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Número de empregados com 
carteira é o pior da história

Dados do IBGE  
são confirmados  
pelo Caged, que 
mostra 850 mil 
demitidos no ano

O número de empregados com 
carteira de trabalho assinada no 
setor privado, não incluindo tra-
balhadores domésticos, entre 
maio e julho de 2020, foi esti-
mado em 29,4 milhões – menor 
número já registrado na série his-
tórica, iniciada em 2012. Isso re-
presenta queda de 8,8% (redução 
de 2,8 milhões de trabalhadores) 
em relação ao trimestre móvel 
anterior e de 11,3% (menos 3,8 

milhões), na comparação com o 
mesmo período de 2019.

Os dados fazem parte da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad Contínua), 
do IBGE. A analista da pesquisa, 
Adriana Beringuy, destacou que, 
pela primeira vez, o número de car-
teiras de trabalho assinadas ficou 
abaixo de 30 milhões.

“O ponto máximo da forma de 
inserção da carteira na série foi no 
trimestre de maio, junho e julho de 
2014, e posteriormente a perda des-
te tipo de vínculo nos últimos anos 
muito em função do avanço do tra-
balho informal”, disse.

O Novo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Novo 
Caged) confirma as perdas. O saldo 
positivo na geração de empregos 
com carteira assinada pelo segun-
do mês consecutivo (249.388 em 

agosto) não foi suficiente para zerar 
as perdas em abril, maio e junho. 
No acumulado do ano, 849.387 tra-
balhadores com carteira foram de-
mitidos (saldo de dispensas menos 
admissões).

O número de empregados sem 
carteira assinada no setor privado 
chegou a 8,7 milhões de pesso-
as – um recuo de 14,2% (menos 
1,4 milhão de pessoas) ante o tri-
mestre móvel e de 25,4% (menos 
3 milhões) na comparação com o 
mesmo trimestre de 2019, segundo 
o IBGE.

O número de trabalhadores por 
conta própria, que soma 21,4 mi-
lhões de pessoas, teve queda de 
8,4% (menos 2 milhões de traba-
lhadores), na relação com o trimes-
tre móvel anterior e de 11,6% (me-
nos 2,8 milhões) na comparação 
com o mesmo período de 2019.

Adriana Beringuy: pela primeira vez o número de trabalhadores com carteira ficou abaixo de 30 milhões

Taxa de desocupação vai a 13,8% e também é recorde

Mercado de trabalho pode continuar se deteriorando

Redução da 
jornada evita 
demissão de  
até 18 milhões

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, saudou a criação de em-
pregos formais em agosto e garan-
tiu que representa um sinal de que a 
economia brasileira está “voltando 
para os trilhos” depois da pior fase 
da pandemia de Covid-19.

Mas a avaliação esbarra na rea-
lidade. Durante entrevista coletiva 
sobre os dados do emprego formal 
(Caged), o secretário especial de 
Previdência e Trabalho do Minis-
tério da Economia, Bruno Bianco, 
confirmou que o governo pode 
prorrogar o Benefício Emergencial 
(BEm) até o fim do ano.

“Se há uma demanda, não há 
porque não fazer a prorrogação. É 
um programa bem feito, que evi-
ta demissão, traz renda ao traba-
lhador, garante o emprego”, disse 
Bianco.

Dados atualizados até 18 de se-
tembro mostram que o BEm per-
mitiu 18.378.772 acordos entre 
empregados e 1.449.653 emprega-
dores no Brasil. Até o momento, o 
programa pagou R$ 25,5 bilhões.

O programa foi estendido até o 
fim de outubro por causa dos bons 
resultados, ao evitar um maior nú-
mero de demissões. Nova prorro-
gação indica que o governo teme 
que, após o fim do período de esta-
bilidade concedida ao trabalhador, 
as demissões aumentem.

Em troca da redução de salário 
ou da suspensão do contrato de tra-
balho, o empregado recebe o BEm, 
equivalente a uma parcela do segu-
ro-desemprego a que teria direito 
se fosse demitido. Ao fim do acor-
do, a empresa é proibida de demitir 
o trabalhador por igual período a 
que ele recebeu o benefício.

Inicialmente, o programa de 
suspensão de contratos duraria 
dois meses, e a suspensão de jor-
nada valeria por até três meses. 
Em julho, o presidente Jair Bol-
sonaro publicou um decreto am-
pliando a validade dos acordos 
para 120 dias, período máximo 
atualmente em vigor. No fim de 
agosto, o programa foi estendido 
novamente, para 180 dias.

China deve crescer 
2% este ano e 
7,9% em 2021, diz 
Banco Mundial

A economia da China deve cres-
cer 2% em 2020, acima da projeção 
de crescimento de 1% divulgada 
em junho, previu o Banco Mun-
dial esta semana. O crescimento 
será impulsionado pelos gastos do 
governo, fortes exportações e uma 
baixa taxa de novas infecções pela 
Covid-19 desde março, mas res-
tringido pelo consumo doméstico 
lento, disse o banco na Atualização 
Econômica de Outubro de 2020 
para o Leste da Ásia e o Pacífico.

Conforme a agência Xinhua, o 
Banco Mundial destacou na atu-
alização regional que as perspec-
tivas serão mais brilhantes em 
2021, com crescimento previsto 
para atingir 7,9% na China e 5,1% 
no resto da região, “com base no 
pressuposto de recuperação e nor-
malização contínuas das atividades 
nas principais economias, ligadas à 
possível chegada de uma vacina”.

Justiça dos EUA 
aceita indenização 
de R$ 4,8 bi por 
voo da Chape

A justiça norte-americana deu 
procedência ao pedido de indeniza-
ção das famílias de 40 vítimas do 
voo da Chapecoense, que caiu nas 
proximidades do aeroporto de Rio-
negro, em Medellín, na Colômbia, 
e matou 71 pessoas.

As sentenças foram expedidas 
no final de agosto e somam US$ 
844 milhões (R$ 4,8 bilhões). Não 
se trata de decisão final, mas de 
aceitação do caso. Os advogados 
das famílias querem cobrar as inde-
nizações da seguradora (Bisa), da 
resseguradora (Tokio Marine Klin) 
e da corretora de seguros Aon.

O processo foi aberto contra a 
companhia aérea LaMia e a Kite 
Air. Como os valores são altos, e as 
duas empresas dificilmente teriam 
condição de pagar, a estratégia dos 
advogados é cobrar das compa-
nhias responsáveis pelo seguro.

Kassio Nunes  
pode ser o novo 
ministro do 
Supremo

O desembargador Kassio Nunes 
Marques, do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF-1), deve 
ser o indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro para o Supremo Tribunal 
Federal (STF), para a vaga do mi-
nistro Celso de Mello, que se apo-
senta 13 de outubro. A informação 
é do colunista Lauro Jardim.

Apesar de o nome ter sido bem 
recebido no Supremo, não há con-
firmação da indicação. Não seria a 
primeira vez que Bolsonaro deixa 
“vazar” um nome para testar a re-
ceptividade. Entre os apoiadores do 
presidente, Nunes foi alvo de críti-
cas por ter sido indicado pela ex-
-presidente Dilma Roussef.

Kassio Nunes é advogado e se 
tornou desembargador pelo quinto 
constitucional.

As condições do mercado de tra-
balho podem continuar se deterio-
rando no terceiro trimestre, avalia 
o Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG). “Apesar da nossa expec-
tativa de retomada da taxa de cres-
cimento do PIB no terceiro e quarto 
trimestres, observe que existe um 
elevado número de pessoas fora 
do mercado de trabalho e uma par-
cela crescente delas pode retomar 
a procura de emprego em tempos 
de retoma do crescimento econô-

mico e flexibilização das medidas 
de distanciamento social. E o nível 
de ofertas de emprego (tanto pelo 
mercado formal quanto pelo infor-
mal) não é suficiente para absorver 
esta crescente procura de emprego. 
Nesse cenário, a taxa de desempre-
go pode chegar a 15% no terceiro 
trimestre”, mostra análise da insti-
tuição financeira.

“A redução do valor do auxílio 
emergencial mensal de R$ 600 para 
R$ 300 pagos pelo governo aos tra-

balhadores informais e famílias po-
bres pode estimular esse movimento 
de maior procura por emprego. Assu-
mindo uma confiança mais forte no 
caminho de recuperação econômica, 
e beneficiada também pela contra-
tação temporária de trabalhadores 
do comércio para atender as vendas 
de final de ano, a taxa de desempre-
go pode atingir 13,5% neste final de 
ano. Este último também pode ser a 
média da taxa de desemprego para 
2020”, finaliza o MUFG.

A taxa de desocupação no Brasil 
foi de 13,8%, no trimestre de maio 
a julho de 2020, a maior taxa da sé-
rie histórica, iniciada em 2012. O 
índice corresponde a um aumento 
de 1,2 ponto percentual em relação 
ao trimestre anterior (fevereiro a 
abril, de 12,6%). Já em comparação 
com o mesmo trimestre de 2019 
(11,8%) são 2 pontos percentuais 
a mais. A população desocupada 
chegou a 13,1 milhões de pessoas, 
aumento de 4,5% (561 mil pesso-
as) em relação ao mesmo período 
de 2019.

A população ocupada recuou 
para 82 milhões, o menor con-
tingente da série. Essa população 
caiu 8,1% (menos 7,2 milhões 
pessoas) em relação ao trimestre 
anterior, e 12,3% (menos 11,6 mi-

lhões) frente ao período de maio 
a julho de 2019. O nível de ocu-
pação também foi o mais baixo 
da série, atingindo 47,1%, caindo 
4,5 pontos frente ao trimestre an-
terior e 7,6 pontos contra o mes-
mo trimestre de 2019.

Os dados são da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicí-
lios Contínua (Pnad Contínua), 
do IBGE. A analista da pesquisa, 
Adriana Beringuy, explica que as 
quedas no período da pandemia 
de Covid-19 foram determinantes 
para os recordes negativos deste 
trimestre encerrado em julho. “Os 
resultados das últimas cinco divul-
gações mostram uma retração mui-
to grande na população ocupada. É 
um acúmulo de perdas que leva a 
esses patamares negativos”.

Outro indicador que está no me-
nor patamar na série histórica é a 
força de trabalho (pessoas ocupa-
das e desocupadas), que chegou a 
95,2 milhões de pessoas, com que-
da de 6,8% (ou 6,9 milhões) frente 
ao trimestre anterior, e de 10,4% 
(ou 11 milhões de pessoas) em re-
lação ao mesmo trimestre de 2019.

Já a população fora da força de 
trabalho atingiu o recorde da série 
e chegou a 79 milhões de pessoas 
– mais 8 milhões em relação ao tri-
mestre anterior e mais 14,1 milhões 
frente ao mesmo trimestre de 2019. 
O contingente de pessoas desalen-
tadas – que não buscaram trabalho, 
mas que gostariam de conseguir 
uma vaga e estavam disponíveis 
para trabalhar – também atingiu 
recorde e agora soma 5,8 milhões.

Samuel Figueira/TRF1

IBGE
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No dia 15 de junho, a 
Lei da Terceirização (Lei 
13.429/2017) venceu defi-
nitivamente uma longa ba-
talha cheia de idas e vindas 
e recebeu o carimbo final de 
aprovação para efetivamen-
te entrar em vigor. Na oca-
sião, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) julgou im-
procedentes as ações dire-
tas de inconstitucionalidade 
que estavam sendo analisa-
das e, na prática, deixou o 
caminho livre para que as 
empresas possam terceiri-
zar as atividades que julga-
rem necessárias sem a anti-
ga preocupação se estariam 
ou não ferindo algum con-
ceito a respeito da atividade 
ser “meio” ou “fim”.

A notícia foi recebi-
da com entusiasmo pelos 
adeptos desta prática, con-
siderada mais adequada ao 
ambiente de trabalho atual, 
principalmente com a ne-

cessidade de recuperação 
após os efeitos causados 
pela pandemia do coronaví-
rus. A alegação é de que, ao 
estarem liberadas das obri-
gações trabalhistas impos-
tas pela contratação direta, 
as empresas conseguirão 
reduzir custos e assim em-
pregar um número de maior 
de trabalhadores.

Mas para essa engrena-
gem funcionar como o es-
perado ainda são necessá-

rios alguns cuidados. Isto 
porque a Lei da Terceiriza-
ção que foi declarada cons-
titucional é a mesma que 
coloca sobre a empresa con-
tratante a responsabilidade 
tanto por eleger a empresa 
e as pessoas que executarão 
o serviço, como por fiscali-
zar as atividades e o correto 
cumprimento das disposi-
ções legais.

Significa que o ônus pela 
reparação de qualquer des-
vio de conduta cometido de 
forma proposital ou incons-
ciente por terceiros recairá 
sobre o caixa e a imagem da 
contratante. Desta forma, 
grandes erros, ou mesmo a 
prática de atitudes fraudu-
lentas do terceirizado tem 
um potencial significativo 
de fazer com que os eventu-
ais benefícios pela redução 
de custos caiam por terra no 
momento de arcar com os 
prejuízos.

