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Petrobras completa 67
anos a serviço do Brasil
Maior empresa do
país colhe fruto
de investimentos
de quase US$ 400
bilhões

A Petróleo Brasileiro S/A, inicialmente Petrobrás e hoje Petrobras, foi criada em 3 de outubro de
1953. São 67 de sucesso, a começar
por desmentir que o Brasil não tinha
petróleo e, se tivesse, não teria condições de explorá-lo. A estatal é líder mundial no desenvolvimento de
tecnologia avançada para a exploração petrolífera em águas profundas
e ultraprofundas.
Atualmente, 95% do petróleo brasileiro refinado é produzido nas 12 refinarias da Petrobras. Cada R$ 1 bilhão
investido na área de exploração e produção impacta na geração de R$ 1,28
bilhão no PIB brasileiro e de 26.319
empregos. E cada R$ 1 bilhão realizado
no refino implica a geração de R$ 1,27
bilhão no PIB e de 32.348 empregos,
contabiliza a Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet).
Entre 2011 e 2019, o lucro bruto da companhia variou entre US$
26 bilhões e US$ 46 bilhões. Neste período, foram investidos mais
de US$ 270 bilhões, média anual
superior a US$ 30 bilhões. Entre
2009 e 2014, os investimentos foram ainda maiores e alcançaram

média anual de US$ 50 bilhões,
em termos atualizados.
O maior ciclo de investimentos
da história da Petrobras ocorreu
entre 2007 e 2015, alcançando
US$ 388 bilhões, média anual
superior a US$ 43 bilhões. “Os
resultados já se observam hoje,
mas a maior parte do retorno deste
ciclo de investimentos ainda está
por vir”, explica o presidente da
Aepet, Felipe Coutinho.
Em artigo, Coutinho destacou
que “a avaliação da eficiência
das estatais deve considerar seus
objetivos socioeconômicos: a segurança e autossuficiência energética nacional, a redução dos
custos de abastecimento, a maior
recuperação e reposição de reservas, a apropriação pelo Estado de
maior fração da renda petroleira,
acesso às informações de investimentos e operacionais para maior
eficiência tributária e regulatória
do setor, a garantia de vantagens
geopolíticas ao Estado por dispor
do petróleo em suas relações internacionais e o desenvolvimento
nacional resultante das políticas
de investimento com conteúdo local, bem como em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com
a resultante geração de empregos
e soberania tecnológica”.
“Em suma, o desempenho de
uma estatal deve ser medido com
referência à sua função objetivo, e
não a partir do objetivo das companhias privadas”, afirma. É o
papel que a Petrobras cumpriu ao
longo de sua história.

Mercado de trabalho nos Estados
Unidos mostra perda de fôlego
O mercado de trabalho dos Estados Unidos surpreendeu negativamente as expectativas do setor financeiro, com criação de 661 mil postos
de trabalho. A expectativa era de 859
mil. Nos dados anteriores do Payroll,
houve 1,5 milhão de novas vagas. O
desemprego caiu de 8,4% para 7,9%,
mas a taxa de participação também
caiu de 61,7% para 61,4%.
O setor público contribuiu para o
resultado ruim do índice, destruindo 216 mil vagas, após dois resultados fortes relacionadas ao Censo.
Em termos de salário, a indústria
produtora de bens registrou o segundo mês consecutivo de avanço
e estabilizou com isso a queda re-

cente na comparação com o mesmo
período de 2019. Por outro lado,
mineração apresentou o segundo
mês consecutivo de queda de salários. Nos serviços, varejistas avançaram mais de 1% pelo segundo
mês consecutivo.
“Os números sugerem desaceleração no ritmo de criação de vagas
nos EUA, ainda que o headline esteja poluído pela forte detração do
governo. Ainda assim, a perspectiva é de arrefecimento da recuperação do mercado de trabalho (que
surpreendeu as expectativas até
agora)”, escreveu em análise Felipe
Sichel, estrategista-chefe do Banco
Digital Modalmais.
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Indústria perde ritmo e
recuperação é dúvida
Crescimento em
agosto foi menos da
metade do registrado
em julho
“Crescimento, mas com acomodação”. É assim que o Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento
industrial (Iedi) classifica a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo IBGE. A alta em agosto
foi de apenas 3,2% frente a julho,
na série livre de efeitos sazonais,

menos da metade do resultado anterior (8,3%).
Em relação a agosto de 2019, a
indústria caiu 2,7%. Esse é o 10º
resultado negativo seguido nessa
comparação. Nos últimos 12 meses, a queda é de 5,7%.
A indústria ainda não eliminou
totalmente a perda de 27% acumulada entre março e abril, no início
da pandemia, quando a produção
caiu ao patamar mais baixo da série. No acumulado no ano, a produção recuou 8,6%. Em comparação
com a máxima recorde antes da crise de 2014-2016, a perda do setor
chega a 18%.
Embora tenha sido o quarto mês de
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Nível de produção do setor manufatureiro ainda está 2,7% abaixo do registrado antes da pandemia

Brasil na média: figura em 26º entre 43 países
A produção industrial mundial
desabou no segundo trimestre de
2020, na esteira das medidas para
conter a pandemia, aprofundando
muito a trajetória declinante do setor iniciada ainda em 2018. O recuo chegou a 5,6% ante o primeiro trimestre de 2020 e a 11,2% na
comparação com o mesmo período
do ano passado. Os números são da
United Nations Industrial Development Organization (Unido).
Segundo a Unido, nas nações industrializadas a queda da indústria
de transformação como um todo foi
de 16,4% em abril-junho/20, sucedendo um recuo 2,4% no trimestre
anterior, quando comparados aos
mesmos períodos de 2019.
Nas economias emergentes e em
desenvolvimento, dado seu nível de
informalidade e menores condições
de adotaram planos emergenciais

vultosos e eficazes, como destaca o
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), a queda industrial foi ainda mais acentuada. A manufatura desses países
decresceu 22% ante o 1º trim/20 e
20,3% em relação ao 2º trim/19.
Dentre os emergentes, a América Latina continuou sendo o destaque negativo: perda de 24,2% em
abr-jun/20 frente ao mesmo trimestre do ano anterior e de 21,4%
frente ao 1º trim/20. Esse resultado
deveu-se, principalmente, aos resultados negativos das indústrias
do Brasil (-22,1%), da Argentina
(-22,6%) e do México (-29,8%).
A partir de dados dos próprios
países, da OCDE e da Eurostat, o
Iedi atualizou um ranking internacional de crescimento da produção
indústria em 43 países, com dados
do desempenho acumulado em

Preços estão em alta e matérias-primas em falta
Os preços dos alimentos ganharam as manchetes dos jornais,
mas os custos dos insumos para
produção industrial também estão
subindo vigorosamente. Segundo o
IBGE, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) das Indústrias Extrativas
e de Transformação registra alta de
10,8% no acumulado em 2020 e de
13,74% em 12 meses.
Além de cara, a matéria-prima
está em falta. A empresária Laissa Negoseki, proprietária de uma
pequena confecção em Curitiba,
já vinha observando que as malhas
usadas para produzir as roupas estavam ficando mais caras. O que
acontece agora, no entanto, é inédito: além de uma nova alta de

preços, as malhas estão em falta.
É o que mostra matéria do Portal
Vermelho.
Segundo Laissa, os fabricantes
alegam que não há fio disponível
para fazer as malhas. “Eles falam
que não tem fio para produzir e que
tudo o que recebem já está comprometido com pedidos grandes,
pedidos recorrentes para empresas
grandes”, conta. Na avaliação da
empresária, o dólar alto é o principal motivo por trás da escassez e
da alta de preços dos tecidos, que
usam como matéria-prima um produto exportado pelo Brasil: o algodão.
A elevação de preços, bem como
o relato de atrasos nas entregas e

recuperação, a desaceleração do ritmo
de crescimento “reflete bases maiores
de comparação, mas também vários
outros fatores que continuam presentes
e afetam o setor, como demanda fraca,
necessidade de protocolos de segurança sanitária, dificuldade de obtenção de
insumos em certos setores, incertezas
elevadas com a continuidade de programas emergenciais etc”, enumera o
Iedi.
O nível de produção em agosto
permaneceu 2,6% abaixo daquele
de fevereiro. Dos 26 ramos acompanhados pelo IBGE, 16 deles (ou
61% do total) ainda não conseguiram retomar patamares anteriores à
crise.

até falta de insumos, não são uma
exclusividade de produtos feitos a
base de algodão. Para citar alguns,
há relatos de problemas na oferta
de PVC, polipropileno, polietileno,
componentes eletrônicos e aço, relata o portal.
O economista Altair Garcia,
analista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese), afirma
que o dólar valorizado desempenha
um papel importante na alta de
preços e redução da oferta de alguns
produtos. No entanto, diz, é preciso
ter em vista outras questões, como
a pandemia, que levou alguns mercados a se tornarem mais fechados.
A queda na produção devido aos

Sindicato Metalurgicos SP

2020, até a entrada do segundo semestre.
O Brasil ocupou a 26ª colocação,
ao apresentar declínio de 9,7% no
acumulado do ano até julho. Ficou
à frente de países como Reino Unido (-11,4%), Alemanha (-14,5%),
Espanha (-15,2%), França (-15,4%)
e Itália (-18,3%).
A China, que foi o primeiro país
atingido pela Covid-19, teve perdas
mais concentradas em jan-mar/20,
chegando a retração de 13,9% frente
ao mesmo período do ano anterior.
No 2º trim/20, porém, já mostrou recuperação, registrando aumento na
produção industrial de +2,8%.
Para 2020 como um todo, as projeções da Unido para a indústria de
transformação chinesa continuam
apontando para um crescimento de
5,5%, em magnitude inferior ao de
anos anteriores.
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Revolução tecnológica militar e a realidade nacional
Os atuais investimentos
tecnológicos de defesa brasileiros, bem como a revolução tecnológica em curso
abordados no artigo anterior
(“Revolução
tecnológica,
orçamento e política nacional de defesa”, MM, 1º de
outubro de 2020), não são
uma completa surpresa, nunca dantes vista nesta magnitude. Ao falar novamente
em revolução tecnológica,
corre-se o risco de descrédito, pois o termo foi banalizado por décadas, não se
constituindo propriamente
como novidade o emprego
de tecnologia da informação
no campo dos conflitos humanos.
A própria origem do computador remete à Segunda
Guerra e à necessidade de
quebra dos códigos de comunicação inimigos. Computadores foram empregados intensamente no conflito
do Vietnã como instrumento
de cálculo dos bombardeios
necessários para derrotar o
adversário. É de amplo conhecimento as “armas inteligentes” empregadas pelas
forças norte-americanas desde a primeira Guerra do Golfo, em 1991.
Também são igualmente
notórias as ações de sabotagem, espionagem e propaganda praticadas pelos
governos via internet, conforme os russos demonstraram na Estônia (2007), Georgia (2008) e na Ucrânia
(2015), ou EUA e Israel no
Irã (2008). A espionagem
digital chinesa sobre o complexo industrial e militar dos
EUA e aliados é outra temática recorrente, podendo ter
causado prejuízos da ordem
de centenas de bilhões de
dólares.
Na atualidade, o lançamento de satélites que possuam arsenais instalados é,
se não um fato notório, uma
hipótese bastante plausível,
e a criação de um ramo das
Forças Armadas dos EUA
como Força Espacial reforça ainda mais essa hipótese.
Recentemente vêm se tornando recorrentes as informações sobre drones aéreos
e navais, bem como robôs
com inteligência artificial,
desenvolvidos para a guerra, como instrumentos para
auxiliar os militares nos
conflitos, ou mesmo para
substituí-los completamente.
Aliás, existe uma verdadei-

