJ, os documen-
tos a que se refere o Art. 133, da Lei 
nº 6.404/76, referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019. 
Petrópolis, 02/03/2020. Marcio Sal-
les Gomes - Diretor. Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA COOPAMAR TÁXI LTDA

CNPJ/MF: 03.487.686/0001-85 – NIRE N° 3340003422-8
EM  14/03/2020

O Presidente da Cooperativa Coopamar Táxi no exercício de suas 
atribuições convoca seus associados em dia com suas obrigações sociais e 
estatutárias, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada 
no dia 14/03/2020 na Rua Senador Alencar, 157 – São Cristóvão – RJ. Com 
Primeira convocação às 08:00h, com a presença de 2/3 dos associados, 
com segunda convocação às 09:00h, com a presença de metade mais 
um dos associados e em terceira e última convocação às 10:00h com a 
presença de um mínimo de 10(dez) associados, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 1 – Prestação de Contas do Exercício do ano 
de 2019. Apresentação de relatório de gestão do órgão de Administração, 
acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório 
de Gestão; b) Balanço Patrimonial;  c) Demonstrativo das Sobras e Perdas 
Apuradas; d) Destinação das Sobras ou Rateios das Perdas Apuradas. 
2 – Eleição dos Membros do Conselho de Administração dos cargos em 
vacância; Eleição dos Membros do Conselho de Ética e Disciplina; Eleição 
do Conselho Fiscal. 3 – Eleição de um Delegado para representação junto 
à CCRJ. Somente poderão se inscrever candidatos para os cargos citados,  
os Associados Adimplentes.  A Cooperativa possui 31 associados. Somente 
os adimplentes nesta data poderão exercer os seus direitos sociais.

Rio de Janeiro, 03 de Março de 2020.
Marco Antônio Gonçalves Rosa

Presidente da Coopamar Táxi Ltda.

QUARTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Bianca 
Ferreira do Amaral Machado Nigri - Juiz em Exercício do Cartório 
da 4ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SA-
BER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 
22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 
e-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assun-
to Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 
17.03.2016) - Pagamento, de nº 0010604-48.2015.8.19.0209, 
movida por ALICEIA CASTELLOES em face de ANGELA CHRIS-
TINA BARBUR MALTAROLLO, objetivando INTIMAÇÃO DO DE-
VEDOR ANGELA CHRISTINA BARBUR MALTAROLLO PARA 
CUMPRIR A R.SENTENÇA DE FLS.238 E PAGAR O VALOR DE 
R$ 135.612,79 NO PRAZO DE 15 DIAS SOB PENA DE MULTA DE 
10% SOBRE O VALOR DO DEBITO. Assim, pelo presente edital 
INTIMA o réu ANGELA CHRISTINA BARBUR MALTAROLLO, que 
se encontra em lugar incerto e desconhecido. Dado e passado 
nesta cidade de Rio de Janeiro, Vinte e dois de janeiro de 2020. 
Eu, __ Eliane Madeira Couto - Auxiliar / Assistente de Gabinete 
- Matr. 01/21930, digitei. E eu, __ Fernanda Celia Abreu Oliveira - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/20111, o subscrevo.

Fed reduz taxa de juros após 12 anos
Motivos: atender 
desejo de Trump 
e riscos do 
coronavírus 

Em resposta ao crescen-
te risco econômico causado 
pela epidemia de coronaví-
rus e dando ao presidente 
Donald Trump o estímulo 
que ele pediu, o Federal Re-
serve, o banco central dos 
EUA, fez nesta terça-feira 
um corte nas taxas de emer-
gência. Em comunicado, o 
banco central disse que esta-
va cortando as taxas em 0,50 
ponto percentual, para uma 

meta de 1,00% a 1,25%.
Conforme a agência AFP, 

foi uma decisão unânime do 
Fed que não fazia um corte 
nas taxas desde o final de 
2008, no auge da crise finan-
ceira global. O corte signifi-
cativo e bastante incomum, 
realizado a apenas 15 dias da 
próxima reunião do banco 
central, reflete preocupações 
crescentes de que o corona-
vírus afete as economias dos 
EUA e do mundo.

