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Senado aprova
projeto que
remunera bancos e
reduz soberania
O Senado aprovou o texto principal do projeto que autoriza o acolhimento de depósitos voluntários
de instituições financeiras pelo
Banco Central (PL 3.877/2020).
A proposta significa uma tentativa
de “legalizar a doação de dinheiro
público para bancos, através da remuneração de centenas de bilhões
de reais”, critica a coordenadora
Nacional da Auditoria Cidadã da
Dívida, Maria Lucia Fattorelli.
Segundo a especialista, a remuneração da sobra de caixa dos
bancos tem sido feita mediante
a utilização das chamadas “operações compromissadas”. Em
agosto, o volume dessas operações, “que se equiparam ao antigo overnight, atingiram R$ 1,6
trilhão, quase 23% do PIB, e geram falsa escassez de moeda na
economia, empurrando os juros
de mercado para os patamares
altíssimos praticados no Brasil”,
analisa Fattorelli.
“A justificação do referido PL
3877/2020 está repleta de erros,
cabendo ressaltar que, ao contrário
de servir para mitigar efeitos da
crise econômica que vivemos desde 2014 no Brasil, a remuneração
da sobra de caixa dos bancos foi a
principal causa da fabricação dessa crise, como temos denunciado
há anos”, protesta a coordenador
da Auditoria Cidadã.
O doutor em Economia pela
UFRJ Gustavo Galvão também
critica o projeto, mas tem uma
visão diferente. Em artigo publicado pelo Monitor Mercantil,
ele lembrou que o projeto não
deve ser visto separadamente das
propostas que visam a independência do Banco Central. “Combinado com a independência do
BC, esse projeto de lei pode levar
à desobrigação de suprimento de
liquidez ao sistema bancário sem
lastro em títulos públicos. Isso
seria o fim de qualquer possibilidade de efetiva soberania monetária, fiscal e cambial. Seríamos
uma espécie de Grécia pós-crise
do euro, submissa e colonizada,
mesmo emitindo a própria moeda”, alerta.
“Se os depósitos voluntários
dos bancos no Banco Central pagarem juros, como propõe o projeto, o mercado poderá migrar das
[operações] compromissadas para
os depósitos voluntários remunerados, aliás, como explicitamente
pretendem os defensores do projeto.”
“Assim, quando o governo fizer
algo que o ‘mercado’ e seu aliado,
o Banco Central independente ou
informalmente independente, não
concordem, eles poderão deixar de
comprar ou aceitar como garantia
títulos do Tesouro sem custos, aumentando o spread entre os títulos
do Tesouro e a nova taxa de referência do Banco Central (a taxa
de depósito a prazo), dando uma
indicação para a sociedade que a
política do governo está errada,
que os juros vão explodir por irresponsabilidade fiscal ou qualquer outra manipulação do tipo”,
explica Galvão.
“Assim, obrigará rapidamente
o governo a obedecer fielmente as
ordens do ‘mercado’, sob risco de
desestabilização dos mercados de
títulos públicos”, finaliza o doutor
em Economia.

Paulo Márcio de Mello, página 4

Rio de Janeiro, quarta-feira,
4 de novembro de 2020
ANO CVII - Nº 28.743
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br
ISSN 1980-9123

CVM absolve Dilma e
diretores em processos
envolvendo Petrobras

Decisão técnica coloca em xeque acusações feitas pela Lava Jato.

Dilma foi ablosvida das acusações; Gabrielli terá que pagar multa apenas no caso dos ‘impairments’
Em julgamento retomado nesta
terça-feira, a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) analisou a atuação dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Petrobras nos casos da Refinaria Abreu e
Lima (Rnest), Comperj e aspectos
contábeis nas demonstrações financeiras de 2010 a 2014.
No caso da Rnest, Almir Guilherme Barbassa, Guilherme Estrella, Maria das Graças da Silva
Foster, Sérgio Gabrielli e Jorge
Luiz Zelada, diretores estatutários
da Petrobras, foram absolvidos
da acusação de terem faltado com
o dever de diligência ao aprovarem a passagem do projeto à fase
IV. Os integrantes do Conselho de
Administração – entre eles a ex-presidente Dilma Rousseff, o ex-ministro Guido Mantega e o em-

presário Jorge Gerdau Johannpeter
– também foram absolvidos.
A ex-presidente da estatal Maria
das Graças Silva Foster foi igualmente absolvida da acusação de
desvio de poder. A acusação a diretores de falta de dever de diligência
foi reconhecida como prescrita.
O ex-diretor Renato de Souza
Duque (Engenharia e Serviços) foi
condenado à inabilitação temporária por 15 anos para o exercício do
cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta,
“por ter violado o seu dever de lealdade, ao votar favoravelmente pela
aprovação da passagem do projeto
Rnest à fase IV, em troca de vantagens indevidas”.
Também foi condenado Paulo Roberto Costa (ex-diretor de Abastecimento) à inabilitação temporária por

15 anos, por vantagens indevidas,
além de multa de R$ 500 mil por ter
violado o seu dever de lealdade.
Em relação à Comperj, as decisões da CVM foram semelhantes,
absolvendo a maioria dos diretores
e membros do Conselho de Administração. Foram punidos Paulo
Roberto Costa e Renato Duque. Os
membros do Conselho Fiscal foram absolvidos da acusação de não
terem verificado o cumprimento
dos deveres legais.
No julgamento das demonstrações financeiras e não realização de
“impairments” foram condenados
o então presidente Sérgio Gabrielli
e os ex-diretores Guilherme Barbassa (Financeiro) e Paulo Roberto
Costa (Abastecimento) a multa de
R$ 150 mil cada. Os demais acusados foram absolvidos. Página 6

Fim da desoneração da folha
ameaça 950 mil empregos em TI
A Federação Nacional de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e Informática (Feninfra)
alerta que a manutenção do veto à
desoneração da folha de pagamentos poderá provocar um “apagão de
tecnologia” no país. O problema é
ainda mais grave neste momento
em que o setor, devido à pandemia,
está sendo fortemente demandado.
Segundo a presidente da entidade, Vivien Suruagy, a revogação da
medida provocará perda de investimentos de R$ 2 bilhões na melhoria dos serviços de telecom, além
do fechamento de 500 mil postos
de trabalho. Deste total, estima-se
que sejam atingidos 300 mil trabalhadores em call center, 100 mil

da área de infraestrutura e 97 mil
de Tecnologia da Informação. Um
eventual veto à desoneração levará,
ainda, à não contratação de 450 mil
profissionais de TI.
Além de demissões e não con-

tratações, a Feninfra enfatiza o impacto financeiro provocado por um
aumento na tributação que incide
sobre o setor, pressionando ainda
mais as empresas de telecomunicações.

Maia programa
votação de crédito
a estados após
o 1º turno
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai colocar
em votação, logo após o primeiro turno das eleições municipais,
o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 101/20, que permite a oferta
de crédito aos estados com lastro
da União, condicionado a ajuste
fiscal.
A decisão foi anunciada pelo
autor do projeto, deputado Pedro
Paulo (DEM-RJ), que participou
nesta terça-feira de reunião de Rodrigo Maia com governadores e
vice-governadores de dez estados,
na residência oficial do presidente
da Câmara.
A proposta permite que estados
e municípios sem capacidade de
pagamento tenham acesso a empréstimos com garantias da União
desde que façam um ajuste fiscal
para recuperar suas finanças. As
novas regras devem beneficiar especialmente Goiás, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
– estados com a pior situação fiscal, que poderão aderir a regime de
recuperação por dez anos. “Esses
estados estão com situação pré-falimentar”, lamentou Pedro Paulo
em declaração à Agência Câmara.
O deputado observou que o projeto é particularmente importante
depois da crise do coronavírus. “Se
esse projeto já era necessário antes de eclodir a pandemia, imagine
agora com as finanças mais fragilizadas, a economia mais debilitada,
aumento do desemprego, fechamento de empresas e comércio nos
estados”, declarou.
Pedro Paulo afirmou ainda que a
situação só não está pior por causa
das transferências diretas da União
no pico da pandemia.
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Vetos devem ser votados nesta quarta

IGP-M

O Congresso Nacional promete analisar nesta quarta-feira
41 vetos presidenciais e projetos
de crédito suplementar. Entre
eles, está o veto à prorrogação,
até o final de 2021, da desoneração da folha de pagamentos
de 17 setores da economia, que
empregam mais de 6 milhões de
pessoas. Se o veto for mantido,

IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

a desoneração acaba no dia 31
de dezembro.
Para o senador Major Olímpio
(PSL-SP), se esse veto não for derrubado, muita gente perderá o emprego e milhares de empresas “não
vão aguentar”. Ele escreveu ainda
no Twitter que “não podemos brincar com a vida e com a economia
para milhões de pessoas”.
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Opinião