ra corrida tecnológica entre
as grandes potências nessa
área, bem como em várias
outras correlatas, como telefonia 5G, computação
quântica, bancos de dados
gigantescos, biotecnologia,
e superioridade no domínio
espacial, dentre outras. Mas
se a tecnologia da informação está disponível há décadas, então o que mudou?
Mais do que tão somente
tecnologias isoladas, todos
esses avanços da era informacional vêm sofrendo nos
últimos anos processos de
modificações qualitativas,
com intensa aceleração e integração, tornando muito difícil acompanhar as profundas alterações envolvidas,
bem como os impactos gigantescos que já estão ocorrendo e os que ainda advirão.
Do somatório dessa imensa
gama de tecnologias integradas se tem saltos de qualidade, em que pela primeira
vez na história o homem poderá perder a primazia para
a “mente” de computadores
na condução da guerra. Esse
somatório de deslocamentos, que dá condição ao surgimento de um novo tipo de
inteligência, pode ser considerado como ruptural, pois
exige que todos se adequem
à mudança, na medida em
que exércitos e nações queiram continuar existindo com
independência.
Neste ponto pedimos
imensas desculpas ao leitor
por fazer afirmações categóricas relacionadas às novas
tecnologias sem apresentar
argumentação que as sustente de forma cabal no decorrer do texto. Como técnica
para discutir temas complexos, compreendemos como
fundamental sua partição e
discussão em tópicos. Com o
óbice de chegar nesta temática de defesa nacional, apresentamos anteriormente uma
sequência de textos neste
veículo que presumimos esgotar de maneira razoável as
questões envolvendo a corrida entre potências pelo uso
de inteligência artificial no
campo de batalha e a substituição do homem no controle da guerra.
Também
debatemos
exaustivamente a questão
da disputa pelas redes de
telefonia 5G por parte das
agências de espionagem de
sinais, e força cibernéticas
das grandes potências. Arti-

culações estas que o Brasil
não faz parte, ou não fazia.
Para aqueles que sentirem
necessidade de maior profundidade sugerimos então
como introdução os artigos
sobre 5G e IA publicados
neste jornal.
Nesta direção, o presente
artigo parte da presunção de
que é um fato da realidade
futura a substituição parcial ou integral do homem
no controle e condução do
campo de batalha. Também
se inferirá nesta narrativa a
percepção de um outro fenômeno paralelo, em que
a “sociedade em rede” eliminou as fronteiras físicas
entre grupos e nações, e que
mesmo o Brasil, outrora tão
isolado dos continentes conflitivos do mundo, tendo o
oceano Atlântico, os Andes e
a Floresta Amazônica como
protetores, agora estará, voluntária ou involuntariamente, envolvido nos grandes
dramas mundiais.
Ou seja, as guerras do
amanhã contarão com um
novo tipo de inteligência,
profundamente ameaçadora,
e tais guerras estarão sendo
travadas próximas ou dentro
do país, vez que as fronteiras
digitais inexistem. Com o aumento exponencial de tecnologias controladas a partir de
redes 5G, como carros autônomos ou aviões, por exemplo, ataques cibernéticos terão
suas consequências libertas
do mundo virtual, podendo causar danos físicos cada
vez maiores. De posse destas
premissas tecnológicas, será
importante avaliar a magnitude do desafio e do embróglio
estratégico brasileiro, bem
como possíveis saídas. Começando do mais “fácil”, as
redes digitais e a Internet.
Por conseguinte, se as redes digitais brasileiras são
atualmente minadas com
milhares de “implantes” e
“bugs” provenientes das
agências de inteligência de
sinais e defesa dos EUA e
aliados da Otan, agora, com
as redes 5G, o país também
será terreno para a minagem cibernética chinesa, e
possivelmente russa. Vale
salientar que estas “minas e
artefatos digitais”, posicionadas na infraestrutura nacional de energia, finanças,
comunicações e defesa, bem
como em grandes empresas
e instituições públicas, além
da espionagem clássica, têm

itens cuja principal finalidade é a sabotagem. Caso
a potência detentora do implante, futuramente, opte por
seu uso, possuem softwares
para operar danificando pequenos processos de difícil
percepção, como a produtividade de uma fábrica, ou
igualmente possuindo armas
cibernéticas para ações rupturais, em que todo o serviço deixa de funcionar, como
todo um sistema bancário.
Curiosamente, parece que
uma parcela significativa do
país não ficou muito incomodada com tais ameaças,
que são completamente públicas. Talvez porque achem
que EUA e Brasil têm os
mesmos interesses, ou porque não percebem a magnitude das consequências.
Mas, se desde as denúncias
de Edward Snowden (2013)
a espionagem dos Estados
Unidos sobre o Brasil e o
mundo não são novidade, o
que muda com a presença
chinesa ou russa? Não seria
um pouco mais do mesmo?
A resposta é relativamente simples. Não, não é
um pouco mais do mesmo.
Quando o país era espionado
somente pelos EUA e aliados, igualmente detentores
dos principais implantes de
sabotagem, podia-se evitar
um conflito de maiores proporções ao se evitar rupturas
percebidas como de maior
significado pelos norte-americanos. Como o Brasil é um
país democrático, com livre
mercado, pequena e ultrapassada capacidade militar
e uma parcela significativa
da população nutrindo mais
identidade pessoal para com
os EUA do que em relação
ao próprio país, essa tarefa
não era de todo difícil aos
governos de plantão.
Todavia, como o mundo vem dando uma de suas
abruptas guinadas, a outrora
hegemonia “benigna” norte-americana dos anos 19902010 agora é passado. O que
aliás provocou profundas
mudanças no próprio comportamento norte-americano. A sensibilidade destes,
com o passar dos anos e o
crescente da ameaça chinesa (e russa), foi aumentando
exponencialmente, vez que
uma potência em xeque tende a ser bem menos complascente do que um hegemon
poderoso e inquestionável.
Então, quando uma potência

possui amplos poderes para
espionar, sabotar ou fazer
propaganda clandestina, depender tão somente da sua
“vontade” já seria temerário
quando se trata de uma única
potência hegemônica, mas
infinitamente pior quando
esta potência se sente ameaçada e paranóica.
Desta forma, sob o prisma brasileiro, o que outrora
se resumia ao desafio de sofrer passivamente espionagem, sabotagens e operações
psicológicas por parte do
governo norte-americano e
aliados – em um contexto em
que amplos setores sociais,
e seguimentos das forças armadas e de segurança estão
completamente coptados pela
perspectiva deste país, em
detrimento do seu – agora se
tornou bem mais complexo.
No futuro próximo o problema ficará exponencialmente
maior porque, com o advento
das redes 5G, também se tornarão presentes com suas armas cibernéticas instaladas na
infraestrutura digital brasileira
os chineses, e provavelmente
os russos.
Vale comentar que todas
essas potências – EUA, China
e Rússia – já estão em intenso conflito informacional. Em
um mundo cuja guerra total
pode ser atômica, caso nos
anos vindouros a disputa pela
prevalência mundial continue
a evoluir com a magnitude
atual, dificilmente deixarão
de ocorrer escaladas nesse
enfrentamento, cuja primeira
arena terá como veículo justamente as redes digitais, com
um ator ameaçando os interesses do outro pelo globo.
Como o Brasil ainda é uma
grande economia, com grande
território e população, quase
certamente se tornará campo
de batalha de terceiros, com as
consequências que podem ser
vistas fisicamente em guerras
por procuração como no Líbano, Síria ou Iraque.
Aqui vale lembrar que,
além de roubo de informações e destruição de infraestrutura digital, as sociedades podem ser compelidas
mediante operações psicológicas ao descrédito com a
política, com as instituições
e até mesmo com outros
setores da nação, tornando
um país ingovernável para
a direita ou a esquerda. Outra lembrança é a de que nenhum país se torna potência
mundial sendo ético e bon-

doso, então não é produtivo
igualmente idealizar China
ou Rússia.
Para sair desta situação,
as respostas são de médio
e longo prazo e exigem um
pensar coletivo de especialistas militares e civis. Cabe
salientar que, em que pesem
as eventuais identidades ideológicas de brasileiros com
os EUA, ou com a China,
todos os que aqui residirem,
trabalharem ou tiverem negócios serão afetados diretamente por este tipo de
confronto. Então, em um primeiro momento, cabe pensar
cuidadosamente como implementar as novas redes de
comunicação, embora, nesse
contexto imediato, mesmo
a melhor resposta será uma
medida paliativa.
A solução estratégica envolve o desenvolvimento de
uma infraestrutura de softwares e hardwares nacionais
a ser utilizada nos setores de
segurança nacional. Como
este tipo de desenvolvimento
é muito dispendioso e demorado, cabe copiar as políticas bem-sucedidas dos EUA
e da China. O Estado cria
agências de financiamento
na área de defesa para financiar clusters de empresas no
desenvolvimento de novas
tecnologias,
preferencialmente com potencial para
uso dual, como foi o caso da
tecnologia touchscreen, da
inteligência artificial siri ou
mesmo do TCP-IP, e do próprio computador.
Na medida em que centenas de milhares de empresas
forem surgindo e ganhando força, o investimento de
defesa passa a selecionar as
tecnologias que consideram
estratégicas, investindo seletivamente para promovê-las
e criar canais de uso civil.
Nada impede que empresas
estrangeiras venham para o
país e fabriquem seus componentes localmente, desde
que se adequem às necessidades de fiscalização de sua
produção por parte do Estado brasileiro. Em território
nacional seria igualmente
mais fácil criminalizar seus
diretores e funcionários por
qualquer prática ilegal.
Aprofundaremos estes assuntos nos próximos artigos.
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Ciclo virtuoso: eficácia na gestão & resultados contínuos
O desemprego para altos
cargos aumentou consideravelmente nos últimos meses. Para ter 500 candidatos
concorrendo a uma vaga, por
exemplo, demorava pelo menos duas semanas em 2019.
Hoje, em três dias de divulgação no Linkedin, mais de
400 pessoas se candidataram
para o cargo de diretor digital e tecnologia. Para diretor
de marketing tivemos quase
2 mil pessoas em uma sema-

na da abertura do processo. A
alta demanda é o reflexo dos
números divulgados, recentemente, pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), em que 716 mil empresas sumiram do mapa.
Embora o saldo geral da
economia seja negativo, empresas que se reestruturaram
desde abril estão abrindo
novas oportunidades para
cargos de gestão depois de
investir em Governança,

