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Estado e município suspendem
aulas e restringem aglomerações

O governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, antecipou as férias 
escolares dos alunos das redes pú-
blica e privada do estado. A decisão 
está incluída no decreto assinado 
pelo chefe do executivo fluminense 
com medidas para prevenir a proli-
feração do coronavírus (Covid-19). 

“Vamos antecipar as férias es-
colares a partir de segunda-feira 
[16], pelos próximos 15 dias, a fim 
de que avaliemos a necessidade de 
prorrogar por mais 15 dias”, infor-
mou em vídeo divulgado no You-
tube.

O decreto do governador atinge 
também, sem prejuízo do calendá-
rio recomendado pelo Ministério 
da Educação, as universidades. Es-
tão suspensas também pelo prazo 
de 15 dias os eventos e atividades, 
ainda que previamente autoriza-
dos, que envolvam a aglomeração 
de pessoas, como os esportivos, os 
shows, as feiras, os eventos cientí-
ficos, os comícios, as passeatas, em 
local aberto ou fechado. Witzel de-
terminou ainda pelos próximos 15 

dias a suspensão de atividades co-
letivas em teatros, cinemas e afins.

Não serão permitidas também 
pelo mesmo prazo, a visitação de 
unidades prisionais, inclusive as de 
natureza íntima. 

Da mesma forma, a Prefeitu-
ra do Rio de Janeiro anunciou um 
conjunto de medidas para prevenir 
a circulação do coronavírus na ci-
dade.

Além da suspensão das aulas, por 
15 dias, a partir desta segunda-feira, 
foi divulgado o adiamento das férias 
de profissionais da saúde e assistên-
cia social por tempo indeterminado 
e a suspensão do alvará para eventos 
que causem aglomerações.

A Prefeitura também suspendeu 
a programação de seus equipamen-
tos culturais, como teatros, cinemas 
e lonas. 

A Federação de Futebol do Es-
tado do Rio de Janeiro (Ferj) de-
terminou que os jogos do Campe-
onato Carioca neste fim de semana 
aconteçam de portões fechados, 
sem público.

Chioro: previsões de coronavírus
no Brasil são precipitadas

Para o médico Arthur Chioro, 
ex-ministro da Saúde do Governo 
Dilma Rousseff, embora não se 
possa descartar a gravidade da pro-
pagação do coronavírus no Brasil, 
as previsões que estão sendo divul-
gadas são “precipitadas”.

Ele cita como exemplo os dados 
divulgados por um áudio compar-
tilhado na última quinta-feira pelo 
médico Fábio Jatene, que traz uma 
previsão da Secretaria de Saúde de 
São Paulo de 45 mil casos na região 
metropolitana em quatro meses.

“Em primeiro lugar é preciso re-
conhecer que estamos lidando com 
uma situação de gravidade”, disse 
Chioro em entrevista à TV 247. Por 
isso, o médico criticou o presiden-
te Jair Bolsonaro, que no início da 
semana qualificou o coronavírus 
como uma “fantasia propagada 
pela mídia”. 

Segundo o ex-ministro, “não 
podemos desconsiderar que existe 
uma emergência de caráter inter-
nacional e global, reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) como pandemia, pelo fato 
de haver transmissão em mais de 
100 países”.

Porém, para ele, “a magnitude 
da epidemia do Covid-19 (coro-
navírus) aqui no Brasil é algo que 
será preciso esperar as próximas se-
manas para poder responder”. Ele 

afirma que as previsões divulgadas 
através do áudio “são exercícios 
que os epidemiologistas fazem, 
usando uma modelagem matemá-
tica, pegando número dos casos, 
comportamento [da doença], força 
de intensidade de surgimento da 
epidemia”.

Entretanto, são dados que 
explicam o vírus no hemisfério 
norte, mostrando como funcio-
nou em uma situação totalmente 
diferente do Brasil. “É preciso 
ponderar algumas coisas. No he-
misfério norte, ainda está no in-
verno, que é determinante para 
a transmissão das doenças gri-
pais”. Além disso, afirmou que 
“eles têm uma concomitância 
do vírus influenza circulando, 
o que aumenta a gravidade do 
caso”. No Brasil, continua, “isso 
não ocorre neste momento”.

“Depois, olhando o caso da Chi-
na e, em particular, o caso da Itália, 
houve claramente um despreparo. 
Foram surpreendidos [pela epide-
mia]”, disse o médico, que ainda 
afirmou haver “outra característica 
importante”: a demografia dos pa-
íses atingidos. “Estamos falando 
de países muito mais envelheci-
dos que o Brasil. E os casos mais 
graves se concentram em idosos e 
pessoas com doenças respiratórias 
crônicas”.

Guimarães: R$ 40 bilhões para capital de giro

BB e Caixa criam
crédito emergencial
para empresas
Liberação de R$ 75 
bilhões para atenuar 
prejuízos causados 
pela crise mundial

O Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal anunciaram 
nesta sexta-feira liberação de cré-
ditos às empresas com dificuldades 
financeiras por causa da crise mun-
dial detonada pela pandemia do 
coronavírus (Covid-19). O anúncio 
foi feito pelos presidentes da Cai-
xa, Pedro Guimarães, e do Banco 
do Brasil, Rubem Novaes, e o mi-

nistro da Economia, Paulo Guedes, 
após reunião no Ministério da Eco-
nomia, em Brasília.

A Caixa prevê liberação de R$ 
75 bilhões, enquanto o Banco do 
Brasil não havia ainda fixado um 
valor. O Banco Central já tinha li-
berado R$ 135 bilhões de depósitos 
compulsórios (dinheiro que os ban-
cos são obrigados a deixar deposi-
tados no BC).

Pedro Guimarães informou que 
serão destinados R$ 30 bilhões 
para compra de carteira de crédito 
consignado e de financiamentos de 
carros de bancos médios, caso es-
sas instituições financeiras tenham 
dificuldades; R$ 40 bilhões para 
capital de giro, principalmente para 
empresas do setor imobiliário e as 

pequenas e médias; e R$ 5 bilhões 
para o crédito agrícola.

Conforme a Agência Brasil, o 
presidente do Banco do Brasil, 
Rubem Novaes, disse que não há 
uma estimativa de quanto o banco 
poderá emprestar. Ele destacou, no 
entanto, que a instituição atenderá 
a demanda dos clientes, principal-
mente as pequenas e médias em-
presas.

O ministro Paulo Guedes lem-
brou que o dinheiro liberado pelo 
BC pode ser usado pelos bancos 
para oferecer empréstimos. “Por 
razões econômicas já estávamos 
liberando. Então, chega em um óti-
mo momento, exatamente no mo-
mento que a crise está chegando”, 
afirmou.

Trump libera 
US$ 50 bilhões 
e reanima 
bolsas

O presidente norte-americano, 
Donald Trump, declarou nesta sex-
ta-feira uma emergência nacional 
devido ao rápido crescimento do 
coronavírus, abrindo a porta para 
fornecer o que ele disse ser cerca 
de US$ 50 bilhões em ajuda federal 
para combater a doença. Trump fez 
o anúncio em uma entrevista coleti-
va nos jardins da Casa Branca.

A medida de Trump repercutiu po-
sitivamente nas bolsas internacionais, 
que reagiram a estímulos anunciados 
pelos bancos centrais do Japão e dos 
Estados Unidos. O índice Ibovespa, 
da B3, a bolsa de valores brasileira, 
também surfou nessa onda de otimis-
mo do mercado e encerrou a sexta-
feira com alta de 13,91%, aos 82.677 
pontos. Apesar da alta desta sexta, o 
Ibovespa encerra a semana com per-
das de 15,63%. 

Já o dólar voltou a subir e a fe-
char na maior cotação nominal des-
de a criação do real, encerrando a 
sexta-feira vendido a R$ 4,813, 
com alta de R$ 0,0271 (+0,57%). 

Guedes admite alta 
do PIB abaixo de 1%

Em uma entrevista em que mes-
clava pressão pelas reformas com 
reconhecimento da incapacidade 
do governo em reagir à crise eco-
nômica mundial que se desenha, o 
ministro Paulo Guedes admitiu que 
será difícil a economia do Brasil 
crescer este ano no fraco ritmo dos 
três anteriores.

Em entrevista à revista Veja, o 
ministro afirmou: “O que aconte-
ceu com o Brasil no ano passado 
quando não tinha reforma nenhu-
ma? Cresceu 1%. E o que aconte-
ceu no ano anterior? Cresceu 1%. 
E no anterior? Cresceu 1%. Neste 
ano, com o coronavírus, vai ser ain-
da mais difícil crescer 1% se não 
fizermos as reformas.”

O economista José Carlos de As-
sis contesta. “Sem saber o que fazer, 
Guedes apela para as ‘reformas’. 
Não há nenhuma contribuição pos-
sível que a reforma tributária e a re-
forma administrativa venham a dar 
no sentido de reverter a crise. Tudo 
é pura empulhação. Mesmo que 
fosse possível aplicar as reformas 

para reduzir a crise, isso não seria 
possível porque não há tempo em 
termos de tramitação das medidas 
no Congresso, aonde os projetos 
sequer chegaram”, analisa.

Assis critica também declarações 
do secretário do Tesouro Nacional, 
Mansueto Almeida, que falou em 
ajuste fiscal em um ambiente de extre-
ma recessão. “O pobre Keynes deve 
estar dando voltas no túmulo. Numa 
recessão, segundo o gênio de Keynes, 
a única saída para a crise é o aumento 
do gasto público, inclusive do gasto 
deficitário. Ajuste fiscal é veneno para 
uma economia em depressão, como é 
o caso de uma economia para a qual 
estamos caminhando.”

Em uma tentativa de evitar uma 
queda maior na economia, o gover-
no anunciou na quinta-feira a ante-
cipação do pagamento de metade do 
13º dos aposentados. A parcela será 
depositada em abril. A Reforma Pre-
videnciária, aprovada no ano passa-
do, reduz os vencimentos de pensio-
nistas e aposentados, reduzindo os 
gastos e agravando a crise.

Marcelo Camargo/ABr
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Disputa pela preponderância em IA entre China e Estados Unidos
Tendo cumprido o papel 

de despertar o leitor para a 
relevância da inteligência 
artificial no contexto des-
se início de século XXI, no 
presente texto será analisada 
a corrida tecnológico-militar 
bilionária entre os EUA e a 
China pela prevalência nessa 
área. Será possível perceber 
o grau de prioridade dado ao 
tema por esses dois atores, 
sendo IA vista como elemen-
to-chave para a conquista ou 
manutenção da hegemonia 
no atual contexto.

A antecipação chinesa
Conforme narrado em 

outro artigo, os chineses fi-
caram excessivamente preo-
cupados com a primazia mi-
litar norte-americana quando 
da primeira Guerra do Golfo 
(1991). Para entender ade-
quadamente a profundidade 
desse temor, cabe recordar 
que é conhecido como o sé-
culo da humilhação o período 
compreendido entre a primei-
ra Guerra do Ópio em 1839, 
até a chegada do Partido Co-
munista ao poder em 1949.