Embora os fundamentos 
econômicos dos EUA “per-
maneçam fortes”, o “co-
ronavírus apresenta riscos 
crescentes para a atividade 
econômica”, afirmou o Co-
mitê Federal de Mercado 
Aberto em comunicado. O 
banco central “está moni-

torando de perto os desen-
volvimentos e suas impli-
cações para as perspectivas 
econômicas e usará suas 
ferramentas e atuará confor-
me apropriado para apoiar a 
economia”.

O portal Terra comentou 
que a decisão do Fed de cor-
tar as taxas de juros antes de 
sua próxima reunião, mar-
cada para 17 a 18 de março, 
reflete a urgência com a qual 
o Fed sente que precisa agir 
para evitar a possibilidade 
de uma recessão global. Há 
mais de 90 mil casos em 
todo o mundo do novo co-
ronavírus, dos quais mais de 
80 mil na China, e infecções 
aparecendo em 77 outros 
países e territórios, sendo a 
Ucrânia o último país a rela-

tar seu primeiro caso.
Os ministros das Finanças 

do G7 estão prontos para agir, 
inclusive com medidas fis-
cais quando apropriado, disse 
o ministro das Finanças do 
Japão, Taro Aso. Os bancos 
centrais continuarão apoiando 
a estabilidade de preços e o 
crescimento econômico.

Proteção da economia

“Nós reafirmamos nos-
so compromisso de adotar 
todas as medidas políticas 
apropriadas para proteger 
a economia dos riscos ne-
gativos apresentados pelo 
coronavírus, e que estamos 
prontos para cooperar ain-
da mais com medidas opor-
tunas e eficazes”, disse Aso 

após um telefonema do G7.
Ele não especificou deta-

lhes e disse que a resposta de 
política monetária desejável 
vai variar de país para país. 
Questionado sobre se todas 
as medidas apropriadas in-
cluiriam políticas monetária 
e fiscal, Aso disse: “Sim, tudo 
será incluído, tanto medidas 
monetárias quanto fiscais”.

O secretário do Tesouro 
dos EUA, Steven Mnuchin, 
disse a um comitê da Câma-
ra dos EUA que os ministros 
das Finanças e presidentes 
dos bancos centrais do G7 
concordaram em “fazer todo 
o possível” para limitar os 
danos econômicos.

Uma forte recuperação 
nos mercados de ações mun-
diais perdia apenas um pou-

co de força nesta terça-feira, 
apesar da falta de medidas 
imediatamente satisfatórias 
do G7. Os principais mer-
cados de ações da Europa 
subiam quase 2%. Em Wall 
Street, as bolsas tinham le-
ves altas depois de oscilarem 
entre quedas e fortes altas na 
sequência da alta do Fed.

“É um cabo de guerra 
entre esperança e medo. Os 
bancos centrais estão dando 
esperanças com seu poten-
cial estímulo”, disse Vasu 
Menon, estrategista sênior 
de investimentos do OCBC 
Bank Wealth Management. 
“A questão é: o que eles fa-
rão? A política monetária já 
está muito frouxa e as taxas 
de juros estão muito baixas”, 
acrescentou Menon.

BNDES amplia para R$ 10 milhões  
limite de crédito para pequenas empresas

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) aprovou 
alterações na linha BNDES 
Crédito Pequenas Empresas, 
que passa a oferecer limite 
de crédito de até R$ 10 mi-
lhões por beneficiário a cada 
12 meses e a contemplar 
também empresas com fatu-
ramento anual de até R$ 90 
milhões. As pequenas em-
presas respondem por mais 
de 50% dos postos de tra-
balho formais com carteira 
assinada no país.