Planejamento Estratégico,
Revisão de suas Estruturas,
Estratégia Digital e Tecnologia. Isso acontece quando
os empresários são auxiliados na realização das suas
visões de negócio, e a ampla
adequação aos times reflete
na criação de setores que são
essenciais na dinâmica moderna de trabalho.
Os problemas financeiros
que surgiram nas companhias
desde o isolamento social

acontecem quando o empresário se desloca do tripé, que
contém três itens essenciais:
estratégia, modelo do negócio e modelo de gestão. Assim, não é apenas a Covid.
O que ocorreu certamente
é que este gap no negócio
já existia e a pandemia só
acelerou o processo. Ao descobrir esses contratempos,
resta partir para o “planejamento estratégico” – uma
poderosa ferramenta de ges-
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tão utilizada pelo consultor.
É por meio desta que se estuda o futuro da empresa,
se fazem análises referentes
aos seus lucros, além da visão crítica de seus sócios.
Ao reestruturar, os sócios
do negócio perceberão os
obstáculos e os transformarão em oportunidades. É um
trabalho realizado em equipe. Tem que haver uma boa
dinâmica por parte do consultor, do empresário e de sua
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equipe. Juntos, conseguem
identificar o que realmente é
necessário para um novo ciclo de sucesso e surge nesse
cenário oportunidades com
grande competitividade e resultados consistentes/sustentáveis, baseados na entrega
de valor que o negócio passa
a agregar.
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Cloroquina não livrou Trump
Campanha
eleitoral pode
mudar inclusive
sem debates

Fundo brasileiro financiará
emprego no exterior
O Projeto de Lei 4.199, conhecido como BR do Mar,
enviado pelo governo ao Congresso, abre a possibilidade
de financiamento a estaleiros estrangeiros, via Fundo da
Marinha Mercante (FMM), para a produção de embarcações no exterior, em detrimento da indústria naval nacional. Sim, isso mesmo. Mais um escândalo antinacional
vindo do governo do “Brasil acima de tudo”.
Quem esclarece a ação pró estrangeiros são o engenheiro naval Nelson L. Carlini e o advogado e jornalista
Nilson Mello: “O PL 4.199 não estabelece expressamente
essa alternativa. Contudo, na prática é o que indiretamente
aconteceria, na medida em que a essas empresas com sede
no Brasil, mas controladas por matriz no exterior, seria
dado acesso ao Adicional de Frete para Renovação da
Marinha Mercante (AFRMM).”
“O PL autoriza a importação sem restrições (isenção) de
um navio, mas a matriz poderá criar quantas subsidiárias
considerar convenientes para transferir para o Brasil a
quantidade de navios que entender necessária à sua operação na cabotagem. Ao mesmo tempo, a matriz no exterior
poderá construir embarcações em outros países, uma vez
que tem colocação assegurada para as suas embarcações
usadas: o mercado brasileiro de cabotagem”, prosseguem
os especialistas.
Na prática, como essa “triangulação”, essas subsidiárias
passam a fazer jus aos recursos do AFRMM, tributo pago
por importadores e que é destinado à quitação do financiamento do Fundo da Marinha Mercante (FMM), teoricamente, usado na construção de embarcações em estaleiros
brasileiros.
“No caso do segmento de contêineres, por exemplo, esses recursos seriam suficientes para a matriz amortizar ou
quitar o financiamento usado para pagar navios produzidos em outros países. Na prática, é o que ocorrerá”, frisam
Carlini e Mello.
“Um aspecto ainda mais controverso é que, no caso
de origem ou destino Norte e Nordeste, o AFRMM não
é pago à empresa de navegação pelo dono da carga (embarcador), mas na forma de ressarcimento do Fundo de
Marinha Mercante (FMM). Isto significa que o navio
afretado, construído no exterior, fará jus ao recebimento
de recursos originalmente destinados a pagamento de financiamentos para construção no Brasil”, finalizam os
especialistas.

Curinga
Joe Biden, o postulante democrata à Casa Branca, não é
um exemplo de carisma. Suas pauta e campanha bem pro
establishment também não empolgam. Sobra então para
a candidata a vice, senadora Kamala Harris, catalisar a
emoção dos eleitores.
Estudo conduzido pela startup finlandesa NayaDaya,
especialista em comportamento nas redes, em conjunto
com a empresa de pesquisas de mercado online YouGov
e a alemã Statista, mostra que Kamala desperta as mais
positivas e engajadoras emoções: orgulho, admiração e
interesse.
“Em geral, os cidadãos norte-americanos parecem votar
para evitar o resultado indesejável, mas quanto a Harris,
os partidários dos democratas estão realmente inspirados
por sua eleição real. Do ponto de vista emocional, ela é
a estrela dos democratas”, diz Timo Salomäki, chefe de
crescimento global da NayaDaya.
“Harris é uma espécie de curinga no jogo presidencial
dos EUA altamente emocional”, completa Timo Järvinen,
CEO da startup.

Pejorativo
Rodrigo Constantino, na Gazeta do Povo: “A Universal é o grupo evangélico mais pragmático, no sentido pejorativo do termo. Como o PMDB.” Pra ir trabalhar na
Record, Rodrigo Constantino foi pragmático, no sentido
pejorativo do termo? Como o PMDB?

Rápidas
A MedRio Check-up recebe nesta segunda-feira a ginecologista Claudia Jacyntho, que vai falar sobre prevenção
ginecológica. A palestra faz parte da série Encontro Científico com a Prevenção, que a clínica realiza pelos seus 30
anos *** Aasp realizará nestaa segunda-feira, às 9h, o
webinar “Análise de litígio constitucional estratégico no
STF”. Inscrições: aasp.org.br/eventos *** Em 9, 10 e 11
de outubro, acontecerá a maratona de inovação Hacking.
Rio, totalmente gratuita e online. Os especialistas da Provider IT farão parte do júri que avaliará as soluções para
alguns segmentos como o de Indústria 4.0 *** A Jornada
das Finanças Pessoais, curso de Educação Financeira gratuito e aberto, acontece em outubro e novembro, em sete
encontros semanais de uma hora e meia. Promovido pelo
Fecap, em parceria com a Ação Jovem, o evento está com
inscrições abertas até 17 de novembro: fecap.br/evento/
jornada-das-financas-pessoais

O presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, foi
diagnosticado com Covid-19
nesta sexta-feira e levado de
helicóptero ao hospital militar Walter Reed National Military Medical Center para
receber tratamento contra a
doença, que apresentava um
quadro de febre e, fadiga. A
Casa Branca informou que
Trump vai passar “alguns
dias” no hospital “por precaução”.
Aos 74 anos e tecnicamente obeso, Trump é
considerado grupo de risco
para a doença. Ele deixou
a Casa Branca caminhando. “Gostaria de agradecer
a todos pelo enorme apoio,
eu vou para o hospital Walter Reed. Eu acho que estou indo muito bem, mas
vamos nos assegurar que
as coisas funcionem bem,
e a primeira dama está indo
muito bem”, postou Trump
no Twitter.
Acontece que, em sua
conta nas redes sociais, às
duas da manhã de Brasília,
ele anunciou a mais nova
reviravolta na sua campanha
eleitoral a 32 dias do pleito
presidencial. “Esta noite, eu

e a primeira-dama testamos
positivo para covid-19. Começaremos nossa quarentena e o processo de recuperação imediatamente. E vamos
passar por isso JUNTOS!”.
Provavelmente, estaria deixando a entender a impossibilidade de participar de novos debates com o candidato
democrata Joe Biden, que
teve teste negativo de coronavírus.
Ao longo do dia, as informações sobre o estado de
saúde do presidente foram se
agravando. No início do dia,
a Casa Branca informou que
Trump tinha sintomas leves.
Pela tarde, foi dito que apresentava um quadro moderado de Covid-19. À CNN,
fontes disseram que Trump
tem febre. O The New York
Times afirma que o presidente tem ainda congestão
nasal e muito cansaço.
Sem cloroquina
Segundo boletim médico
divulgado pela assessora
de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, o
presidente dos EUA não
está tomando hidroxicloroquina para tratar a doença.
Ele sempre foi um grande
defensor do medicamento,
que não tem eficácia comprovada contra o coronavírus.
Trump, em 18 de maio a
respeito da hidroxicloroquina, medicamento que ele
afirmou usar na época em

caráter “preventivo”, cerca
de quatro meses e meio antes
de ele próprio anunciar que
testou positivo para a doença
causada pelo novo coronavírus.
“Eu tomo, muitos médicos tomam. Espero não
precisar tomar, espero que
encontrem alguma resposta (contra a Covid-19), mas
acho que as pessoas devem
ser autorizadas (a tomar).” A
frase foi dita pelo presidente
norte-americano,
“Após a confirmação via
(teste RT-) PCR do diagnóstico do presidente, como
medida de precaução, ele
recebeu uma dose única de
8 gramas do coquetel de
anticorpos policlonais da
Regeneron. Ele recebeu a
infusão (na veia) sem maiores problemas. Além dos anticorpos, o presidente vem
tomando zinco, vitamina D,
famotidina, melatonina e um
analgésico por dia”, informou o boletim.
O gênero, a idade e o peso
de Donald Trump são todos
fatores que o tornam mais
vulnerável ao desenvolvimento de um caso grave de
Covid-19 e implicam em
um risco teórico de morte de
cerca de 4%, disseram especialistas de saúde.
Mas é difícil avaliar essa
probabilidade precisamente, já que fatores como a
condição física geral, níveis
de atividade, problemas
preexistentes e pesquisas
médicas recentes podem fa-

zer uma diferença considerável.
Um estudo preliminar do
Escritório Nacional de Pesquisa Econômica publicado
em julho estimou o risco de
pessoas de 70 a 79 anos infectadas, mas de resto saudáveis, morrerem de Covid-19
em 4,6%, independentemente do gênero.
David Spiegelhalter, professor de risco e especialista
em estatísticas da Universidade de Cambridge britânica, citou uma calculadora de
sobrevivência de Covid-19
que estimou a taxa de mortalidade de um homem branco
essencialmente saudável de
74 anos com Covid-19 durante o pico da pandemia no
Reino Unido neste ano em
entre 3% e 4%.
Doadores em pânico
Doadores republicanos
que participaram na quintafeira (1) de uma arrecadação
de fundos e se aproximaram
do presidente Trump em seu
clube de golfe, em Bedminster, Nova Jersey, ficaram em
pânico depois que souberam
que o político testou positivo
para a Covid-19.
De acordo com informações da rede CNBC, uma
pessoa da campanha, que
não quis se identificar, afirmou que “os doadores estão
enviando mensagens de texto e ligando (para o comitê
do candidato a reeleição).
Enlouquecendo”.