Durante esse “século”, 
a China, até então uma po-
tência milenar quase incon-
quistável, foi inteiramente 
subjugada pelo imperialismo 
europeu e japonês. Além do 
imenso trauma nacional na 
leitura das elites chinesas, 
essa calamidade, que pro-
vocou guerras externas e in-
ternas e milhões de mortos, 
foi originada pela profunda 
defasagem tecnológica para 
com as potências da época.

Ao contrário do Japão, os 
chineses permaneceram pre-
sos em suas tradições mile-
nares, quando o Estado e as 
Forças Armadas recusaram-
se a fazer as transformações 
necessárias para fazer frente 
aos desafios apresentados 
pelos exércitos produzidos 
pela revolução industrial.

Por conseguinte, mais de 
um século depois, no final 
do século XX, quando se 
depararam com a imensa su-
perioridade tecnológica dos 
EUA, começaram a articular 
uma estrutura conceitual de 
planejamento que permitisse 
um caminho ao menos de re-
sistência. Como decorrência, 
ainda em 1993, as diretrizes 
estratégicas das Forças Ar-
madas foram profundamente 
modificadas com a incorpo-
ração do objetivo principal 
em se preparar para vencer 
“guerras locais” em um con-
texto de armamentos de “alta 
tecnologia”.

Sob esse novo paradigma 
veio à tona, em 1999, por 
parte de pensadores milita-
res chineses – Qiao Liang e 
Wang Xiangsui – o conceito 
de “guerra irrestrita”. Nes-
se novo, olhar a informação 
permearia todo o ambiente 
de conflito, estando tanto 
nas armas quanto nos indi-
víduos, o que deslocaria o 
combate para “todos os lu-
gares” e em “todos os perí-
odos”, inclusive no que seria 
convencionado como paz.

Dada a enorme superio-
ridade norte-americana de 

então, um imenso esforço 
foi realizado por parte da so-
ciedade chinesa para explo-
rar as vulnerabilidades desse 
pretenso adversário, buscan-
do construir uma estratégia 
de defesa calcada justamente 
nessas assimetrias. Ao con-
trário de tentar construir uma 
marinha tão poderosa quanto 
a dos EUA, por exemplo, os 
chineses optaram pelo uso de 
táticas de negação de acesso, 
com o uso massivo de mís-
seis de cruzeiro, pequenas 
embarcações e submarinos, 
de maneira a se sobrepor às 
frotas convencionais.

Ao saturar uma área limi-
tada com o uso de diversos 
meios de defesa, uma po-
tência militar inferior, mas 
tecnologicamente avançada, 
poderia inviabilizar as ações 
de uma potência militar su-
perior. Como decorrência 
lógica, para além das demais 
vantagens comerciais e de 
defesa cibernética, o em-
prego dos recursos de inte-
ligência artificial nesse tipo 
de defesa apresentam bene-
fícios autoevidentes.

Nesse olhar estratégi-
co reside então o projeto de 
defesa chinês denominado 
“informatização”, a partir da 
nova mudança doutrinária de 
2004. Para além de entender 
a guerra como fluida e infor-
macional e perseguir as fragi-
lidades adversárias, a estraté-
gia militar chinesa entende o 
atual contexto como uma dis-
puta tecnológica por armas 
cada vez mais sofisticadas, 
em que se vive uma comple-
ta alteração do paradigma do 
modo de fazer a guerra.

Sob a acepção da atual 
doutrina de 2015, “a revo-
lução mundial em assuntos 
militares (RMA) está avan-
çando para uma nova eta-
pa. Armas e equipamentos 
de longo alcance, precisos, 
inteligentes, furtivos e não 
tripulados estão se tornando 
cada vez mais sofisticados”. 
Por conseguinte, o domínio 
de IA pode ser considera-
do como a pedra angular da 
arquitetura militar em edifi-
cação pelos chineses. Para 
eles, muda o marco dos con-
flitos humanos, porque, com 
o advento da IA, pela pri-
meira vez na história, podem 
existir guerras sem homens.

Embora os efeitos práti-
cos, em termos tecnológicos, 
das mudanças da estratégia 
militar chinesa tenham per-
manecido relativamente sub-
mersos, nos últimos anos isso 
mudou. Dadas as condições 
econômicas do gigante asiá-
tico, bem como a fragilidade 
relativa dos EUA com a crise 
de 2008 e as guerras de insur-
gência no Afeganistão, Ira-
que e Síria, o país começou a 
se colocar abertamente como 
uma potência revisora da atu-
al ordem internacional.

No mesmo contexto em 
que iniciativas econômicas, 
como a de um cinturão, uma 
rota em 2013, vieram à tona, 
a China apresentou o plano 
de se tornar líder mundial 
em IA até 2030 com o seu 
“plano de desenvolvimento 

de inteligência artificial de 
nova geração” em julho de 
2017. O referido plano de-
talha uma ampla gama de 
iniciativas objetivando con-
catenar uma diversificada 
investida estatal.

Para além do extenso pla-
nejamento, o governo pre-
tende gastar US$ 7 bilhões 
para subsidiar suas preten-
sões. Isso desconsiderando 
o possível desembolso por 
parte das empresas de tec-
nologia, que na prática são 
direcionadas pelo Estado. 
Estima-se em US$ 22 bi-
lhões os gastos em 2020 e 
US$ 59 bilhões até 2025. De 
maneira paralela aos esfor-
ços monetários, a direção do 
partido comunista tem en-
fatizado publicamente a ne-
cessidade do envolvimento 
dos diferentes níveis do go-
verno no esforço estratégico 
de IA. A título de exemplo, 
em um discurso para o nono 
estudo coletivo por parte do 
secretariado político do PC 
Chinês sobre essa temáti-
ca, em outubro de 2018, Xi 
Jinping, presidente do país 
e secretário-geral do Partido 
Comunista, expressou publi-
camente a premência de IA 
para os interesses estratégi-
cos da nação.

EUA em busca 
do tempo perdido

Embalados pelos dias 
como única potência mun-
dial, tendo que lidar com 
guerras de insurgência no 
Oriente Médio e com a enor-
me magnitude da crise eco-
nômica de 2008, os EUA 
demoraram a perceber mu-
danças estruturais nas rela-
ções de poder globais. Novos 
atores foram surgindo e se 
posicionando em um mun-
do cada vez mais multipolar. 
Países como Brasil, Rússia, 
Índia e China, por diferentes 
motivos, foram adquirindo 
mais protagonismo interna-
cional nesse período.

Todavia, a China clara-
mente se distanciou dos de-
mais ao se tornar a segunda 
maior economia do mundo, 
ao mesmo tempo em que 
igualmente veio se tornando 
uma grande potência militar 
e tecnológica. Como centro 
da estratégia chinesa têm-se 
a disputa tecnológica, parti-
cularmente no campo da IA, 
o que consistiria justamente 
em um ataque ao âmago do 
poder econômico e militar 
norte-americano.

Depois de sucessivos alar-
mes de especialistas e polí-
ticos, finalmente foi perce-
bido o equívoco estratégico 
de centrar seu poderio no 
Iraque ou Afeganistão em 
detrimento do que seriam os 
verdadeiros rivais. Em no-
vembro de 2011, o governo 
norte-americano anunciou 
publicamente que o futuro 
dos EUA seria no Pacífico, 
em uma clara alusão ao con-
tinente asiático. Para além 
da realização de tratados ou 
reposicionamento militar, 
igualmente se percebeu a 
necessidade de amplo inves-
timento em pesquisa para 

vencer a corrida tecnológi-
ca com a China e a Rússia 
e manter a supremacia. O 
principal foco estabelecido 
pelo governo, dentre várias 
iniciativas, foi a IA, justa-
mente pelo seu papel-chave 
em relação aos outros recur-
sos tecnoinformacionais.

Ainda no Governo Oba-
ma foi publicado pelo Con-
selho Nacional de Ciência e 
Tecnologia, em outubro de 
2016, o Plano Nacional de 
Desenvolvimento e Pesqui-
sa de Inteligência Artificial. 
Nesse mesmo período tam-
bém foi emitido por parte do 
governo o documento “Pre-
parando para o futuro da in-
teligência artificial”. Ambos 
com o enfoque na parametri-
zação de ações para o rápido 
avanço do desenvolvimento 
e aplicação de IA na socie-
dade norte-americana.

Mais do que um agru-
pamento de ordenamentos, 
esse conjunto de documen-
tos se prestou a sensibili-
zar o establishment sobre 
a urgência na mobilização 
do Estado, universidades e 
iniciativa privada para o pa-
pel fundamental de IA como 
pedra basilar da disputa tec-
noinformacional em curso.

Por sua vez, com o início 
do Governo Trump, tem-se 
uma verdadeira enxurrada 
de iniciativas, alertas, pla-
nejamentos e, sobretudo, 
dotações orçamentárias cres-
centes, com o intuito de ala-
vancar a competitividade dos 
EUA na área, bem como po-
tencializar de maneira acele-
rada seu emprego militar.

Em 18 de dezembro de 
2017, o presidente Trump 
assinou a estratégia de segu-
rança nacional conclamando 
o país a liderar a pesquisa, 
desenvolvimento e produção 
de novas tecnologias, dentre 
elas IA (p.20). Esse compro-
misso foi reiterado na estra-
tégia de defesa nacional, em 
que se afirma a intenção de 
integrar as soluções de IA 
de maneira abrangente, mas 
com ênfase no aprendizado 
de máquina e na produção de 
sistemas autônomos avança-
dos (DoD, 2018, p. 07).

Concomitantemente foi 
disponibilizado o sumário 
do plano estratégico de in-
teligência artificial do De-
partamento de Defesa como 
balizador das iniciativas 
militares. Um dos destaques 
envolve o apoio a pesquisas 
de longo prazo e o recruta-
mento das próximas gera-
ções de especialistas.

Para organizar esse imen-
so esforço de pesquisa e pro-
dução tecnológica foi criado, 

em 18 de junho de 2018, o 
Joint Artificial Intelligence, 
como ponto focal das pes-
quisas e implementações 
da área no setor de Defesa, 
agindo em complementari-
dade a Defense Advanced 
Research Projects Agency 
(Darpa). Suas linhas princi-
pais de ação envolvem in-
fraestrutura crítica, ciberse-
gurança, sistemas de apoio 
à decisão e de suporte e, por 
fim, armas autônomas e se-
miautônomas (aprendizado 
de máquina).