O poder e a insurreição

“Esse mundo é variado, seu padre. Há o café e a borra. Há o caldo e o bagaço. Há quem manda e
quem é mandado”. (Darcy Ribeiro,
O Mulo)
Numa homenagem aos 98 anos
de Darcy Ribeiro, o grande intérprete e construtor do Brasil, iniciamos com a apresentação da sua
análise do poder na América Latina. Embora pudéssemos tratar de
uma teoria universal do poder, ela
encontraria dificuldades e incompletudes na análise da nossa situação brasileira, que é, em muitos aspectos, a situação latino-americana.
Norberto Bobbio, elogiado pensador europeu, restringe o poder ao
campo da ciência política, na busca
de sua legitimidade. “Não há teoria
política que não parta de alguma
maneira de uma definição de poder
e de uma análise do fenômeno do
poder” (N. Bobbio, Stato, Governo, Società, Ed. Giulio Einaudi,
Turim, 1985).
Darcy vê de modo mais orgânico, na intencionalidade do mando
e dos instrumentos de sujeição.
“O conceito de poder se refere ao
exercício do mando por parte de
autoridades acatadas (poderio), em
comunidades previamente estruturadas como o quadro dentro do
qual uma população vive seu destino (Nação)” (D. Ribeiro, O Dilema
da América Latina, Vozes, Petrópolis, 1983, 3ª edição).
Daí que o conceito de poder de
Darcy Ribeiro se refere “ao corpo
de instituições e normas jurídicas
que regulam e sancionam o sistema econômico, político, militar,
ideológico (ordenação), fixando
e garantindo direitos, deveres e
competência de seus membros (legalidade) dentro de uma formação
socioeconômica específica, estabelecendo possibilidades distintas de
acesso e fruição de bens e regalias
em sociedades desigualitárias (privilégio), e de exercício legal da autoridade (legitimidade), através de
um aparato político-administrativo
(burocracia), que coordena, articula e dirige todo sistema social sob a
regência de um corpo supremo de
tomada de decisões (Estado), encarnado por um corpo de hierarcas
(governo)” (D. Ribeiro, obra citada).
Como então se dá a conquista do
poder além dos limites do Estado,

ou seja, a colonização? E Darcy tem
das mais completas conceituações
do império e do domínio colonial:
“Em lugar de movimentos de tropas e de batalhas campais, (a guerra) se trava mediante conspirações,
subornos, contratos, intimidações,
quarteladas, treinamento de forças
repressivas (lava jatos), programas
de estudos sociológicos (e de todas
as ciências), projetos econômicos
e campanhas publicitárias” (D. Ribeiro, obra citada).
Em O Globo, de 20/10/2020, é
anunciada a celebração de três tratados de intercâmbio bilateral entre
o Brasil e os Estados Unidos da
América (EUA). Objetivam “reduzir procedimentos burocráticos,
administrativos e aduaneiros, nas
operações de exportação, importação e trânsito de mercadorias”, usar
“processos, sistemas e métodos
reconhecidos internacionalmente
para melhoria da qualidade da intervenção do Estado na atividade
econômica” e reforçar “o compromisso conjunto para combate à corrupção, mediante a recuperação de
ativos”.
Considerando que práticas internacionais são aquelas aceitas pelos EUA, é a invasão do poder do
Império Estadunidense no Brasil.
Curiosamente, nenhuma alusão ao
copioso tráfico de drogas, nem no
capítulo da corrupção nem nas operações de trânsito de mercadorias.
Voltemos ao conceito de poder
para trazê-lo conforme o Manual Básico da Escola Superior de
Guerra (ESG), na edição de 1986.
São considerados dois critérios:
o das “dimensões em que atuam
seus meios”, isto é, os campos de
atuação do poder nacional – poder
político, poder econômico, poder
psicossocial e poder militar (dada
necessidade de estudar, especificamente naquela instituição, o poder
militar, este se separa do poder político); e o critério dos “elementos
constitutivos de seus meios”: fundamentos, fatores, componentes e
órgãos.
“Os fundamentos são as bases
substantivas de sua composição estrutural (homem, terra, instituições);
os fatores são os elementos adjetivos
que modificam os fundamentos; os
componentes são as instituições integradas coerentemente (âmbito cultural, meio ambiente); e os órgãos são

Darcy chama a atenção para as
colônias escravistas, produtoras
dos desejados produtos agrários e
minerais para a Europa rica, que
eram as mais prósperas, e as colônias de povoamento, implantadas em terrenos hostis, impróprios
para a produção exportadora, e
que tiveram desenvolvimento mais
autônomo, formando uma classe
dominante distinta daquelas das
sociedades dependentes. Este fato
transformará a colônia próspera
num país subdesenvolvido e a colônia voltada para seu provimento
num país de burguesia empreendedora.
Assim, temos o Brasil consolidando a subordinação da mão
de obra ao patronato e mantendo
vínculos coloniais ou neocoloniais
com as potências estrangeiras. Estes fatos converteram a “independência latino-americana em uma
farsa”.
Este patronato, cuja tipificação,
formação e atualidade são descritas
por Darcy, será o maior empecilho
ao progresso nacional. Outra força
constritora é a representada pelos
interesses imperialistas, antes identificados pelas nações e hoje também por sistema global, como o financeiro internacional, ou a banca.

No entanto, surge, vez por outra, um patriciado pressionado pelo
crescimento de um empresariado
emigrante, pelo avanço das tecnologias da burocracia, por militares
e profissionais liberais, formando
uma burguesia ávida pela modernidade e novos produtos. Assim temos o patriciado representado por
dirigentes como Juscelino Kubitschek, no Brasil, Arturo Frondizi, na
Argentina, Eduardo Frei, no Chile,
entre outros, que trazem empresas
estrangeiras para o seu país na esperança de progredir, aumentar, dinamizar o sistema produtivo.
Alterar o poder não é tarefa de
vanguardas nem de lideranças carismáticas. A mudança da estrutura de um Estado e a existência de
novas direções, que sejam distintas
das atuais, só é possível mediante
uma revolução. “Ninguém faz revolução porque quer, e ninguém
deixa de evitá-la porque gosta. A
revolução só é admissível onde se
tornou inevitável”.
“A revolução torna-se tão imperativa como uma operação cirúrgica, onde o domínio despótico de
uma minoria foi incapaz de promover um progresso social generalizado.” “A revolução social não é
redutível a uma pedagogia.”
Os patronatos latino-americanos, assim como o brasileiro, trabalham pela revolução. Tanto que
hostilizam e golpeiam todas as possibilidades de maior distribuição de
benefícios sociais.
O Brasil teve um processo nacional desenvolvimentista diferenciado com o trabalhismo nacionalista de Vargas. Mas este sofreu três
golpes (1945, 1954 e 1964) e uma
união de todas as forças, inclusive
com os comunistas, para impedir
seu ressurgimento ao fim dos governos militares, na pessoa de Leonel Brizola.
Darcy Ribeiro escreveu O Dilema
da América Latina em 1971. Assim,
ele ainda trata da posição hegemônica dos Estados Unidos da América
(EUA) e da esperança na revolução
tecnológica termonuclear.
Os 30 anos que medeiam estas
considerações de Darcy e o novo
século trouxeram profundas alterações na estrutura de poder. O poder
financeiro suplantou o poder industrial e passou a ser hegemônico
na maior parte do ocidente desen-

volvido. Também as estatísticas de
produção pouco significado passam a ter quanto aos produtos e outros indicadores tradicionais. O poder foi transferido para um capital
anônimo, e a tecnologia utilizada é
a da informação.
A antes denominada “marginalidade” vem assumindo o patriciado
com seus métodos escusos, desonestos, encobertos até por novas seitas
religiosas. Esta marginalidade nada
tem a ver com os conceitos socioeconômicos marxistas ou não. É a
marginalidade diante da lei penal
burguesa, que se torna agora sua aplicadora, com referenciais diferentes.
Esta é a razão das pouco lógicas
disputas dentro das categorias operativas do novo patriciado. Quanto ao patronato continua alheio às
questões nacionais. Afinal seria
muito estranho um capital das drogas, colocado em paraíso fiscal,
corruptor de toda estrutura de Estados coloniais, preocupar-se com
questões nacionais ou sociais, salvo para manutenção do consumo e
a proteção dos seus distribuidores.
E para isso dispõe dos avançados
modelos informacionais.
Darcy Ribeiro anteviu muitas
questões, buscou solucionar problemas da civilização industrial,
mas não pode, como a quase totalidade dos analistas políticos ainda
vivos e atuando no século XXI,
perceber o poder da marginalidade,
controlando a financeirização da
economia e dominando os milicianos, gestores dos espaços públicos
e dos estados.
A opção pela revolução, “suscetível de tornar-se tão terrível quanto a guerra e, mais ainda, porque é
a guerra dentro da mesma nação”,
pode ser impedida pela consciência
de que o trabalhismo nacionalista, uma criação brasileira, tem as
respostas para o desenvolvimento
integral do Brasil, em todas as regiões e para toda população, com
trabalho e justiça social: moradia,
saúde, educação, assistência e previdência, e possibilidade efetiva de
participar das decisões de governo.
Uma verdadeira democracia,
que em nada se parece com estes
arremedos liberais ou neoliberais,
pode ainda ser construída.

uma oportunidade – talvez até uma
obrigação – de enfrentar a Turquia.
Essa mentalidade é precisamente a
razão pela qual a luta não vai cessar
tão cedo.
Ao contrário da Síria e da Líbia,
Nagorno-Karabakh já fez parte da
União Soviética. A batalha entre a
Armênia e o Azerbaijão é ampliada quando vista através desta lente,
com a qual Putin aborda a situação.
Para adicionar mais justificativas
explicando o apoio russo, existe
um acordo de defesa mútua com a
Armênia, que implica a possibilidade do apoio militar de Moscou.
Por enquanto, a Rússia descartou a
opção.

árdua luta em curso no Sahel e em
outras áreas de seu interesse, na
África, especialmente, na Líbia.
A Rússia está igualmente estagnada, já que os recursos do Kremlin
são muito escassos. Ela está envolvida em conflitos em todo o mundo, da Grécia e Líbia à Bielorrússia, e está até mesmo enfrentando
protestos domésticos.
O Grupo de Minsk foi estabelecido para ser um órgão dedicado à
paz, de longo prazo, porém, com
apenas três membros, cada um
ocupado em tentar demonstrar ser
a próxima superpotência, o Grupo
está numa situação de fraqueza e
ineficiência.

Embora a Turquia, como o Grupo de Minsk, tenha clamado pela
paz na região, ela apenas a aceitaria em seus termos, o que significa
que os armênios teriam de abandonar o território que mantiveram por
décadas.