Alerta para aumento da violência contra povos indígenas
Relatório Violência Contra os Povos Indígenas do
Brasil - dados de 2019, publicado anualmente pelo
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), reitera o
retrato de uma realidade extremamente perversa e preocupante do Brasil indígena
no primeiro ano do governo
de Jair Bolsonaro na Presidência do país. A intensificação das expropriações de
terras indígenas, forjadas na
invasão, na grilagem e no
loteamento, consolida-se de
forma rápida e agressiva em
todo o território nacional,
causando uma destruição
inestimável.
Para além de materializar o reconhecimento de
um direito originário, as
terras indígenas são, comprovadamente, as áreas que
mais protegem as matas e
os seus ricos ecossistemas.
Historicamente, a presença
dos povos dentro de seus
territórios faz com que eles
funcionem como verdadeiras barreiras ao avanço do
desmatamento e de outros
processos de espoliação. No
entanto, os dados de 2019
revelam que os povos e seus

territórios tradicionais estão
sendo, explicitamente, usurpados.
A “explosão” de incêndios criminosos que devastaram a Amazônia e o Cerrado em 2019, com ampla
repercussão internacional,
deve ser inserida nessa
perspectiva mais ampla de
esbulho dos territórios indígenas. Muitas vezes, as
queimadas são parte essencial de um esquema criminoso de grilagem, em que
a “limpeza” de extensas
áreas de mata é feita para
possibilitar a implantação
de empreendimentos agropecuários, por exemplo.
De modo resumido, assim
funciona esta cadeia: os invasores desmatam, vendem
as madeiras, tocam fogo na
mata, iniciam as pastagens,
cercam a área e, finalmente,
com a área “limpa”, colocam gado e, posteriormente,
plantam soja ou milho.
Infelizmente, as violências praticadas contra os
povos indígenas fundamentam-se em um projeto de
governo que pretende disponibilizar suas terras e os
bens comuns nelas contidos

aos empresários do agronegócio, da mineração e das
madeireiras, dentre outros.
O Relatório aponta que,
em 2019, houve o aumento
de casos em 16 das 19 categorias de violência sistematizadas pela publicação.

O total de casos confirmados de Covid-19 entre
indígenas chega a 34.608,
de acordo com levantamento
feito por uma frente formada
exclusivamente para acompanhar o avanço da doença.
Na última atualização do balanço, também são informadas 836 mortes de pacientes
infectados pelo novo coronavírus, causador da doença.
A frente, da qual participam
entidades como a Articulação
dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e a Coordenação
das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira
(Coiab), informa que foram
identificadas transmissões e
óbitos em 158 dos 305 povos
indígenas que vivem no país.
Ou seja, as contaminações já atingiram a maioria
(51%).

Para realizar o monitoramento, o grupo conta com
a colaboração de organizações de base, mas também
de entes públicos, como o
Ministério Público Federal
(MPF).
Tomando como base os
registros oficiais, os números são bem menores.
De acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), que
responde ao Ministério da
Saúde, são 28.716 os casos
confirmados e 446 óbitos
entre indígenas. A diferença se explica porque a
pasta não faz o registro de
contágios de indígenas que
vivem em contexto urbano,
critério questionado pelas
lideranças indígenas e que
motivou a contagem independente.

Tendência de
aumento da Covid-19

Segundo a Fiocruz, este ano
97,6% dos casos e 99,3%
dos óbitos reportados que
tiveram comprovação laboratorial para a causa da internação deram positivo para o
vírus Sars-CoV-2, causador
da Covid-19.

tringe o crescimento das
despesas federais à inflação,
pode ser flexibilizado no
caso de uma segunda onda
da pandemia de Covid-19
no Brasil, disse há pouco o
ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele, no entanto,
criticou tentativas de criar
gastos permanentes que resultem na violação do limite,
chamando-as de irresponsáveis.

“Uma coisa é você furar
o teto porque você está salvando vidas em ano de pandemia, e isso ninguém pode
ter dúvidas. Se a pandemia
recrudescer e voltar em uma
segunda onda, aí sim nós
decisivamente vamos fazer
algo a respeito. E aí sim, é
o caso de você furar o teto”,
declarou o ministro na portaria do Ministério da Economia.

O boletim InfoGripe, divulgado nesta sexta-feira
pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), aponta que
há uma tendência de aumento a longo prazo no número
de internações por Síndrome
Respiratória Aguda Grave
(SRAG) no Rio de Janeiro, no Recife e em Manaus.

Teto de gastos pode
ser flexibilizado
O teto de gastos, que res-

Chama especial atenção a
intensificação de registros
na categoria “invasões possessórias, exploração ilegal
de recursos e danos ao patrimônio” que, de 109 casos
registrados em 2018, saltou
para 256 casos em 2019.

Covid-19 já contaminou 51%

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°08.2020
OBJETO: O objeto do presente Pregão Presencial visa a aquisição de
insumos e medicamentos para o abastecimento do Departamento de
Assistência Farmacêutica e Almoxarifado dos leitos de retaguarda
para a COVID-19 (Novo Coronavírus), necessários ao enfretamento
da emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus no Município de Queimados, conforme especificações e quantidades indicadas
no Termo de Referência Anexo I e demais anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO:
13.1043.2020
RETIRADA
DO
EDITAL:
www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério de Oliveira,1170 – Vila
Pacaembu – CEP:26.323.292– Centro, das 09:00 às 16:00 horas,
mediante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo contendo o
CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 09/10/2020 às 10:00 horas.
Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro
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VINHOS
ETC.
Míriam Aguiar

Tintos, blancos y rosados
do noroeste espanhol
Continuamos a tratar sobre a nobre faixa setentrional
vitivinícola da Espanha. Comecei pelas extremidades leste e oeste e agora sigo em direção ao centro. Começo pelo
oeste, pela D.O. Bierzo, que fica a noroeste da região de
Castilla y Léon, em zona fronteiriça com Galícia e Astúrias. Esse seu posicionamento lhe garante um excelente
microclima, em termos de equilíbrio entre a umidade oceânica e a aridez das mesetas, moderando o perfil continental em seus extremos de calor e frio. Seus vinhedos
estão situados em encostas de leve inclinação, numa grande depressão, rodeada pela Cordilheira Cantábrica e pelos
montes de Léon.
Bierzo é sinônimo da cepa Mencía, uma variedade de
cor azul violáceo e película grossa, que gera vinhos tintos
muito agradáveis de beber, com uma bela cor, muita fruta,
acidez, taninos finos e uma vivacidade mineral. A D.O.
foi criada em 1989, mas se caracteriza pela resistência a
grandes especulações corporativas, mantendo vinhedos
antigos e terras em mãos de pequenos camponeses. A vinificação se dá em cooperativas ou por parte de pequenos
produtores, que aprenderam a extrair o melhor de sua uva
autóctone, a Mencía. São cultivadas também a Garnacha
Tintorera, assim como Tempranillo e as bordalesas Cabernet Sauvignon e Merlot. Seus vinhos têm um perfil mais
jovem, apesar de intensos e com reduzida passagem por
madeira.
Rumo ao centro-norte, a sul de Bierzo, a próxima parada é na D.O. Toro, cuja reputação remonta à Idade Média,
quando o rei leonês Afonso IX concedeu privilégios reais
a esta Comarca para provimento de vinhos às comunidades religiosas de regiões sem vinhedos. No século XIX, a
região teve maior êxito no enfrentamento à Filoxera, em
função de seu solo arenoso, o que lhe rendeu exportações
à França e impulso econômico.
Aqui é outra cepa tinta que domina a cena, a Tinta de
Toro, variável da Tempranillo, que ocupa cerca de 75% de
seu vinhedo. Em menores quantidades, estão presentes a
Malvasia, a Verdejo e a Garnacha Tinta para elaboração
de brancos e rosados. Os tintos que formam a reputação
da D.O. são potentes, carnudos e amplos em boca e com
boa estrutura tânica. Essa sua corpulência era um fator positivo de movimentação para outras regiões, o que explica
ter acompanhado Cristóvão Colombo em travessia rumo
às Américas. Esse aspecto se tornou negativo para a assimilação pelo mercado contemporâneo, o que demandou
muitos ajustes na qualidade dos vinhos de Toro. Desde
1987, quando se tornou D.O., os vinhos apresentam mais
elegância, com graduação alcoólica diminuída e maior
valorização de aromas frutados e florais.
Bem colado a Toro está a DOC Rueda que, juntamente
com Rías Baixas, representam com elegância a produção
de vinhos brancos do mercado espanhol. Situada ao sul
da província de Valladolid, o rio Duero cruza esta zona
de leste a oeste. Rueda é a D.O. com maior produção de
vinhos brancos espanhóis, com amplo consumo nacional
e internacional. Os vinhos brancos que lhe dão status são
feitos, especialmente, com a cepa Verdejo, que entregam
frescor e aromaticidade ao consumidor. Situa-se numa
parte plana do planalto central, com altitude média de 700
e 800m.
A viticultura foi iniciada pelos romanos e impulsionada por ordens monásticas, que receberam terras na época
da Reconquista e passaram a abastecer as cortes castelhanas a partir do séc. XI. No século XVIII, Rueda contava
com uma superfície de vinhas da Verdejo superior à atual,
dada à sua perfeita adaptação ao solo argiloso local. Mas
a Filoxera levou 2/3 dos vinhedos. A reestruturação da
produção trouxe outras cepas brancas espanholas, como
Palomino e Viura e a Sauvignon Blanc. Mas destacam-se
os vinhos da Verdejo varietal e da Sauvignon Blanc, adotada a partir da década de 1970. Os vinhos da Verdejo são
muito aromáticos, frutados e herbáceos, com excelente
acidez, boca ampla e leve amargor típico final.
A norte de Rueda, se aproximando da Ribera del Duero,
está a D.O. Cigales, trazendo um novo matiz para a cena:
os vinhos rosados. Enquanto Toro abastecia as cidades
medievais de tintos, e a Rueda de brancos, Cigales fazia
seus rosados ou claretes (tintos claros), que acabaram lhe
conferindo uma identidade. Suas cepas principais são a
Tinta del País (versão local da Tempranillo) e a Garnacha
Tinta e Gris (Cinza). As cepas Verdejo e Albillo também
entram em cortes para trazer aromaticidade aos rosados.
Atualmente, os cortes buscam se adequar às tendências do
mercado, com rosados mais claros, frescos e aromáticos.
Cresce o investimento em tintos jovens e frutados, bem
como em assemblages da Tinta del País com a Cabernet
Sauvignon para vinhos de guarda.
Para infs sobre turma do Passaporte França Online
com início em outubro, certificado pela Cafa Formations,
de Bordeaux e ministrado por Míriam Aguiar: maguiarvinhos@gmail.com – http://miriamaguiar.com.br/blog –
Instagram: @miriamaguiar.vinhos

Consumo em restaurantes ainda é
26,5% menor, apesar da reabertura
Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em parceria
com a Alelo sobre os impactos da Covid-19 com
os Índices de Consumo
em Supermercados (ICS)
e Índices de Consumo em
Restaurantes (ICR), com
base nas transações diárias
realizadas, em agosto de
2020, a partir da utilização
dos cartões Alelo Alimentação e Alelo Refeição, em
todo o território nacional,
apontaram que o consumo
em restaurantes registrou
queda de 26,5% no valor
total gasto, acompanhada
por uma retração de 47,8%
no volume de transações
realizadas com benefício
refeição, em comparação a
agosto de 2019. É importante notar, por outro lado,
que o número de estabelecimentos comerciais, que
efetivaram transações em
agosto de 2020, foi apenas
5,1% inferior ao registrado
no mesmo mês de 2019.