Poucos dias depois, em 
31 de julho, o governo de-
terminou que as pesquisas e 
desenvolvimento (P&D) em 
IA estivessem entre as prin-
cipais prioridades orçamen-
tárias para o ano fiscal de 
2020. Como consequência, 
foi estabelecido que todos 
os setores e departamentos 
deveriam alocar recursos 
para tal. Ainda em 2018, em 
setembro, a própria Darpa 
anunciou a “AI Next Cam-
paign”. Com um horizonte 
temporal de cinco anos e um 
orçamento de US$ 2 bilhões, 
o objetivo seria promover a 
inovação na área, potencia-
lizando o aprimoramento de 
tecnologias já em uso, bem 
como dando espaço para no-
vas abordagens.

Em janeiro de 2019, o 
diretor nacional de inteli-
gência dos EUA divulgou a 
iniciativa aumentando a in-
teligência usando máquinas 
(AIM), cujo objetivo central 
é a aplicação de IA na análi-
se do imenso volume de da-
dos coletado pelas agências 
de espionagem do país. Em 
fevereiro de 2019 foi emitida 
a ordem executiva 13859 por 
parte do presidente Donald 
Trump, estabelecendo cate-
goricamente IA como prio-
ridade para os investimentos 
não somente militares, como 
também dos diversos setores 
do Estado, em pesquisa e de-
senvolvimento – P&D. A se-
guir, em junho de 2019, foi 
emitida a atualização do pla-
no estratégico nacional de 
pesquisa e desenvolvimento 
em inteligência artificial. O 
documento estabelece mais 
uma vez que a liderança 
mundial em IA é uma ques-
tão de segurança nacional 
para os EUA. Nesse sentido, 
a prevalência na área é vista 
como aspecto primordial no 
tocante à manutenção da he-
gemonia militar global.

O texto igualmente advo-
ga que “à luz das escolhas 
feitas por nossos competi-
dores estratégicos, os EUA 
também devem examinar IA 
sob lentes militares, inclusi-
ve os conceitos de IA habili-
tada para realizar operações 
autônomas”. Ou seja, o em-
prego de armas de IA sem o 
controle humano.

Nesse mesmo sentido vai 
o parlamento. Em novembro 
de 2019 foi emitido o rela-
tório provisório da Comis-
são de Segurança Nacional 
do Congresso dos EUA que 
aponta a busca pela lideran-
ça em IA como uma prio-
ridade nacional. No texto 

argumenta-se que “a IA pro-
moverá uma nova geração 
de sistemas de combate e 
operações semiautônomas e 
autônomas. Recursos autô-
nomos podem ser úteis para 
uma ampla gama de aplica-
tivos, incluindo análises pre-
ditivas, sistemas de suporte 
a decisões, plataformas não 
tripuladas, robótica e armas 
(cibernéticas e físicas)”.

Posteriormente, em 21 de 
novembro de 2019, a Rand 
Corporation produziu rela-
tório ao Congresso relatando 
as vantagens primordiais tra-
zidas pela IA no tocante à se-
gurança nacional, bem como 
a competição com a China. 
Interessante registrar que, 
em que pese os argumentos 
éticos, as “lethal autono-
mous weapons systems – 
Laws”, ou sistemas de armas 
autônomas letais, são um 
ponto pacífico nas agendas 
do Congresso e do governo 
norte-americano.

A prioridade estratégica 
na pesquisa e implemen-
tação de IA é novamente 
comprovada na dotação or-
çamentária estabelecida para 
a atualidade. Na proposta de 
orçamento de defesa para 
2020, o Governo dos EUA 
reservou US$ 3,7 bilhões 
para projetos de veículos 
autônomos e mais US$ 927 
milhões para pesquisas em 
IA sob o encargo do Joint 
Artificial Intelligence Cen-
ter (Jaic). No referido docu-
mento, o primeiro item de 
prioridade é a expansão das 
capacidades nos domínios 
espacial e cibernético.

Já no orçamento público, 
o governo norte-americano 
investirá US$ 4,9 bilhões 
nos programas de pesquisas 
em inteligência artificial em 
2020. Desse total, US$ 4 bi-
lhões do Departamento de 
Defesa. Provavelmente exis-
tem dotações orçamentárias 
para programas estratégicos 
que correm sob segredo de 
Estado (classificados como 
segredo de Estado).

Conforme será observado 
no próximo artigo, todo esse 
investimento por parte das 
principais potências globais 
trará mudanças radicais no 
caráter dos conflitos huma-
nos. Talvez o homem passe 
a ter um papel auxiliar nas 
diversas conflagrações entre 
nações e grupos. Os siste-
mas autônomos significam 
a completa autonomia das 
máquinas com IA para toma-
rem decisões no âmbito táti-
co e estratégico das guerras. 
Ou seja, pela primeira vez 
na história a espécie huma-
na poderá ficar à margem da 
condução de seus conflitos. 
Continuará sofrendo suas 
consequências mortais, mas 
participando destes tão so-
mente como coadjuvantes.

  Vladimir de 
Paula Brito

Doutor em Ciência da 
Informação, é agente da 

Polícia Federal.
Veja as referências citadas 
neste artigo em nosso site: 

monitormercantil.com.br

Estratégia 
militar chinesa 
vê disputa 
tecnológica por 
armas mais 
sofisticadas



ConjunturaMonitor Mercantil  n 3Sábado, domingo e 2ª feira, 14, 15 e 16 de março de 2020

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO LTDA. – SICOOB COOMPERJ
CNPJ 04.694.278/0001-67 – NIRE 33.4.0004023-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da Defensoria 
Pública no Estadodo Rio de Janeiro Limitada – Sicoob Coomperj, no 
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus 
associados, que nesta data são em número de 3737 (três mil, setecentos 
e trinta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em sua sede social à Rua Rodrigo Silva, nº 
26, 9° andar, no dia 30/03/2020, obedecendo aos seguintes horários e quo-
rum para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o 
que determina o estatuto social: 1- em primeira convocação, às 9:00, com 
a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 2 - em se-
gunda convocação, às 10:00, com a presença da metade e mais um do 
número total de associados; 3 - em terceira e última convocação, às 11:00, 
com a presença de no mínimo dez associados. A Assembleia Geral Ordi-
nária deliberará sobre os seguintes assuntos: 1º) Prestação de contas do 
exercício de 2019 dos órgãos de administração, compreendendo o relatório 
da gestão, o balanço do exercício social, parecer do Conselho Fiscal e da 
Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Coo-
perativa – CNAC e o demonstrativo dos resultados do exercício de 2019; 
2º) Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para fundos 
obrigatórios; 3º) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações 
dos membros da Diretoria Executiva e da cédula de presença dos Órgãos 
Colegiados; 4º) Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020.
Virgílio Panagiotis Stavridis 

Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS ESPÓLIOS RÉUS 
E SEUS EVENTUAIS HERDEIROS PARA CIÊNCIA DA AÇÃO, 

PENHORA E AVALIAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias. 
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Ana Lucia Vieira do Carmo - Juiz Titu-
lar do Cartório da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ 
SABER aos que o presente edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 
este Juízo, que funciona à Av. Erasmo Braga, 115 sala 209/211/213 
C CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2000 
e-mail: cap19vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Ação de Exe-
cução de Título Judicial nº 0030909-28.1997.8.19.0001, movida 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DE CAROLINA em 
face de ESPÓLIO DE MARIO LUIZ CORRÊA DE BRITO (quali-
ficação ignorada), ESPÓLIO DE MARILDA CORRÊA DE BRITO 
(246.379.477-15), ESPÓLIO DE MARIO LUIZ CORRÊA DE BRI-
TO JUNIOR (033.344.307-15) e, ESPÓLIO DE FELIPE CORREA 
DE BRITO (264.846.337-20), todos nas pessoas de seus eventu-
ais herdeiros, objetivando a ciência a respeito da ação, penhora 
e avaliação do imóvel designado por apartamento 504 situado na 
Rua Carolina Santos, nº 42, Lins de Vasconcelos/RJ, nos termos 
do C.P.C. Assim, pelo presente edital CITAR e INTIMAR os es-
pólios réus informados e seus eventuais herdeiros, para cumprir 
o determinado no presente Edital no prazo de 15 (quinze) dias. 
Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos dez dias do 
mês de dezembro de dois mil e dezenove. Eu, __ - Escrevente - 
Matr. 01/, digitei. E eu,__  Solange dos Santos Garcia - Chefe da 
Serventia - Matr. 01/24156, o subscrevo

CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

Convocação: O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A 
convoca os senhores acionistas da Cia. a se reunirem em AGO, no dia 
15/04/20, na sede da Cia., à Av. das Américas 3.500, bl. 2, sl. 503, Bar-
ra da Tijuca/RJ, às 10:30h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Exame, discussão e aprovação das Contas da Administração, do 
Relatório Anual da Administração e Dfs. da Cia., referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/19; b) Destinação do resultado do exercício encerrado 
em 31/12/19; c) Fixação da remuneração global dos Administradores para 
o ano de 2020. Avisos: Encontram-se desde já à disposição dos senhores
acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Art.
133, da Lei 6.404/1976. Os instrumentos de representação na Assembleia
deverão ser apresentados na sede social da Cia. nos termos da Lei e do
Estatuto Social dela. RJ, 11/03/20. José Inácio Cercal Fucci - Presidente
do Conselho de Administração.

COOPERITT – COOPERATIVA ITABORAÍ DE TRANSPORTES.
CNPJ: 02.013.405/0001-90 – NIRE: 3340001786-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Comissão do Processo Eleitoral da Cooperativa Itaboraí de Transportes, 
no uso de suas atribuições convoca todos os seus 54 (cinquenta e quatro) 
cooperados para a AGO a ser realizada no dia 24 de Março de 2020, na 
Avenida 22 de Maio, 9000 Quadra E Lote 14, Engenho Velho - Itaboraí/
RJ, em sua sede social, com a 1ª chamada às 07:00h., com a presença 
de 2/3 dos cooperados em dia com suas obrigações; em 2ª convocação 
às 08:00h. com a presença de metade mais um dos cooperados em dia 
e, terceira e última convocação às 9:00h., com presença de no mínimo 
10 (dez) cooperados em dia com suas obrigações sociais, para delibera-
rem sobre a seguinte Ordem do Dia; I - Admissão, Pedido de Demissão, 
Eliminação e Exclusão de Sócios Cooperados; II – Prestação de Contas 
2014 até o Exercício 2019; III - Eleição do Conselho de Administração; IV 
- Eleição do Conselho Fiscal; V – Pro-labóre dos Diretores; VI - Assuntos 
de Interesse do Quadro Social. Itaboraí,14 de Março de 2020 – Anthony 
Lopes Ribeiro, Claudinei Apolinário do Nascimento, Hodger de Freitas, 
Nailson Carlos da Silva Vieira . – Membros da Comissão Eleitoral.