E como garantir que as 
empresas e as pessoas con-
tratadas de forma terceiriza-
da estejam realmente aptas 
a cumprir com o escopo de 
suas atribuições? Como ter 
certeza da idoneidade de 
pessoas que não foram nem 
sequer selecionadas por cri-
térios que a contratante co-
nheça?

É neste sentido que cres-
ce a relevância das tecno-
logias de compliance. Para 
que sejam desenvolvidos 
programas de integridade 
realmente efetivos no sen-
tido de garantir à organiza-
ção um pilar seguro de ava-
liação e mitigação de riscos 
corporativos, existe uma sé-
rie de ferramentas baseadas 
nas mais modernas e pode-
rosas tecnologias.

De uma forma geral, elas 
auxiliam ao gestor na to-
mada de decisão quanto às 
contratações de terceiros, 

à supervisão e gestão dos 
contratos, à admissão e con-
tratação de colaboradores, 
às análises em processos 
de investigações internas e 
processos disciplinares bem 
como às análises em rees-
truturações societárias.

A partir do CPF ou CNPJ, 
por exemplo, soluções de mi-
neração de dados e crawling 
conseguem determinar se de-
terminada pessoa ou empresa, 
seus sócios ou familiares, estão 
envolvidos em fraudes, cor-
rupção, lavagem de dinheiro, 
terrorismo, crimes ambientais, 
envolvimento com emprego 
de mão de obra escrava e in-
fantil, apontando ainda, se a 
pessoa é politicamente expos-
ta ou não, permitindo ainda o 
monitoramento/pushing contí-
nuo dos pesquisados.

Este conhecimento pré-
vio pode evitar problemas 
tanto com os próprios em-
pregados da empresa, quan-

to com terceiros que com 
ela se relacionam (forne-
cedores, parceiros, agentes 
intermediários, consultores 
e clientes).

Estas ferramentas são 
bastante utilizadas em mo-
mento anterior à contra-
tação do terceiro ou em 
momento posterior para o 
devido acompanhamento e 
fiscalização.

Divididas em modalida-
des como due diligence (di-
ligência apropriada) e back-
ground check (verificação 
de antecedentes), esse tipo 
de precaução precisar estar 
entre as próximas priorida-
des da empresa para que a 
comemoração pela cons-
titucionalidade da Lei da 
Terceirização não se trans-
forme em frustração.

q  Alexandre 
Pegoraro

CEO da legaltech Kronoos.

No final de julho deste 
ano de 2020, o Ministério 
da Defesa entregou ao Con-
gresso Nacional atualiza-
ções da Política e da Estra-
tégia Nacional de Defesa. 
Além de mudanças pontuais 
e pequenos ajustes, o mar-
co polêmico do conjunto de 
documentos foi a demanda 
apresentada pelos militares 
por um aumento na destina-
ção orçamentária “regular” 
de 2% do PIB brasileiro.

Esse aumento seria em-
pregado para “desenvolver 
os setores estratégicos de 
defesa (nuclear, cibernético 
e espacial)”, o que se tra-
duziria na continuidade da 
fabricação de diversos itens. 
Compõem essa iniciativa 
tecnológica submarinos con-
vencionais e nuclear, aquisi-
ção do novo modelo de caça 
de quarta geração (e meia) já 
desenvolvido, bem como um 
novo avião de carga nacio-
nal, a produção de blindados 
para transporte de tropas e 
outro para lançamento de fo-
guetes, além da manutenção 
e equipagem de um Centro 
de Defesa Cibernético e um 
sistema de monitoramento 
de fronteiras, dentre outros 
armamentos.

Todas estas iniciativas 
serviriam para alicerçar uma 
“Base Industrial de Defesa” 
mediante uma política de 
compras públicas. Apesar do 
incentivo inicial do Estado, 
pretende-se que as empre-
sas da base industrial sejam 
também financiadas sempre 
que possível pelo mercado, 
seja mediante aquisições de 
outras nações, ou pelo con-
junto da sociedade nas tec-
nologias de uso dual, como 
armas de fogo, por exemplo. 
Assim se obteria alguma 
autonomia no fornecimento 
de armamentos, que seriam 
produzidos localmente, em-
bora necessariamente ainda 
utilizando tecnologia estran-
geira. Seria uma redução de 

exposição, não sua completa 
eliminação, visto que a com-
pleta independência é difícil 
até mesmo para as grandes 
potências militares.

Quase todas as citadas 
iniciativas foram principia-
das de 2008 a 2013, em um 
período de bonança arreca-
datória. Quando os ventos 
da economia e também da 
política mudaram, os va-
lores destinados para esses 
projetos começaram a sofrer 
contingenciamento, amea-
çando o tempo previsto para 
sua conclusão e entrega, 
bem como fazendo aparecer 
o fantasma da obsolescên-
cia. Outra grande ameaça 
veio se dando no viés da 
política econômica, em que 
uma agenda neoliberal vem 
priorizando a abertura do 
mercado em detrimento do 
fortalecimento de uma base 
produtiva nacional, com o 
decorrente risco de seu esfa-
celamento.

Como todas as dimensões 
do plano de defesa são im-
portantes políticas de Estado 
e, como será visto, funda-
mentais à soberania do país 
em médio e longo prazo, a 
lógica utilizada pelos gesto-
res de defesa foi pragmatica-
mente reivindicar o aumento 
e a regularidade dos recursos 
para garantir o fluxo de con-
tinuidade dos projetos.

Paradoxalmente, embora 
a demanda de 2% do PIB 
esteja até mesmo aquém das 
necessidades estratégicas do 
Brasil, as justificativas apre-
sentadas pelo setor de Defe-
sa não captam e, portanto, 
não respondem de forma 
adequada a parte da nova 
conjuntura tecnológica de 
competição entre potências, 
bem como não percebe, e 
não dialoga, com a descon-
fiança de parte da sociedade, 
ao não abordar a qualidade 
dos gastos e investimentos 
realizados atualmente.

Sem a adequada compre-

ensão destas questões tanto 
por parte das Forças Arma-
das, quanto do conjunto da 
sociedade brasileira, chega-
-se a um jogo de soma zero, 
em que dificilmente qual-
quer política de Estado será 
mantida em longo prazo. As-
sim, é fundamental o enten-
dimento estratégico de tais 
questões para que seja ava-
liado adequadamente se o 
orçamento pedido responde 
às necessidades do país, bem 
como se tais recursos serão 
bem utilizados.

A princípio, a continuar a 
inércia atual, tende-se a um 
diálogo de surdos, em que as 
diferenças culturais e de per-
cepção literalmente impos-
sibilitam qualquer evolução 
positiva do debate. Neste 
sentido, o desafio a ser diri-
mido aqui é o de auxiliar na 
análise de um contexto ex-
terno de profundas ameaças, 
ao mesmo tempo que tam-
bém ajude a pensar qual a 
estrutura de defesa se precisa 
construir para enfrentá-las.

Revolução tecnológica 
nos assuntos militares

Adentrando as profundas 
mudanças no atual paradig-
ma tecnológico, o primeiro 
desafio é o entendimento de 
qual o impacto militar quan-
do revoluções processuais 
acontecem, mas não são per-
cebidas a tempo em toda sua 
profundidade. Na década de 
20 do século passado, o capi-
tão inglês Basil Liddell Hart 
afirmou que os exércitos in-
felizmente tinham a repetiti-
va tendência de se preparar 
para o tipo de guerra travada 
anteriormente, em detrimen-
to dos conflitos do futuro.

Sua frustração se deu por 
ter passado quase 20 anos 
preconizando profundas mu-
danças nas forças blindadas 
britânicas, que em sua visão 
deveriam ser completamente 
reestruturadas, com ênfase 
em autonomia e capacidade 

de deslocamento. Em que 
pese sua heroica perseve-
rança, escrevendo textos e 
livros, realizando palestras, 
liderando iniciativas, con-
tatando personalidades, não 
foi ouvido pelos próprios 
compatriotas e tampouco pe-
los principais aliados, como 
a França.

Por outro lado, seu prog-
nóstico para a guerra futura 
se mostrou profundamente 
acertado, quando nos pri-
meiros anos da Segunda 
Guerra Mundial, os alemães, 
seus inimigos, fizeram uso 
das teorias de Liddell Hart, 
potencializando o concei-
to de guerra de movimento 
com a guerra relâmpago, ou 
blitzkrieg, em que a integra-
ção de bombardeiros, caças, 
forças terrestres e forças 
mecanizadas independentes 
mudou radicalmente o para-
digma dos conflitos daquele 
contexto.

Desta forma, embora a 
França tenha passado 20 
anos construindo um sofis-
ticado sistema de trinchei-
ras (linha Maginot) que 
responderia às demandas 
da última guerra, em ques-
tão de semanas viram-se 
cercados dentro de suas 
fortificações ante o rápido 
avanço das forças panzer. 
Infelizmente, os alemães 
teimaram em inovar com-
pletamente, alterando pro-
fundamente suas táticas 

de combate de uma guerra 
para a outra.

Apesar do fato de que 
tecnologias como o tanque 
de guerra, as tropas de cho-
que, bombardeiros e caças 
existissem desde a Primeira 
Guerra Mundial, a matura-
ção do seu melhor emprego 
se deu com a Segunda Guer-
ra. Ou seja, a experiência 
histórica demonstrou que 
quando surgem novas tecno-
logias o seu emprego de for-
ma disruptiva exige tempo 
de maturação coletiva.

Mais do que simples di-
ficuldade cognitiva, é igual-
mente um desafio sociocul-
tural. Não basta a percepção 
de poucos indivíduos para 
concretizar mudanças dessa 
magnitude, são necessários 
os grandes coletivos. E al-
terar o comportamento de 
gigantescas quantidades de 
seres humanos é justamen-
te onde reside a dificuldade 
central, pois significa mudar 
padrões culturais de com-
portamento herdado por dé-
cadas e até mesmo séculos.

Não se abandona abrup-
tamente toda uma vida 
profissional, marcada por 
intensos treinamentos, in-
vestimentos de esforço 
pessoal, reconhecimento 
social obtido, cargos co-
missionados duramente 
alcançados, dentre outros 
fatores, porque um dado 
processo com que se tra-
balha se tornou anacrônico 
e pode ser obliterado por 
alguma nova invenção hu-
mana. Geralmente o novo 
terá que se impor mediante 
acontecimentos marcantes.

A lenda da cavalaria po-
lonesa carregando sobre os 
panzers alemães ilustra ade-
quadamente este compor-
tamento tão humano. Mas 
para que este anacronismo 
se evidenciasse foi necessá-
rio um evento da magnitu-
de da invasão da Polônia (e 
posteriormente da França) 

para que certas lições fos-
sem aprendidas. No tocante 
à preparação para a defesa 
militar, se um conflito não 
vier, as estruturas caducas 
podem sobreviver de forma 
inoperante por décadas.

As profundas mudanças 
que a tecnologia da informa-
ção e derivados vêm provo-
cando são um fenômeno aná-
logo ao descrito pelo capitão 
Lidell Hart, cuja compre-
ensão apresenta as mesmas 
dificuldades, senão maiores. 
Essa verdadeira “revolução 
nos assuntos militares” em 
curso não somente envolve-
ria a digitalização do campo 
de batalha e o surgimento e 
emprego de um novo tipo de 
inteligência, como também 
o aumento exponencial das 
dimensões em que conflitos 
de interesses entre potências 
podem ser travados, muitas 
vezes acima da capacidade 
da compreensão humana.

Tanto o novo contexto tec-
nológico de defesa quanto a 
condição das instituições de 
defesa de lidarem com es-
tes processos serão tratados 
nos próximos artigos. De 
antemão dois aspectos po-
dem ser apresentados para 
reflexão. O planejamento de 
defesa brasileiro não identi-
fica, em momento algum, a 
profundidade das mudanças 
em curso. E, como consequ-
ência, não são apresentadas 
mudanças significativas na 
estrutura das Forças Arma-
das de maneira a responder 
adequadamente esta nova 
realidade. Por fim, diversos 
setores sociais reclamam sis-
tematicamente da política de 
defesa ou da demanda de re-
cursos, mas não se dispõem 
a aprofundar de fato nas 
questões complexas envol-
vidas no tema.

q  Vladimir de  
Paula Brito

Doutor em Ciência da 
Informação.