Na comparação com meses anteriores, constata-se
uma redução marginal dos
impactos sobre o número de
estabelecimentos (de -7,0%,
em julho, para -5,1% em
agosto) e sobre o valor gasto nesses estabelecimentos
(de -27,6%, em julho, para
-26,5%, em agosto).
Já o consumo em supermercados encerrou o período com aumento de 5,8% no
valor total gasto (em relação
a agosto de 2019), enquanto
o número de estabelecimentos que realizaram transações utilizando como meio
de pagamento o benefício
alimentação
permaneceu
praticamente estável no período (+0,4%). Por outro lado,
informações do último mês
ainda sustentam uma queda
de 15,6% no volume de transações realizadas, na mesma
base de comparação (agosto
de 2019).
Segundo os pesquisadores
da Fipe, os resultados - em
linha com o registrado nos

meses anteriores - apontam
para relativa estabilização
do quadro de consumo no
segmento de supermercados,
evidenciando que o principal
impacto da pandemia sobre
esses estabelecimentos tem
se dado via redução do volume de transações, em paralelo à elevação do valor gasto
- comportamento provavelmente associado à maior demanda para abastecimento
doméstico e à concentração
das compras em um número
menor de viagens aos estabelecimentos.
Os Índices de Consumo
em Supermercados (ICS)
acompanham as transações
realizadas em estabelecimentos como supermercados, quitandas, mercearias,
hortifrútis, sacolões, entre
outros; e os Índices de Consumo em Restaurantes (ICR)
focam na evolução do consumo de refeições prontas
em estabelecimentos como
restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, além de ser-

viços de entrega (delivery) e
retirada em balcão/para viagem (pick-up).
Em termos regionais, a
análise dos resultados do estudo revela que os efeitos da
pandemia continuam se distribuindo de forma heterogênea
sobre as unidades federativas,
refletindo a descentralização e
as diferenças temporais entre
os processos de fechamento
e abertura das economias locais, bem como a interiorização da pandemia.
Adotando como parâmetro o valor gasto em restaurantes, é possível evidenciar
que as regiões mais impactadas negativamente em
agosto foram a Sul (-30,3%)
e Nordeste (-28,2%), contrastando com os menores
impactos observados nas
regiões Norte (-16,4%) e
Centro-Oeste (-23,8%). Já o
consumo na região Sudeste
ocupou posição intermediária no ranking, com variação de -26,6% em relação a
agosto de 2019.

Emplacamentos de veículos têm alta de 9,55% em setembro
A Federação Nacional
da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave)
divulgou nesta sexta-feira
os resultados dos emplacamentos de veículos no mês
de setembro e no acumulado
de 2020. Considerando automóveis, comerciais leves,
caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros, as vendas
ao varejo cresceram 9,55%
sobre o mês de agosto. O
volume total foi de 328.233
veículos, em setembro, ante
299.628, no mês anterior.
No acumulado do ano, de
janeiro a setembro, foram
emplacados 2.132.549 veículos, o que representa retração de 27,77%, na comparação com o mesmo período
do ano passado (2.952.347
unidades). Com relação a
setembro de 2019 (336.901
veículos), no entanto, a retração foi de apenas 2,57%,
o que indica que o mercado
já opera em níveis de venda
pré-pandemia.
Em setembro, o segmento de automóveis e comerciais leves apresentou alta
de 14,56%, na comparação
com o mês de agosto, com
198.792 unidades emplacadas, contra 173.531, no mês
anterior. Na comparação
com o mesmo mês de 2019,
a queda foi de 10,92%,
quando foram emplacadas
223.151 unidades.
No acumulado de janeiro

a setembro, sobre o mesmo
período de 2019 (1.934.890),
o resultado aponta retração de 32,88%, totalizando
1.298.630 unidades comercializadas.
Mesmo com a demanda
aquecida, o segmento de
caminhões continua enfrentando um gargalo na produção. Pela falta de produtos,
os emplacamentos retraíram
8,29% (7.411 unidades) sobre agosto (8.081 unidades).
Comparado a setembro de
2019 (9.300 unidades), o
resultado foi de queda de
20,31% e, no acumulado de
janeiro a setembro, os resultados de 2020 (62.626 unidades) ficaram 16,21% abaixo de igual período do ano
passado (74.744 unidades).
A demanda de implementos rodoviários também
se manteve aquecida em
setembro. Apesar da ligeira queda, de 1,76% (6.408
unidades) ante agosto (6.523
unidades), o segmento apontou alta de 22,83%, quando comparado a setembro
de 2019 (5.217 unidades).
No acumulado de janeiro a
setembro, os resultados de
2020 (46.836 unidades) ficaram 1,88% abaixo dos registrados em 2019 (47.732).
Em setembro, os emplacamentos de ônibus registraram
retração de 13,62%, na comparação com agosto, totalizando 1.535 unidades, contra
1.777 do mês anterior. So-

bre setembro de 2019 (2.323
unidades), esse resultado foi
33,92% menor e, se considerarmos o acumulado de janeiro a setembro/2020 (13.081),
houve queda de 34,03% sobre
igual período do ano passado
(19.830 unidades).
O segmento de ônibus continua enfrentando problemas
gerados pela pandemia, que
fizeram com que as empresas
de transporte, tanto as urbanas
quanto as rodoviárias, retraíssem sua frota circulante. Até
agora, grande parte do volume
vendido se deve ao Programa
Caminho da Escola, do Governo Federal.
E os emplacamentos de
motocicletas
registraram
alta de 3,77% em setembro,
totalizando 99.623 unidades,
contra 96.004, em agosto. Se
comparados a setembro de
2019 (87.737), os emplacamentos cresceram 13,55%.
No acumulado de janeiro
a setembro deste ano, foram
emplacadas 631.081 motocicletas, um volume 20,78%
menor do que as 796.599
unidades vendidas, no mesmo período de 2019.
Por não serem emplacados, os tratores e as máquinas agrícolas apresentam
dados com um mês de defasagem, pois dependem de
levantamento junto aos fabricantes.
Apesar de estar com forte demanda, em função da
safra recorde, o segmento

enfrenta problemas com relação à produção. A indústria continua sofrendo com a
falta de peças e componentes
e, como resultado, não consegue suprir a demanda.
Em agosto, as vendas
(3.983 unidades) registraram
queda de 9,83%, na comparação com o mês de julho (4.417). Ante agosto de
2019, a queda foi de 6,96%
- quando o segmento registrou 4.281 unidades comercializadas.
No acumulado do ano,
de janeiro a agosto, a queda
foi de 5,17%, contra o mesmo período de 2019. Em
2020, foram comercializadas 26.662 unidades, contra
28.117, em 2019.
Já levantamento da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores
(Abeifa) apontou que as 15
marcas filiadas à entidade,
com licenciamento de 2.834
unidades, anotaram em setembro último alta em suas
vendas de 4,8% em relação
a agosto, quando foram vendidas 2.703 unidades importadas. Ante setembro de
2019, quando foram comercializadas 2.845 unidades, a
retração foi de 0,4%. Com
esses resultados, o acumulado dos primeiros nove meses
do ano fechou com queda
de 20,8%: 19.841 unidades
contra 25.044 emplacamentos de veículos importados.

Sete em 10 planejam ir às compras no Dia das Crianças
Mesmo em meio a um
cenário econômico desafiador por conta da pandemia,
72% dos consumidores devem ir às compras nesse Dia
das Crianças. É o que revela pesquisa realizada pela
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL)
e pela Offer Wise em todas
as capitais. A expectativa é
de que o varejo movimente
aproximadamente R$ 10,87
bilhões. Na pesquisa, é possível notar o reflexo das adversidades atuais do cenário
econômico quando a maior
parte daqueles que não vão
adquirir presentes alega que
está sem dinheiro (25%).
Além desses, 24% não possuem nenhuma criança entre
o círculo familiar ou de amigos que queiram presentear
e 14% afirmam estar desempregados. Entre aqueles que
deixarão de presentear por
não ter dinheiro, estar desempregado ou não poder
encontrar o filho na data,
71% citam os impactos da
pandemia da Covid-19.
A maioria garante que
pretende gastar menos ou o
mesmo valor do ano passado:
36% querem gastar menos,
32% pretendem gastar a mesma quantia, e apenas 17% di-

zem que irão gastar mais.
Para os que desejam diminuir as despesas, as principais justificativas passam
pelo orçamento apertado/
situação financeira difícil
(54%), pelo desejo de economizar (43%), o aumento
da inflação (24%), o fato de
estar desempregado (22%)
e o desejo de priorizar o pagamento de dívidas em atraso (21%). Por outro lado,
a maior parte dos que vão
ampliar os gastos garantem
querer comprar um presente melhor (55%), enquanto
49% afirmam que os preços
estão mais altos.
Tendo em vista a quantidade de itens que devem ser
comprados, três em cada 10
entrevistados vão adquirir
dois presentes (31%), enquanto 27% pretendem comprar
somente um presente, e 18%,
três presentes. Em média, os
consumidores vão adquirir
2,3 presentes. O gasto médio
deve ser de R$ 209,33 com todos os presentes na data, valor
bastante parecido à intenção
de compras da pesquisa de
2019 (R$ 198,79).
Segundo o estudo, 82% garantem que pretendem pagar à
vista, especialmente em dinheiro (49%) e no cartão de débito

(31%). Ao mesmo tempo, 36%
optarão pelo parcelamento,
sobretudo no cartão de crédito (32%). A média será de 4,0
parcelas, o que significa que
essas pessoas estarão pagando
pelos presentes até o início de
2021. De acordo com a pesquisa, 83% dos consumidores
pretendem fazer pesquisa de
preço antes das compras, sendo
que 76% pretendem pesquisar
os preços pela internet, principalmente em sites e aplicativos
(65%).
Já 70% vão pesquisar
preços sem o auxílio da internet, principalmente nas
lojas de rua (38%) e de shopping (36%). Os produtos
mais visados neste Dia das
Crianças serão as roupas e
calçados (38%), bonecos/
bonecas (33%) e os jogos de
tabuleiro/educativos (28%).
A grande maioria dos consumidores que pretende realizar compras para a data
optará pela primeira semana
de outubro (45%), enquanto
21% o farão ainda em setembro e 14% irão às lojas na
véspera do evento.
Os locais de compra mais
citados pelos entrevistados
são a internet/lojas virtuais
(34%), o shopping (31%) e
as lojas de rua/bairro (24%).