Soja: valor exportado  
cai 13% em dois meses
Obrigações do 
acordo com os 
EUA e redução  
de compras  
pela China

Cresce a preocupação 
com o escoamento da sa-
fra de soja que, segundo 
o IBGE, deverá ser 8,7% 
maior do que a de 2019. “A 
redução das compras chi-
nesas de soja associadas às 
obrigações do acordo com 
os Estados Unidos, a desa-
celeração do crescimento da 
China e a supersafra do Bra-
sil irão pressionar para uma 
queda no preço do produto, 
que está entre os três princi-
pais produtos de exportação 
do Brasil”, avalia o Icomex 
da Fundação Getulio Var-
gas.

Os resultados do primeiro 
bimestre de 2020 mostram 
uma queda de 13% no valor 
exportado de soja em relação 
a igual período de 2019. Para 
a China, o recuo foi de 29%; 
para alguns mercados foi ob-
servado aumentos acima de 
100% (Holanda, Tailândia 
Rússia e Reino Unido). A 
China representa ao redor de 

70% das vendas brasileiras 
do produto. “Não é possível 
compensar a perda da China 
com outros mercados”, ates-
ta a FGV.

O preço de exportação das 
commodities cai desde agos-
to de 2019, mas em fevereiro 
registrou um aumento asso-
ciado ao agregado de carnes, 
minério de ferro e petróleo 
e derivados. No caso do 
petróleo, o início de março 
foi marcado pela reversão 
desse comportamento. A de-
cisão da Arábia Saudita de 
elevar a produção em meio 
à retração da economia fez 
o preço do barril de petróleo 
despencar.

Segundo o Icomex, a 
queda no superávit da bal-
ança comercial brasileira de 
US$ 4,7 bilhões, no início de 
2019, para US$ 1,4 bilhão 
em 2020 reflete o menor din-
amismo da economia mun-
dial. As exportações caíram 
8,5% em valor, enquanto as 
importações aumentaram 
1,5%. A queda nas exporta-
ções foi puxada pelo recuo 
nos preços, de 8,9%, pois o 
volume exportado registrou 
pequena alta de 0,9%, na 
comparação entre os dois 
primeiros bimestres de 2019 
e 2020. O volume importa-
do aumentou em 2%, e os 
preços das compras externas 
declinaram em 10%.

Entre os três principais 
mercados de destino das 
exportações brasileiras, 
somente a China registrou 
variação positiva entre os 
dois primeiros bimestres 
em termos de valor (2,4%) 
e volume (5%). Para os Es-
tados Unidos houve queda 
foi de 24% (valor) e de 
19,6% (volume); para a 
Argentina, o recuo foi de 
8,8% no valor e 8,5% no 
volume.

No caso das importações, 
caíram em valor as impor-
tações chinesas (3,6%) e da 

Argentina (16%). Chama 
atenção o crescimento das 
importações oriundas dos 
Estados Unidos: 33% em 
valor e 17,5%, em volume. 
Os elevados percentuais são 
explicados, em parte, pelas 
transações de máquinas de 
terraplanagem e perfuração: 
queda nas vendas (51%) e 
aumento nas compras (ao 
redor de 2.000%). “Ressal-
tam-se também as quedas 
nas exportações de aviões, 
celulose e siderúrgicos para 
os Estados Unidos”, destaca 
a FGV.

Mais vendas à Liga Árabe
O Centro de Estudos 

Avançados em Economia 
Aplicada (Cepea), da Esalq/
USP, apontou em novo estu-
do o grande potencial que o 
Brasil tem para ampliar ex-
portações brasileiras à Liga 
Árabe. Segundo a pesquisa, 
o principal produto para esse 
fortalecimento dos embar-
ques é a carne. O texto faz 
parte do Estudo de Segu-
rança Alimentar no Mundo 
Árabe – Potencial do Agro-
negócio Brasileiro, feito em 
parceria com a Câmara de 
Comércio Árabe Brasileira. 
A Esalq é a Escola Superior 
de Agricultura Luiz de Quei-
roz da Universidade de São 
Paulo.

O texto também desta-
ca que a balança comercial 
brasileira com os países da 
Liga Árabe se mantém supe-
ravitária desde 2009. Entre 
1997 e 2019, as exportações 
brasileiras para esses países 
cresceram, em média, 8,8% 
ao ano, ao passo que as im-
portações evoluíram em 
menor ritmo, 5,1% ao ano. 
Os principais produtos ex-
portados pelo Brasil no ano 
passado foram açúcar, carne 
de frango, miúdos e pedaços 
de carne de frango congela-
da, minério de ferro, milho 
e carne bovina desossada 
refrigerada e congelada, que 
representaram cerca de 70% 
da pauta.

Coronavírus ‘made in USA’?
Em uma pandemia, a guerra de informações parece 

fazer tantos estragos quanto a doença em si. Os chine-
ses foram demonizados por ter sido lá que tudo – apa-
rentemente – começou e pela acusação de demora em 
divulgar o problema. Mas agora a China parte para o 
contra-ataque. Um vídeo postado no Diário do Povo,
órgão oficial do PC chinês, mostra Robert Redfield, di-
retor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
dos EUA, em audiência no Congresso dos Estados Uni-
dos. Perguntado se pode ter havido mortes atribuídas à 
influenza que poderiam realmente ter sido o resultado do 
Covid-19, Redfield responde afirmativamente: “Alguns 
casos foram realmente diagnosticados dessa maneira nos 
Estados Unidos hoje.”

Foi o estopim para que o questionamento sobre a origem 
do coronavírus se tornasse um dos tópicos mais comenta-
dos do Weibo, espécie de Twitter da China. A tentativa é 
de empurrar para os EUA a responsabilidade. “Os EUA 
finalmente reconheceram que entre os que haviam mor-
rido da gripe anteriormente havia casos de coronavírus. 
A verdadeira fonte do vírus foram os EUA!” disse um co-
mentarista, segundo relata o jornal britânico The Guard-
ian. “Coronavírus norte-americano”, escreveu outro.

O respeitado epidemiologista Zhong Nanshan disse, 
em entrevista coletiva em 27 de fevereiro, que, embora 
o vírus tenha sido detectado pela primeira vez na China, 
pode não ter se originado lá. Nesta semana, a China in-
tensificou seus esforços para demonstrar que agiu rapi-
damente e de forma transparente, rebatendo acusações 
vindas dos EUA. Matéria no Diário do Povo relata que, 
de acordo com a recente declaração da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), países como Cingapura e 
Coreia do Sul tomaram medidas necessárias e colocaram 
a epidemia sob controle porque “fizeram pleno uso desse 
precioso tempo que a China conseguiu para o mundo”. 
“Se os EUA aproveitaram esta janela para melhorar a 
preparação, não comentamos, mas acredito que o fato é 
testemunhado por todos na América e em todo o mundo”, 
disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores 
chinês, Geng Shuang.

Quinto dia
Os fiscais de renda do Município de Belford Roxo 

(RJ) obtiveram na justiça, nesta quinta-feira, sentença 
que determinou o pagamento de seus salários até o quin-
to dia útil do mês subsequente ao de referência. Trata-se 
de uma reivindicação antiga, na medida em que o Mu-
nicípio não vem cumprindo esta data que está fixada em 
lei municipal.

“Esta decisão é um importante marco não apenas para 
a categoria, mas para todos os servidores públicos do Es-
tado do Rio de janeiro, em especial de municípios que 
se encontram em difícil situação financeira e, sob este 
argumento, vêm atrasando salários e comprometendo a 
vida destas pessoas e suas famílias”, avalia o advogado 
Carlos Henrique Jund, autor da ação.

Voo livre
Em tempo de nuvens pesadas na aviação, as compan-

hias se viram como podem. A Air France permitirá alter-
ar a data, bem como o destino, em reservas feitas até 31 
de março de 2020 para viagens até 31 de maio de 2020 
(o que mostra um certo otimismo com a crise em torno 
do coronavírus).

Voto livre
Assegurar o direito de votar aos presos provisórios e 

aos adolescentes em cumprimento de medida socioedu-
cativa é o objetivo de um termo de cooperação técnica 
assinado na tarde desta quarta-feira pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG), TRE/MG, MP e outras 
entidades mineiras.

Pedalada
Ao defender antecipar pagamentos do próximo ano 

para o ano atual, fazendo uma pequena ginástica fiscal, 
para driblar a decisão do Congresso de mudar o BPC, o 
secretário Mansueto Almeida, da equipe de Guedes, está 
defendendo uma espécie de pedalada fiscal?

Rápidas
A Associação Comercial de Santos (ACS) terá novo co-

mando nos próximos três anos: Mauro Sammarco foi elei-
to por aclamação na última terça-feira *** A publicação 
inglesa Top Ranked Chambers Global 2020 premiou o es-
critório Di Blasi, Parente & Associados e o sócio Gabriel 
Di Blasi como profissional referência na área *** A Uni-
versidade Corporativa do Administrador (UCAdm) recebe 
nova palestra do ciclo “Café da Manhã em Debate”, dia 19, 
com Wagner Siqueira, com o tema “Liderança situacional 
versus estilo ideal de liderança”. Inscrições pelo link crarj.
eadtech.net/shopping/produto/CAFE_DA_MANHA_
EM_DEBATE__LIDERANCA_SITUACIONAL_X_
ESTILO_IDEAL_DE_LIDERANCA/4040

Financiamentos de veículos caíram 3% em fevereiro
As vendas financiadas 

de veículos em fevereiro de 
2020 somaram 455 mil uni-
dades, entre novas e usadas, 
incluindo autos leves, mo-
tos e pesados. Esse número 
representa uma queda de 
3% em relação a fevereiro 
de 2019 e engloba veículos 
novos e usados em todo o 
país. Os números são da B3, 
que opera o Sistema Nacio-
nal de Gravames (SNG), a 
maior base privada do país, 
que reúne o cadastro das 
restrições financeiras de ve-
ículos dados como garantia 
em operações de crédito em 
todo o Brasil.

De acordo com o levanta-
mento, o CDC (crédito dire-
to ao consumidor) continua 
sendo a categoria de finan-

ciamento mais utilizada pelos 
consumidores, com 87,6% de 
participação. Já o consórcio 
apresentou queda, com par-
ticipação de 11,4% na prefe-
rência dos consumidores em 
fevereiro, contra 12,9% no 
mesmo mês de 2019

O SNG explicou que o 
mês de fevereiro de 2020 
foi impactado negativa-
mente pela menor quantida-
de de dias úteis em relação 
ao mesmo mês de 2019. Fo-
ram 20 dias úteis em feve-
reiro de 2019 contra 18 dias 
úteis neste ano.

O levantamento avaliou 
que um dado foi bastante po-
sitivo. “Considerando a mé-
dia diária de financiamentos 
por dia útil, fevereiro de 
2020 registrou uma alta de 

4,1%, com 25.275 veículos 
financiados por dia, contra 
uma média diária de 23.448 
veículos vendidos a crédito 
em fevereiro de 2019”.