Exércitos têm 
a repetitiva 
tendência de 
se preparar 
para o tipo de 
guerra travada 
anteriormente

Existe uma série 
de ferramentas 
baseadas nas 
mais modernas 
e poderosas 
tecnologias

Revolução tecnológica, orçamento e política nacional de defesa

Terceirização precisa de compliance para assegurar benefícios
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As perdas internacionais,  
de Adam Smith a Brizola

Os dados de taxa de poupança bruta mostram que o Bra-
sil pouco consegue poupar para gerar investimentos. Entre 
31 países selecionados pela Análise Econômica Consulto-
ria, o Brasil fica à frente de apenas nove, como Venezu-
ela, Uruguai, Barbados, Suriname e Belize. Na América 
do Sul, apenas Uruguai e Venezuela poupam menos que 
o Brasil. Em 2018, o México teve uma taxa de poupança 
quase 100% maior que a brasileira.

Parte importante da explicação vem do volume de re-
cursos que são canalizados do sistema produtivo brasileiro 
para o exterior, explica a consultoria no estudo “Como fo-
mentar a inovação no Brasil?” (tema de matéria do Moni-
tor Mercantil semana passada). Segundo dados de 2019, 
dos países selecionados, o Brasil é o que apresenta maior 
volume de recursos enviados ao exterior sob forma de lu-
cros para as matrizes das multinacionais que operam no 
país.

São – parte – das “perdas internacionais”, sempre cita-
das por Leonel Brizola (1922–2004). E, bem antes dele, 
por Adam Smith, como mostrou Felipe Quintas em artigo 
publicado ontem (“Adam Smith contra o liberalismo: o 
capital produtivo”). O economista britânico já se preocu-
pava com as “perdas internacionais” e defendia que a na-
cionalização dos centros de decisão econômica, ao manter 
o trabalho e a riqueza nas fronteiras nacionais, geraria im-
pulsos positivos para dentro.

Gaveta
Nesta terça-feira, o procurador-geral da República, Au-

gusto Aras, mandou arquivar uma apuração preliminar 
sobre a conduta do ministro Ricardo Salles, do Meio Am-
biente, ao declarar que o governo deveria “ir passando a 
boiada” na legislação ambiental.

Um dia antes, Aras decidiu arquivar um pedido para in-
vestigar o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos Flávio e 
Eduardo no inquérito das fake news.

Em maio, o procurador-geral arquivou ação contra Bol-
sonaro por falsidade ideológica, no caso da exoneração do 
diretor-geral da PF, Maurício Valeixo.

Fantasma do engavetador-geral da República volta a as-
sombrar a PGR?

Vem de longe
“Há 170 anos, em 18 de setembro de 1850, Dom Pe-

dro II consolidou a opção brasileira pela concentração 
fundiária. A Lei de Terras, assinada pelo então imperador 
do Brasil, passou por um longo processo de discussões 
para chegar em sua versão final, mostra reportagem de 
Ricardo Westin, da Agência Senado, parte da série Ar-
quivo S, que explora os registros históricos das sessões da 
Casa desde o Império. ‘O preço deve ser elevado para que 
qualquer proletário que só tenha a força do seu braço para 
trabalhar não se faça imediatamente proprietário comp-
rando terras por vil preço’, foi o parecer do Visconde de 
Abrantes, político da época”, relata texto republicado pelo 
jornal El País.

Pátria amada
O Pátria Voluntária, liderado pela primeira-dama Mi-

chelle Bolsonaro, consumiu R$ 9 milhões dos cofres pú-
blicos em publicidade e arrecadou só R$ 10,9 milhões, 
dos quais R$ 4,3 milhões foram aplicados sem um edital 
público. Cadê o pessoal da CPI das ONGs?

Rápidas
O ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, do 

TST, e o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe 
Santa Cruz, participam de webinar nesta próxima sexta, 
às 11h, a convite do Instituto dos Advogados Brasileiros. 
Eles falarão sobre “Aspectos jurídicos e efeitos da repa-
ração de cumplicidade com a ditadura – O caso Volk-
swagen”. O evento será transmitido pelo canal TVIAB 
no YouTube *** A segunda edição do Fórum Global 
Learning, realizado pela ABRH Brasil, receberá Fabio 
Rosé, vice-presidente de RH da L’Oréal Luxe, na França, 
e Juliana Nunes, líder de RH na Johnson & Johnson, nos 
EUA. O tema será “Reset a estratégia – a nova realidade 
começou”. Nesta quinta, 16h30. Inscrições: forumglob-
allearning.com.br *** A Korsa anuncia parceria com a 
Associação Brasileira de Transportadores internacionais 
(ABTI), para proporcionar benefícios exclusivos aos 
associados. Detalhes em korsa.com.br/abti *** “Como 
vender para o grupo Petrobras?” é o cruso que o Ibef-
Rio realizará em 14 de outubro, às 18h30. A estatal já 
iniciou mudanças importantes na Petronect. Informações 
em agenda.ibefrio.org.br

Sexta Vara Cível  Regional do Méier
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Maria Aparecida Silveira de Abreu - Juiz
Titular, do Cartório da 6ª Vara Cível da Regional do Méier, Estado
do Rio de Janeiro, 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 Rua Aristides
Caire, 53 Sl. 401 - Méier - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3279-8140 e-
mail: mei06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de
Título Extrajudicial - Despesas Condominiais / Condomínio em
Edifício, nº 0008845-47.2018.8.19.0208, requerida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASTOR, em face de ESPOLIO DE
JOVINIANA COSTA DOS SANTOS; representante legal CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS, com a seguinte finalidade: ´CITAÇÃO
da parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a
importância de R$ 12.582,87 (doze mil, quinhentos e oitenta e
dois reais e oitenta e sete centavos) + 10% de honorários
advocatícios , ficando ciente de que: a) caso não efetue o
pagamento no prazo indicado, ocorrerá a penhora e avaliação de
bens (Art. 829 e parágrafo 1º do CPC); b) poderá oferecer embargos
no prazo de quinze dias úteis após a juntada do mandado de
citação nos autos (Art.915, caput, do CPC); c) no caso de integral
pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida
pela metade (Art. 827, parágrafo 1º do CPC).´. Assim, pelo presente
edital, CITA o executado ESPOLIO DE JOVINIANA COSTA DOS
SANTOS; na pessoa de seu representante legal CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento
da quantia de R$ 12.582,87 (doze mil, quinhentos e oitenta e dois
reais e oitenta e sete centavos) + 10% de honorários advocatícios
ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes serem penhorados
tantos bens quantos bastarem para garantia do débito. Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 09/09/2020. Eu, __ Elmo
da Silva Martins - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/27612,
digitei. E eu, __ Andrea Gloria Senna Jannuzzi - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/18093, o subscrevo.

DECIMA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA
DA COMARCA DA CAPITAL

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andre Cortes Vieira Lopes - Juiz em
exercício do Cartório da 12ª Vara de Família da Comarca da Capital,
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de trinta
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Salas
233,235,237D CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3133-2143 e-mail: cap12vfam@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens
Entre os Cônjuges / Família, de nº 0103837-68.2020.8.19.0001,
em que figuram como Autores ANDREAS KLIEN e MARLY CANDIDA
MONTEIRO KLIEN, objetivando alteração do regime do casamento,
para que este deixe de ser o da separação total de bens<\N> e
passe a ser o da comunhão parcial de bens, ressalvados os
direitos de terceiros. Assim, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, expede-se o presente EDITAL, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 10 DE AGOSTO 202O
MM Juiz de Direito, Dr.(a) Andre Cortes Vieira Lopes - Juiz em
EXERCÍCIO do Cartório da 12ª Vara de Família da Comarca da
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
trinta dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Salas
233,235,237D CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3133-2143 e-mail: cap12vfam@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens
Entre os Cônjuges / Família, de nº 0103837-68.2020.8.19.0001,
em que figuram como Autores ANDREAS KLIEN e MARLY CANDIDA
MONTEIRO KLIEN, objetivando alteração do regime do casamento,
para que este deixe de ser o da separação total de bens <\N>e
passe a ser o da comunhão parcial de bens<\N>, ressalvados os
direitos de terceiros. Assim, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, expede-se o presente EDITAL, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Rio de Janeiro,10 de AGOSTO DE
2020.Eu, _Camila Campos Henriques - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/30576, o subscrevo.

AL e Caribe perdem 34 
milhões de empregos na crise

A Organização Internacio-
nal do Trabalho alerta sobre a 
necessidade de adotar estra-
tégias imediatas para enfren-
tar a crise laboral provocada 
pela Covid-19, que já causou 
a perda de pelo menos 34 
milhões de empregos e pode 
aumentar a desigualdade na 
América Latina e no Caribe 
em um contexto de recupera-
ção incipiente registrado nas 
últimas semanas.

A OIT apresentou nesta 
quarta-feira a segunda edi-
ção do “Panorama Laboral 
em Tempos de Covid-19: 
Impactos no Mercado de 
Trabalho e na Renda na 
América Latina e no Caribe” 
(em espanhol), em que alerta 
para “a drástica contração do 
emprego, das horas de traba-
lho e da renda”.

O relatório destaca ainda 
que, a partir do terceiro tri-

mestre de 2020, foi detec-
tada uma recuperação nos 
níveis de atividade econô-
mica e os primeiros dados 
revelam uma recuperação 
incipiente do emprego e um 
retorno da força de trabalho.

O estudo também aponta 
que durante a crise 34 mi-
lhões de trabalhadores per-
deram seus empregos (alguns 
temporariamente), de acordo 
com informações disponíveis 
de nove países que represen-
tam mais de 80% da popula-
ção economicamente ativa da 
região. A taxa de ocupação 
chegou a 51,1% no primeiro 
semestre, o que significa uma 
forte redução de 5,4 pon-
tos percentuais em relação à 
taxa do mesmo período do 
ano anterior, representando 
“um valor mínimo histórico”. 
No entanto, a análise da OIT 
também alerta que “as que-

das no emprego não foram 
totalmente refletidas em au-
mentos na taxa de desocupa-
ção por causa das saídas mas-
sivas da força de trabalho”.

Essas saídas da força de 
trabalho ou transições para a 
inatividade refletiram-se no 
fato de que a taxa de parti-
cipação no trabalho também 
registrou uma queda sem 
precedentes, passando de 
61,3% para 52,6% entre o 
primeiro e o segundo trimes-
tres deste ano. Isso significa 
que 32 milhões de pessoas 
deixaram de ser economica-
mente ativas.

Em relação à taxa de deso-
cupação, o relatório destaca 
que este indicador médio para 
nove países com informação 
disponível foi de 11,5% no 
segundo trimestre, 2,2 pontos 
percentuais acima do primei-
ro trimestre deste ano. Isso 

indica que cerca de 2 milhões 
de pessoas a mais perderam 
seus empregos e continuaram 
procurando emprego.

As saídas líquidas da for-
ça de trabalho para a inati-
vidade representam 94% do 
total de perdas de postos de 
trabalho por causa da crise 
da Covid-19. Os 6% restan-
tes se traduzem em aumen-
tos no número de pessoas 
desempregadas.

Em agosto, o saldo positi-
vo de +249.388 novos postos 
de trabalho formal foi resul-
tado de 1.239.478 admis-
sões e 990.090 desligamen-
tos. O estoque de empregos 
formais no país chegou a 
37.960.236.  No acumulado 
do ano, o saldo ficou negati-
vo em -849.387. De janeiro a 
agosto foram 9.180.697 ad-
missões e 10.030.084 desli-
gamentos.

Registro de vacinas terá prazo de análise reduzido
Para simplificar o proce-

dimento de análise de dados 
e registro de vacinas contra 
a Covid-19 no país, a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) publicou 
uma nota técnica reduzindo 
exigências para admissão do 
protocolo dos novos produ-
tos. A proposta, apresentada 
nesta terça-feira (29), deter-
mina que após a inclusão das 
informações, a equipe irá 
analisar documentação em 
até 20 dias.

O procedimento, chama-
do de submissão contínua, 
diz que a análise dos dados 
referentes aos imunizan-
tes acontecerá na medida 
em que forem gerados e 
apresentados à Anvisa os 
resultados das pesquisas, 
“visando uma posterior sub-
missão de registro quando 
do preenchimento dos re-
querimentos regulatórios 
necessários”.

“A partir da adoção des-
se procedimento, não será 
preciso aguardar a disponi-
bilização de todos os dados 
e documentos técnicos, bem 
como o preenchimento dos 
requerimentos regulatórios, 
para realizar a submissão do 
registro junto à Anvisa. Ou 
seja, conforme os dados fo-

rem gerados, estes deverão 
ser apresentados à Agência, 
de modo que o processo re-
gulatório seja agilizado”, in-
formou a Anvisa.

De acordo com a agência 
reguladora, a estratégia tem 
como objetivo acelerar a dis-
ponibilização à população 
brasileira de vacinas contra 
o novo coronavírus, desde 
que garantidas a qualidade, a 
segurança e a eficácia.

Segundo a nota técnica, o 
pedido de registro da possí-
vel vacina deve ser protoco-
lado com uma justificativa e 
conter informações sobre o 
status regulatório mundial, 
histórico de interações pré-
vias do requerente com a 
Anvisa e um cronograma de 
submissão da documentação 
técnica a ser avaliada.