Considerando aqueles que
realizarão suas compras na
internet, 79% vão utilizar
sites, 54% os aplicativos e
20% o Whatsapp.
Na opinião dos entrevistados, os fatores que mais
pesam na hora de escolher
onde realizar as compras do
Dia das Crianças são o preço
(52%), as promoções e descontos (41%), a qualidade
(31%) e os procedimentos
de segurança com relação ao
coronavírus (26%).
Quando se trata do processo de decisão de compra,
os fatores mais levados em
conta pelos consumidores
entrevistados na hora de
escolher os presentes são a
qualidade (24%), o preço
(18%), o desejo do presenteado (17%) e as promoções/
descontos (17%).
Além da opinião dos adultos, a criança também costuma exercer papel crucial
no momento de escolher os
presentes. Tanto que, embora
a maioria dos entrevistados
afirme escolher os presentes
sozinhos ou com ajuda de outro adulto (44%), quatro em
cada 10 (38%) decidem conjuntamente com a criança, e
16% deixam a escolha unicamente para a criança.
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Advent International e
Grupo CRM fecham parceria
O Grupo CRM, dono de
marcas consagradas como
Kopenhagen e Chocolates
Brasil Cacau, e a Advent International, um dos maiores
investidores globais de private equity, anunciaram nesta sexta-feira um acordo societário. O Grupo CRM tem
mais de 800 lojas e é um dos
maiores franqueadores do
Brasil. Com a transação, que
não teve valores divulgados,
a Advent se compromete a
impulsionar o crescimento
do Grupo CRM.
Renata Moraes Vichi
continuará à frente da operação, como presidente e
acionista. Sob sua liderança, o CRM protagonizou

um ambicioso processo de
diversificação,
lançando
em 2009 a marca Chocolates Brasil Cacau (que hoje
tem mais de 400 lojas) e em
2019a rede de cafeterias
KopKoffee e a nova plataforma de negócios Kopenhagen Soul Good, uma
linha dedicada a consumidores adeptos a um estilo
de vida mais saudável.
“A permanência da Renata como CEO é o maior
símbolo da parceria que está
nascendo entre a Advent e
o Grupo CRM”, diz Wilson
Rosa, Managing Director
da Advent. “A Renata foi
protagonista na trajetória de
sucesso do Grupo CRM nos

últimos 22 anos. Ao longo
da última década,o CRM se
tornou um grupo de abrangência nacional, com uma
rede de franqueados de excelência e uma estratégia
digital que já nasceu com
fortes resultados durante a
pandemia.”
A Advent é um dos maiores e mais experientes investidores globais de private equity. Ao longo dos
últimos 24 anos, a Advent
já investiu ou se comprometeu a investir US$ 6.8
bilhões em 64 empresas na
América Latina. No último
mês, a Advent completou a
captação do seu sétimo fundo direcionado para a Amé-

rica Latina, o LAPEF VII,
com o equivalente a R$ 11
bilhões (US$ 2 bilhões) em
capital comprometido de
investidores ao redor do
mundo.
“Essa é uma semana especial para a Advent no Brasil,
pois concluímos a captação
do LAPEF VII e fechamos
nossa parceria com o Grupo CRM”, diz Wilson Rosa,
Managing Director da Advent. “Com o novo fundo,
vamos acelerar nossos investimentos em empresas brasileiras, buscando negócios
pujantes, líderes em seus setores e com grande potencial
de crescimento – tudo que
encontramos no CRM”.

Ações da Suzano garantem R$ 6,91 bilhões ao BNDESPar

A oferta pública secundária de ações da Suzano Papel
e Celulose, referente à fatia
detida pelo BNDESPar na
companhia de papel e celulose, movimentou R$ 6,91
bilhões, conforme dados na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sextafeira.
Foram
vendidas
150.217.425 ações, a 46 reais cada. O montante equivale a 11% do capital da
Suzano, que pertenciam ao
braço de participações do
BNDES. Os coordenadores da oferta são JPMorgan,
Bank of America, Bradesco

BBI, Itaú BBA e XP Investimentos.
A empresa é a maior produtora global de celulose
de eucalipto e uma das 10
maiores de celulose de mercado, além de líder mundial
no mercado de papel, com
cerca de 60 marcas em quatro linhas:
Divulgado em agosto, o
resultado do segundo trimestre da Suzano foi de prejuízo
líquido de R$ 2,1 bilhões,
revertendo um lucro de R$
700 milhões apresentado no
segundo trimestre do ano
passado.
A empresa atribuiu na

ocasião da apresentação que
a variação poderia ser explicada pelo resultado financeiro líquido, negativo em
R$ 5,6 bilhões por conta da
variação cambial sobre a dívida.
Já a receita líquida teve
um avanço anual de 20%,
para R$ 8 bilhões. O segmento de celulose aumentou
28%, apoiado pela valorização do dólar e pelo crescimento de 25% do volume
vendido. A receita de papel,
que foi pressionada pela sazonalidade ruim, somou R$
1 bilhão.
“No negócio de celulose,

o forte volume de vendas
proporcionou uma nova
queda no seu nível de estoques e o bom desempenho
do custo-caixa de produção,
a despeito da pressão cambial, evidenciou a continuidade de ganhos estruturais
de competitividade, impulsionados por sua vez pelas
sinergias proporcionadas
pela fusão com a Fibria. No
negócio de papel, o desempenho foi favorecido pelas
exportações, mas impactado por reduções históricas
de demanda como reflexo
da pandemia”, justificou a
Suzano.

Alíquota temporária de 17% do compulsório dura mais de um ano

O Banco Central (BC) decidiu estender a vigência da
alíquota temporária do compulsório sobre recursos a
prazo, prevista para vigorar
inicialmente até dezembro
de 2020, para abril de 2021,
e reduzir a alíquota a viger,
a partir de abril de 2021, de
25% para 20%.
Em fevereiro deste ano,
o BC recuou a alíquota de
31% para 25%, com o objetivo de reduzir a sobrepo-

sição entre recolhimentos
compulsórios e indicador
LCR (Liquidity Coverage
Ratio). Já em março, o BC
decidiu por nova redução
da alíquota, de 25% para
17%, de forma emergencial
e temporária, como medida
de combate aos efeitos econômicos advindos da pandemia de Covid-19.
Ainda na decisão da redução, em março, foi previsto o retorno à alíquota

CPP PARTICIPAÇÕES S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 02.753.955/0001-45 - NIRE 33.3.0016689-1
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 14 DE JUNHO DE 2020. 1. Data,
Hora e Local: No dia 14 de junho de 2020, às 10:00 horas, foram realizadas
as assembleias gerais ordinária e extraordinária, cumulativamente, da CPP
Participações S.A. (“CPP” ou “Companhia”) de forma digital, por meio de
conferência eletrônica, em razão da pandemia de COVID-19, nos termos do
artigo 121, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, incluído pela Medida Provisória
931, de 30 de março de 2020, e regulamentado pela Instrução Normativa
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. 2. Convocação, Presença e Quorum:
Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124,
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a participação das acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, tais sejam, a Vale
S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora Larissa de Souza Lima, e sua
controlada Docepar S.A. (“Docepar”), representada por seus diretores, João
Marcelo de Moura e Cunha, Diretor-Presidente, e Rodrigo Sebollela Duque
Estrada Regis, Diretor, que cumprem orientação de voto proferida pelos
Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Alexandre Gomes
Pereira, conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº
098 de 27/04/2020. Verificado, portanto, quorum suficiente para instalação
das assembleias e deliberações constantes da Ordem do Dia. Participa,
ainda, o Diretor Comercial da Companhia, Sr. Ulisses Cantelmo Diniz, nos
termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa:
Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Presidente; e Sra. Larissa de
Souza Lima - Secretária. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o
caso, aprovar: 4.1 - Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1 - O Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 4.1.2 - A destinação do
resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. 4.2 - Em
Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1 - A fixação da remuneração global
e anual dos administradores para o ano de 2020; e 4.2.2 - O orçamento anual
da Companhia para o exercício de 2020. 5. Leitura de Documentos: Foi
dispensada, por unanimidade, a leitura do Relatório da Administração e das
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, uma vez que tais documentos eram do conhecimento
de todos os participantes, por terem sido disponibilizados e arquivados na
sede social da Campanhia. Ressalta-se que, por conta do disposto no artigo
294, inciso II, da Lei nº 6.404/76, a Companhia ficou dispensada de publicar
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 6. Deliberações:
Instalada a assembleia na forma digital, por meio de conferência eletrônica,
foram deliberadas e aprovadas as seguintes matérias, pelas acionistas,
sem quaisquer ressalvas: 6.1 - A lavratura da presente ata sob a forma
de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo
130, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada a emitir tantas
cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais
em vigor. 6.2 - Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1 - O Relatório da
Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 6.2.2 - a absorção do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor total
de R$ 95.230,33 (noventa e cinco mil, duzentos e trinta reais e trinta e três
centavos) pela conta de Prejuízos Acumulados, cujo saldo total passou a
ser de R$ 20.966.723,28 (vinte milhões, novecentos e sessenta e seis mil,
setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos). 6.3 - Em Assembleia
Geral Extraordinária: 6.3.1 - A fixação da remuneração global anual dos
administradores para o exercício social de 2020, no montante total de
R$ 25.080,00 (vinte e cinco mil e oitenta reais), a ser distribuído igualmente
entre os diretores. 6.3.2 - o orçamento anual da CPP para o exercício de 2020
no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) Operational Expenditure
– OPEX. 7. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, suspenderamse os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a
sessão, esta foi lida, achada conforme e assinada pelos participantes. Rio
de Janeiro, 14 de junho de 2020. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Sebollela
Duque Estrada Regis - Presidente - Assinado digitalmente; Larissa de
Souza Lima - Secretária - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p.
Larissa de Souza Lima - Assinado digitalmente; Docepar S.A. João Marcelo
de Moura Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente; Docepar S.A.
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente.
Jucerja - Certifico o arquivamento em 30/09/2020 sob o nº 00003943318.
Protocolo: 00-2020/191519-7 em 23/09/2020. Bernardo Feijó Sampaio
Berwanger - Secretário-Geral.

de 25%, em dezembro deste ano. Contudo, considerando a permanência das
condições mais restritivas
de captação bancária, o
crescimento do nível dos
depósitos que constituem a
base de cálculo deste tipo
de recolhimento e os limites para utilização do compulsório para fins de apuração do LCR, o BC decidiu
estender a alíquota temporária, de 17%, até abril de

2021 e reduzir a alíquota
a ser cumprida a partir de
abril de 2021, passando-a
de 25% para 20%.
A decisão, no atual momento, visa dar previsibilidade para que o mercado se
ajuste para cumprir a nova
alíquota. A estimativa, com
base em dados atuais, é que
a mudança implique redução
do valor previsto para ser recolhido, a partir de abril de
2021, de R$ 62 bilhões.