A média de financiamen-
tos de veículos – incluindo 
autos leves, motos e pesa-
dos, novos e usados – rea-
lizados por dia útil em fe-
vereiro deste ano atingiu o 
maior volume para o mês 
desde 2014, quando foram 
vendidas a crédito 25.255 
unidades por dia útil.

Prazo

O prazo de financiamentos 
para automóveis leves au-
mentou em relação a feverei-
ro de 2019, para 43,8 meses. 
O maior prazo para crédito 

foi observado entre os autos 
seminovos com até 3 anos 
de uso, com 45,7 meses.

Em relação a faixa de 
uso, entre todos os leves 
comercializados a crédi-
to em fevereiro de 2020, 
88.990 são zero quilômetro, 
5 1.869 têm até três anos de 
uso e 124.793 de unidades 
somam entre quatro e oito 
anos de uso. Entre os auto-
móveis leves, as vendas a 
crédito de zero quilômetro 
atingiram 89,5 mil unida-
des em fevereiro de 2020, 
queda de -9,5% sobre feve-
reiro de 2019; já as vendas 
financiadas de leves usados 
registraram queda de -2,3% 
na mesma base de compa-
ração e somaram 269,5 mil 
unidades.
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Edital de convocação
SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos 
Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário no 
Município do Rio de Janeiro CNPJ: 17.382.538/0001-00, e Código Sindi-
cal: 912.000.000.27068-5. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA O Presidente do SINDEERH, em cumprimen-
to ao disposto nos artigos 611 e 612 da - CLT e artigos 15º e 36º do Es-
tatuto Social, no uso de suas atribuições legais, vem pelo presente Edital 
CONVOCAR todos os Empregados, funcionários da empresa, ACANGA 
SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS LTDA-ME, sediadas no Municí-
pio do Rio de Janeiro, sejam matrizes, filiais, para participarem da ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia, 19/03/2020 na 
sede do sindicato, Largo de São Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 
1610 – Ed. Patriarca – Centro – Rio de Janeiro – RJ, às 15:00 hrs em pri-
meira convocação e em segunda e última convocação às 15:30 hrs, com 
qualquer número de presentes, para deliberara e aprovar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) Aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021, 
2) Aprovação da Contribuição Assistencial de 2% (dois por cento) do sa-
lário nominal, de uma vez só no mês de Março 4) Contribuição Social de 
10 (dez reais) mensal, para manutenção do funcionamento do sindicato e 
melhorar o atendimento à categoria; 5) Assuntos Gerais. Celebrada com; a 
empresa, ACANGA SOLUÇÕES EM RECURSOS HUMANOS LTDA-ME, 
CNPJ: 16.384.593/0001-77, RIO DE JANEIRO – RJ, 13/03/2020. 

William dos Santos Amaral – PRESIDENTE DO SINDEERH.

ESHO - EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ/MF nº 29.435.005/0001-29 - NIRE n° 33.3.0029696-4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) que se encontram à disposição dos 
mesmos na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 
5º ao 12º andares, Bairro Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
CEP 20.220-460, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
6.404/76, a saber, relatório da administração e demonstrações financeiras 
da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe – Diretor Financeiro

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL DE 1ª, 2ª LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) 
dias, extraído do processo nº 0022061-43.2016.8.19.0209, pro-
posto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CRYSTAL E DIAMOND 
BALI em face de SAO FERNANDO PATRIMONIAL LTDA (assis-
tido pela Curadoria Especial), em que o Dr. ARTHUR EDUARDO 
MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível Regio-
nal da Barra da Tijuca, FAZ SABER  aos que o presente Edital, 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, espe-
cialmente o réu, de que no dia 25/03/2020 às 13:30 horas, no 
Átrio do Fórum Regional da Barra da Tijuca, situado na Av. Luiz 
Carlos Prestes, s/nº, térreo, CEP:22775-055, Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro, RJ, pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues 
Itaboray, matrícula 0149, será apregoado e vendido, em primeiro 
leilão, a quem oferecer maior valor em relação à avaliação, ou, 
no dia 30/03/2020 no mesmo horário e local, pela maior oferta, 
desde que superior a 50% (cinquenta por cento) ao valor da ava-
liação, o bem penhorado às fls. 186, constituído pelo IMOVEL: 
Apartamento 703 do bloco 1, número 185, situado na Rua Marlo 
da Costa e Souza - Barra da Tijuca, Freguesia de Jacarepaguá, 
nesta cidade, com direito a 1 vaga de garagem .APARTAMEN-
TO 703 localizado no sétimo pavimento; situação: uma frente; 
posição fundos; para utilização residencial; área edificada 65m², 
aproximadamente; idade: 2003. Não sendo informado o estado 
deconservação do imóvel. Sendo avaliado por R$ 500.000,00. 
E, para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente 
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à 
prática do ato serão acostadas aos autos. Rio de Janeiro, 22 de 
janeirode 2020, __. Eu, __, subscrevo.  __Juiz de Direito. 

JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
COMARCA DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE 1ª, 2ª LEILÃO on line (art. 10, parágrafo único, Reso-
lução 236, CNJ) e INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco) dias, ex-
traído do processo nº 0042818-13.2015.8.19.0203, proposto pelo 
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCIAL em face de 
VERA LUCIA SANTANA FERREIRA, CPF nº 666.700.397-00, em 
que o Dr. JOSE ALFREDO SOARES SAVEDRA, Juiz de Direito 
Titular da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio 
de Janeiro Regional Jacarepaguá, FAZ SABER  aos que o presen-
te Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar pos-
sa, em especial o réu e a Alienante Fiduciária - Caixa Economica 
Federal(intimação positiva fls. 254), de que no dia 23/03/2020, com 
início às 13:30hs e término às 14:00hs, na modalidade exclusiva-
mente on line (site: www.maiconleiloeiro.com.br, onde o interessa-
do encontrará todos os detalhes para cadastro e oferta do lanço), 
pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, matrícula 
0149, será apregoado e vendido, em primeiro leilão, a quem ofe-
recer maior valor em relação à avaliação, ou, no dia 25/03/2020 
no mesmo local,com início às 13:30hs e término às 14:00hs, pela 
melhoroferta, desde que superior a 50% (conquenta por cento) ao 
valor da avaliação, o imóvel descrito e avaliado às fls. 260 (index) 
, em 29/03/2019, termo de penhora às fls.246(index), constituído 
pelo: apartamento 511 situado na rua imutá, 140, fundos, com área 
edificada de 51m², conforme espelho IPTU (inscrição nº 3.159.380-
9). Com base na localização: longe do comércio e transporte, pró-
ximo a cidade de deus e o valor fornecido pela simulação do itbi, o 
imóvel foi avaliado indiretamente em R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais). O imóvel será vendido livre e desembaraçado dos créditos 
de natureza tributária (art. 130, parágrafo único, CTN), bem como 
livre dos demais créditos de que trata o art. 908, §1º, CPC (propter 
rem), que se sub-rogam sobre o respectivo preço. Não consta re-
curso ou processo pendente sobre o bem (art. 886, VI, CPC). Fica 
a parte executada intimada do leilão por intermédio deste edital, 
na pessoa de seu advogado constituído nos autos (art. 889, CPC). 
As certidões necessárias à prática do ato serão apresentadas aos 
interessados no momento do leilão. Rio de Janeiro, 03 de fevereiro 
de 2020. Eu, __, subscrevo. __Juiz de Direito.

RED INDIAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF Nº 33.566.829/0001-05

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas para Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se, em primeira convocação, no dia 31 de março de 2020, na sede 
social (Rua Nicaraguá, 370 - sala 101 - Penha - Rio de Janeiro - RJ), às 10 
horas da manhã, e em segunda chamada às 10:30hs, para deliberar a respei-
to da seguinte ordem do dia: a) Alteração da sede administrativa/comercial da 
Empresa, devido a desapropriação do imóvel em 08/05/2019 pela Prefeitura 
do Rio de Janeiro-RJ, para Rua Nicaraguá, 370 - sala 101 - Penha - Rio de 
Janeiro-RJ; b) Assuntos de interesse geral da sociedade. Rio de Janeiro, 12 
de março de 2020. Maria de Fátima Ferreira de Carvalho - Diretoria Admi-
nistrativo/Financeiro; Mercedes Rodrigues Torquato - Diretora Comercial.

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
 AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 30.042.097/0001-66 INSC. MUNICIPAL 0133167-1

NIRE nº 334.0000904-5
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 31/03/2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE 
MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO 
- COOPERTRAMO no uso das prerrogativas que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os senhores Cooperados a reunirem-se em 
Assembléia Geral Ordinária – (AGO) a realizar-se em 31 de Março de 
2020, na sede da cooperativa, Rua Barros Barreto n° 30, Bonsucesso 
RJ, em primeira convocação às 13:00 horas com 2/3 de Cooperados, 
em segunda convocação às 14:00 horas com metade e mais um 
Cooperado e, em terceira e última convocação às 15:00 horas com um 
número mínimo de 20 Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1°) Prestação de contas do Conselho de Administração. 
Acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a)
Balanço; b) Demonstrativo das sobras apuradas decorrentes da 
insuficiência das Contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade; c) Relatório de gestão; d) Parecer do Conselho Fiscal. 2°) 
Destinação 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; 3º) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal e 
Conselho Ética e Qualidade e Conselho Consultivo e Deliberativo; 4°)
Fixação de valor da gratificação de representação para o Conselho de 
Administração, bem como o da cédula de presença para os demais 
Conselheiros, Vogais e Fiscais pelo comparecimento às respectivas 
reuniões; Para efeito de quorum  ( 70 ) Cooperados.