A cada nova etapa deverá 
ser feito um aditamento com 
informações sobre a pesqui-
sa. Caberá à Anvisa analisar 
a documentação em até 20 
dias, “a depender da quan-
tidade de dados submetida, 
contados a partir da data do 
protocolo.” O procedimen-
to será repetido a cada nova 
submissão de informações. 
O número de ciclos de adi-
tamentos dependerá do nú-
mero de pacotes a serem 

SP promete Sinovac até dezembro
O governador de São Pau-

lo, João Doria, e o vice-pre-
sidente do laboratório chinês 
Sinovac, Weining Meng, 
assinaram nesta quarta-feira 
um contrato que prevê o for-
necimento de 46 milhões de 
doses da vacina CoronaVac 
para o governo paulista até 
dezembro deste ano.

O contrato também prevê 
a transferência tecnológica 
da vacina da Sinovac para 
o Butantan, o que significa 
que, o instituto brasileiro 
poderá começar a fabricar 
doses dessa vacina contra o 
coronavírus. O valor do con-
trato, segundo o governador 
João Doria é de US$ 90 mi-
lhões.

Segundo Meng, o acordo 
para transferência de tecno-
logia facilita a logística e 

vai permitir que o Instituto 
Butantan fabrique a vacina 
e a distribua de forma mais 
rápida e ágil para a popula-
ção brasileira. “O Brasil é 
um país grande, com mais 
de 200 milhões de pessoas 
e precisa de bastante vacina. 
Com a produção local, con-
seguiremos fazer isso”, disse 
ele hoje (30), em São Paulo, 
acompanhado por um tradu-
tor.

A vacina está sendo de-
senvolvida pela farmacêu-
tica chinesa Sinovac em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan e está na fase 3 de tes-
tes em humanos. Essa fase 3 
de testes em humanos testa 
a eficácia da vacina e está 
ocorrendo no Brasil desde 
julho, com 13 mil voluntá-
rios da área da saúde.

submetidos pela empresa in-
teressada, não havendo limi-
te imposto pela Anvisa para 
este número.

“Os produtos que tive-
rem sua análise iniciada pelo 
procedimento de submissão 
contínua poderão ter subme-
tido seu pedido de registro 
formal após a conclusão do 
último aditamento protoco-

lado e após avaliação pela 
empresa quanto à suficiên-
cia dos dados de qualidade, 
eficácia e segurança para 
o estabelecimento de uma 
relação de benefício-risco 
positiva e robusta, conside-
rando a indicação terapêuti-
ca pleiteada e as discussões 
prévias com a Anvisa”, diz a 
nota técnica.

Alcolumbre impede Congresso de debater veto de Bolsonaro
Na tentativa de evitar 

uma derrota do governo, 
o presidente do Congres-
so Nacional e do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-
AP) alegou ausência de 
acordo entre as lideran-
ças partidárias para can-
celar a sessão conjunta, 
que iria analisar vetos do 
presidente da República, 

marcada para esta quarta-
feira.

A expectativa era de que 
os parlamentares derrubas-
sem o veto do presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do) à desoneração da folha 
de empresas. A propos-
ta vetada pelo presidente 
permite que empresas de 
17 setores paguem contri-

buição previdenciária cal-
culada sobre faturamento 
em vez de 20% sobre a 
folha de salários. O bene-
fício será extinto a partir 
de janeiro de 2021 e uma 
prorrogação até dezembro 
do ano que vem foi inclu-
ída na Medida Provisória 
nº 936, mas foi vetado pelo 
presidente.

“Em face da necessidade 
de que a apreciação de ve-
tos presidenciais, especial-
mente no sistema remoto, 
se dê com um mínimo de 
entendimento sobre os ve-
tos a serem deliberados”, 
afirmou a Presidência do 
Congresso. Ainda não foi 
remarcada uma nova data 
para a sessão.
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Ata das AGE/O realizadas em 29/07/20. 1. Data, hora e local: Em 29/07/20, às 11:30h, na sede social, na Rua do 
Parque 31 (parte), São Cristóvão/RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, em face da presença 
dos acionistas representando 100% do capital social, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme lista de 
Presença de Acionista (Doc. 01). Presentes, ainda, os Diretores da Cia. abaixo designados e Mário Vieira Lopes, 
representante da BKR – Lopes Machado Auditores, auditor independente da Cia. 3. Mesa: Presidente: João Pedro 
Backheuser; Secretário: Carlos Henrique da Cruz Lima. 4. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas: Por 
unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Em 
AGE: a) Aprovar o aumento do capital social em R$ 10.000.003,86, mediante a capitalização de parte da reserva de 
investimentos existente nas demonstrações financeiras de 31/12/19, parte essa nesse mesmo montante de R$ 
10.000.003,86, passando o capital social de R$ 439.172.641,60 para R$ 449.172.645,46. Em razão da capitalização, 
serão emitidas 445.038 novas ações nominativas e sem valor nominal, sendo 222.519 ordinárias e 222.519 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 22,47 por ação, fixado de acordo 
com os parâmetros do Art. 170, §1º, II, da Lei 6.404/76, as quais serão entregues em bonificação aos acionistas da 
Cia., na proporção de suas respectivas participações no capital social, conforme (Doc. 02), anexo. b) Em decorrência, 
aprovar a alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O 
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 449.172.645,46, dividido em 39.599.266 ações 
nominativas e sem valor nominal, sendo 19.799.633 ordinárias e 19.799.633 preferenciais.” c) Aprovar a consolidação 
do Estatuto Social da Cia., de modo a refletir a alteração acima aprovada. (Doc. 03). 4.2. Em AGO: a) Aprovar, sem 
ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/19, publicados no DOERJ e no Jornal Monitor Mercantil em 05/05/20 (Doc. 04). b) Aprovar a seguinte 
destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/19, no total de R$ 148.017.863,51, sendo: (i) 5%, equivalente 
a R$ 7.400.893,18 para a formação da reserva legal; e (ii) o saldo remanescente será destinado da seguinte forma: 
(ii.1) R$70.892.799,84 como dividendos, já integralmente distribuídos durante o exercício de 2019 como antecipação 
de dividendos e (ii.2) R$ 69.724.170,49 à formação da reserva de lucros. 5. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Presidente: 
João Pedro Backheuser, Secretário: Carlos Henrique da Cruz Lima; Acionistas: Marol Participações Ltda. (por seu 
Diretor José Carlos Sussekind), Annaf Participações Ltda. (por seu Diretor Christiano Guimarães Fonseca), Carlos 
Henrique da Cruz Lima e Três Morros Participações S.A. (por seus diretores Genilson Silva Melo e Silvia Cortes de 
Lacerda Ribeiro). Diretores: Carlos Henrique da Cruz Lima e Sílvia Cortes de Lacerda Ribeiro. Representante do 
auditor independente da Cia., BKR – Lopes Machado Auditores: Mário Vieira Lopes. RJ, 29/07/20. João Pedro 
Backheuser - Presidente; Carlos Henrique da Cruz Lima - Secretário. Estatuto Social Consolidado na AGE de 
29/07/20: Capítulo I: Denominação, Objeto, Capital, Sede, foro e Duração: Art. 1º - A DEVELOPER S.A. reger-
se-á pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A Cia. tem por objeto 
a indústria, o comércio, a importação, a exportação e a prestação de serviços em geral, podendo, atendidos os 
requisitos legais aplicáveis, desenvolver qualquer atividade, trabalho ou ofício não proibido por Lei, inclusive 
conceber, desenvolver, implantar, gerir e operar projetos e empreendimentos, industriais, comerciais e/ou de 
serviços, bem como participar de projetos de concessão, permissão e autorização de serviços públicos e explorar 
os respectivos serviços e atividades afins, prestar serviços de consultoria e auxiliares, nessas e em outras áreas, 
administrar bens próprios de qualquer natureza e participar em outras sociedades, como acionista ou quotista. Art. 
3º - A Cia. tem sede e foro na Cidade do RJ/RJ, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, 
agências e escritórios de representação em qualquer ponto do País ou do exterior. Art. 4º - O prazo de duração da 
Cia. é indeterminado. Capítulo II: Capital Social: Art. 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 449.172.645,46, dividido em 39.599.266 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 19.799.633 ordinárias e 
19.799.633 preferenciais. §1º - Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas Assembleias Gerais. §2º 
- As ações preferenciais não terão direito de voto e terão prioridade no reembolso do capital por elas representado, 
sem prêmio, em caso de dissolução ou liquidação, participando no rateio do dividendo mínimo em igualdade de 
condições com as ações ordinárias. Art. 6º - Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por 
dois Diretores, ou mandatários com poderes especiais, podendo a Cia. emitir títulos múltiplos ou cautelas. § Único 
- Nas substituições de certificados, bem como na expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, 
será cobrada uma taxa relativa aos custos incorridos. Art. 7º - A Cia. só registrará a transferência de ações se forem 
observadas as disposições pertinentes do Acordo de Acionistas arquivado em sua sede. Capítulo III: Administração: 
Art. 8º - A Cia. será administrada por uma Diretoria, eleita por Assembleia Geral, composta por, no mínimo, 2 e, no 
máximo, 5 Diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não. §1º - O mandato dos 
Diretores será de 2 anos, permitida a reeleição e o mandato será prorrogado automaticamente, até a eleição e posse 
dos respectivos substitutos. §2º - A investidura dos Diretores far-se-á mediante termo lavrado no livro de “Atas das 
Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, 
dispensadas quaisquer outras formalidades. §3º - Em caso de vacância, será convocada a Assembleia Geral para 
eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do substituído. §4º - Em suas ausências ou impedimentos 
eventuais, os Diretores serão substituídos de acordo com o que for deliberado pela Diretoria. §5º - Compete à 
Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada. §6º - A 
remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, ficando os 
Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. Art. 9º - A Diretoria terá plenos poderes de 
administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações 
que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto. §1º - Além das demais matérias 
submetidas a sua apreciação por este Estatuto, compete à Diretoria, reunida em colegiado: a) fixar a orientação 
geral dos negócios da Cia.; b) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinarem, a qualquer tempo, os livros e papéis 
da Cia., solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; c) 
convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou no caso do Art. 132 da Lei 6.404/76; d) manifestar-se 
previamente sobre os relatórios, contas e orçamentos elaborados pelos Diretores para apresentação à Assembleia 
Geral; e) distribuir entre os membros da Diretoria, a verba global dos Diretores, fixada em Assembleia Geral, se for 
o caso. §2º - A diretoria reunir-se-á com a presença da maioria dos Diretores em exercício, por convocação de 
quaisquer 2 Diretores. §3º - A Diretoria reunir-se-á sempre que convier aos interesses sociais. §4º - As decisões da 
Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos Diretores presentes. §5º - As reuniões da Diretoria serão objeto de 
atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio. Art. 10 - Os Diretores terão a representação ativa e passiva da Cia., 
incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela 
Diretoria e pela Assembleia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente estatuto. Art. 11 - A Cia. somente poderá 
assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem 
como emitir, garantir ou endossar títulos de crédito, cheques e outros instrumentos bancários, mediante a assinatura 
conjunta de 2 Diretores, de 1 Diretor e 1 mandatário, ou de 2 mandatários, observado quanto à nomeação de 
mandatários o disposto no § único deste Art.. § Único - Os mandatos outorgados pela Cia. serão sempre assinados 
por 2 Diretores, devendo especificar os atos ou operações que os mandatários poderão praticar e ter prazo certo de 
duração, limitado a 1 ano, exceto em caso de mandato judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. Art. 12 – As 
reuniões da Diretoria serão presididas por um dos Diretores indicados pela maioria dos Diretores presentes à 
reunião. Art. 13 - Os Diretores sem designação específica exercerão as funções que lhes forem atribuídas por este 
Estatuto Social e pela lei. Capítulo IV: Assembleia Geral: Art. 14 - A Assembleia Geral será convocada nos termos 
da lei e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses subsequentes ao término do exercício social para os fins 
previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os exercícios sociais exigirem. §1º - O presidente e o secretário 
da Assembleia Geral serão escolhidos pelos acionistas presentes. §2º - As deliberações da Assembleia Geral, 
ressalvadas as exceções previstas em lei e neste estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não se computando 
os votos em branco. §3º - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários 
nomeados na forma do §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser 
depositados, a sede social, com 3 dias de antecedência da data marcada para realização da Assembleia Geral. 
Capítulo V: Conselho Fiscal: Art. 15 - O Conselho Fiscal da Cia., com as funções fixadas em lei, será composto 
de 3 membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. §1º - O 
Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que 
representem, no mínimo, 0,1 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período de 
seu funcionamento terminará na primeira AGO subseqüente. §2º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal 
será fixada pela Assembleia Geral que os eleger. §3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por 
maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI: Exercício Social e Lucros: Art. 16 - O exercício social 
terminará no dia 31/12 de cada ano. Ao fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras 
previstas em lei, observadas as normas então vigentes. Art. 17 - Do resultado apurado no exercício, antes de 
qualquer participação, serão deduzidos: (i) os prejuízos acumulados e a provisão para tributos incidentes sobre o 
lucro; (ii) do lucro remanescente será calculada e deduzida a importância que for atribuída aos administradores, se 
houver, observadas as limitações legais. Do lucro líquido, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva 
legal, a qual não excederá o importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do Art. 202 da Lei 
6.404/76, se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. §1º - O saldo 
remanescente terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral, que levará em conta o plano anual de 
investimentos da Cia. e de suas controladas, o orçamento anual da Cia. e de suas controladas, bem como as 
necessidades de financiamento e expansão das atividades da Cia. e de suas controladas. §2º - A Cia. poderá 
levantar balanços intermediários, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à conta do lucro apurado nesses 
balanços, observadas as limitações impostas por Lei, bem como declarar dividendos intermediários à conta de 
lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. Capítulo VII: Liquidação: Art. 18 - A Cia. somente 
será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação dos acionistas ou nos demais casos previstos em lei. §1º - À 
Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. 
§2º - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o 
Conselho Fiscal, para o período da liquidação. RJ, 29/07/20. João Pedro Backheuser - Presidente; Carlos Henrique 
da Cruz Lima - Secretário. Jucerja em 04/09/20 sob nº 3929343. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Recuperação judicial pode 
evitar fechamento de 
escolas particulares