Onde está o grupo de Minsk?
O problema com o grupo de
Minsk é que seus membros são
inadequados quanto à tarefa de
manter e restaurar a ordem. Washington não está em condições de
negociar a paz com um presidente
que se encontra em plena campanha eleitoral. A França seria a mais
equilibrada das três potências, mas
no momento sendo consumida pela

Problema da Armênia na Turquia
Por fim, neste cenário, há o aspecto turco. Ancara lançou grandes
dúvidas sobre o sucesso da paz, sem
a retirada completa dos armênios da
região. O presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, provavelmente, vê
a recente eclosão de um novo conflito como uma chance de Ancara ter,
em fim, seu domínio na região.

as entidades que desempenham funções de emprego do Poder Nacional”
(Manual citado).
Escreve Darcy, no capítulo “As
classes dominantes”, do citado O
Dilema da América Latina: “Todo
o sistema político da América Latina de nossos dias está submerso na
conspiração. Conspiram os governos para manter-se no poder. Conspiram civis e militares. Conspira a
direita e conspira a esquerda. Esta
irrupção sediciosa não é uma enfermidade em si, mas o sintoma de um
mal mais grave que é a obsolescência da estrutura do poder.”

‘Ninguém faz
revolução porque
quer, e ninguém
deixa de evitá-la
porque gosta’
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Pedro Augusto Pinho

Administrador aposentado.

Onde está o grupo de Minsk?
A região de Nagorno-Karabakh
continua turbulenta. O cessar-fogo,
que entrou em vigor em 18 de outubro, durou poucos minutos. A luta
recomeçou, rapidamente, com cada
lado culpando o outro por violar a
trégua. Embora ninguém esperasse
que o acordo pudesse curar, magicamente, décadas de disputas pelo
território, havia pelo menos alguma
esperança de que uma pausa pudesse se firmar e permitir o avanço da
diplomacia.
Quem tem a missão de manter a
paz na região é o Grupo de Minsk,
presidido pela Rússia, junto à França e aos Estados Unidos. Sob os
termos do último acordo, de fato,
o Azerbaijão e a Armênia se comprometeram novamente a negociar uma paz duradoura, segundo
as indicações do Grupo de Minsk,
mirando a um acordo que, infelizmente, não evitou a retomada dos
combates.
A verdade é que um simples
cessar-fogo não é suficiente, considerando as forças em ação no conflito entre Armênia e Azerbaijão.
Sem ninguém para responsabilizar

os Estados por quebrar a trégua, há
pouco incentivo para honrá-la. Não
foi a primeira vez, neste mês de
outubro, que um acordo de cessar-fogo tenha sido tentado: dia 10,
um pacto semelhante foi fechado
e, como o último, também rapidamente descartado.
Outra guerra por procuração
Com a Turquia e a Rússia alimentando lados opostos na guerra,
a rivalidade continuará até que não
sirva mais aos interesses dos dois
países. Embora Moscou tenha mediado o acordo de 10 de outubro,
entendia, com toda a probabilidade, que estava destinado ao fracasso. Afinal, o Kremlin está travando
batalhas por procuração contra a
Turquia, na Líbia e na Síria. Elas,
as batalhas, representam a forma
pela qual a Rússia está expandindo
sua esfera de influência, desafiando
Ancara.
O presidente russo, Vladimir Putin, não é conhecido por jamais desistir de um desafio. Simplificando:
o conflito em Nagorno-Karabakh
é visto, por Moscou, como mais
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O que a paz exigirá?
A paz em Nagorno-Karabakh só
virá quando as potências mundiais
– o Grupo de Minsk e a Turquia –
decidirem que a região não se tornará um campo de batalha para uma
guerra, por procuração, entre Ancara
e Moscou. Além disso, depois de décadas no limbo, é hora de o mundo
reconhecer a região independente do
Azerbaijão. O cessar-fogo em Nagorno-Karabakh está ficando cada
vez mais curto. Em breve, pode haver uma guerra total, porque a organização responsável por evitá-la não
está muito interessada nem preocupada em buscar ativamente a paz.
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Edoardo Pacelli

Jornalista, ex-diretor de pesquisa
do CNR (Itália), é editor da revista
Italiamiga.
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Copom aponta recuperação desigual

CVM x Petrobras: julgamento
técnico ou político?
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) realizará
nesta quarta-feira julgamento de dois processos que envolvem a auditoria independente das demonstrações financeiras da Petrobras, de 2009 a 2011 (feitas pela KPMG) e
de 2012 a 2014 (elaboradas pela PWC).
Espera-se que a CVM faça um julgamento técnico, e
não político. As acusações feitas parecem estar, na sua
maior parte, baseadas no que a defesa chama de “percepção tardia, ou hindsight”. Ou seja, querem julgar à luz de
fatos que teriam sido conhecidos apenas em 2014, após a
elaboração dos pareceres.
O que se deve evitar é o “lavajatismo”, julgar com
cunho político decisões empresariais corretas feitas pela
Petrobras, que seguiram a orientação econômica e de
política nacional dos governos Lula e Dilma. Ver tudo pela
ótica da corrupção obscurece a leitura de investimentos
importantes para o Brasil, ainda que tenham, em algum
grau, sido contaminados por desvios.
É o caso da refinaria de Pasadena, demonizada pela
Lava Jato e vendida à Chevron. Hoje, a instalação é estratégica para a gigante petrolífera norte-americana.

Boiada sem rumo
A Advocacia-Geral da União obteve na justiça federal,
em 1ª instância, uma decisão em que vincula a concessão
de bolsas de estudos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a existência de recursos públicos. Pode-se dizer, em um jargão tão ao gosto
dos financistas, que é um desrespeito aos contratos. Ou,
em uma linguagem mais direta, não vale o escrito.
Na ação ajuizada por uma professora contra a Capes, a
autora alegou que, após a aprovação no processo seletivo,
em 2015, assinou contrato e informou o número de uma
conta bancária para receber o auxílio mensal.
Um especialista em educação pública comentou com a
coluna que “se foi um caso de bolsa concedida e posteriormente cancelada, além de calote, é uma irresponsabilidade. Parece que querem transformar nossa juventude em
uma boiada sem rumo”.

Ampliação digital
A Fintech Target MP lançou uma conta digital com capacidade de atender a grandes empresas. A empresa planeja fechar o mês com mais de 5 mil contas abertas e, ainda
em 2020 conquistar 10 mil. Outros produtos que a fintech
lançou são um sistema para gerenciamento de despesas de
gestão de frota própria e um cartão para gestão e pagamentos de consumo do motorista.

Fake
Viktor Orbán, o primeiro-ministro de extrema-direita
da Hungria, admirado por Bolsonaro, vê seu país bater
recordes de mortes e novos casos de coronavírus. Nesta
terça-feira, foram registrados 3.989 novas infecções e 84
óbitos. O número total de mortos subiu para 1.973. Os
pacientes tratados em hospitais eram 4,4 mil na segundafeira; o número aumentou para 4,7 mil.
O parlamento húngaro, controlado pelo partido da situação com mais de 2/3 dos votos, concedera a Orbán, em
março, poderes ditatoriais para combater a pandemia. O
estado de exceção só foi revogado em junho.
Tal qual Trump e Bolsonaro, o primeiro-ministro cantou vitória: “Vencemos a batalha contra a primeira onda
do vírus, mas agora temos que enfrentar a segunda”. E
completou: “Agora estamos mais bem equipados e mais
experientes para combater o vírus.”
Como seus pares, Orbán enganou a audiência, como
mostram os recordes desta terça. E o pior está por vir: a
previsão é que o pico se dê por volta de dezembro a janeiro.

Toque de m...
Os candidatos a prefeito que ostensivamente declaram
ter apoio de Bolsonaro patinam nas pesquisas de voto.
Russomano já escondeu o nome do presidente após desabar nas enquetes. Crivella insiste, rezando para que isso o
leve ao segundo turno, algo cada vez menos provável.

Rápidas
O futuro do Direito do Consumidor é tema de debate
no IAB nesta quinta-feira, das 9 às 19h, no canal TVIAB no YouTube. O tema será debatido por advogados
e acadêmicos de vários estados e de Portugal *** O escritório Marcos Martins Advogados realizará nesta quinta,
18h, o webinário “LGPD: Os Efeitos no Contexto Atual”.
Inscrições: artigos.marcosmartins.adv.br/painel-marcosmartins-advogados-lgpd *** A Fecap disponibiliza 13
cursos online gratuitos, com certificado. Inscrições em fecap.br *** Aasp e IBDA realizarão o XXXIV Congresso
Brasileiro de Direito Administrativo, desta quarta-feira até
sábado. As palestras serão online. Programação completa
em aasp.org.br/evento

A economia brasileira apresenta recuperação desigual
entre os setores, assim como
ocorre em outros países, e
ainda há incertezas sobre o ritmo de crescimento, principalmente a partir do fim de ano,
quando deve terminar o efeito
dos auxílios emergenciais pagos pelo governo. A avaliação
é do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central (BC) e consta da ata
da última reunião, divulgada
nesta terça-feira.

“Os programas governamentais de recomposição de
renda têm permitido uma retomada relativamente forte do
consumo de bens duráveis e
do investimento. Contudo, várias atividades do setor de serviços, sobretudo aquelas mais
diretamente afetadas pelo distanciamento social, permanecem bastante deprimidas.
Incertezas
Prospectivamente, a pou-

ca previsibilidade associada
à evolução da pandemia e
ao necessário ajuste dos gastos públicos a partir de 2021
aumenta a incerteza sobre a
continuidade da retomada da
atividade econômica”, diz o
Copom, ponderando que essa
imprevisibilidade e os riscos
associados à evolução da
pandemia podem implicar a
retomada ainda mais gradual
da economia.
De acordo com o comitê, no cenário internacional,

a forte retomada em alguns
setores produtivos parece sofrer alguma desaceleração,
em parte devido à segunda
onda da pandemia de Covid-19 em algumas das principais economias. Apesar das
incertezas desse cenário e da
possível redução dos estímulos
governamentais, “a moderação na volatilidade dos ativos
financeiros segue resultando
em um ambiente relativamente favorável para economias
emergentes”.