Rio de Janeiro,  13 de março de 2020.
Alair Silva Gonçqalves

Diretor Presidente

SUPERPESA CIA. DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS 
Em recuperação judicial

CNPJ/MF nº 42.415.810/0001-59 - NIRE 33.3.0002893-5
Edital de Convocação AGE - A Cia., torna público e convoca todos os acionistas 
para participarem da AGE, que será realizada no dia 23/03/2020, às 9h00min, 
em primeira convocação, na sede social da Cia., na Av. Brasil, nº 42.301, 
Campo Grande/RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) análise 
e aprovação do Protocolo e Justificação de fusão com a Superpesa Industrial 
Ltda. – Em recuperação judicial, sociedade Ltda. CNPJ nº 30.038.152.0001-44, 
com contrato social arquivado na Jucerja sob o NIRE nº 3320094690-8, com 
sede na Av. Brasil, nº 42.301, Campo Grande/RJ; (ii) avaliação e aprovação das 
demonstrações financeiras da Superpesa Industrial Ltda. – Em recuperação 
judicial; e (iii) aprovação do Projeto de Estatuto Social da nova sociedade a 
ser constituída a partir da fusão da Cia. com a Superpesa Industrial Ltda. – 
Em recuperação judicial. João Alberto Machado Alves - Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento 
dos interessados, que, no dia 02 de abril de 2020 às 13h00min 
no auditório do CLUBE DE ENGENHARIA, situado à Av. Rio 
Branco nº 124, 18° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, realizará 
os leilões APLDETRO02-20, APLDETRORESTJUD01-20 e 
APLDETROSUCATAS01-20, na forma presencial e online, dos 
veículos apreendidos ou removidos a qualquer título, classificados 
como conservados, sucatas inservíveis, e não reclamados por 
seus proprietários dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a contar 
da data do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES n° 1267 
de 27 de julho de 2016 e adequação da Portaria DETRO nº 1429 
de 31 de outubro de 2018, cujos proprietários já foram notificados, 
tendo como leiloeiro o Sr. ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA, 
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 071. A cópia do 
edital poderá ser consultada através dos sites www.detro.rj.gov.
br / www.brbid.com / http://www.alexandrecostaleiloes.com.br/site/

SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA. – Em Recuperação Judicial 
CNPJ/MF nº 30.038.152.0001-44

Edital de Convocação - Reunião de Sócios Extraordinária
A Cia. torna público e convoca todos os sócios para participarem da Reunião 
de Sócios Extraordinária, que será realizada no dia 23/03/2020, às 9h30min, 
em primeira convocação, na sede social da Sociedade, na Av. Brasil, nº 
42.301, Campo Grande/RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) análise e aprovação do Protocolo e Justificação de fusão com a Superpesa
Cia de Transportes Especiais e Intermodais – Em Recuperação Judicial,
S.A. de capital fechado, CNPJ nº 42.415.810/0001-59, com estatuto social
arquivado na Jucerja sob o NIRE nº 3330002893-5, com sede na Av. Brasil,
nº 42.301, Campo Grande/RJ; (ii) avaliação e aprovação das demonstrações 
financeiras da Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais – Em
Recuperação Judicial; e (iii) aprovação do Projeto de Estatuto Social da
nova sociedade a ser constituída a partir da fusão da Sociedade com a
Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais – Em Recuperação
Judicial. João Alberto Machado Alves - Sócio Administrador

Empresariado do Rio  
teme falta de consumidor 
por causa de vírus

Levantamento feito pelo 
Instituto Fecomércio de 
Pesquisas e Análises (Ifec-
RJ), da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado do Rio 
de Janeiro – Fecomércio-
RJ, com 427 empresários 
de todo o estado, mostrou 
que 57,1% dos entrevis-
tados veem algum risco 
para o seu negócio em de-
corrência da disseminação 
do coronavírus, declarado 
na última quarta-feira pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como pan-
demia. Para esse grupo, o 
tamanho do risco é mode-
rado (39,7%), alto (30,6%) 
e muito alto (19,1%).

O maior receio dos em-
presários é a falta de deman-
da por parte dos consumi-
dores (67,5%), uma vez que 
muitos consumidores flumi-
nenses podem vir a limitar 
suas saídas. Para 34,5% dos 

consultados, a interrupção 
no abastecimento de insu-
mos necessários para sua 
atividade é o que mais pre-
ocupa. Outros 33,5% acre-
ditam que a possível falta de 
funcionários, por contata do 
vírus, pode prejudicar o seu 
negócio. A pesquisa também 
mostrou que 83% dos em-

presários do Estado do Rio 
percebem mais de um tipo 
de risco em decorrência do 
coronavírus.

Segundo dados do Minis-
tério da Saúde, no Brasil o 
número de casos confirma-
dos já passam de 100, sendo 
16 no Estado do Rio de Ja-
neiro.

Coronavírus: 
Procon-SP 
já recebe 
reclamações

Desde esta sexta-feira, o 
Procon de São Paulo colocou 
à disposção em seu aplicati-
vo um botão específico para 
o consumidor registrar re-
clamações sobre problemas 
relacionados ao coronavírus, 
tais como dificuldades para 
cancelar viagens, abusivida-
de de preço e falta de produ-
tos. Segundo o Procon-SP, 
até sexta, foram registrados 
1.150 atendimentos, dos 
quais 900 são reclamações e 
250 são consultas.

De acordo o Procon-SP, 
as reclamações relacionadas 
a viagens estão sendo en-
caminhadas às companhias 
aéreas, agências de turismo, 
plataformas de venda de via-
gens. Essas empresas deve-
rão apresentar com agilidade 
soluções viáveis e satisfató-
rias a cada caso específico. 
As questões relacionadas à 
abusividade de preço e/ou 
falta de produto são direcio-
nadas a diretoria de fiscali-
zação para providências de 
acordo com o Código de De-
fesa do Consumidor (CDC).

O Procon-SP alerta que o 
consumidor não é obrigado a 
expor sua saúde a riscos via-
jando para destinos onde pode-
rá contrair o coronavírus. Ele 
pode postergar a viagem para 
data futura, viajar para outro 
destino de mesmo valor, ou 
obter a restituição do valor já 
pago. A empresa pode nego-
ciar com o consumidor, desde 
que a alternativa não o prejudi-
que e haja concordância.

De acordo com o CDC é 
caracterizado como práti-
ca abusiva elevar sem justa 
causa o preço de produtos ou 
serviços. Desta forma, se o 
consumidor se deparar com 
algum valor de produtos ou 
serviços relacionados ao co-
ronavírus que considere abu-
sivo, poderá registrar recla-
mação junto ao Procon-SP. 

Moda é a categoria mais 
recomendada em compra virtual

Pesquisa feita com base 
em avaliações de produtos 
e lojas, de 760 sites de com-
pra que atuam no mercado 
brasileiro, revelou que os 
consumidores estão mais sa-
tisfeitos com o atendimento 
e recomendam a parentes e 
amigos lojas ou produtos das 
categorias de moda, calça-
dos, cosméticos, seguido de 
eletrônicos e ferramentas. Já 
lojas e produtos dos segmen-
tos artigos para festa, moda 
masculina, serviços de se-
guro e viagens são os menos 
recomendados.

Intitulado “Estudo de sa-
tisfação do E-consumidor 
2019”, o levantamento con-
siderou dados de um total de 
69 segmentos, entre janeiro 
e dezembro de 2019.

A metodologia de ava-
liação foi baseada no Net 
Promoter Score (NPS), que 
mede o quanto os consumi-
dores estão satisfeitos e leais 
com determinada marca, se 
recomendariam determina-
da loja ou produto para um 
parente ou amigo. Ele clas-
sifica os consumidores entre 
promotores (que avaliam po-
sitivamente o produto ou a 
loja), neutros (parcialmente 
satisfeitos) e detratores (in-
satisfeitos) e, as empresas 
entre zonas de excelência 
(escala entre 76 e 100), qua-
lidade (escala entre 51 e 75), 
aperfeiçoamento (escala en-
tre 1 e 50) e crítica (escala 
entre -100 e 0).

“Essa análise é hoje a ‘me-

nina dos olhos’ das empre-
sas, pois reflete se o consu-
midor está se sentindo bem 
atendimento em sua jornada 
de compra. Sendo o consu-
midor quem dá as notas, o 
resultado é fidedigno sendo 
uma régua significativa para 
a melhora das práticas de 
atendimento no Brasil. Mui-
tas empresas já entenderam 
isso. Registros sobre a mé-
trica relataram que um au-
mento de sete pontos na nota 
do NPS equivale, em média, 
a 1% de crescimento na re-
ceita das empresas”, explica 
Fernando Shine, especialista 
em experiência do consumi-
dor virtual da Hi Platform, 
plataforma de relacionamen-
to com o consumidor, res-
ponsável pelo levantamento.

O levantamento ainda 
computou dados de 2,7 mi-
lhões de avaliações (os cha-
mados reviews) de produtos 
e lojas dos 760 comércios 
eletrônicos. As avaliações 
fazem referência aos itens: 
produtos adquiridos, atendi-
mento, entrega e processo de 
compra (desde a escolha do 
produto, até a efetivação da 
compra).

“Importante acrescentar 
que, no ano do recorte da 
pesquisa, cerca de 221 mi-
lhões de consultas a avalia-
ções feitas por consumidores 
foram registradas, uma con-
firmação do aquecimento 
desse mercado de avaliações 
no comércio eletrônico”, fri-
sa Shine.

Pessoas de 20 a 30 anos lideram 
compras de consórcios em janeiro

Um estudo da BR Consór-
cios apontou que pessoas de 
20 a 30 anos foram os que 
mais compram cotas de con-
sórcios em janeiro, o que in-
dica uma forte tendência das 
novas gerações em investir 
mais cedo. No comparativo 
do mês de janeiro de 2020, 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2019, há um cresci-
mento de 7% em relação à 
venda de novas cotas entre 
os jovens.

“Os dados são bem po-

sitivos já que o número de 
interessados em consórcios 
aumentou, significativa-
mente. A nossa ideia é que, 
cada vez mais, jovens ve-
jam a importância de inves-
tir desde cedo e os números 
comprovam que isso está 
ocorrendo”, afirma Roberto 
Luppi, diretor-executivo da 
BR Consórcios.

Outro dado consultado é a 
forte demanda dos solteiros 
em relação às aquisições das 
cotas de automóveis. O grupo 

está liderando o ranking, em 
comparação ao ano anterior. 
Em paralelo, janeiro de 2020, 
em relação a 2019, apresen-
ta um crescimento estável 
nas vendas de novas cotas 
vendidas. “Tivemos um cres-
cimento bom nestes meses 
analisados, isso relacionando 
as vendas gerais. O objetivo 
é progredirmos mais ao lon-
go do ano, pois o consórcio 
é uma alternativa muito boa 
para a formação de patrimô-
nio”, afirma Luppi.

Reprodução/internet
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2 milhões de investidores 
versus o pânico na bolsa

O agravamento da crise externa com a rápida expansão 
do coronavírus globalmente e a forte queda do preço do 
petróleo derrubou os índices acionários em todo o mundo 
e consiste no primeiro teste dos novos investidores que vi-
ram na B3 uma saída de rentabilidade diante da baixa taxa 
de juros. Na última semana, o pânico foi generalizado, e o 
Ibovespa chegou a perder os 70 mil pontos enquanto o cir-
cuit breaker era acionado. Esta foi a quarta vez na história 
da bolsa em que os negócios foram paralisados duas vezes 
na mesma sessão.

O índice fechou a 72.582 pontos na última quinta-feira, 
quando registrou a maior perda em 22 anos. Do recorde 
nominal de 119.528 pontos em 23 de janeiro deste ano, a 
perda total até o dia 12 de março, soma 39,28%. Para se 
ter uma ideia, a queda é maior do que toda a rentabilidade 
obtida ao longo de 2019 (31,6%).Para que o índice volte 
ao patamar de janeiro, serão precisos meses, mas explique 
isso para os desesperados que realizaram os prejuízos nas 
últimas semanas.