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

CNPJ/MF nº 36.113.876/0001-91 / NIRE 33.3.0027387-5 JUCERJA
CNPJ/MF nº 36.113.876/0004-34 / NIRE 35.9.0542418-1 JUCESP
EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS REALIZADA EM
30 DE ABRIL DE 2020
Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do
Estado do Rio de Janeiro, à Av. das Américas, nº 3434 – Bloco 07 – Sala
201 – Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% (cem por cento)
do capital social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: Aprovado (1) em relação ao
exercício social findo em 31/12/2019: (a) o Relatório da Administração,
o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Parecer
dos Auditores; e (b) face à apuração de lucro líquido no montante de
R$ 17.131.057,53, aprovado (b1) destinar 7.131.057,53 para reserva
de lucros; (b2) R$ 10.000.000,00 para a distribuição de dividendos;
(b3) ratificar as distribuições intermediárias, dos dividendos, realizadas
em 2019; e EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (2) fixar a
remuneração anual global para todos os diretores em até R$ 1.200.000,00,
ficando mantida a remuneração individual sem qualquer ajuste, em
atendimento à Resolução nº 4.797/20 do Banco Central, até setembro
de 2020, inclusive, salvo disposição legal em contrário; e (3) aprovada
instrução para a Diretoria da Companhia a comparecer à AGO da
sociedade subsidiária OT BANK S.A. e votar no sentido de aprovar todas as
matérias da ordem do dia. Arquivada na JUCERJA em 28/07/2020 sob o
nº 00003904180, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e na JUCESP em
03/09/2020 sob o nº 357.002/20-9, Sec. Geral Gisela Simiema Ceschin
e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Acionistas da BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. (“Companhia”)
convidados a participar da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que,
em primeira convocação, será realizada no dia 14 de outubro de 2020 às
15h, de forma exclusivamente digital, por meio do plataforma digital, cujo
acesso será individual e concedido aos acionistas, nos termos do artigo 5º
da Lei nº 14.010 de 10 de junho de 2020 e da regulamentação contida na
Instrução Normativa do DREI nº 79 de 14 de abril de 2020, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: • Eleição de membro de Conselho
Fiscal Suplente. Informações Gerais: 1) Os acionistas da Companhia
poderão participar da AGE: (a) por meio do envio prévio de boletim de
voto a distância (“boletim”); e/ou (b) por meio da plataforma digital no dia e
horário da AGE, por seu representante legal ou por procurador devidamente
constituído. 2) Para participação na AGE, o acionista deverá apresentar à
companhia cópia eletrônica dos seguintes documentos de representação:
(a) documento de identidade com foto do representante legal do acionista
ou procurador devidamente constituído que participará da AGE; (b) Contrato
Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (c) ata de eleição de
administradores; e (d) instrumentos de mandato para representação do
acionista por procurador (“documentos de representação”). 3) O acionista
que optar por exercer seu direito de voto por meio do boletim deverá enviar,
para o endereço eletrônico societario@brasilcap.com.br, cópia eletrônica
do boletim, devidamente preenchido, assinado e acompanhado de cópia
eletrônica dos documentos de representação, até 05 (cinco) dias antes da
data de realização da AGE. 4) O acionista que optar por acompanhar a
AGE e/ou exercer seu direito de voto por meio da plataforma digital deverá
enviar, para o endereço eletrônico societario@brasilcap.com.br, solicitação
eletrônica prévia para participação via plataforma digital, acompanhada
de cópia eletrônica dos documentos de representação. Após a recepção
desses documentos pela Companhia, será enviado ao acionista o link
individual de acesso à plataforma digital, para sua participação na AGE.
Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2020. Pedro Bramont - Presidente do
Conselho de Administração.
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Como a Selic impacta
a Bolsa de Valores
No início de agosto, o Copom derrubou a taxa básica de juros (Selic) para 2%, chegando ao patamar mais
baixo da história, com o objetivo de incentivar o mercado de consumo. Se, por um lado, o custo do crédito
diminuiu e as pessoas possuem mais capacidade de compra, por outro, os investidores se veem cada vez mais
obrigados a diversificarem seus investimentos e saírem
da renda fixa.
Dados da B3 já apontam tal cenário como uma realidade. Hoje existem cerca de 3 milhões de investidores inscritos na Bolsa, ou seja, um aumento de 68% em relação
ao início de 2019.
Apesar do vertiginoso crescimento, muita gente ainda
continua com o patrimônio parado na conta ou aplicado
em títulos que rendem migalhas. Já aqueles investidores
mais informados e que costumam aplicar em fundos multimercados também perceberam que a maior parte de seus
investimentos estavam em títulos públicos e, agora, objetivando a diversificação, pagam 20% dos seus lucros para
quem conseguir entregar mais de 0,17% a.m. (taxa CDI
mensalizada). Ou seja: se o gestor entregar mais de R$ 17
a cada R$ 10 mil reais investidos, ele fica com 20%, além
dos 2% já cobrados. Obviamente, esse fundo tende a não
valer mais a pena.
Porém, antes de apresentar uma solução ao problema,
vamos entender como a redução da taxa afeta seus investimentos. Já que a renda fixa sofre grandes impactos
com a redução de juros, a alternativa mais comum a ser
analisada passa a ser a renda variável. Como as ações da
B3 são escolhas preferenciais, é importante notar que
os investidores irão naturalmente para a Bolsa e, por ser
um mercado precificado por oferta e demanda, os preços
naturalmente tendem a subir possibilitando ganhos especulativos.
Parece difícil, né? Mas vamos explicar com outras palavras. Quando a demanda é grande, maior é a vontade de
comprar uma determinada ação. Assim, o detentor atual
das ações percebe esse movimento e opta por segurar esse
ativo ou vendê-lo mais caro. Uma comparação fácil desse
movimento pode ser explicada pelo preço que estamos
pagando por alguns itens no supermercado durante a pandemia.
Além do movimento natural e especulativo dos preços
das ações, a queda nos juros acontece com o objetivo de
estimular a economia. Com juros baixos, a oferta de crédito
melhora e o consumidor passa a ter mais poder de compra,
principalmente nas compras a prazo. Se as pessoas gastam
mais suas economias, toda a cadeia de consumo é movimentada. Isso significa que as empresas terão maiores receitas, poderão produzir e investir mais, potencializando
seu lucro e crescimento. Lucro que irá para o bolso do investidor acionista.
Esse fluxo naturalmente é percebido no mercado
financeiro. Tanto que cresce a cada dia o número de
“gurus” e casas de análises com o discurso positivos
sobre a rentabilidade que determinadas ações podem
oferecer.
Antes de cair na tentação desses discursos, a recomendação mais plausível para quem está dando seus primeiros
passos em investimentos de renda variável é manter-se bem
informado. Outra dica: o tempo em que se informa é tão
importante quanto a própria informação. De nada adianta
receber a informação de que uma empresa vai continuar
crescendo depois de uma boa temporada? Não entendeu?
Vamos lá…
Suponha que a ação ACAO4 paga 4% de dividendos – o
dobro da Selic a 2% – quando o custo da ação está a R$ 5
(seu dividendo, portanto, é de R$ 0,20 por ação). O investidor recebe a informação de que o ativo vai subir naquele
dia. Entretanto, por conta do trabalho, não conseguiu fazer
a operação de compra e no dia seguinte verificou que a
ação já estava em R$ 8. Com aumento do preço, o investidor terá menos ações no portfólio, e os dividendos irão
apresentar rentabilidade próxima de 2,5% ao ano. Pouca
diferença sobre a renda fixa para correr risco de perdas,
certo? Sem dúvida.
Por causa desse tipo de cenário – bastante comum no
dia a dia – uma solução simplista não é necessária para
atender os objetivos da maioria dos novos investidores.
Da mesma forma, se está lendo esse texto (e entendendo), você já está bem grandinho para acreditar nos “gurus do mercado”.
Hoje, com o mundo cada vez mais ágil, é necessário que
as pessoas encontrem uma solução que possibilite embarcar em renda variável, conhecimento de mercado, velocidade e robustez operacional, por um preço competitivo e
que gere rentabilidade. As casas de análises automatizadas
chegaram para resolver esse problema. Os especialistas
dessas empresas se comprometem a operacionalizar tudo
para o investidor, por meio da tecnologia, além de gerar as
análises sobre a Bolsa.
q Felipe Cavalcante
Sócio-fundador e CPO da TradeMachine.
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Aumenta produção de petróleo Aumento de ofertas públicas abre
e gás natural no pré-sal
oportunidade ao mercado segurador
Em agosto, o
campo de Tupi,
na Bacia de
Santos, foi o
maior produtor

A produção no pré-sal
em agosto registrou recordes pelo segundo mês consecutivo, tanto na produção
de petróleo quanto na de
gás natural. No total, foram
produzidos 2,776 MMboe/d
(milhões de barris de óleo
equivalente por dia), sendo
2,201 MMbbl/d (milhões de
barris por dia) de petróleo e
91,398 MMm3/d (milhões
de m3 por dia) de gás natural. O recorde anterior era
de julho, quando foram produzidos 2,179 MMbbl/d de
petróleo e 88,88 MMm3de
gás natural. Os dados foram
divulgados nesta sexta-feira
pela Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP).
No total, houve aumento
de 1,4% em relação ao mês
anterior e de 14,4% em relação a agosto de 2019. A produção no pré-sal teve origem
em 117 poços e correspondeu
a 70,7% da produção nacional. As informações são do
Boletim Mensal da Produção
de Petróleo e Gás Natural da
ANP com dados detalhados
da produção nacional referentes a agosto de 2020.
Produção nacional
Neste mês, a produção nacional foi de 3,927
MMboe/d, sendo 3,087
MMbbl/d de petróleo e 134
MMm3/d de gás natural.
A produção de petróleo aumentou 0,3% se comparada
com o mês anterior e 3,3%

frente a agosto de 2019. No
gás natural, houve aumento
de 2,4% em relação a julho
e de 0,1% na comparação
com o mesmo mês do ano
anterior.
De acordo com a ANP,
durante o mês de agosto,
33 campos tiveram a suas
respectivas produções interrompidas temporariamente
devido aos efeitos da pandemia da Covid-19, dos quais
16 marítimos e 17 terrestres,
e um total de 60 instalações
de produção marítimas permaneceram com produção
interrompida. Não houve
alteração em relação a julho.
Em agosto, o aproveitamento de gás natural foi de
97%. Foram disponibilizados ao mercado 55,7 MMm³/
dia. A queima de gás no mês
foi de 3,9 MMm³/d, uma redução de 0,2% se comparada
ao mês anterior e um aumento de 20,2% se comparada
ao mesmo mês em 2019.
Neste mês de agosto, os
campos marítimos produziram
96,9% do petróleo e 85,5% do
gás natural. Os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por 94,7% do petróleo e do gás natural produzidos
no Brasil. Porém, os campos
com participação exclusiva da
Petrobras produziram 42,9%
do total.
Destaques
Em agosto, o campo de
Tupi, no pré-sal da Bacia de
Santos, foi o maior produtor
de petróleo e gás natural,
registrando 1,004 MMbbl/d
de petróleo e 44,5 MMm3/d
de gás natural. A plataforma
Petrobras 77, produzindo no
campo de Búzios por meio
de quatro poços a ela interligados, produziu 165,598
Mbbl/d de petróleo e foi a
instalação com maior produção de petróleo.

A instalação FPSO Cidade de Itaguaí, produzindo no
campo de Tupi, por meio de
sete poços a ela interligados,
produziu 7,337 MMm³/d e
foi a instalação com maior
produção de gás natural.
Estreito, na Bacia Potiguar,
teve o maior número de poços produtores terrestres:
1.097. Marlim Sul, na Bacia
de Campos, foi o campo marítimo com maior número de
poços produtores: 67.
No mês de agosto de 2020,
269 áreas concedidas, três áreas de cessão onerosa e cinco
de partilha, operadas por 35
empresas, foram responsáveis
pela produção nacional. Dessas, 63 são marítimas e 206
terrestres, sendo 10 relativas
a contratos de áreas contendo acumulações marginais. A
produção ocorreu em 6.775
poços, sendo 517 marítimos e
6.258 terrestres.
Novos gráficos
A partir desta edição, o
boletim da ANP traz novos
gráficos contendo dados sobre as frações recuperadas
de campos e bacias, ou seja,
o percentual de óleo que já
foi recuperado em relação
ao volume de óleo in place
(Voip). O volume in place
corresponde ao total de petróleo existente nos reservatórios, entretanto, nem todo
esse volume será produzido,
pois a quantidade de óleo
que é recuperável é determinada por uma série de fatores, incluindo, por exemplo,
a permeabilidade e a porosidade das rochas, além da viscosidade do óleo. Soluções
tecnológicas são implementadas para ampliar o fator de
recuperação do petróleo dos
campos, porém uma parte
considerável do volume in
place sempre permanecerá
aprisionada no reservatório.