Investimento cai 2,2% em um ano
O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea)
divulgou, nesta terça-feira,
o Indicador Ipea Mensal de
Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF) referente ao
mês de agosto, que registrou
recuo de 2,2% na comparação com o mesmo mês de
2019. Em relação ao mês de
julho ocorreu alta de 2,2%.
O Indicador de Formação
Bruta de Capital Fixo mede
os investimentos no aumento

da capacidade produtiva da
economia e na reposição da
depreciação do estoque de capital fixo. O trimestre móvel
encerrado em agosto fechou
com alta de 12%, puxado pelo
aumento de 11,1% em máquinas e equipamentos.
A FBCF é composta por
máquinas e equipamentos,
construção civil e outros ativos fixos. Em agosto, houve
aumento de 1,2% nos investimentos em máquinas e

equipamentos, na comparação com o mês de julho. A
produção nacional destinada
ao mercado interno desses
bens teve alta de 1,3%, enquanto a importação recuou
0,4%.
O indicador de investimentos em construção civil
avançou 3,2% em agosto,
na série dessazonalizada. O
resultado sucedeu altas de
8,2% e 2,8% nos meses de
julho e junho, respectiva-

mente. Com isso, o segmento registrou um crescimento
de 16,6% no trimestre móvel. Por sua vez, os outros
ativos fixos fecharam o mês
com queda de 1,2%. Na
comparação com agosto de
2019, os resultados foram
heterogêneos. Enquanto a
construção civil apresentou
alta de 7,3%, houve recuo
nos segmentos de máquinas
e equipamentos (10,3%) e
outros ativos fixos (7,4%).

Importação cai e garante superávit de US$ 5,47 bi em outubro
A queda nas importações,
acompanhada da estabilidade nas exportações, fez a
balança comercial registrar
o segundo maior superávit
para meses de outubro. No
mês passado, o país exportou US$ 5,47 bilhões a mais
do que importou, divulgou
nesta terça-feira o Ministério
da Economia.
O resultado só perde para
outubro de 2018, quando a
balança comercial tinha registrado superávit de US$
5,79 bilhões. No mês passado, o país vendeu US$ 17,85
bilhões para o exterior, com

leve alta de 0,3% pelo critério da média diária em relação ao mesmo mês do ano
passado. As importações, no
entanto, caíram, somando
US$ 12,38 bilhões, redução
de 20% também pela média
diária.
Com o resultado do mês
passado, a balança comercial acumula superávit de
US$ 47,66 bilhões de janeiro a outubro. Esse é o segundo melhor resultado da série
histórica para o período, perdendo para janeiro a outubro
de 2017 (superávit de US$
58,45 bilhões). No acumu-

lado de 2020, as exportações
somam US$ 174,37 bilhões,
retração de 6,5% na comparação com o mesmo período
de 2019 pela média diária.
As importações totalizam
US$ 126,71 bilhões, recuo
de 14,7% pelo mesmo critério.
A maior parte da alta do
saldo em outubro é explicada pela queda da importação
da indústria de transformação, que recuou US$ 140,67
milhões pela média diária
em relação ao mesmo mês
do ano passado, e da indústria extrativa, cujas compras

do exterior encolheram US$
15,16 milhões.
Do lado das exportações, o fim da safra de
grãos fez as exportações da
agropecuária caírem US$
36,93 milhões pela média
diária em relação a outubro do ano passado. Em
contrapartida, as vendas
da indústria extrativa subiram US$ 14,89 milhões,
e as exportações da indústria de transformação, que
acumulavam uma longa
sequência de quedas, subiram US$ 23,38 milhões na
mesma comparação.

Lula: STJ adia
mais uma vez

Operação Spoofing - para
reforçar a nulidade do processo e, também, a incompatibilidade da condenação
do Presidente Lula sob o
fundamento de que ele foi o
‘garantidor’ de um esquema
diante da absolvição - já definitiva - no caso do ‘Quadrilhão’”, explica a defesa.

parte da manhã, o general
dava como certa a presença de Araújo, assim como
a dos ministros do Meio
Ambiente, Ricardo Salles;
da Agricultura, Tereza Cristina; do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto
Heleno. O chanceler ficará
em Brasília para auxiliar o
chefe do Executivo nos dias
que sucedem o resultado da
disputa eleitoral nos Estados Unidos.

normativa do Ministério da
Economia publicada nesta
terça-feira no Diário Oficial da União, nesta etapa,
cada órgão não poderá ultrapassar 50% do limite da
capacidade física e deverá
manter distanciamento mínimo de 1 metro entre os
servidores.
O limite de 50% representa a capacidade máxima.
O percentual de retorno ao
trabalho presencial poderá
ser inferior caso cada órgão julgue necessário. Os
critérios de retomada do
trabalho presencial serão
definidos pela autoridade
máxima de cada órgão ou
entidade ou por chefes de
unidades administrativas
ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança de nível 6 ou superior.

Pela segunda vez em duas
semanas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou
o julgamento de um recurso
da defesa do ex-presidente
Lula (PT) previsto para esta
terça-feira, sobre o processo da Lava Jato relacionado
ao apartamento tríplex do
Guarujá, em São Paulo. Para
justificar o adiamento, o tribunal informou problemas
técnicos no sistema de videoconferência que interromperam a sessão. Por causa da
pandemia, os ministros estão
participando das sessões remotamente, por videoconferência.
“Os embargos discutem,
fundamentalmente, a necessidade de nos dar acesso às
mensagens apreendidas na

Araújo não
vai à Amazônia
O ministro das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo,
não participará da comitiva
de viagem com embaixadores estrangeiros para a
Amazônia nesta quarta-feira. O cancelamento da ida
do chanceler foi confirmado
pelo vice-presidente Hamilton Mourão em entrevista
coletiva nesta terça-feira,
no Palácio do Itamaraty. Na

NIQUELMINAS S.A. (“Cia.”)
CNPJ/MF 16.518.953/0001-86 / NIRE 33300274821
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA (“AGE”)
Ficam convocados os acionistas da Cia., por meio de sua Diretoria, na forma
do art.123, Lei nº 6.404/76 (“LSA”), para se reunirem em AGE, a ser realizada
às 15h00 do dia 10 de novembro de 2020, na forma do art.124, §2º da LSA,
na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 27º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
CEP 20031-918, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleição
do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia. para o biênio 20202022; e (ii) assuntos gerais de interesse da Cia. Diretoria: Maria Cristina
Miranda McEwan, James Douglas McEwan, Michelle da Cunha Matta.

BOA VIAGEM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.808.292/0001-99 - NIRE 33.3.0032471-2
Ata da AGE em 15/10/20. Data, Horário e Local. No dia 15/10/20, às 12h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ.
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença
de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: Verena Sanchez Bohrer. Ordem do Dia. Deliberar sobre a destituição e
eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por
unanimidade: Destituir o Sr. Flávio Figueiredo Deluiggi, brasileiro, solteiro,
bacharel em economia, RG 20.946.165-6- DETRAN/RJ e CPF 139.758.60790, do cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia. A Cia. e o Sr.
Flávio Figueiredo Deluiggi conferem-se mutuamente a mais ampla, plena,
rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. Eleger para o cargo de Diretora sem Designação Específica da Cia. a Sra. Verena Sanchez Bohrer, brasileira, solteira, bacharel
em administração, RG 46.457.778-0- SSP/SP e CPF 403.404.858-17, com
mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 15/10/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja em 23/10/20 sob o nº 3956549.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Servidor federal:
só metade retorna
Em trabalho remoto na
maioria desde o início da
pandemia da covid-19, em
março, os servidores do Poder Executivo Federal civil
começarão a retomar gradualmente o trabalho presencial. Segundo instrução

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TOP CENTER
CNPJ Nº 29.280.708/0001-25
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Na qualidade de condôminos que representam mais de um quarto das unidades do Cond. Ed. Top Center, vimos convocar os demais proprietários
das salas e lojas do referido condomínio para se reunirem extraordinariamente no espaço externo localizado no 4º Andar do nosso edifício, no dia
vinte e quatro de novembro (24.11.2020 - terça-feira), conforme previsto
nos Arts. 35 da Convenção de Condomínio e 1.355 do Código Civil, a ser
realizada de forma presencial, com uso obrigatório de máscara, distanciamento e todas as medidas visando o atendimento às Regras de Ouro
estabelecidas pelo plano de reabertura da Prefeitura do Rio de Janeiro,
em primeira convocação às 19h30 e, segunda, às 20h, para tratar dos seguintes assuntos: 1 - Tomar conhecimento das irregularidades apontadas
no relatório de auditoria contratual e jurídica elaborado por dois escritórios
de advocacia externos e especializados em Direito Condominial, cometidos
pela atual Gestão; 2 - Proporcionar ao síndico do Condomínio do Edifício
Top Center, a Oxford Administração e Empreendimentos Ltda., na figura
do seu representante legal, o Direito do Contraditório e da Ampla Defesa
quanto às irregularidades apontadas e, querendo, apresentar as suas justificativas aos presentes; 3 - Colocar em votação eventual afastamento do
atual síndico, a Oxford Administração e Empreendimentos Ltda., na figura
do seu representante legal, e de todo o Conselho, considerando ter o dever
legal de fiscalizar os atos da gestão e apontar eventuais irregularidades da
administração passíveis de sanção e nada fez; 4 - Caso haja deliberação
entre os presentes pelo afastamento da empresa acima mencionada e dos
conselheiros, em ato contínuo, colocar em votação a escolha, tanto do novo
síndico, quanto dos novos conselheiros. A fim de se evitar irregularidades
que levem à futura arguição de nulidade, fica estabelecido que os proprietários que se fizerem representar por procurações, deverão outorgá-las com
finalidade específica de representação em assembleia, com validade máxima de um ano, com a respectiva firma reconhecida em cartório de notas.
Em caso de chuva, a assembleia será realizada no vão do terceiro andar do
prédio. Unidades condominiais que assinam o requerimento: 102, 103, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111- A, 111-B, 111-C, 116, 117, 118, 201, 204,
205, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 227, 302, 303, 304,
305, 311, 312, 316, 319, 320, 322, 325, 326, 550-J, 606, 607, 701, 702, 706,
712, 713, 715, 806, 812, 813, 903, 905, 909, 910, 912, 913, 914, 915, 1002,
1009, 1014, 1108, 1113, 1115, 1214, 1215, 1305, 1310, 1315, 1316, 1401,
1402, 1414, 1504, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1704, 1705, 1706, 1707, 1801, 1802, 1803, 1804,
1811, 1814, 1903, 1904, 1908, 1914, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012,
2106, 2108, 2110, 2111, 2112, 2113, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206,
2207, 2208, 2301, 2304, 2305, 2315, 2316, loja D.
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Evento online debate momento
estratégico para fintechs
Celso Furtado 100 anos
A importância de Celso Furtado para se interpretar a
dinâmica das economias latino-americanas é singular e
indispensável. Por este motivo, e ao ensejo das comemorações do centenário do seu nascimento, um Congresso
abrangente o bastante para se compreender a integridade
do seu trabalho está sendo promovido na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj), pela Pró Reitoria de Extensão e Cultura desta Universidade e outras instituições,
entre as quais o Núcleo de Identidade Brasileira e História
Contemporânea (NIBRAHC).