Produção de café bate 61,62 
milhões de sacas de 60kg em 2020

O volume de produção 
dos cafés do Brasil para a 
safra de 2020, somadas as 
espécies arábica e conilon, 
está estimado em 61,62 mi-
lhões de sacas de 60kg, o 
que representa um aumento 
de 25% em relação à safra 
de 2019. A produtividade 
também apresentou uma 
evolução de 20,2% em 2020, 
alcançando 32,7 sacas/ha, 
contra 27,2 sacas/ha em 
2019. Questões climáticas 
favoráveis, investimentos 
em tecnologias e a erradica-
ção de áreas pouco produti-
vas são os principais fatores 
que justificam o aumento da 
produtividade brasileira de 
café.

Ao estabelecermos um 
ranking em ordem decres-
cente dos seis principais 
estados produtores dos ca-
fés do Brasil em 2020, per-
cebemos que Minas Gerais 
segue como o maior estado 
produtor brasileiro com pro-
dução estimada em 33,46 
milhões de sacas de 60kg, o 
que representa um aumento 
de 36,3% em relação a 2019; 
em segundo lugar, o Espírito 
Santo com produção previs-
ta de 13,6 milhões de sacas, 
um ligeiro aumento de 0,8% 
em relação ao ano passado. 
O terceiro maior estado bra-
sileiro produtor dos cafés do 
Brasil é São Paulo, com a 

Mecanismo é 
opção para ajudar 
na reestruturação 
e evitar falência

Levantamento da orga-
nização sem fins lucrativos 
União pelas Escolas Parti-
culares de Pequeno e Médio 
Portes revela que entre 30% 
e 50% desses estabeleci-
mentos no Brasil estão sob 
o risco de falência em razão 
da pandemia do novo coro-
navírus. Os números ainda 
revelam que em 95% delas 
já houve cancelamento de 
matrículas.

De acordo com estimati-
vas da Federação Nacional 
das Escolas Particulares, 
cerca de 10% das institui-
ções voltadas para o público 

infantil já encerraram suas 
atividades. Em outros casos, 
embora tenham investido 
em sistemas para as aulas à 
distância, muitas delas ainda 
apertaram um pouco mais 
seus orçamentos para con-
ceder descontos nas mensa-
lidades e manter a clientela.

Em meio às dúvidas sobre 
como fazer a gestão mais 
adequada possível para so-
breviver no mercado, uma 
das opções é recorrer ao 
mecanismo da Recuperação 
Judicial.

“Com a retomada das au-
las presenciais previstas em 
breve por vários governos, as 
escolas, de modo geral, vão 
ter que investir para cumprir 
as exigências de protocolos 
sanitários e pedagógicos. O 
fato é que diante da atual 
crise, muitas delas já estão 
com um passivo acumulado 
de difícil solução. Por isso, 
a Recuperação Judicial po-

derá ser uma solução viável, 
seja para salvaguardar a es-
cola de uma falência ou para 
poder reestruturar o passivo 
existente, com proposta de 
pagamento diferenciada dos 
contratos originais”, expli-
ca Claudio Serpe, advogado 
pós-graduado pela Fundação 
Getúlio Vargas em Direito 
de Empresas e Economia, 
especialista em Recuperação 
Judicial.

Mas, assim como qual-
quer empresa, é necessário 
preencher os requisitos le-
gais e, de acordo com o es-
pecialista, o sucesso desse 
processo depende de a em-
presa conseguir demonstrar 
ter viabilidade econômica: 
“Também é importante a atu-
ação dos advogados e profis-
sionais de contabilidade que 
participam da elaboração do 
plano de recuperação que 
deve ser apresentado”, es-
clarece Serpe.

produção estimada em 6,15 
milhões de sacas de 60kg 
para este ano, número que 
representa um incremento de 
41,9%.

Com relação ao valor bru-
to da produção, a estimativa 
para a lavoura brasileira em 
2020 é de R$ 519,08 bilhões, 
tendo como base principal o 
volume da safra anual e os 
preços médios recebidos 
pelos produtores agrícolas 
de vinte e uma culturas, no 
período de janeiro a agosto 
deste ano. Um ranking das 
cinco principais culturas em 
termos de arrecadação indi-
ca que a soja figura em pri-
meiro lugar e deverá faturar 
R$ 194,24 bilhões, depois 
vem o milho, com R$ 81,93 
bilhões, seguido da cana-de-
-açúcar, em terceiro, com R$ 
66,3 bilhões. Na sequência, 
em quarto lugar, destaca-se 

o algodão herbáceo com o 
faturamento estimado em R$ 
45,86 bilhões, depois vem 
o café, em quinto, com R$ 
30,95 bilhões.

Os dados e números que 
permitiram esta análise fo-
ram obtidos do Acompanha-
mento da Safra Brasileira 
de Café de setembro, publi-
cação trimestral elaborada 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
e do Valor Bruto da Produ-
ção (VBP) de agosto 2020, 
elaborado e divulgado men-
salmente pela Secretaria de 
Política Agrícola (SPA), do 
Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento, 
os quais passaram a ser ana-
lisados e estão disponíveis 
na íntegra no Observatório 
do Café do Consórcio Pes-
quisa Café, coordenado pela 
Embrapa Café.

Mercado da terceira idade se 
adapta e cresce na pandemia

O brasileiro vive mais e, 
para além do presente, essa 
longevidade se consolida em 
números a longo prazo. De 
acordo com dados do IBGE, 
o Brasil tem 29,6 milhões de 
pessoas acima de 60 anos 
(marca inicialmente prevista 
para se alcançar somente em 
2025), o que corresponde a 
mais 14,3% da nossa popu-
lação, número que aumentou 
18,8% nos últimos quatro 
anos. Até 2050, a terceira 
idade representará 30% dos 
brasileiros e, em 2060, o per-
centual será maior do que de 
jovens. Esse cenário colocou 
os idosos no radar de novos 
negócios, que oferecem di-
versas opções de produtos e 
serviços para esse consumi-
dor, em especial, nas áreas 
de saúde e bem-estar.

Para o especialista em 
franchising Claudio Tieghi, 
da Kick Off Consultores, o 
mercado de produtos e ser-
viços para idosos é recente, 
porém já de grande impor-
tância para a realidade da 
economia brasileira, acom-
panhando o fenômeno mun-
dial de envelhecimento das 
populações. Ele lembra que 
50% do consumo global é 
gerado por pessoas com ida-
de acima de 50 anos e que, 
no Brasil, os idosos conso-
mem R$ 1 trilhão por ano, 
o que equivale a 13,7% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro em 2018. 

- Produtos e serviços para 
idosos no franchising se tor-
naram mais expressivos no 
Brasil a partir dos anos 2000. 
Um exemplo claro são as re-
des de cuidadores e serviços 
especializados para idosos, 
considerado segmento já 
maduro à época nos Estados 
Unidos e na Europa.  Porém, 
o mercado, assim como o 
franchising, vem se adap-
tando na última década aos 
novos padrões do que consi-
derávamos velhice. Pode-se 
notar na moda, no entreteni-
mento, em cursos, alimenta-
ção, seguros, serviços, entre 
outros, que o cliente está fi-
cando jovem por mais tem-
po. É comum observar pais 
e filhos assumindo o mesmo 
estilo de vestir, frequentam 
a mesma academia, conso-
mem produtos de higiene e 
beleza similares, por exem-
plo – destaca Tieghi.

A pandemia do corona-
vírus, no entanto, impôs 
uma nova realidade para a 
sociedade e o desafio para 
o mercado de seguir aten-
dendo uma demanda no gru-
po de risco, que, para além 
das expectativas da maioria, 
disparou nesse período. A 
rede de cursos de neuroa-
prendizagem Ginástica do 
Cérebro precisou se reinven-
tar no período e promover 
a inclusão digital dos seus 
alunos da terceira idade, que 
representam mais de 80% 
do seu público. “Precisa-
mos agir rapidamente, pois, 
além de garantir que nossos 
alunos não tivessem perda 
de aprendizado, tivemos que 
criar soluções para a forte 
demanda que surgiu de fa-
mílias interessadas no curso 
para manter seus idosos ati-
vos durante o confinamento 
da quarentena. Foi um au-
mento na ordem de 40%”, 
revela Nadia Benitez, CEO 
da Ginástica do Cérebro.

Estímulo cognitivo

As atividades consistem 
na estimulação cognitiva por 
meio de atividades como o 
soroban (instrumento lógico-
-matemático de origem orien-
tal), jogos e desafios que 
estimulam a memória e o ra-
ciocínio lógico, entre outras 
capacidades, que auxiliam na 
prevenção de doenças neuro-
degenerativas. Com a parali-
sação das aulas presenciais e 
o tempo correndo, os projetos 
passaram a ser de urgência. 
A empresária, que também é 
psicopedagoga, desenvolveu 
com sua equipe um plano de 
ação e migrou todas as 20 uni-
dades da rede para o ensino a 
distância. Entraram em cena 
as aulas online, o que mante-
ve as atividades para antigos 
e novos alunos e também aju-
dou na inclusão digital dos 
mesmos.

A estratégia de sobrevi-
vência virou janela de opor-
tunidade para o crescimento 
do negócio, mesmo num 
momento tão delicado como 
o atual. Com o sucesso da 
nova empreitada e a chega-
da de novos alunos, Nadia 
decidiu criar um modelo de 
franquia para atender à nova 
realidade dos potenciais 
empreendedores também. 

Trata-se de um formato de 
microfranquia, home offi-
ce, com aulas domiciliares 
e suporte online, para quem 
deseja ter o seu próprio ne-
gócio e gerar renda mesmo 
na crise. “Nosso modelo de 
negócio está totalmente an-
tenado ao momento, pois 
atendemos, em maioria, a 
um público que integra o 
grupo de risco do coronaví-
rus, o idoso, mas que precisa 
deste serviço para manter a 
sua saúde mental, ainda mais 
nesse momento em que to-
dos seguem precisando ficar 
em casa pelo maior tempo 
possível”, explica.

Para adquirir uma micro-
franquia home office da Gi-
nástica do Cérebro, o inves-
timento inicial total é de R$ 
20 mil, com estimativa de 
faturamento médio mensal 
de R$ 10 mil a R$ 20 mil e 
lucro de 25% a 40%. O fran-
queado atua como instrutor 
das atividades e administra-
dor do seu próprio negócio, 
com o suporte operacional, 
pedagógico e consultivo da 
franqueadora. Esse formato 
já conta com unidades em 
São Paulo e um contrato fir-
mado de multifranquia para 
expandir pelo país.

- A crise me impulsionou 
a colocar em prática medidas 
que já estavam sendo plane-
jadas, mas que levariam mais 
tempo para sair do papel. Em-
bora exista um transtorno, 
aprendemos que, às vezes, um 
empurrão pode te lançar para 
frente, pode te fazer crescer 
mais rápido. Isso aconteceu 
comigo e espero poder ajudar 
outras pessoas que se vejam 
diante desse desafio, para que 
possamos crescer juntos – fi-
naliza.