Em meio ao efeito manada desta semana, se criaram 
oportunidades de ganhos para alguns enquanto outros 
sangraram, e os novatos sentiram no bolso o que é renda 
variável. “Com a identificação da primeira ocorrência de 
coronavírus no Brasil, os agentes intensificaram a aversão 
local ao risco, passando a impactar com força a renda fixa 
doméstica privada, até então, relativamente imune à vola-
tilidade global”, conforme destaca o relatório dos analistas 
do Banco do Brasil.

Ora, investir em um período de pouca volatilidade e 
tendência de alta é fácil, o que atraiu milhares de desav-
isados para a bolsa de valores. Na verdade, o fato é que o 
índice já havia ido longe demais e que a continuidade da 
alta do Bovespa não era sustentável. Seu movimento foi 
provocado por uma onda de desesperados por rentabilidade 
ao se depararem com juros reais na renda fixa praticamente 
zerados ou negativos.

Olhando para os fundamentos econômicos fica claro 
que a sustentação da alta estava calcada na teoria do 
mais tolo – o investidor compra um ativo caro, sabendo 
que está caro, mas sabe que haverá um mais tolo que ele 
comprando por um preço maior – enquanto, na verdade, 
deveria se basear em fundamentos. E os fundamentos 
estavam em falta, pois independente de coronavírus ou 
crise do petróleo, a economia brasileira já ia continuar 
na mesma toada: crescimento pífio de 1% ao ano. Além 
disso, os investimentos das empresas e das vendas já es-
tavam comprometidos. A situação externa é só um fator 
a mais.

Levantamento da SABE Invest demonstra justamente 
este descasamento entre o preço das ações e a realidade 
das empresas. O estudo, publicado ao final de fevereiro, 
demonstra uma prévia do desempenho real das compan-
hias abertas. Até a data, foram publicados os balanços do 
exercício de 2019 de 89 companhias listadas na B3, cerca 
de 26% do total, sendo 71 empresas e 18 bancos. A soma 
dos lucros dos 18 bancos (R$ 92 bilhões) ficou próxima 
da soma dos lucros (R$ 95 bilhões) das 71 empresas não 
financeiras em 2019.

De 2018 para 2019, o total dos lucros das empresas so-
freu uma redução nominal de quase 16%. Já o mesmo total 
dos lucros dos bancos foi de um aumento nominal próx-
imo a 29%, mantendo a tendência dos últimos anos. Das 
71 empresas da amostra, quatro tiveram prejuízo em 2019: 
Ecorodovias, B2W (que já vinha com resultado negativo 
em 2018), Suzano e Vale. Sem estas duas últimas, cujos 
prejuízos foram elevados, o lucro total das demais empre-
sas aumenta 21%; 25 empresas tiveram queda de lucro; e 
46 empresas tiveram aumento de lucro, de 2018 para 2019. 
Pelo lado dos bancos, quase todos, tiveram crescimento 
de lucro, exceto o Banco Pine, cujo prejuízo aumentou de 
2018 para 2019. A soma dos lucros (R$ 81 bilhões) dos 
quatro maiores (Itaú, Bradesco, BB e Santander) equivale 
a 89% do total.

“Olhando o desempenho das 89 companhias como um 
todo, vemos um crescimento nominal pífio de quase 2% 
dos lucros de 2018 para 2019. Eliminando Suzano, Vale e 
os quatro maiores bancos para evitar distorções, notamos 
uma queda nominal de 8%, com os dados desta amostra”, 
analisa o CEO da SABE Invest, Luiz Guilherme Dias.

Investir sem olhar para fundamentos, dá nisso: compra na 
alta e venda na baixa. Resta olhar para os dados da B3 que 
trará a informação se os mais de um milhão de desavisados 
que ingressaram no mercado por seguirem influenciadores 
digitais vão permanecer. Era apenas fogo de palha?

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO LTDA. – SICOOB COOMPERJ
CNPJ 04.694.278/0001-67 – NIRE 33.4.0004023-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo dos Integrantesdo Ministério Público e da Defensoria 
Pública no Estado do Rio de  Janeiro Ltda. – Sicoob Coomperj, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus associa-
dos, que nesta data são em número de 3737 (três mil, setecentos e trinta 
e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se em sua sede social à Rua Rodrigo Silva, nº 
26, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, no dia 30/03/2020, às 9:30, com 
a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; 
às 10:30, com a presença de metade mais um de associados, em segunda 
convocação; ou às 11:30, com a presença de, no mínimo, 10 (dez associa-
dos), em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, 
que compõem a ordem do dia:  I) Aprovação da ampliação das condições 
de associação e da área de admissão, com base na manifestação favorá-
vel do projeto submetido ao Banco Central do Brasil, conforme Ofício nº 
1.449/2020-BCB/Deorf/GTRJA, de 24 de janeiro de 2020; II) Ampla reforma 
do Estatuto Social com base no projeto, com destaque para: a) inserção da 
área de admissão; b) alteração das condições de associação; c) inserção 
do componente organizacional de ouvidoria; III) Aprovação da Política Insti-
tucional de Governança Corporativa e da Política de Compliance. 

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020
Virgílio Panagiotis Stavridis

Presidente do Conselho de Administração

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os titulares das debêntures integrantes da 2ª (Segunda)
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública 
com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária de 
Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), a se reunirem, em primeira convocação, para a Assembleia 
Geral de Debenturistas, nos termos do artigo 71 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada, e da Cláusula XI do “Instrumento
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado entre a Emissora 
e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente
Fiduciário”) em 27 de novembro de 2014, conforme aditado (“Escritura de 
Emissão”), a ser realizada no dia 20 de março de 2020, às 10:00 horas,
na sede do Agente Fiduciário, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) considerando o disposto na Cláusula 8.1.(xxxix) 
da Escritura de Emissão, aceitação ou não pelos Debenturistas, acerca do 
oferecimento pela Emissora de substituição temporária da parcela do Saldo 
Mínimo de Reserva, depositada na Conta Reserva, conforme definidos no 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças Nº 
13.2.0768.2 (conforme aditado), em garantia exclusivamente das obrigações 
decorrentes da Escritura de Emissão, por fiança bancária a ser oferecida 
pela Emissora aos Debenturistas, nos mesmos termos e condições da fiança 
bancária que será contratada pela Emissora em favor do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”); e (ii) uma vez 
aprovado o item “(i)” desta Ordem do Dia, autorizar a Emissora e o Agente 
Fiduciário a celebrar quaisquer documentos necessários ou que venham a 
ser necessários para implementar as deliberações do item “(i)” da Ordem 
do Dia. Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste Edital 
de Convocação possuem o significado que lhes é atribuído na Escritura de 
Emissão. Informações Adicionais: os Debenturistas deverão se apresentar 
no endereço acima indicado portando os documentos que comprovem 
a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos de mandato 
outorgados pelos Debenturistas aos seus procuradores para representação 
na Assembleia Geral ora convocada deverão ser depositados na sede social 
do Agente Fiduciário, situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 
302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, ou ainda por e-mail para 
contencioso@pentagonotrustee.com.br, no prazo de até 2 (dois) dias úteis 
anteriores à sua realização, bem como deverão ser entregues à Emissora no 
dia da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

Bolsas da Europa fecham 
em alta na sexta-feira

Felizmente, a sexta-feira 
13 trouxe sorte as bolsas de 
valores da Europa, numa 
semana considerada a pior 
para os mercados mun-
diais desde 2008. A Bolsa 
de Frankfurt, na Alema-
nha, cujo índice acionário 
DAX é o mais importante 
da Europa subiu 0,77%, a 
09.232,08 pontos.

Os índices interromperam 
uma sequência de seis dias 
consecutivos de perdas, mas 
registram um ganho modesto 
ao longo do dia, uma vez que 
a recuperação inicial perdeu 
força conforme o coronaví-
rus provocou mais turbulên-
cias econômicas, informou a 
Reuters.

As ações da região - que 
mais cedo chegaram a en-
saiar o melhor dia desde o 
final de 2008 -- reduziram 
rapidamente os ganhos de-
pois que a Espanha declarou 
estado de emergência após 
o surto, enquanto eram pu-
blicadas notícias de que os 
Estados Unidos seguirão o 
mesmo exemplo.

Índices

O índice FTSEurofirst 
300 subiu 1,48%, a 1.168 
pontos, enquanto o índice 
pan-europeu STOXX 600 
ganhou 1,43%, a 299 pontos. 
O STOXX tombou 11,5% na 
quinta, maior queda diária 

já registrada, e fechou a se-
mana com baixa acumulada 
de 18%, a mais forte já vista 
para o período.

“Essas medidas que os 
governos estão implemen-
tando são apenas restrições 
ao deslocamento --são me-
didas necessárias mas, no 
entanto, terão um impacto 
econômico significativo, ao 
qual o mercado ainda está 
se adaptando”, disse Andrea 
Cicione, chefe de estratégia 
da TS Lombard em Londres.

A semana, que começou 
com um choque nos preços 
do petróleo, seguida de sinais 
crescentes de interrupções 
nas cadeias de suprimentos 
causadas pelo vírus, viu a 

pressão de venda colocar em 
xeque até mesmo medidas 
de estímulo de vários bancos 
centrais.

Entre os subsetores da 
zona do euro, as ações de 
recursos básicos tiveram 
o melhor desempenho do 
dia, recuperando-se de uma 
mínima de quatro anos. As 
mineradoras Evraz e BHP 
Group --com grande peso 
nos índices-- avançaram 
mais de 12% cada. As ações 
de empresas de estoques de 
petróleo e gás tiveram as 
maiores perdas da semana, 
em queda de quase 30% em 
sua pior semana já registra-
da, após o colapso do preço 
do petróleo.

Coronavírus não altera seguros de saúde e vida de Portugal
A Associação Portuguesa 

de Seguradores (APS) infor-
mou nesta sexta-feira que a 
declaração de pandemia do 
Covid-19 não altera o fun-
cionamento dos seguros de 
saúde, nem exclui coberturas 
contratadas nos seguros de 
vida, na maioria dos contra-
tos. Em Portugal, a Direção-
Geral da Saúde comunicou 
que até sexta-feira o número 
de pessoas infectadas chega-
va a 112.

Em comunicado, a as-
sociação esclareceu que, 
no que se refere à cobertu-

ra de riscos, no âmbito dos 
seguros de saúde, a decla-
ração oficial de pandemia 
não determinou “qualquer 
alteração” ao funcionamen-
to destes seguros, por isso, 
“continuarão a ser pagas as 
prestações contratualmente 
devidas”.

Conforme a agência 
Lusa, em relação aos se-
guros de vida, a genera-
lidade dos contratos “não 
tem qualquer exclusão das 
coberturas contratadas” 
por efeito da declaração de 
pandemia. “Consideram-se 

como acidentes de traba-
lho, por seu turno, os que 
são ocorridos no desempe-
nho de funções em regime 
de teletrabalho, seja por 
indicação da autoridade pú-
blica ou da entidade empre-
gadora”, destacou a APS.