Programação
DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2020 - MESA DE ABERTURA
13h30 (GMT-3) / 17:30h (GMT+1) Ricardo Lodi Ribeiro – Reitor /
UERJ Rosa Freire D’Aguiar – Jornalista e Presidenta do Comitê de
Honra (França) / Oswaldo Munteal – Professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / UERJ Cláudia Gonçalves de Lima – Pró-reitora de Extensão e Cultura PR3 / UERJ Mediação: Helena Alves
Rossi – Coordenadora Geral do NIBRAHC.
UERJ MESA 1 - CELSO FURTADO: O BRASIL NO MUNDO
15h00 (GMT-3).Conferencistas: Jose Antônio O. Campo – Professor
da Universidade de Columbia (EUA) (GMT-5).
13h Joseph Love – Professor Emérito da Universidade de Illinois
(EUA) (GMT-6).
12h Celso Amorim – Ministro e Diplomata. Debatedor: Emir Sader – Professor do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas
e Formação Humana / UERJ Mediação: Thamiris Teza – Jornalista
DIA 4 DE NOVEMBRO DE 2020 MESA 2 – CELSO FURTADO:
O DESENVOLVIMENTO COMO HORIZONTE 13h30 (GMT-3).
17:30h (GMT+1) Conferencistas: Pierre Salama – Professor Emérito da Universidade Centro de Economia de Paris. Adalberto Moreira
Cardoso - Professor e Pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e
Políticos / UERJ Alexis Toríbio – Professor da Faculdade de Ciências
Econômicas / UERJ. Debatedor: Bruno Sobral – Professor da Faculdade de Ciências Econômicas / UERJ. Mediação: Thamiris Teza –
Jornalista
DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2020 MESA 4 – CULTURA, IDENTIDADE NACIONAL E DESENVOLVIMENTO 14h (GMT-3) /
17h (GMT+1) Conferencistas: José Luis Cardoso – Professor pesquisador da Universidade de Lisboa (Portugal) Monica Lessa – Professora do Departamento de Relações Internacionais / UERJ e Vice-diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / UERJ. Adair
Rocha – Professor da Faculdade de Comunicação Social / UERJ. Debatedor: Angelo Cavalcante – Professor da Universidade Estadual de
Goiás / UEG; Mediação: Helena Alves Rossi – Coordenadora Geral
do NIBRAHC.
UERJ DIA 6 DE NOVEMBRO DE 2020 MESA 5 – CELSO
FURTADO E A CEPAL 18h (GMT-3) / 15h (GMT -6) / 18h (GMT3) Conferencistas: Juan Arturo – Professor do Departamento de Economia da UAM Iztapalapa (México). Julio Gambina – Presidente da
Fundação de Investigações Sociais e Políticas – Córdoba (Argentina).
Paulo Saraiva – Coordenador do Curso de Economia / UFRRJ. Paulo
Emílio Mattos Martins – Diretor do Núcleo de Estudos de Administração Brasileira / UFF. Debatedor: Marcus Dezemone – Professor do
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / UERJ. Mediação: Thamiris Teza – Jornalista
MESA 3 – CELSO FURTADO: ENTRE A CIÊNCIA E POLÍTICA 17h00 (GMT-3) / 17h00 (GMT-3). Conferencistas: Oswaldo
Munteal – Professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas /
UERJ. João Vicente Goulart – Presidente do Instituto João Goulart
– DF. Ulysses Silva – Sociólogo. Dilma Roussef – Economista e Ex-Presidenta do Brasil. Cláudia Gonçalves de Lima – Professora da Faculdade de Educação / UERJ e Pró-reitora de Extensão e Cultura PR3
/ UERJ. Debatedor: Pablo Gentili – Professor da Faculdade de Educação / UERJ e Secretário de Cooperação e Ações Prioritárias do MEC.
Mediação: Helena Alves Rossi – Coordenadora Geral do NIBRAHC.
UERJ DIA 7 DE NOVEMBRO DE 2020 MESA 6 – CENTRO,
PERIFERIA E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 14h (GMT3) / 18h (GMT+1). Conferencistas: Tahira Endo – Professor da Universidade Jean Piaget de Angola (Angola). Elias Sampaio – Economista do Ministério da Economia Frederico Lustosa – Professor do
Programa de Pós-graduação em Administração / UFF. Debatedor:
Williams Gonçalves – Professor do Departamento de Relações Internacionais / UERJ Mediação: Helena Alves Rossi – Coordenadora
Geral do NIBRAHC / UERJ.
MESA DE ENCERRAMENTO 17h (GMT-3) / 20h (GMT + 0)
Mario Sergio Alves Carneiro – Vice-reitor / UERJ. Maria Emília Prado – Professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / UERJ
e Professora da Universidade de Coimbra (Portugal). Dirce Solis – Diretora do Centro de Ciências Sociais / UERJ. Luis Mota – Pró-reitor
de Pós-graduação e Pesquisa / UERJ. Jaime Antunes – Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / UERJ. Mediação: Thamiris
Teza – Jornalista.
CONGRESSO INTERNACIONAL CELSO FURTADO 100
ANOS www.youtube.com/tvuerjoficial - www.facebook.com/nibrahc
www.anocomemorativo.uerj.br

Open finance, Pix, rebundling e o processo que
leva da ideia ao bilhão serão
temas debatidos no FintechView. Em sua 5ª edição,
o evento, virtual e gratuito,
reunirá empreendedores, especialistas, executivos e investidores, em 10 de novembro, terça-feira.
Neste ano, o evento realizado pela Cantarino Brasileiro vai debater as tendências para o setor diante
das transformações trazidas
pelas inovações regulatórias,
como o Open Banking/Open
Finance e a entrada em operação dos pagamentos instantâneos (Pix).
Um dos destaques da programação será a participação do jornalista e escritor
Daniel Bergamasco, autor
do livro Da Ideia ao Bilhão
–Estratégias, Conflitos e
Aprendizados das Primeiras Start-ups Unicórnio do
Brasil. Bergamasco abordará as práticas transformado-

ras por trás do triunfo dos
dez unicórnios brasileiros,
entre eles quatro fintechs, e
discutirá por que o Brasil se
tornou um dos principais celeiros de empreendimentos
digitais.
Outro autor presente será
Bruno Diniz, cofundador da
Spiralem, consultoria especializada em inovação para
o mercado financeiro, e diretor da FDATA na América
do Sul. Diniz lançou recentemente a obra O Fenômeno
Fintech, que explica a evolução desse mercado no Brasil
e no mundo, sua organização
e as principais tendências,
entre elas o conceito de “rebundling”, a provável próxima onda do ambiente fintech
no país.
O especialista acredita
que uma das fortes tendências entre as startups para os
próximos anos é uma intensa
movimentação no sentido de
promover um reagrupamento dos serviços financeiros

ao invés da segmentação
experimentada no surgimento do fenômeno. O evento
contará ainda com a tradicional participação do órgão
regulador, com a palestra de
Diogo Sousa da Silva, que
vai abordar o papel do Banco Central na evolução do
sistema financeiro.
De acordo coma curadora do FintechView, Regina Crespo, o conteúdo do
evento neste ano discutirá os
caminhos do mercado a partir de projeções que devem
considerar o impacto causado pelas profundas transformações que estão chegando
à indústria financeira.
“O final de 2020 representa um momento estratégico extremamente importante por ser às vésperas da
entrada das empresas em um
novo ambiente. No próximo
ano, elas já conviverão com
LGPD, Pix, Open Banking
e não podem mais esperar
para tomar decisões. Nes-

te sentido, o FintechView
vai cumprir com seu papel
de parceiro do ecossistema,
oferecendo reflexões profundas com alguns dos principais especialistas”, comenta Regina Crespo.
Para alcançar este resultado, além das palestras mencionadas, a programação
terá os seguintes temas distribuídos em painéis:
Open Finance – A evolução dos serviços financeiros,
novas tecnologias e o poder
da informação
Pagamentos – Soluções,
segurança e serviços financeiros no mundo dos pagamentos instantâneos
Crédito – Como facilitar
o acesso ao crédito a empresas e pessoas na retomada da
economia pós pandemia
O evento conta com patrocínio das empresas First Tech,
Tecban, Sinqia e Zoop e com
apoio do Monitor Mercantil.
Informações adicionais em
fintechview.com.br