Já a Cuidare Brasil, uma 
das maiores redes de cuida-
dores do país, ajustou toda a 
cadeia de operação, da estru-
tura da sede, em Natal (RN), 
e gestão da rede à logística 
dos cuidadores. “Mudamos 
imediatamente a logística 
dos nossos cuidadores, que 
não puderam mais fazer 
trabalhos extras e ficaram 
restritos a apenas um idoso. 
Além disso, desenvolvemos 
e lançamos uma cartilha de 
procedimentos para garantir 
a segurança dos assistidos”, 
explica Izabelly Miranda, 
CEO da Cuidare Brasil.
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SINDICARGA - SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE CARGAS E LOGÍSTICA DO RIO DE JANEIRO. EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Pelo presente, 
ficam convocados os sócios do SINDICARGA - Sindicato das Empresas 
do Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro, 
para a Assembleia Geral Ordinária - AGO, na qual será realizada a eleição 
da Diretoria (composta por 7 membros), do Conselho Fiscal (composto por 
03 membros) e do Conselho Consultivo (composto por 06 membros), bem 
como para a aprovação das contas da Diretoria. A AGO realizar-se-à no dia 
1º de dezembro de 2020, 3ª feira, na sede da Entidade, à Rua Jequiriçá, 
167 - Penha - Rio de Janeiro - RJ, com início às 9 horas e encerramento às 
18 horas, podendo deliberar com o comparecimento de qualquer número de 
associados. Estarão aptos e obrigados a votar, sob pena de multa, todos os 
sócios quites com cofres da Entidade ou que promovam a sua regularização 
até 30 dias antes da AGO. O prazo para inscrição das chapas, mediante 
requerimento protocolado na Secretaria Geral da Entidade, encerrar-se-à 
às 17 horas do próximo dia 09 de novembro, 2ª feira, conforme modelo à 
disposição dos interessados a partir de hoje. Para ser registrada, a chapa 
deverá conter obrigatoriamente, 16 (dezesseis) candidatos, observadas as 
condições de elegibilidade previstas no artigo 75 do Estatuto Social, sendo 
vedada a participação de um mesmo candidato em mais de uma chapa. 
Rio de Janeiro, 01 de Outubro de 2020. Francesco Cupello - Presidente.

JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/ME nº 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMIS-
SÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 
SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA 
ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM 
ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANS-
MISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 08 DE 
OUTUBRO DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª 
(segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em 
série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejus-
sória, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Ja-
naúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”, 
respectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá, 
em segunda convocação, no dia 08 de outubro de 2020, às 14:00 horas, de 
forma exclusivamente remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, cujo acesso será enviado aos debenturistas devidamente habilita-
dos, sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada debenturista 
devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) O com-
partilhamento das garantias a serem constituídas no âmbito da Emissão, 
quais sejam (1) alienação fiduciária a ser constituída sobre a totalidade das 
ações de emissão da Companhia e de titularidade da Transmissora Aliança 
de Energia S.A. (“TAESA”); e (2) cessão fiduciária de direitos creditórios da 
Companhia, ambos descritos abaixo, com os debenturistas da 1ª (primeira) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia 
(“1ª Emissão”); e (ii) A autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e 
quaisquer atos necessários para praticar todas as providências necessárias 
para o cumprimento integral das deliberações acima que forem aprovadas, 
inclusive, mas não se limitando à celebração de instrumentos particulares 
de garantia e aditamento à escritura de emissão das Debêntures. Os De-
benturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à As-
sembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa de voto 
nos exatos termos da ordem do dia, em que o Debenturista deverá orien-
tar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou 
abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração deverá 
ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para luciana.ribei-
ro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, até o horário 
da Assembleia, e deverá ser acompanhada do documento de identidade 
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento 
de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a 
procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono 
bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto 
recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados, 
serão computadas para fins de apuração de quórum, o qual levará também 
em consideração eventuais votos proferidos durante a Assembleia. Após o 
horário de início da Assembleia, os Debenturistas que tiverem sua presença 
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados pode-
rão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, 
verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de 
votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma 
eletrônica de realização da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar 
seu voto por correio eletrônico enviado para luciana.ribeiro@taesa.com.br e 
spestruturacao@simplificpavarini.com.br. A Emissora e o Agente Fiduciário 
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas 
no ínterim da presente convocação e da Assembleia. Os documentos re-
queridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados 
nos seguintes endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da 
TAESA (http://ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º 
andar, em São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro 
de Consultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br); 
e, 3) no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). 
Condição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das 
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição 
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reu-
nião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020. 
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE 
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/ME Nº 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4

EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMIS-
SÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, 
DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA 
ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM 
ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANS-
MISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 08 DE 
OUTUBRO DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª 
(primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, 
para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Janaúba 
Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”, res-
pectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá, em 
segunda convocação, no dia 08 de outubro de 2020, às 10:00 horas, de 
forma exclusivamente remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft 
Teams, cujo acesso será enviado aos debenturistas devidamente habilita-
dos, sendo o acesso disponibilizado individualmente para cada debenturista 
devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) A cons-
tituição, em favor dos Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário, 
de (1) alienação fiduciária das ações de emissão da Companhia e de titula-
ridade da Transmissora Aliança de Energia S.A. (“TAESA”) e (2) de cessão 
fiduciária de direitos creditórios da Companhia, passando as Debêntures 
a serem da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussó-
ria; (ii) O compartilhamento das garantias descritas no item acima com os 
debenturistas da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e com 
Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos de Distribuição da Companhia (“2ª Emissão”); (iii) autorização ao 
Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer atos necessários para 
praticar todas as providências necessárias para o cumprimento integral das 
deliberações acima que forem aprovadas, inclusive, mas não se limitando à 
celebração de instrumentos particulares de garantia e aditamento à escritu-
ra de emissão das Debêntures. Os Debenturistas poderão enviar seu voto 
de forma eletrônica previamente à realização da Assembleia, por meio do 
envio de procuração com orientação expressa de voto nos exatos termos da 
ordem do dia, em que o Debenturista deverá orientar expressamente o pro-
curador a votar favoravelmente, contrariamente ou abster-se quanto à ma-
téria da ordem do dia. Referida procuração deverá ter sua cópia digitalizada 
enviada por correio eletrônico para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spes-
truturacao@simplificpavarini.com.br, até o horário da AGD, e deverá ser 
acompanhada do documento de identidade do outorgante, contendo sua  
foto e assinatura, bem como do documento de identidade do outorgado, 
contendo sua assinatura e foto, sendo que a procuração deverá estar com 
firma reconhecida sobre a assinatura, abono bancário ou assinatura eletrô-
nica. Referidas orientações expressas de voto recebidas regularmente por 
e-mail, conforme os termos acima estipulados, serão computadas para fins 
de apuração de quórum, o qual levará também em consideração eventuais 
votos proferidos durante a Assembleia. Após o horário de início da Assem-
bleia, os Debenturistas que tiverem sua presença verificada em conformi-
dade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto 
na plataforma eletrônica de realização da Assembleia, verbalmente ou por 
meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de votos. Caso não seja 
possível manifestar seu voto por meio da plataforma eletrônica de realiza-
ção da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar seu voto por correio 
eletrônico enviado para  luciana.ribeiro@taesa.com.br  e spestruturacao@
simplificpavarini.com.br. A Companhia e o Agente Fiduciário permanecem 
à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no ínterim da 
presente convocação e da Assembleia. Os documentos requeridos pela le-
gislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados nos seguintes 
endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da TAESA (http://
ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º andar, em 
São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro de Con-
sultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br); e, 3) 
no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). Con-
dição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das 
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição 
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reu-
nião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020. 
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE 
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ Nº 33.591.918/0001-01

Edital de Convocação - O Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de 
Livros, Sr. Marcos da Veiga Pereira, no uso de suas atribuições estatutárias, 
convoca os associados, no gozo de seus direitos associativos, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária de eleição para os cargos 
em vacância, a ser realizada no dia 14 de outubro de 2020, em primeira 
convocação às 10:00h (dez horas), e, em segunda e última convocação, às 
10:30h (dez horas e trinta minutos), com qualquer número. Em virtude da 
pandemia do coronavírus, a Assembleia Geral será realizada virtualmente, 
pela plataforma Zoom, franqueando-se o acesso a todos os associados. 
Para ciência prévia de todos, a pauta da assembleia será: 1) Substituição 
do vice-presidente para assuntos administrativos; 2) Substituição de um 
membro efetivo e suplentes do Conselho Fiscal; 3) Assuntos Gerais. Rio de 
Janeiro, 01 de outubro de 2020. Marcos da Veiga Pereira - Presidente Snel.

Sociedade tem que emergir melhor da pandemia
O combate à pandemia 

de Covid-19, que assola o 
mundo e o Brasil, exigiu e 
ainda exige ações por parte 
de toda a sociedade. O im-
pacto se fez sentir, além das 
milhares de mortes e casos 
confirmados, nas restrições 
às atividades, nas demis-
sões e na queda da renda de 
milhões de famílias. Dian-
te desse cenário, cidadãos, 
empresas e instituições pú-
blicas e privadas vêm so-
mando forças com o objeti-
vo de mitigar o sofrimento 
da população. Essa crise 
vai passar. Mas, enquanto 
não passa, o momento é de 
união contra o inimigo co-
mum: o novo coronavírus.

Trata-se de uma das pio-
res pandemias de todos os 
tempos. Só no Brasil, desde 
a primeira morte confirma-
da em decorrência da doen-
ça, em março deste ano, já 
foram registrados mais de 
140 mil óbitos. Tudo isso 
em pouco mais de 6 me-
ses. Nesse período, presen-
ciamos uma esperançosa 
onda de solidariedade com 
o luto de todas essas famí-
lias e também com aqueles 
que contraíram a doença – 
já são mais de 4,6 milhões 
de casos confirmados até o 
momento. Diante dessa cri-
se, o setor de saúde se tor-
nou um dos principais alia-
dos no combate à doença. 

 A saúde representa cerca 
de 10% do PIB nacional e 
é a segunda maior empre-

gadora do país, responsável 
pela fonte de renda de mais 
de seis milhões de brasilei-
ros. São aproximadamente 
seis mil hospitais públicos 
e privados para atendimen-
to de cerca de 210 milhões 
de habitantes. Esse mesmo 
setor da saúde se uniu, atre-
lou esforços e se alinhou a 
todas as esferas de governo 
para prestar auxílio à socie-
dade brasileira, com a doa-
ção de mão de obra, insu-
mos básicos, equipamentos, 
subsídios para a construção 
de hospitais de campanha e 
para a reativação de leitos 
do Sistema Único de Saú-
de (SUS), além de reunir 
grupos de trabalho para dar 
apoio à destinação dessas 
doações e à realização de 
pesquisas, inclusive para 
vacinas.

Grave como possa ser a 
atual situação do Brasil em 
meio a essa pandemia, o 
trabalho dos profissionais 
da saúde tem contribuído 
muito para evitar que o ce-
nário fosse ainda mais caó-
tico. Eles e as instituições 
de saúde estão na linha de 
frente a serviço da popula-
ção nessa guerra contra o 
novo coronavírus. Parte da 
estratégia de guerra tam-
bém é preparar o cenário 
para quando ela tiver sido 
vencida – porque vamos 
vencê-la! 

Outro ponto que merece 
destaque é o papel do Poder 
Judiciário durante a atual 

crise, principalmente nos 
temas relacionados à saú-
de. Durante uma situação 
de calamidade é comum 
ocorrer o aumento das dis-
putas levadas ao Judiciário, 
mas a judicialização não é 
boa para ninguém, inclu-
sive para o consumidor. 
Nosso Poder Judiciário tem 
atuado para fomentar a me-
diação e a conciliação pré-
processual com brilhantis-
mo. Essas ferramentas, que 
são acessíveis e imprimem 
agilidade nas tratativas com 
o cliente, contribuem muito 
para resolver a demanda do 
consumidor e, consequen-
temente, evitar o aumento 
da judicialização.

Para gerar um equi-
líbrio entre as partes, é 
essencial buscar todos 
os meios existentes para 
resolver a demanda do 
cliente. Trabalho, este, 
que vem sendo muito bem 
desenvolvido pelos profis-
sionais que atuam na esfe-
ra Judicial do nosso Esta-
do. Com isso, todos saem 
ganhando, principalmente 
o consumidor. As boas 
empresas atuam para di-
minuir os acionamentos 
judiciais e para melhorar 
a resolutividade por meio 
de canais alternativos de 
solução de conflitos. E 
mais: as melhores empre-
sas trabalham sem parar 
para superar as expecta-
tivas dos seus clientes e 
assim zerar todas as de-

mandas e reclamações.
As crises nos ensinam 

muitas coisas, mas essa 
pandemia ensinou mais. 
Ensinou que o exercício 
da solidariedade, a neces-
sidade de humanização e a 
mostra de união são con-
ceitos que entraram defini-
tivamente para o repertório 
moral da sociedade, e terão 
de ser observados no dia 
a dia. Não há verdadeira 
prosperidade e harmonia 
social sem apoio para que 
as desigualdades sejam, se 
não eliminadas, pelo menos 
atenuadas. 