Em relação aos seguros 
de assistência e de viagens, 
os clientes que tenham con-
tratado diretamente o segu-
ro e se vejam impedidos de 
viajar por infecção com o 
covid-19, podem, “na maio-
ria dos casos, acionar esta 
cobertura, desde que ocorra 

internamento hospitalar e/ou 
quarentena”.

A associação disse que 
as empresas de seguros 
estão implementando os 
planos de contingência, in-
cluindo o recurso ao traba-
lho realizado de casa para 
“salvaguardar as melhores 
condições de segurança e 
de saúde dos seus colabo-
radores e manter as ativida-
des”. É recomendado que 
os contatos com os clientes 
sejam efetuados, preferen-
cialmente, via eletrônica ou 
por telefone.

CVM faz alerta sobre possível adoção de plano de contingência
A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) comu-
nicou na sexta-feira uma 
possível adoção de plano de 
contingência. “Durante situ-
ações de estresse do merca-
do em razão do Covid-19, o 
volume de operações tende 
a crescer, podendo superar 
a capacidade suportada pela 
atual estrutura de tecnologia 
da informação do intermedi-
ário atuante no mercado de 
capitais”, explicou a autar-
quia.

De acordo com a CVM, 
não estão descartados a reali-
zação de operações por tele-
fone ou aumento no número 
de intermediários trabalhan-

do remotamente. “Caso esse 
tipo de situação de estresse 
se materialize, boa parte da 
força de trabalho do inter-
mediário tenha de trabalhar 
remotamente por razões de 
segurança sanitária”, escla-
receu.

A autarquia elaborou 
um plano de contingên-
cia que contemple as al-
ternativas para continuar 
prestando seus serviços 
adequadamente. Essa ação 
deve ser discutida e apro-
vada pela alta adminis-
tração do intermediário, 
comunicado aos funcioná-
rios e prever a forma, con-
teúdo e timing de eventual 

comunicação aos clientes 
e público em geral.

Segundo Francisco José 
Bastos Santos, Superinten-
dente de Relações com o 
Mercado e Intermediários, 
o objetivo da área técnica da 
CVM é destacar a necessi-
dade de atuação preventiva 
desses regulados, a fim de 
garantir o melhor interesse 
do cliente para a execução 
de ordens por ele comanda-
das.

Independentemente do 
tipo de atendimento a ser 
implementado por meio do 
plano de contingência, o Su-
perintendente destaca que o 
essencial é manter tranqui-

la, contínua, clara e segura 
a interação com seus clien-
tes, bem como treinar suas 
equipes de trabalho para as-
segurar a qualidade no nível 
de serviço prestado, mesmo 
diante da situação de estres-
se causada pelo Coronavírus.

Para mais informações 
acesse o Ofício Circular 
CVM/SMI 02/2020 (http://
www.cvm.gov.br/legislacao/
oficios-circulares/smi/oc-
smi-0220.html), que contém 
detalhes das orientações da 
área técnica, inclusive com 
indicação de normas a res-
peito da adoção de plano de 
contingência e ações para 
eventos de risco.
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Cade investiga Bayer e Monsanto 
Empresas 
são acusadas 
por supostas 
condutas 
anticompetitivas

A Superintendência-Ge-
ral do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econô-
mica (SG/Cade) instaurou 
processo administrativo 
contra a Bayer e Monsanto. 
As empresas são investiga-
das por supostas condutas 
anticompetitivas nos mer-
cados de sementes e bio-
tecnologia. Há quase dois 
anos, o grupo farmacêutico 
alemão Bayer comprou a 
multinacional norte-ameri-
cana Monsanto por US$ 63 
bilhões criando assim. 

O processo do Cade caso 
teve início a partir de de-
núncias formuladas durante 
a instrução do ato de con-
centração que envolveu a 
aquisição Monsanto Com-
pany pela Bayer Aktienge-
sellschaft. A operação foi 
aprovada com restrições 
pelo Cade, em fevereiro de 
2018.

Desde a compra da em-
presa de sementes, a mul-
tinacional alemã se tornou 
a líder global em sementes 
e pesticidas, mas respon-
de a milhares de processos 
nos Estados Unidos, que 
alegam que o herbicida 
Roundup, à base de gli-
fosato, que fazia parte do 
portifólio da Monsanto, 
causa câncer.

“Não foi um erro a aqui-
sição da Monsanto. Por ter 
muitas sementes e poucos 

químicos, a Monsanto sem-
pre foi a noiva mais bonita 
do baile para a Bayer por-
que era 100% complemen-
tar a nossa empresa.” A 
afirmação foi feita pelo pre-
sidente da Divisão de Ope-
rações Agrícolas da Bayer 
no Brasil, Gerhard Bohne, 
em entrevista exclusiva à 
Globo Rural durante a 25ª 
Agrishow, feira agrícola re-
alizada em Ribeirão Preto 
no ano passado.

Pontos analisados

A Superintendência-Ge-
ral determinou a instaura-
ção do processo adminis-
trativo para analisar três 
condutas que podem gerar 
efeitos anticoncorrenciais: 
o estabelecimento de deter-
minadas regras no âmbito 
do Programa Monsoy Mul-
tiplica (PMM), pela Mon-
soy, do Grupo Monsanto, 
que atua no melhoramen-
to genético de sementes 
de soja; a concessão, pela 
Monsanto, de incentivos 
comerciais a obtentores 
para adoção da tecnolo-
gia Intacta (RR2 IPRO), 
também conhecidos como 
breeding incentives; e, por 
fim, a obrigação imposta 
pela Monsanto de que os 
multiplicadores de semen-
tes adquiram volume mí-
nimo de 15% de sementes 
matrizes em relação à sua 
área de produção – obriga-
ção que também é imposta 
pela Bayer, ainda que sem 
estabelecimento de percen-
tual fixo.

Descontos

Com relação à primeira 
conduta, a SG/Cade apurou 
que o Programa Monsoy 

Multiplica (PMM) é um pro-
grama por meio do qual a 
Monsoy (empresa obtentora 
que atua no desenvolvimen-
to de novas variedades de 
semente de soja) concede 
descontos sobre royalties de 
cultivar que lhe seriam devi-
dos por multiplicadores de 
sementes de soja (empresas 
que reproduzem as varie-
dades de sementes de soja 
desenvolvidas pelos obten-
tores).

De acordo com a Superin-
tendência, no PMM a forma 
de cálculo dos descontos 
gera incentivos para que os 
multiplicadores participan-
tes aumentem a proporção 
de sementes Monsoy ou se-
mentes com biotecnologia 
Intacta (de propriedade da 
Monsanto) em sua cesta de 
multiplicação, induzindo a 
fidelização. Com a instaura-
ção do processo, a SG/Cade 
vai avaliar se o programa 
tem potencialidade de gerar 
efeitos de fechamento de 
mercado para outros obten-
tores concorrentes da Mon-
soy ou de dificultar o desen-
volvimento de obtentores 
concorrentes no mercado de 
sementes de soja.

Incentivos

A segunda conduta in-
vestigada diz respeito à 
concessão de incentivos 
comerciais, pela Monsan-
to, para que os obtentores 
desenvolvam cultivares de 
soja com biotecnologia In-
tacta. A apuração da SG/
Cade apontou que, no caso 
concreto, os incentivos 
concedidos pela Monsanto 
podem ter efeitos de fide-
lização, induzindo os ob-
tentores a concentrar suas 
pesquisas em cultivares da 

tecnologia Intacta e a redu-
zir o desenvolvimento de 
cultivares convencionais 
e RR. Neste caso, a Supe-
rintendência irá avaliar se 
a concessão desses incenti-
vos tem o potencial de re-
duzir a disponibilidade de 
cultivares não-Intacta para 
o agricultor.

Previsão contratual

A terceira conduta cor-
responde à previsão con-
tratual, pela Monsanto, 
de que o multiplicador de 
sementes de soja adquira 
sementes matrizes Mon-
soy na proporção de pelo 
menos 15% de seus cam-
pos de produção, na safra 
subsequente ao contrato. 
Apesar de a SG/Cade ter 
constatado que a Monsan-
to não tem exigido o cum-
primento da cláusula, a 
investigação apontou que 
a empresa teria benefícios 
econômicos caso o fizes-
se, enquanto os multipli-
cadores poderiam ter seus 
custos aumentados. Para 
a SG, a prática pode ter 
como efeitos a fidelização 
dos multiplicadores nas 
safras subsequentes e a 
limitação da liberdade de 
escolha do multiplicador.

Notificação

“Com a instauração do 
processo administrativo, 
as representadas serão 
notificadas para apresen-
tação de defesa. Ao final 
da instrução processual, 
a SG/Cade opinará pelo 
arquivamento ou pela im-
posição de sanções por in-
frações à ordem econômi-
ca”, explicou o Cade em 
comunicado.

Light quer  
vender parcela  
em Belo Monte

A Light tem planos de 
vender sua participação 
na hidrelétrica de Belo 
Monte, no Pará. A dis-
tribuidora de energia 
segue com sua estraté-
gia de desinvestimento 
de ativos não essenciais 
e nos quais a companhia 
não detém o controle, 
disse nesta sexta-feira, 
a presidente da compa-
nhia, Ana Marta Horta 
Veloso. 

A empresa anunciou 
no final da noite de 
quinta-feira prejuízo 
líquido de R$ 366 mi-
lhões no quarto trimes-
tre, frente a um lucro 
de R$ 92 milhões no 
mesmo período do ano 
passado.

Ativos negociados

Conforme apurou 
a Reuters, a fatia da 
empresa na Guanhães 
Energia, que controla 
pequenas hidrelétricas 
em Minas Gerais, tam-
bém está entre ativos 
que podem ser nego-
ciados, afirmou a CEO 
durante teleconferência 
com investidores e ana-
listas.

A Light é sócia indireta 
da usina de Belo Monte, 
com 25% da Amazô-
nia Energia, um veículo 

criado em parceria com 
sua ex controladora Ce-
mig que detém 9,8% do 
empreendimento no rio 
Xingu.

De acordo com o ba-
lanço, o resultado foi 
afetado pelo reconhe-
cimento de provisões 
estimadas para crédito 
de liquidação duvidosa 
(PECLD) extraordiná-
rias no valor de R$ 525 
milhões. 

Impacto negativo

Também houve im-
pacto negativo nos resul-
tados financeiros, pela 
marcação à mercado 
das operações de swap 
das dívidas em moeda 
estrangeira. O Ebitda 
consolidado encerrou 
o quarto trimestre ne-
gativo em 82 milhões 
de reais, devido ao re-
sultado operacional da 
distribuidora, afetado 
pelo reconhecimento 
das provisões. 

A Light, com atuação 
no Rio de Janeiro, re-
portou ainda que perda 
total sobre a carga fio 
(12 meses) encerrou o 
ano em 26,04%, prati-
camente em linha com 
o resultado de setembro 
de 2019 (25,93%).