Confiança Empresarial cai após cinco altas consecutivas
Após subir por cinco meses consecutivos, o Índice
de Confiança Empresarial
(ICE) da Fundação Getulio
Vargas (FGV Ibre) recuou
0,4 ponto em outubro, para
97,1 pontos. “O recuo discreto da confiança empresarial pode ser entendido como
um movimento de acomodação após uma sequência de
altas que levaram o índice
ao nível do período anterior
à chegada da pandemia de
covid-19 no país.
A Indústria continua se
destacando, com níveis de
confiança que não eram vistos desde 2011, seguida pela
Construção. Em ambos os
setores, a confiança continuou
avançando em outubro. No
sentido oposto, o Comércio e
os Serviços registram quedas
puxadas por revisões de expectativas, que podem refletir
tanto a preocupação com os
rumos da crise sanitária quan-

to com a perspectiva de algum
desaquecimento da demanda
com o fim do período mais
intenso dos programas emergenciais”, comenta Aloisio
Campelo Jr., Superintendente
de Estatísticas do FGV IBRE.
O ICE consolida os índices de confiança dos quatro
setores cobertos pelas Sondagens Empresariais produzidas pela FGV IBRE: Indústria, Serviços, Comércio
e Construção.
O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) subiu
pela sexta vez consecutiva,
agora em 3,6 pontos, para
96,6 pontos. O Índice de Expectativas (IE-E) recuou 3,1
pontos, para 97,9 pontos, num
movimento de revisão das
expectativas após cinco altas
consecutivas. A diferença entre ambos os indicadores em
outubro é de 1,3 ponto, menor valor desde maio de 2020.
Pelo lado das expectativas, os

empresários manifestam certa
neutralidade (nem otimismo
nem pessimismo) em relação
à evolução dos negócios pelo
lado da demanda nos próximos três meses, mas reveem
suas expectativas em relação
à evolução dos negócios nos
próximos seis meses. O componente de Demanda (3 meses) subiu 0,7 ponto enquanto
a Tendência dos Negócios (6
meses) recuou 0,7 ponto. O
componente de Emprego Previsto (três meses) recuou 0,3
ponto.
“O ICE de 97,1 pontos em
outubro ficou muito próximo
ao de janeiro deste ano (96,6
pts), ambos em nível inferior
àquele considerado como sendo de neutralidade (100 pontos). Há também diferenças
em sua composição. Em outubro, o ISA-E ficou 3,5 pontos
acima de janeiro enquanto o
IE-E ficou 4,9 pontos abaixo. Este resultado reflete uma

combinação de aquecimento
no momento presente, reforçado pelos pacotes emergenciais, e certa cautela com o
futuro próximo. Se os resultados setoriais de países que
foram afetados pela pandemia
antes do Brasil servirem como
antecedentes para os nossos, é
possível que os índices de expectativas mantenham a fase
de revisões por mais algum
tempo”, acrescenta Aloisio.
Em outubro, a confiança empresarial avançou em
69% dos 49 segmentos integrantes do ICE, uma diminuição da disseminação
frente aos 80% do mês passado. A piora relativa ocorreu em todos os setores, com
exceção à Construção, em
que a alta da confiança ocorreu em todos os segmentos.
No Comércio, todos os segmentos registraram piora em
outubro.

Antecipação do auxílio-doença terminará em 31 de dezembro
A antecipação do auxílio-doença, adotada pelo governo durante a pandemia
de Covid-19, será paga aos
beneficiários pelo período
definido no atestado médico,
limitado a até 60 dias, mas
não poderá exceder o dia 31
de dezembro, quando terminam os efeitos do decreto de
calamidade pública em razão
da pandemia. Instituída em
abril, a medida foi prorrogada novamente na semana
passada para requerimentos
de auxílio-doença feitos até
30 de novembro.
A prorrogação foi regulamentada por uma portaria
conjunta do Instituto Nacio-

nal do Seguro Social (INSS)
e da Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho, do
Ministério da Economia, publicada nesta terça-feira no
Diário Oficial da União. O
prazo máximo de pagamento
é até 31 de dezembro, mas há
a possibilidade de o segurado
apresentar pedido de revisão
para fins de obtenção integral
e definitiva do auxílio-doença, na forma estabelecida
pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Por meio da antecipação,
o beneficiário recebe até um
salário mínimo (R$ 1.045)
sem perícia médica, bastando anexar um atestado médi-

REQUERIMENTO DE LICENÇA
CARBAT DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA DO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ 29.456.787/0001-82, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente –
SMCA, através do processo nº. 14/200.436/2020, a obtenção da Licença
Municipal de Operação para comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores, localizado na Estrada Três Rios, 2141, Jacarepaguá,
Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.740-000.

COMITÊ DE HONRA Adalberto Moreira Cardoso – Instituto
de Estudos Sociais e Políticos / UERJ. Cátia Antônia da Silva – Pró-reitora de Políticas e Assistência Estudantis – PR4 / UERJ. Cláudia
Gonçalves de Lima – Pró-reitora de Extensão e Cultura – PR3 / UERJ
e Professora da Faculdade de Educação / UERJ. Dirce Solis – Diretora
do CCS / UERJ. Jaime Antunes – Diretor do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas / UERJ. Lincoln Tavares da Silva – Pró-reitor de
Graduação – PR1 / UERJ. Luis Mota – Pró-reitor de Pós-graduação
e Pesquisa – PR2 / UERJ. Maria Regina Cândido – Coordenadora
do Programa de Pós-graduação em História Política / UERJ. Mario
Sergio Alves Carneiro – Vice-reitor / UERJ. Monica Lessa – Vice-diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas / UERJ. Ricardo
Lodi Ribeiro – Reitor / UERJ e Presidente do Comitê de Honra. Rosa.
Freire D’Águiar – Presidenta do Comitê de Honra.

CHANTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ 33.219.809/0001-68 - NIRE 33.3-0008084-8
Assembleia Geral Ordinária - Convocação - São convidados os Srs. Acionistas da Chantal Participações Societárias S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se dia 13 de novembro de 2020, às 12:00
horas, em sua sede social à Av. Apiaí, 134, Penha, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre: a) Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019; b) Destinação de Lucros; c) Eleição da Diretoria;
d) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. Rio de Janeiro,
04 de novembro de 2020. Laura Juanita Wacheleski - Diretora-Presidente.

COMISSÃO ORGANIZADORA Ana Cláudia Theme – Diretora
de Comunicação Social / UERJ Anderson Bantumarú – NIBRAHC
/ UERJ Cláudia Gonçalves de Lima – Pró-reitoria de Extensão
e Cultura – PR3 / UERJ e Professora da Faculdade de Educação /
UERJ Cristine Pezzi – NIBRAHC / UERJ Felipe Senos – NIBRAHC
/ UERJ Gabriel Kippel – NIBRAHC / UERJ Helena Alves Rossi –
Coordenadora Geral do NIBRAHC / UERJ Julia Reis – NIBRAHC /
UERJ Loana Pessanha Saldanha – Pró-reitoria de Extensão e Cultura
– PR3 / UERJ Luana Cantalice – NIBRAHC / UERJ Luis Mauricio
Bentim – NIBRAHC / UERJ Manuela Lourenço – NIBRAHC /
UERJ Oswaldo Munteal – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
/ UERJ Pablo Gentili – Professor da Faculdade de Educação / UERJ
e Secretário de Cooperação e Ações Prioritárias do MEC/Ar Rafael
Vargas – NIBRAHC / UERJ Thais Oliveira – NIBRAHC / UERJ
Thamiris Teza – NIBRAHC / UERJ Ulysses Silva – NIBRAHC /
UERJ COMITÊ EXECUTIVO Cláudia Gonçalves de Lima – UERJ
Helena Alves Rossi – UERJ Oswaldo Munteal – UERJ Vivian Zampa.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à LUIZ CARLOS
VELTMAN, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da
Ação de Execução (Processo nº 0178393-76.1999.8.19.0001)
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JARDIM RIACHUELO
contra LUIZ CARLOS VELTMAN, na forma abaixo: O DR. JOSÉ
MAURÍCIO HELAYEL ISMAEL, Juiz de Direito da Vara acima, Faz
Saber por este edital aos interessados, que nos dias 11.11.2020
e 16.11.2020, às 13:00 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro Público RODRIGO LOPES
PORTELLA, será apregoado e vendido o Apartamento 502 - Bloco II, do edifício situado na Rua Marechal Bittencourt, nº 184 Riachuelo/RJ.- Avaliação: R$ 239.002,07 (duzentos e trinta e nove
mil, dois reais e sete centavos).- O edital na íntegra encontra-se
no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

co ao requerimento com declaração de responsabilidade
pelo documento no portal do
INSS ou do aplicativo Meu
INSS. Após a perícia médica, o segurado recebe a diferença em uma parcela, caso
o valor do auxílio-doença
supere um salário mínimo.
Na semana passada, o
INSS iniciou o pagamento
das diferenças das antecipações recebidas até 2 de
julho. Quem tiver direito ao
pagamento da diferença receberá uma carta do órgão
com todas as informações do
recálculo ou poderá checar
pelo site e aplicativo Meu
INSS, além do telefone 135.

Para requerer o auxílio-doença e receber a antecipação, o segurado deverá
apresentar atestado médico legível e sem rasuras. O
documento deverá conter
assinatura e carimbo do médico, com registro do Conselho Regional de Medicina
(CRM); informações sobre
a doença ou a respectiva
numeração da Classificação
Internacional de Doenças
(CID); e prazo estimado do
repouso necessário. A concessão do auxílio-doença
continua considerando os
requisitos necessários, como
carência, para que o segurado tenha direito ao benefício.