Ajudar o próximo é a li-
ção. Um aprendizado que 
vai se tornar uma tendência 
incorporada na cultura das 
empresas e uma sinaliza-
ção de que o sentimento de 
esperança vai prevalecer. É 
hora de despertar mudanças 
e dar um novo significado 
àquilo que já existe, para 
que novas perspectivas de 
valorização e atuação pos-
sam surgir, tanto pessoal 
quanto profissionalmente. 
Sairemos dessa crise sem 
precedentes mais solidários 
e mais unidos.

q Pablo Meneses
Vice-presidente de Ope-

rações e Relacionamento 
da Qualicorp, membro con-
sultor da Comissão Espe-
cial de Direito Médico e da 
Saúde do Conselho Federal 
da OAB e assessor especial 
da presidência da Anab

Operadoras estão prestes a voltar  
a níveis de atividade pré-pandemia
Sinistralidade em 
alta com a retomada, 
já em outubro, de 
procedimentos 
eletivos

A economia brasilei-
ra – assim como a do resto 
do mundo – deverá enfren-
tar tempos turbulentos pela 
frente. Mas o mercado de 
saúde suplementar se mostra 
saudável para atravessar o 
período desafiador do pós-
pandemia. 

A avaliação é do presiden-
te da Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (Fena-
Saúde), João Alceu Amo-
roso Lima, ao abordar, em 
palestra realizada por meio 

virtual nesta quarta-feira 
junto no Clube de Seguros 
de Pessoas de Minas Gerais 
(CSP-MG),  as perspectivas 
das operadoras de planos 
e seguros de saúde para os 
próximos meses.

Também destacou que 
o grau de dificuldades de-
penderá da velocidade da 
recuperação econômica e 
dos estímulos que o governo 
brasileiro será capaz de ge-
rar para manter a capacidade 
de consumo das pessoas ao 
comentar as perspectivas das 
operadoras de planos e segu-
ros de saúde para os próxi-
mos meses.

“A partir de outubro, é 
possível que os volumes de 
frequência de procedimen-
tos, como consultas e exa-
mes, já voltem ao nível pré-
pandemia”, previu. “A ANS 
(Agência Nacional de Saúde 
Suplementar) mostrou que, 

em agosto, os indicadores de 
sinistralidade já começaram 
a subir muito e caminham 
para voltar ao normal”.

A pandemia também deve 
produzir outras mudanças no 
setor, segundo o presidente 
da FenaSaúde. Um dos mais 
significativos é a progressi-
va mudança no modelo de 
remuneração de prestadores 
pelas operadoras. “Cada vez 
mais se fala de sair do atu-
al sistema de remuneração 
para algo mais amplo, que 
agregue mais valor à saúde. 
Teremos a redução gradual 
do ‘fee for service’ para o 
conceito de remuneração ba-
seada em valor”.

Novas perspectivas 

Sob o tema “Saúde Su-
plementar: Impactos da Pan-
demia e Novas Perspectivas 
para o Mercado”, participa-

ram do debate, além de João 
Alceu Amoroso Lima, os pre-
sidentes do CSP-MG, João 
Paulo Mello; do Sindicato 
dos Corretores de Seguros de 
Minas Gerais (Sincor-MG), 
Maria Filomena Branquinho; 
e do Sindicato das Empresas 
de Seguros e Resseguros) de 
Minas, Goiás, Mato Grosso 
e Distrito Federal (SindSeg), 
Marco Neves. O diretor do 
CSP-MG, Maurício Tadeu 
Morais, foi o mediador.

Durante debate com os es-
pectadores, que puderam in-
teragir e enviar perguntas ao 
palestrante, o presidente da 
FenaSaúde disse que outra 
possível decorrência da pan-
demia é um maior processo 
de consolidação do mercado 
de saúde suplementar, com 
rearranjo entre os principais 
players em praças importan-
tes, como tem acontecido 
nos últimos meses.

Panorama do Mercado de Seguros no Brasil
Com objetivo de dar 

continuidade na interação 
com os corretores de segu-
ros, a Kuantta Consultoria 
promove nova transmis-
são, que acontece no dia 
01 de outubro, às 19 horas, 
com o tema “Panorama do 
Mercado de Seguros no 
Brasil”. Quem vai mediar 
o debate será o idealiza-
dor da Kuantta e sócio da 
Moby Corretora de Segu-
ros, Arley Boullosa, que 
conta com a participação 
do Sergio Clark, CEO da 

Jordan Clark Corretora de 
Seguros.

Boullosa destaca seu re-
lacionamento com o par-
ticipante da transmissão e 
ressalta sua qualificação: 
“Sérgio Clark é um craque. 
Tem uma história de suces-
so no mercado de seguros e 
é muito importante termos 
uma troca de informações 
entre gerações. Faremos 
um formato diferente onde 
ele vai fazer uma apresenta-
ção de 40 minutos e depois 
abriremos para pergun-

tas e respostas. Conheço 
o Sérgio há uns 20 anos e 
sempre fomos parceiros de 
negócios. admiro muito sua 
trajetória, porque já nave-
gou em várias atividades no 
nosso mercado até fazer a 
fusão da sua corretora SCK 
com a JLT. Teremos um 
conteúdo muito rico para o 
nosso próximo encontro na 
Kuantta Digital e os corre-
tores terão mais uma vez a 
oportunidade atualizar seus 
conhecimentos”.

Um dos maiores executi-

vos do mercado de seguros 
vai abordar o tema, de acor-
do com os seus 45 anos de 
atuação e a sua visão sobre 
como o setor está passando 
pela pandemia, quais são 
as perspectivas e as oportu-
nidades para os corretores. 
Para acompanhar a transmis-
são, acesse o canal do You-
Tube da @kuanttadigital, se 
inscreva para receber as no-
tificações e assistir todos os 
vídeos dos encontros ante-
riores e do último workshop 
Corretor do Futuro.

Fundo Solidário da Qualicorp a ajuda 390 corretores impactados 
Criado pela Qualicorp 

para amparar os corretores 
parceiros impactados pela 
Covid-19, o Fundo Soli-
dário TamoJunto já ajudou 
até o momento 390 profis-
sionais de venda desde o 
lançamento da iniciativa, 
em maio deste ano. O au-
xílio, no valor de R$ 1 mil, 
é destinado aos corretores 
que contraíram a doença e 
ficaram impossibilitados de 
trabalhar.

Entre os corretores já 
contemplados está Vivian 

Ramos, de São Paulo. “Du-
rante o período de 35 dias 
em que estive com Co-
vid-19, pude contar com 
a ajuda da Qualicorp, que 
veio com esse projeto ím-
par, com atendimento rápi-
do e eficaz. A Companhia e 
a equipe do Fundo Social 
foram muito atenciosos e 
humanos”, comenta.

Para Elaine Nunes, do 
Distrito Federal, que foi 
diagnosticada com Co-
vid-19 no início do mês de 
junho e ficou impedida de 

trabalhar, essa ajuda foi de 
extrema importância. De 
acordo com a profissional 
de vendas, “em meio à uma 
pandemia, não tem como 
não nos preocuparmos pri-
meiro com a vida e depois 
com as contas. E, nesse 
momento, veio a Qualicorp 
com essa ajuda maravilho-
sa para nós corretores que 
fomos diagnosticados com 
Covid-19”.

José Henrique da Silva, 
do Rio de Janeiro, também 
foi acometido pela Co-

vid-19. “O auxílio financeiro 
oferecido pela Qualicorp foi 
de suma importância na mi-
nha vida, já que estava com a 
saúde e o emocional bastante 
abalados”, diz. “Continuem 
se cuidando e #TamoJunto, 
Qualicorp”, finaliza o corre-
tor. Para solicitar o auxílio do 
Fundo Solidário TamoJunto, 
os corretores diagnosticados 
com Covid-19 devem aces-
sar o endereço eletrônico 
http://fundotamojunto.com.
br/ e seguir as instruções de-
terminadas no portal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO

3a CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 13.2020

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços de
operacionalização e manutenção preventiva e corretiva, com troca de
peças das maquinas e caminhões pesados e semipesados (peças origi-
nais). PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1167.2020.20. RETIRADA DO EDITAL:
www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura, Rua Hortência, 254 –
Centro,das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas, mediante a
entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do CNPJ da Empresa.
DATA / HORA: 15/10/2020 as 10:00 horas.

Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira - CPLMSO

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

RETIFICAÇÃO
Monitor Mercantil de 29/9/2020

Página 5 - 2a Coluna

AVISO
Pregão Eletrônico no 002/2020

Onde se lê: ...DIA: 21/10/2020

Leia-se: ... DIA: 26/10/2020

Décima  sexta VARA cível da CAPITAL
DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO com prazo de 20 dias:
A Dra. Adriana Sucena Monteiro Jara Moura, Juíza Titular da 16a.
Vara Cível da Comarca da Capital- RJ, FAZ SABER aos que o
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo
presente INTIMA ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO COSME PEREIRA,
representado por seu inventariante Carmindo da Conceição
Santos e CARMINDO DA CONCEIÇAO SANTOS que encontram-
se em local incerto e não sabido, nos autos da Ação de Cobrança
nº 0169727-61.2014.8.19.0001, movida por CONDOMINIO DO
EDIFICIO UPATUY em face de ESPOLIO DE JOSE ANTONIO
COSME PEREIRA, CARMINDO DA CONCEIÇÃO SANTOS e NEIO
LUCIO SALLES para que efetuem o pagamento do débito no prazo
de 15 dias no valor de R$ 1.226.456,44 (hum milhão, dezentos e
vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta
e quatro centavos), conforme planilha de cálculo de fls. 888. Não
sendo efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, a contar da
intimação, o valor do débito será acrescido de multa de 10% (dez
por cento e de honorários de advogado de 10% (dez por cento),
nos termos do parágrafo único do artigo 523 do NCPC, podendo
ainda haver o protesto judicial do título e a inclusão do nome do
devedor nos cadastros de inadimplentes, acaso requerido pelo
credor (atrs. 523 § 1º c/c 517 c/c 771 e 782 § 3º, todos do NCPC.
Fica, ainda, intimado o devedor de que o prazo para a apresentação
de impugnação independerá de nova intimação e transcorrerá
após o prazo do art. 523 do NCPC.) E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente,
publicado e afixado na forma da Lei. Sede do Juízo na Av. ERASMO
BRAGA N. 115, SALA 216-C. Dado e passado nesta Cidade do Rio
de Janeiro, em 24/09/2020. Eu, Renata Lopes de Mello mat. 01/
22.382, Substituta do Responsável pelo Expediente, mandei
datilografar e subscrevo. Ass. Adriana Sucena Monteiro Jara Moura,
Juíza de Direito.

Terceira VARA cível  regional de Madureira
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Mauricio Chaves de Souza Lima - Juiz
Titular do Cartório da 3ª Vara Cível da Regional de Madureira, 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. Ernani Cardoso, 152 - Cascadura -
Rio de Janeiro - RJ e-mail: mad03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos
da Classe/Assunto Despejo por Falta de Pagamento Cumulado
Com Cobrança - Locação de Imóvel - Inadimplemento, de nº
0028715-14.2009.8.19.0202 (2009.202.028926-6), movida por
ESPOLIO DE BERNARDINO MARTINEZ ROZAS representado por
sua inventariante MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO MARTINEZ
em face de ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO LIMA e outros,
objetivando a rescisão do contrato de locação do imóvel objeto do
presente feito, localizado na Rua Marquês de Queluz nº 16, frente
- Irajá, Rio de Janeiro/RJ, e a consequente decretação do despejo
dos réus, devido ao atraso no pagamento dos aluguéis e demais
encargos locatícios. Assim, pelo presente edital CITA os
HERDEIROS E/OU LEGATÁRIOS DO réu JOSÉ FRANCISCO LIMA
OU EVENTUAL REPRESENTANTE DE SEU ESPÓLIO, que se
encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de
quinze dias oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo,
ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereçam contestação,
e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial
(Art. 257, IV, CPC). Ficam cientes e intimados eventuais terceiros
interessados. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, seis de dezembro de dois mil e dezenove. Eu, ___
Monica Chagas - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29891,
digitei. E eu, ___Joalsemar dos Reis Araujo - Subst. do Resp. pelo
Expediente - Matr. 01/28989, o subscrevo

VARA de Registros Públicos  da Capital
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marcius da Costa Ferreira - Juiz Titular
do Cartório da Vara de Registros Públicos 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- 2 ANDAR SL
221 D CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ e-mail:
capvregpub@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto
Retificação de Registro de Imóvel - Retificação Ou Cancelamento
de Registro Imobiliário / Registro de Imóveis, de nº 0225225-
11.2015.8.19.0001, movida por W.M. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, objetivando a retificação de registro (metragens)
do imóvel designado por Lote nº 01 do PAL 47.176 situado na Via
8, matrícula nº 363.279, registrado no 9º Ofício do Registro de
Imóveis. Assim, pelo presente edital CITA o confrontante PENEDO
ENGENHARIA LTDA, que se encontra em lugar incerto e
desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 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. Dado e passado nesta cidade de
Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2019. Eu, Gilson Mendes Peixoto
Filho - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/5509, digitei e
subscrevo. Dr.(a) Marcius da Costa Ferreira - Juiz Titular do Cartório
da Vara de Registros Públicos da Comarca da Capital, RJ.