Com a mudança, um 
maior número de empresas – 
que sofrem com as mesmas 
dificuldades de acesso a fi-
nanciamento que as empre-
sas de menor porte – passa 
a acessar a linha de crédito. 

Esse segmento tem potencial 
para auxiliar no desenvolvi-
mento da economia e na ge-
ração de empregos.

Anteriormente, a linha 
atendia clientes com fatura-
mento anual de até 4,8 mi-
lhões (micro e pequenas em-
presas, segundo os critérios 
do banco) e disponibilizava 
um limite de até R$ 500 mil/
ano por beneficiário.

Os financiamentos são 
contratados por meio de 
agentes financeiros repas-
sadores de recursos do BN-
DES. O prazo para paga-
mento é de até cinco anos, 
incluindo carência de até 24 
meses, e taxa final está em 
torno de 1% ao mês.

De acordo com o banco, 
as empresas interessadas 

podem ir direto aos agentes 
financeiros ou acessar o Ca-
nal MPME do BNDES, que 
permite encaminhar pedidos 
de financiamento a um ou 
mais bancos repassadores, 
indicados conforme perfil 
e necessidades informadas 
pelo cliente.

Linha

Lançada em 2019, a linha 
BNDES Crédito Pequenas 
Empresas está voltada às 
demandas das empresas de 
menor porte, que têm mais 
dificuldades para obter fi-
nanciamentos e são respon-
sáveis por mais de 50% dos 
postos de trabalho formais 
com carteira assinada no 
país, de acordo com o Se-

brae (2018). Entre março e 
dezembro do ano passado, a 
linha financiou 9 mil empre-
sas, totalizando R$ 1,2 bi-
lhão em desembolsos. Com 
as alterações implementa-
das, espera-se um aumento 
de 30% de empresas apoia-
das por ano.

“As alterações na linha 
estão alinhadas com o Plano 
Trienal do BNDES para o 
período 2020/2022, que, en-
tre outras entregas para a so-
ciedade, prevê, ao longo dos 
três anos, o apoio a 450 mil 
micro, pequenas e médias 
empresas e pessoas físicas e 
a geração e/ou manutenção 
de 1,2 milhão de empregos 
diretos e indiretos, em mé-
dia, por ano”, informou o 
BNDES.

Original lança plataforma para 
pequenas e médias empresas

O Banco Original deve 
lançar até o fim de março 
uma plataforma para empre-
sas pequenas e médias, as 
chamadas limitadas (Ltda). 
Paralelamente, a instituição 
começa a buscar clientes de 
maior porte. A informação 
foi replicada pela Reuters. 
Com a promessa comum 
a todos os bancos digitais, 
de menos burocracia para 
o cliente e menos custos, a 
instituição financeira é con-
trolada pela holding J&F, 
fundada em 2011 a partir da 
fusão de dois bancos, o Ban-
co JBS e o Banco Matone.

Além de oferecer serviços 
bancários para empresas, o 
banco oferece serviços de 
varejo digitalmente. A ins-
tituição financeira diz que 
possui R$ 2,2 bilhões de pa-
trimônio líquido e mais de 
R$ 11 bilhões em ativos. O 

Banco Original foi fundado 
em 2013 com atendimento 
exclusivo de pessoa física. 
Mas lançou em meados de 
2019 uma conta digital para 
empreendedores individu-
ais, serviço que afirma já ter 
uma base de 100 mil clientes 
e plano de chegar a 300 mil 
até o final deste ano.

“Estamos subindo a régua 
um pouco mais”, disse Raul 
Moreira, diretor de tecnologia 
e produtos do Original. A pro-
posta do banco é fazer abertu-
ra e movimentação de conta 
de forma totalmente digital, 
mas está abrindo quatro supe-
rintendências regionais, lide-
rando um time de 80 gerentes 
para atendimento específico 
a esse público nas cidades de 
São Paulo, Campinas, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro. 
Outras quatro dessas unidades 
serão abertas em 2021.