GUARAPARI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 30.234.799/0001-41 - NIRE 33.3.0032740-1
Ata da AGO em 2/09/20. Data, Horário e Local. No dia 2/09/20, às 12h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ.
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos
do Art. 124, §4 da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença
de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Ordem
do Dia. Deliberar sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e
as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo
em 31/12/19; (ii) a destinação dos resultados apurados no exercício retro
mencionado; (iii) a fixação da remuneração dos membros da Diretoria; e (iv)
outros assuntos de interesse social. Deliberações. Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e
por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da
Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e
as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo
em 31/12/19, publicados em 26/08/20 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii)
Considerando o prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/19 no
valor de R$ 2.231.000,00, aprovar a destinação do montante integral para a
conta de prejuízos acumulados da Cia. (iii) Fixar a remuneração anual global
dos administradores para o exercício social de 2020 em até R$ 100,00, já
incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv)
Outros assuntos do interesse social: a) Registrar que todos os acionistas receberam material de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório
da Diretoria, as Demonstrações Financeiras da Cia. e o Parecer dos Auditores Independentes. A unanimidade dos presentes aprovou integralmente
o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo
na sede social; e b) Por fim, a unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências necessárias à efetivação
das deliberações ora aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados
os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata
foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 2/09/20.
Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente. Jucerja em 29/10/20 sob o
nº 3959604. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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3ª Feira Internacional de Importação
da China busca novos êxitos

Yang Jianzheng / vip.people.com.cn

No dia 5 de
novembro, CIIE
será realizada
como previsto
Em janeiro deste ano, a nova
geração de cateteres exibidos pela
empresa irlandesa de tecnologia
médica Medtronic, na segunda
CIIE, foram utilizados com sucesso na primeira operação de tratamento de fibrilação arterial no
Hospital Hainan Boao, através do
canal verde da zona piloto internacional de turismo médico.
Na primeira CIIE, a Medtronic lançou seu principal produto,
o “menor pacemaker do mundo”,
Micra. Na segunda CIIE, o Micra
foi oficialmente listado e mais de
500 implantes cirúrgicos foram
concluídos. A segunda geração do
Micra, com um sistema de estímulo de câmara dupla, será apresentado na 3ª CIIE.
Gu Yushao, responsável pelas
operações da Medtronic na China,
disse que a CIIE não só permite
estabelecer contatos com clientes
em cidades de terceiro e quarto
escalões da China, como também
serve para criar uma imagem da
empresa que não foi compreendida em 30 anos no mercado chinês.
“A CIIE se tornou uma plataforma indispensável de cooperação e
desenvolvimento com os parceiros chineses”, afirma.
De acordo com a organização,
a área da terceira CIIE excedeu
a meta planejada, e o número de
empresas da Fortune 500 e líderes
de setor manteve a escala anterior.
A maioria das dez maiores empresas mais conhecidas do mundo de
produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, bens de consumo de alta qualidade, automóveis
e outras indústrias se inscreveram
para participar da exposição, com
dezenas de empresas se inscrevendo para contratações consecutivas para as próximas três CIIEs.
Em fevereiro deste ano, o Estée

Centro Nacional de Exposições e Convenções de Shanghai.
Lauder Companies Group anunciou que iria investir na construção
de um centro de pesquisa de classe
mundial na China. Em março, as
vendas líquidas da Estée Lauder no
mercado chinês retomaram crescimentos de dois dígitos. Fan Jiayu,
presidente da Estee Lauder Group
China, disse que, após 27 anos de
entrada na China, o país se tornou o
mercado internacional mais importante do grupo.
“A realização da CIIE conforme
programado é uma manifestação
da China assumindo a liderança no
controle global da pandemia e no
crescimento econômico de longo
prazo. Estamos otimistas sobre as
perspetivas de desenvolvimento futuro da China”, afirmou Fan Jiayu.
O Estee Lauder Group aumentou
sua preparação para a terceira CIIE
e expandiu sua área de exibição em
aproximadamente 100 metros quadrados.
A gigante farmacêutica multinacional Boehringer Ingelheim anunciou recentemente em Shanghai
que a empresa planeja aumentar
o seu capital na China em € 451
milhões nos próximos cinco anos,
visando acelerar a pesquisa e inovação. Espera-se que 71 novos produtos sejam aprovados na China
nos próximos 10 anos.
Gao Qifei, presidente e CEO da
Boehringer Ingelheim Greater China, disse que, na segunda CIIE, a
empresa não somente assinou uma

intenção de compra de medicamentos de alto valor, mas também
aprovou a implementação de uma
série de medicamentos inovadores
na China. No final de 2019, o novo
medicamento imunológico e antitumoral da Boehringer Ingelheim e
da BeiGene, Baizian, foi aprovado
para comercialização, tornando-se
o primeiro medicamento biológico
inovador aprovado para comercialização usando um modelo de produção comissionado.
Este ano, a Boehringer Ingelheim estabeleceu sucessivamente
um laboratório de inovação digital
e um centro de inovação externo na
China, em Shanghai, para incorporar totalmente a China no desenvolvimento clínico inicial global e
acelerar a entrada de novos medicamentos na China. Recentemente, foi aprovado o medicamento
Nintedanibe para o tratamento da
fibrose pulmonar idiopática, apenas um mês e meio depois de ser
comercializado na UE. Gao Qifei
destacou: “A China não é apenas
uma importante base de produção e
mercado consumidor, mas também
uma fonte de inovação global do
futuro.”
Visitantes e expositores de todo o
mundo constatarão assim, uma mais
uma vez, que a China abrirá cada
vez mais suas portas ao mundo.

q

Tian Hong
Diário do Povo.

Oportunidade para as empresas de produtos alimentares

Xu Congjun/ Diário do Povo Online

A Feira Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla
inglesa) é a primeira exposição de
nível nacional do mundo subordinada ao tema das importações,
constituindo uma grande inovação na história do desenvolvimento do comércio internacional.
Para entender um país, é indispensável experimentar as suas
especialidades gastronômicas. A
área de exposição de alimentos e
produtos agrícolas da CIIE possui uma grande área, contando
com cerca de 2.000 empresas de
alimentos de centenas de países e
regiões. Como responsável pela
área de exposição, tenho a honra
de testemunhar todos os tipos de
cozinhas globais, desde exposições a commodities. Ao mesmo
tempo que traz aos consumidores uma sensação real de valor, a
CIIE construiu uma ampla plataforma para fortalecer o intercâmbio comercial entre os países participantes.
Na primeira CIIE, o abacaxi
panamense conquistou a preferência de muitos consumidores e
importadores. Logo após a realização da primeira CIIE, os governos da China e do Panamá assinaram formalmente um protocolo
sobre os requisitos fitossanitários
do abacaxi fresco exportado para
a China. Desde então, a nossa
equipe de recrutamento ajudou
os importadores destes produtos
a preparar um plano de marketing
adequado para o mercado chinês.
Em resposta ao problema de que
o longo ciclo logístico pode afetar
a qualidade dos alimentos frescos,
várias soluções, como o fortalecimento da seleção de produtos, a
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O desenvolvimento coletivo deve ser
promovido através da abertura

“Embora as perdas da indústria de turismo global estejam estimadas
em mais de US$ 1 trilhão este ano, a indústria de turismo da China quase
retomou a normalidade”. Um artigo do site alemão Hamburg Morning
Post elogiou: “O país inteiro está em movimento: centenas de milhões de
chineses aproveitaram o feriado prolongado do Dia Nacional para visitar
parentes e amigos ou viajar. Tudo isto acontece apenas 9 meses após a
epidemia de Covid-19 se espalhar pelo globo.”
“Nos últimos dias, muitos meios de comunicação internacionais expressaram a mesma surpresa. A indústria do turismo recuperou-se fortemente durante o Dia Nacional da China, e o cenário aqui é único – mais
de 600 milhões de pessoas viajaram em segurança por todo o país. As
vendas das principais empresas de varejo e catering em todo o país são de
cerca de 1,6 trilhão de iuans (R$ 1,6 trilhão), e as vendas diárias aumentaram 4,9% em termos anuais. Esta é uma manifestação da forte vitalidade
do plano doméstico China”.
Se flui e circula, então significa que está viva. Isso é verdade para a
China, e o mesmo se aplica ao mundo. A China tem promovido a formação de um novo padrão de desenvolvimento em que os ciclos doméstico
e internacional se promovem mutuamente – uma decisão estratégica feita
com base no estágio de desenvolvimento, ambiente e as condições da
China.
Os fatos revelam que o potencial da demanda doméstica da China continua a ser liberado, e que a vitalidade interna é cada vez mais intensa.
Concomitantemente, o plano internacional também está ganhando novo
ímpeto à medida que a China continua a se expandir e aprofundar sua
abertura. Em agosto deste ano, as importações e exportações de e para a
China aumentaram 6% em relação ao ano anterior, o que já se vem sucedendo por 5 anos consecutivos.
Atualmente, a globalização econômica está enfrentando ventos adversos, mas o mundo não pode voltar a um estado de isolamento. No dia 22
de setembro, o presidente Xi Jinping declarou solenemente no pódio da
ONU: “Devemos defender o conceito de abertura e tolerância, construir
inabalavelmente uma economia mundial aberta, salvaguardar o sistema
de comércio multilateral com base na Organização Mundial do Comércio
e tomar uma posição clara contra o unilateralismo e o protecionismo, salvaguardando a estabilidade das cadeias de abastecimento global.”
A abertura de alto nível da China ao mundo exterior promoveu um
desenvolvimento de alta qualidade, dando origem a novas oportunidades
para o desenvolvimento comum da China e do mundo, e conquistou o
reconhecimento universal e a confiança da comunidade internacional.
O que é surpreendente é que, apesar da queda acentuada no comércio
e investimento transfronteiriço, a maioria das empresas multinacionais
continua otimista em relação à China e ao fato da sua estratégia de desenvolvimento de negócios no longo prazo na China não ter sido alterada. De
janeiro a julho deste ano, houve 18.838 novas empresas estrangeiras na
China, incluindo 415 novas empresas japonesas, 860 dos Estados Unidos,
849 da Coreia do Sul, 584 de Singapura, 296 do Reino Unido e 245 da
Alemanha.
De acordo com os resultados da pesquisa divulgados pela Câmara de
Comércio Americana em Shanghai, há pouco tempo, entre as mais de
340 empresas associadas pesquisadas, cerca de 92% dos entrevistados
disseram que continuariam a operar na China. De acordo com os dados
da Câmara de Comércio Europeia na China Business Confidence Survey
2020, quase metade dos membros está pronta para investir 5% a 10% de
suas receitas anuais na China, e quase um terço disse que o investimento
será maior.
Incontáveis fatos provaram que a conectividade econômica internacional e que as trocas são ainda requisitos do desenvolvimento econômico
mundial, e que o efeito “magnético” produzido pela cooperação existe,
corporizado pelo estado de direito.
A China de hoje é a China do mundo. A China está se esforçando para
alcançar um desenvolvimento mais eficiente, mais justo, mais sustentável
e mais seguro. Esta é também uma ação da China para promover o desenvolvimento comum de todos os países por meio da cooperação aberta.
A China enfatiza a construção de um novo padrão de desenvolvimento: não para fazer a construção dentro de 4 paredes, mas para continuar
se abrindo. Não importa o quão a situação internacional mude, a China,
como sempre, buscará um caminho junto do coletivo, rumo a uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.
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He Yin