Boletim da CVM cita alta no 
indicador de risco de crédito 
Material mostra 
indicadores de risco
dos mercados de
capitais de economias 
avançadas 

A nova edição do Boletim 
de Risco da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
divulgada nesta quarta-feira, 
constata a manutenção do 
indicador de risco de crédi-
to em alta. De acordo com a 
CVM, na comparação com a 
edição de agosto, o Mapa de 
Riscos verificou na edição 
de setembro comportamen-
tos díspares para os diversos 
indicadores.

“Os indicadores de apetite 
por risco e de risco de cré-

dito demonstraram alta, ao 
passo que os indicadores de 
risco de mercado e de liqui-
dez, baixa. Já o indicador de 
risco macroeconômico per-
maneceu inalterado”, reve-
lou a publicação.

“Os indicadores refe-
rentes ao mês de agosto 
apontaram elevação no in-
dicador de risco de crédito, 
permanecendo em patama-
res mais altos, mesmo após 
o arrefecimento dos demais 
indicadores de risco. Isso 
sinaliza maior preocupa-
ção estrutural com os fun-
damentos econômicos do 
mercado em geral”, disse 
Bruno Luna, Chefe da As-
sessoria de Análise Econô-
mica e Gestão de Riscos 
(ASA) da CVM.

O boletim destaca que ao 
longo do último bimestre, e 
em linha com a queda nos in-

dicadores de risco de merca-
do e risco de liquidez (e com 
alta no indicador de apetite 
por risco), foi possível ob-
servar uma desaceleração na 
tendência de saída líquida 
de recursos de investidores 
estrangeiros no mercado se-
cundário de renda variável.

Câmbio

Neste mês, o cenário eco-
nômico mostrou no Brasil 
uma combinação de câmbio 
em depreciação, tendência 
de alta das taxas de juro no-
minais e queda no CDS so-
berano, nestes dois últimos 
quesitos mais alinhado a ou-
tros países emergentes pares.

O Mapa de Risco indi-
cou que um arrefecimento, 
a nível global da expansão 
de múltiplos observada no 
mercado de renda variável, 

oriunda de uma reavaliação 
de expectativas de cresci-
mento de lucros futuros. “No 
indicador de apetite por ris-
co, nota-se que investidores 
internacionais estão dispos-
tos a novamente tomar maior 
risco com títulos de renda 
fixa em dólar em mercados 
emergentes, no contexto de 
manutenção das políticas 
monetárias não ortodoxas ao 
redor do globo”, destacou a 
publicação.

Produzido pela ASA, o 
Boletim de Risco apresenta, 
mensalmente, os indicado-
res de risco dos mercados de 
capitais de economias avan-
çadas e emergentes, espe-
cialmente no Brasil. Há tam-
bém a versão traduzida do 
boletim, disponível no Por-
tal CVM em inglês. A nova 
edição divulga os dados até 
31/8/2020.

Startups do Sudeste procuram o Programa de Aceleração Visa 2020 
Estudo anual realizado 

pela Visa do Brasil– deno-
minado Mapa das Fintechs – 
mostra que 56% das startups 
inscritas no Programa de 
Aceleração Visa afirmaram 
já ter recebido algum tipo 
de aporte. E 68,8% revela-
ram terem mudado de seg-
mentação ou de solução ao 
menos uma vez o modelo de 
negócio desde a criação da 
empresa. Este ano o Rio de 
Janeiro voltou a superar Mi-
nas Gerais e foi o segundo 
estado com o maior número 
de empresas inscritas no pro-
grama, informou a Visa.

Para o estudo, foram ou-
vidas 219 startups que se 
inscreveram para participar 
da 4ª edição do programa em 
março deste ano. Em 2019, 
esse número era de 77%. Na 
sua terceira edição, o estudo 
traz informações sobre fatu-
ramento, dados sobre inves-
timentos, potencial de inter-
nacionalização, obstáculos 
enfrentados e detalhes sobre 
os profissionais que traba-
lham nas 219 startups inscri-
tas para a edição de 2020 do 
Programa. Dessas startups 
69,7% são da Região Sudes-
te.

O Mapa das Fintechs Visa 
traz ainda informações sobre 
a distribuição geográfica das 
startups. São Paulo continua 
como o estado de origem da 
maioria das startups e repre-
senta 52% do total. Assim 
como na última edição é pos-
sível notar uma abrangência 

no eixo das inscritas, onde 
se destacam estados como 
Rio de Janeiro (10,9%), 
Minas Gerais (6,8%), Rio 
Grande do Sul (5,9%), Pa-
raná (5,4%) e Santa Catarina 
(5%).

O mapa citou que Paraná 
e Santa Catarina caíram um 
pouco em relação ao ano 
passado, mas continuam 
entre os estados com mais 
startups inscritas. Em 2019, 
o estado de São Paulo con-
centrava 48,8% das empre-
sas, seguido por Minas Ge-
rais (10,5%), Paraná (9,3%), 
Santa Catarina (6,4%), Rio 
de Janeiro e Rio Grande do 
Sul, ambos com 5,2%.

O recorte mostra que 
17,2% das startups mudaram 
duas vezes, 9,6% três vezes 
e 4,3% afirmaram ter pivo-
tado mais de quatro vezes, 
o que pode ser considerado 
comum nesta área, já que 
muitas empresas mudam 
seus negócios conforme de-
mandas, oportunidades de 
mercado, além de adapta-
ções necessárias por conta 
da pandemia de Covid-19. 
A maioria das startups que 
se inscreveu no Programa 
(80,3%) tem entre um e três 
anos de existência, e 19,1% 
tem menos de um ano de 
idade.

Percival Jatobá, vice-
presidente de Soluções e 
Inovação da Visa do Brasil, 
conta que em comparação 
ao Mapa das Fintechs Visa 
de 2019, é possível notar 

uma maior diversidade de 
startups que se inscreveram 
no Programa de Acelera-
ção deste ano. As voltadas 
para o setor de pagamentos 
(22,8%), ainda maioria em 
2020, apresentaram um pe-
queno aumento em relação 
ao ano anterior, quando eram 
20,6% do total. Destacam-
se ainda nesta edição áreas 
como varejo (17,3%), TI 
(15,9%), analytics (13,6%), 
mobilidade urbana (10,9%), 
inteligência artificial (5,9%), 
blockchain (5,4%), machine 
learning (3,6%), IoT (3,1%) 
e Risktech (1,3%). Des-
sas, varejo, analytics, IoT e 
Risktech não tinham apare-
cido antes.

Investimentos 

Os valores variam: 6,6% 
das empresas receberam 
menos de R$100 mil, 38% 
entre R$100 mil e R$499 
mil, 18,1% de R$500 mil 
até R$900 mil. Já 32,9% 
disseram ter recebido apor-
tes acima de R$ 1 milhão. 
Em relação ao tempo mé-
dio que as startups levaram 
para levantar estes investi-
mentos, 65% afirmaram ter 
demorado de um até três 
meses, 30,3% de quatro até 
seis meses e 4,3% alegaram 
ter esperado até um ano. Já 
na edição de 2019 9,2% das 
empresas receberam até R$ 
50 mil, 44,6% entre R$ 100 
mil a R$ 500 mil, 38,5% re-
ceberam de R$ 500 mil a R$ 

2 milhões e, 7,7% disseram 
ter recebido aportes acima 
de R$ 2 milhões até então.

Sobre faturamento, 
39,7% alegaram ganhar 
mais de R$500 mil, 30,1% 
até R$30 mil e 29% de 
R$30 mil até R$499 mil. 
Enquanto isso, apenas 1% 
das startups alegou faturar 
mais de R$1 milhão men-
salmente. Já no ano passado 
a maioria das respondentes 
afirmou que seus ganhos 
mensais variavam de R$ 5 
a 40 mil (49%), 21% entre 
R$ 100 mil a 500 mil por 
mês e 11% ganhavam até 
R$ 5 mil mensais, na épo-
ca.

Em relação aos princi-
pais desafios citados pelas 
startups, questões relacio-
nadas a capilaridade - pros-
pecção de novos clientes e 
a ampliação dos canais de 
distribuição e de atendi-
mento - (26,7%) aparece 
em primeiro lugar, seguido 
por problemas relacionados 
ao mercado (22%) e difi-
culdades em encontrar pro-
fissionais capacitados para 
compor o time (19,7%). 
Burocracia (11,6%), regu-
lamentação (10,4%) e con-
corrência (9,3%) também 
foram pontos mencionados 
neste quesito. Em 2019, os 
obstáculos mais citados fo-
ram sobre dificuldade em 
obter clientes (14%), ques-
tões relacionadas a dinhei-
ro (14%) e problemas com 
a regulamentação (13%).

Rede Saúde Total fecha 
parceria com a MAG Seguros

O Seguro de Vida apre-
senta diversas vantagens 
para a sociedade e pode 
ser considerado um fator 
motivacional na vida dos 
brasileiros, porque garan-
te o bem estar familiar em 
longo prazo. Pensando 
nisso, a Rede Saúde Total 
conta com todo suporte da 
MAG Seguros na gestão 
do benefício, com objetivo 
de proporcionar proteção 
ao segurado e sua família 
financeiramente, com um 
seguro de vida no valor de 
R$ 5.000,00, Assistência 
Funeral, Assistência Domi-
ciliar e um sorteio semanal 
que também contempla o 
sorteado em R$ 5.000,00.

Com as mudanças repen-
tinas, a empresa teve o de-
safio de transformar a ino-
vação em uma ação prática 
para o cotidiano das pessoas 
e qualificar todos os envolvi-
dos a essa nova tendência. A 
teleconsulta da Rede Saúde 
Total proporciona o agen-
damento online de consultas 
médicas com profissionais 
de diversas especialidades, 
com atendimento preferên-
cia, sem filas e aglomera-
ções, no conforto do seu lar 

e sem se expor aos riscos de 
contaminação.

Para Paulo Ribeiro, um 
dos sócios da Rede Saúde 
Total, iniciar um ciclo com 
a MAG Seguros nos novos 
contratos é um excelente 
argumento de venda para 
os parceiros de negócios e 
uma garantia para os novos 
clientes, devido ao que a 
seguradora representa não 
só para o mercado de se-
guros, mas também para 
os segurados, devido à cre-
dibilidade que possui em 
anos de atuação.

“Nós da Rede Saúde Total 
priorizamos a entrada de no-
vos parceiros de negócios que 
prestam um serviço em exce-
lência em todos os aspectos. A 
MAG Seguros, além de atuar 
com seguro de pessoas desde 
1835 e ser considerada a pio-
neira em previdência no país, 
está entre os dez maiores gru-
pos de seguros e previdência 
no mundo. Trazer a expertise 
agregada à agilidade e a efici-
ência quando o assunto é se-
guro de pessoas, é ter ciência 
que estamos oferecendo a me-
lhor referência dessa modali-
dade de seguro para os nossos 
associados”, explicou.

D’Or Consultoria e Avuá promovem 
inclusão no clipe ‘Presente’

De acordo com dados do 
Governo Federal, no Bra-
sil, mais de 10 milhões de 
pessoas são consideradas 
surdas, número que corres-
ponde a cerca de 5% da po-
pulação total do país. Para 
alcançar essas pessoas, o cli-
pe “Presente” trouxe toda a 
sua mensagem de otimismo 
e atitude positiva para viver 
o agora, interpretado em Li-
bras (Linguagem Brasileira 
de Sinais). 

O videoclipe, que faz 
parte da campanha de Se-
tembro Amarelo da D’Or 
Consultoria, está disponí-
vel pelo canal da empresa 
no Youtube. Lançado em 4 
de setembro, trouxe todo o 
conteúdo em Libras, mas 
de forma protagonista por 
meio da intérprete Yan-
na Porcino, da empresa 
Avuá, de Recife (PE). O 
clipe já conta com mais 

1,5 mil visualizações até o 
momento.

Alexandre Buika, superin-
tendente de Comunicação e 
Marketing da D’Or Consul-
toria, afirma que a presença 
de Yanna reforçou o objeti-
vo proposto pela campanha, 
que integra as atividades do 
Setembro Amarelo, ao abor-
dar temas como ansiedade e 
saúde mental. “Nosso objeti-
vo foi levar ao público uma 
mensagem que reforce as 
soluções de ancoramento no 
presente, para o indivíduo. A 
participação de Yanna possi-
bilitou que essa mensagem 
chegue a mais pessoas, en-
tendendo o cenário atual e 
não se deixando levar pelo 
quadro depressivo”, relata, 
O cantor Guardiano, que as-
sina a canção e participa do 
clipe, comemora e entende 
que a acessibilidade foi leva-
da a sério no projeto. 
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