Swiss Re Corporate
Solutions lançou
um seguro para
proteger executivos
e empresas
O número de investidores pessoa física na B3 está
se aproximando dos 3 milhões. Há apenas três anos,
totalizava 620 mil. Esse
crescimento é atribuído aos
juros baixos que estimulou
investidores a buscarem
mais rentabilidade no mercado de ações. Com isso,
novas formas de proteção
em termos de seguro estão
sendo criadas.
“Houve um boom de
ofertas públicas de ações
na bolsa de valores, mesmo
em plena pandemia. Foram
12 emissões (sete followons e 5 IPOs) apenas no
primeiro semestre deste
ano. Existem ainda mais de
40 pedidos de registro de
ofertas públicas em análise na CVM (Comissão de
Valores Mobiliários). Para
comparar, em 2019 apenas
cinco companhias fizeram
sua estreia na bolsa brasileira”, cita a Swiss Re Corporate Solutions.
A unidade de seguros do
Grupo Swiss Re agregou ao
seu portfólio o Posi (Public
Offering Securities Insurance), um seguro voltado
especialmente para proteger os executivos das empresas dos riscos relacionados ao processo de emissão
de ações. “A oferta pública
de ações é um processo
complexo que traz riscos

tanto para os executivos
quanto para a companhia
em si”, destaca a seguradora.
“É importante estar atento às demandas do mercado,
o que faz parte da estratégia
da Swiss Re Corporate Solutions de colocar o cliente no centro das decisões.
Assim, conseguimos ter a
agilidade que o mercado requer para colocar o produto
na hora certa. Dessa forma,
conseguimos cumprir nosso
propósito de estarmos junto dos clientes, colaborando
para que eles atinjam seus
objetivos de negócio”, afirma Angelo Colombo, CEO
da Swiss Re Corporate Solutions América Latina e
Brasil.
Marina Neufeld Schechner, Head Casualty & FinPro da Swiss Re Corporate
Solutions, explica que muitos executivos pensam que,
com o seguro de responsabilidade civil D&O, estão
protegidos dos riscos relacionados ao IPO, mas não
sabem que o D&O não cobre oferta pública de ações.
No entanto, o mercado está
mais atento para essa questão. “Fechamos alguns contratos neste ano e estamos
com diversos outros pedidos de cotação”, afirma a
executiva.
Orçamentos
Por envolver montantes elevados, é um seguro
totalmente customizado,
de acordo com as necessidades específicas de cada
cliente. O valor da cobertura varia bastante. Segundo
Marina, os corretores estão
orçando limites que ficam,
em média, em torno de R$

80 milhões. A cobertura
básica é voltada para os
executivos, mas também
é possível contratar uma
cobertura adicional voltada para a empresa, para os
acionistas controladores e
para os acionistas emissores.
Marina cita algumas das
situações em que o seguro
pode ser acionado: “o processo de emissão de ações
está sujeito a erros como
qualquer outro. A equipe que
elabora o prospecto pode
errar o valuation e a precificação de ativos, pode haver
falha na publicação do prospecto e isso gerar um vazamento de informações sobre
a oferta ou, ainda, o banco
coordenador da oferta pode
divulgar alguma informação
prévia sem autorização da
empresa”.
As reclamações podem
ser motivadas por acionistas ou por agências reguladoras e gerar grandes
indenizações. A indenização paga, no limite contratado, custos de defesa
e danos resultantes da reclamação contra a parte
segurada.
A apólice tem vigência
de um ano, mas é possível
contratar um prazo complementar de mais três ou
quatro anos. Assim, qualquer problema relacionado
àquela emissão de ações
estará coberto durante esse
período. “Temos um grande diferencial, que é o fato
de sermos uma grande multinacional. Podemos contar
com a expertise da Swiss
Re em outros países para
trocar informações e nos
ajudar a desenhar a solução
ideal para a demanda do segurado”, ressalta Marina.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL - 16ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 216-C, 218-C E 220-C, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2499 - E-mail: cap16vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) DAS PARTES,
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM, COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO MOVIDA POR SALOMÃO ATTIAS inscrito no CPF nº 220.020.817-00 em face de
HELEN BRAUN inscrito no CPF nº 010.583.817-92, nos autos do PROCESSO Nº 0249621-86.2014.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial aos
condôminos/coproprietários, a quem serão resguardados os direitos de preferência contido no Art. 1322 do CC, que será realizado o público leilão híbrido, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS
CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde o Primeiro Leilão será no
dia 29/10/2020 às 14:30h, para venda por valor igual ou superior à avaliação, e o Segundo Leilão no dia 05/11/2020 às 14:30h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 50%
(cinquenta por cento) da avaliação, sendo realizado na MODALIDADE PRESENCIAL no Átrio do Fórum da Comarca da Capital, situado na Avenida Erasmo Braga, 115, na área próxima aos elevadores no
quinto andar na Lâmina Central (entre a I e a II), Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ON-LINE os lances serão realizados exclusivamente através da plataforma de leilões do Leiloeiro pelo site:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo certo que todos os lances (presencial e on-line) ocorrerão de forma simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação Indireta de index. 286/
287: Apartamento nº 1002, situado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nº 36, Leme, Rio de Janeiro, RJ. Matriculado no 5º Ofício do RGI sob o nº 72.849 e na Prefeitura sob a inscrição nº 0.653.9779. Área Edificada de 124m². DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Com fração de 10/240 ou 1/24 do terreno que mede: 10,00m de largura por 36,00m de extensão confrontando à direita com o nº 40, à
esquerda com o nº 30, e nos fundos com o nº 26 da Avenida Princesa Isabel. CARACTERÍSTICAS DO PRÉDIO: Prédio residencial, idade: 1955, com 12 (doze) andares, sendo dois apartamentos por andar,
sem cobertura. O prédio possui dois elevadores, um social e um de serviço e escada. Possui garagem com dez vagas para os apartamentos localizados de frente para a rua, que possuem vaga na escritura.
O prédio tem o serviço de porteiros vinte e quatro horas e sistema de câmeras de segurança nos elevadores e na portaria, possui interfone e não possui área de lazer. CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:
APARTAMENTO 1002 – unidade residencial, medindo 124m². Apartamento no décimo andar do prédio, de fundos, com a seguinte composição: sala, com piso em tacos de madeira, bem desgastados,
paredes pintadas com tinta na cor bege; três quartos, sendo todos eles com piso em tacos de madeira bem desgastada e paredes pintadas com tinta branca e janelas em madeira na cor branca; um
banheiro social com piso revestido em cerâmica marrom e paredes revestidas com ladrilho bege com estampa em marrom; lavabo com piso revestido em cerâmica bege e paredes revestidas na cor bege
e azul; cozinha com piso em cerâmica antiga, em tons rosa e cinza e paredes revestidas com ladrilho na cor cinza com faixa com desenhos de frutas; área de serviço com piso em cerâmica na cor preta e
paredes revestidas em ladrilhos na cor amarela; dependência de empregada com um quarto com pisos em tacos de madeira e paredes pintadas com tinta branca e um banheiro com piso na cor preta e
paredes em ladrilhos amarelo. O apartamento não possui garagem. DA REGIÃO: O imóvel encontra-se localizado próximo à praia. Tem-se acesso aos principais meios de transporte público. Localizado
próximo do comércio em geral. É servido por melhoramentos públicos do município, como distribuição de energia elétrica, rede telefônica e iluminação pública. DA AVALIAÇÃO: Considerando-se a sua
localização, dimensões, área construída e características, padrão do logradouro, idade e ainda o estado de conservação do imóvel, foi avaliado o imóvel objeto de leilão em 18/02/2020 no valor de R$
1.150.000,00 (hum milhão cento e cinquenta mil reais) correspondentes a 323.488,04 UFIR. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que a réu foi citada da ação
no index. 60 via postal; Decisão de fls. 84/85 indeferindo a JG à parte ré; a Sentença de fls. 143/145 deferiu integralmente o pedido inicial, para determinar que o bem venha a ser vendido judicialmente,
cabendo às partes o recebimento dos valores arrecadados com a venda judicial, observada a cota de 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel para cada um, abatidos os valores porventura devidos a
título de débito condominial e dívidas fiscais; Que no index. 295 o autor concorda com a avaliação realizada às fls. 286/287; Que no index. 297 a ré concorda com o laudo de avaliação; Que o laudo de avaliação
foi homologado no index. 299. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 08/09/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de
R$ 67.642,70 (Sessenta e sete mil seiscentos e quarenta e dois reais e setenta centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta o valor
aproximado de R$ 601,25 (seiscentos e um reais e vinte e cinco centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 06/09/2020 perfaz a quantia de R$ 88.322,88 (Oitenta e oito mil trezentos e
vinte e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo certo que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo
com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na
modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito,
ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará os documentos
requeridos e aceitará as condições de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os cadastros pela internet, após o
obrigatório envio das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e
CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem
como procuração com poderes para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário,
tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante
das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam
recebidos antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam
intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada, os promitentes vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como a parte ré, que não foram intimados pessoalmente, ficam
neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos
de comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características,
compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis
de eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site: https://www3.tjrj.jus.br/depjud/formPesqProc.faces, podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro), e deverá ser paga no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após a confirmação da arrematação. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas realizadas para a realização do
Leilão, através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2. A conta corrente
para a realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s)
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado,
configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda,
pelas despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerarse-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal.
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois
meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, se
houver, a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 8.1 – Em relação a preferência na arrematação, observar-se-á o Art. 1322 do CC, e ainda o artigo 892 do CPC. DO PAGAMENTO DA
ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC, autorizo que possa
ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 (cinco) dias. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação
ou adjudicação após o início do Primeiro Leilão, o qual não está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que
serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação pelo Autor na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o Autor ciente que deverá depositar imediatamente na conta corrente do
Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do
Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização. 4. Caso haja proposta para arrematação pela forma parcelada (Art.
895 do CPC/2015), as mesmas deverão ser encaminhadas por escrito, exclusivamente para o e-mail: sergiorepresas@gmail.com, ou entregue em mãos, diretamente ao leiloeiro, sempre antes do início
de cada leilão, e havendo propostas parceladas de igual valor, as mesmas serão submetidas ao Juízo deste processo, obedecendo desta forma o que dispõe o Art. 895 do NCPC. 4.1. Não havendo lances
para pagamento a vista, a proposta com o maior valor de lance, contendo o maior valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada como lance vencedor e será submetida ao Juízo deste
processo; 4.2. Deverá o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada, mediante guia judicial; 4.3. O início para o pagamento das parcelas para quitação do saldo
remanescente, será de trinta dias após o pagamento do valor da entrada, sendo em parcelas mensais e sucessivas, corrigidas mensalmente pelo índice da poupança, depositando-as em conta-judicial
à disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a
proposta de pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, na forma do art. 895, inciso II, § 7º, do CPC. 6. Cientes os interessados que os débitos fiscais
atrelados ao imóvel serão sub-rogados no produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN. 7. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência
da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a
ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando as partes e coproprietários
intimado(s) da hasta pública por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado nos autos e será publicado no site do Leiloeiro. Rio de Janeiro, 01 de outubro
de 2020. Eu _ T.J.J. datilografei e, Eu _ , titular subscrevo. (ass) ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA – Juiz(a) de Direito.