Diário do Povo.
Hao Donglei / vip.people.com.cn

Porto de águas profundas de Yangshan, Shanghai.

Visitantes fazem fila para degustar presunto espanhol na área de
exposição de alimentos e produtos agrícolas da 2ª CIIE, em 2019.
melhoria da tecnologia de embalagem e o aumento da eficiência do
transporte, foram propostas para
promover a entrada do abacaxi panamense na China.
Além de recrutarmos com mais
frequência, os meus colegas e eu
precisamos coordenar e solucionar
os problemas encontrados no processo de importação de empresas no
exterior. De acordo com o processo
de logística tradicional, o leite fresco leva mais de 8 dias para chegar
às prateleiras, e o prazo de validade
costuma ser de apenas 15 dias. Graças a uma série de medidas de facilitação de comércio da CIIE, o leite
fresco de uma empresa estrangeira
levou apenas 72 horas desde o seu
local de origem até as superfícies
comerciais online e offline da China. O produto está já disponível nas

plataformas de comércio eletrônico
chinesas, tendo também sido fechados acordos de cooperação com supermercados offline.
A “velocidade de CIIE” do leite
fresco importado não apenas permite que produtos estrangeiros de
alta qualidade entrem rapidamente
nos lares da China, mas também
abre um novo canal de comércio
eficiente e conveniente para que as
empresas internacionais passem a
operar na China.
A 3ª CIIE será realizada em
Shanghai de 5 a 10 de novembro.
Devido à pandemia, a edição deste
ano terá uma mistura de exibições
online e offline.

q

China: alta de 0,7% de importações e
exportações nos 3 trimestres

De acordo com estatísticas alfandegárias, nos três primeiros trimestres
deste ano, o valor total das importações e exportações da China no comércio de mercadorias foi de RMB 23,12 trilhões (R$ 19,8 trilhões), um
aumento de 0,7% face ao mesmo período do ano passado. Desse montante, as exportações foram de 12,71 trilhões de iuans (R$ 10,9 trilhões), um
aumento de 1,8%, e as importações, de 10,41 trilhões de iuans (R$ 8,9
trilhões), uma redução de 0,6%.
As taxas de crescimento das importações e exportações no primeiro,
segundo e terceiro trimestres foram de -6,5%, -0,2% e 7,5% respetivamente, demonstrando uma tendência de evolução que se distancia da queda acentuada no primeiro trimestre para uma estabilização no segundo
trimestre e uma recuperação total no terceiro trimestre.
A participação no mercado internacional tem aumentado continuamente. De acordo com o cálculo dos dados comerciais mensais das principais economias, divulgados pela OMC, de janeiro a julho, a participação
da China no mercado internacional de importações e exportações foi de
12,6%, sendo a participação das exportações de 13,8%, e a participação
das importações de 11,3% – um aumento de 1%, 1,1% e 0,8%, respectivamente, em relação ao ano anterior.
Nos primeiros três trimestres, as importações e exportações totais da
China para países ao longo da Iniciativa Cinturão e Rota foram de 6,75
trilhões de iuans (R$ 5,8 trilhões), um aumento de 1,5%.

Ying Jian

Responsável pela área de alimentos e
produtos agrícolas da CIIE.
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Financeiro

BNDES estende data de consulta pública
para cessão de créditos inadimplentes
São 332 títulos com
mais de 10 anos
de vencimento
oriundos de bancos
já liquidados

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) prorrogou o
prazo final da consulta pública
- que terminaria em 30 outubro
para 9 de novembro - que dá
início ao processo de cessão da
carteira de créditos sub-rogados
inadimplidos, através de leilão.
“O prazo foi postergado com o
objetivo de dar maior visibilidade e transparência ao processo”,
destacou o BNDES em nota
nesta terça-feira.
Os títulos serão vendidos
em leilão pelo critério de
maior valor de oferta. No
caso do BNDES, esse lei-

lão será público e o valor
esperado é, pela experiência
do mercado, uma fração do
valor contábil dos títulos,
dadas suas características.
Esses títulos, conhecidos
no mercado como “não performados” ou “créditos podres”, já foram dados como
perdidos pelo banco nos seus
balanços contábeis, mas demandam custos correntes
para sua manutenção em carteira. Como podem ser vendidos, ainda que por quantias muito menores do que
seu valor original, o BNDES
avalia essa possibilidade.
O objetivo da consulta é
submeter publicamente as
minutas do Edital de Procedimento Competitivo e do
Contrato de Cessão à consideração dos interessados. Os
direitos creditórios vencidos
e não pagos são oriundos de
operações de financiamentos
celebradas por intermédio de
outros agentes financeiros já
liquidados, que foram transferidos para o BNDES por

sub-rogação legal. Ou seja,
como esses bancos tiveram
suas operações encerradas
pelo Banco Central (BC), as
dívidas de operações de repasse que os clientes tinham
com essas instituições foram
transferidas ao BNDES.
Alguns exemplos das instituições financeiras originárias
desses “créditos podres” são
Banco Royal, Banco Santos
Neves, Crefisul e Bancos Santos. Todos são títulos de crédito
sem garantias ou com garantias
reais prejudicadas. Além das
tentativas de abordagem individual dos devedores na época
da sub-rogação, todos eles foram ativamente abordados em
renegociações em 2007, 2009 e
2011, e em condições especiais
incentivadas, em 2015, e agora
em 2020.
Paralelamente, ocorreram
ainda, de forma ininterrupta,
as próprias cobranças judiciais. Nesse período, muitos
desses “créditos podres” foram recuperados e ingressaram no BNDES, mas, pelo

tempo superior a uma década
em que os demais permanecem em inadimplência, esses
títulos foram lançados como
prejuízo no balanço do Banco.
Ao todo, serão leiloadas
as cessões de até 332 contratados de 260 devedores cujo
valor contábil é de R$ 164
milhões. Destes, 212 têm
entre 15 e 19 anos de atraso,
115 contam com mais de 20
anos e apenas 5 possuem entre 10 e 14 anos. Dentre eles,
há 31 que já prescreveram.
Após o fim da consulta pública, se a decisão do Banco
for pelos leilões, haverá lançamento do edital, previsto
para dezembro deste ano,
com abertura do prazo para
qualificação de investidores
interessados até o final de dezembro. No início de janeiro
de 2021 serão divulgados os
investidores qualificados segundo os requisitos do edital.
O BNDES estima que até o
fim de março deverá ser feito
o leilão, conforme o modelo
colocado em consulta.

Admissão de participantes ao Sandbox Regulatório

A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) iniciou
nesta terça-feira o processo de admissão de participantes para o Sandbox
Regulatório, uma iniciativa

que permite que instituições
já autorizadas e ainda não
autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil possam testar projetos inovadores
(produtos ou serviços experimentais) com clientes reais,
sujeitos a requisitos regulatórios específicos.

O termo “sandbox” vem
do inglês “caixa de areia”
e faz alusão ao brinquedo
existente em diversos parques infantis. No âmbito da
regulação, foi uma forma
encontrada para estimular o
processo de inovação e a entrada de novos concorrentes
no setor financeiro, como as
fintechs, por exemplo.
A data estimada para início da participação no Sandbox Regulatório é 3 de maio
de 2021.Neste primeiro processo de admissão, a CVM

selecionará até 7 participantes podendo, em função das
propostas recebidas, aumentar o número de participantes.
A regulamentação ainda
está em fase de construção,
mas não há expectativa de
aporte de recurso financeiro
pelo Banco Central do Brasil
aos participantes do Sandbox Regulatório. O site oficial
ainda está em construção.
As empresas dentro da
sandbox podem desenvolver
seus projetos sem a neces-

sidade de cumprir todos os
requisitos previstos para as
demais empresas do mercado. Mas para isso é preciso
ter a aprovação e o acompanhamento de órgãos como a
CVM e o Banco Central.
No caso do processo aberto pela CVM, a atividade
deve se enquadrar no conceito de modelo de negócio
inovador, ou seja, deve fazer
uso da tecnologia ou desenvolva algum produto ou serviço que ainda não seja oferecido atualmente.

CVM julga a KPMG e a PricewaterhouseCoopers
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) realizará nesta quarta-feira, às15h,
sessão de julgamento dos
processos
sancionadores
envolvendo a KPMG Auditores Independentes por
supostas irregularidades na
condução dos trabalhos de
auditoria das demonstrações
financeiras da Petrobras; e a
PricewaterhouseCoopers.
A sessão é aberta ao público e ocorrerá por videoconferência. Para acompanhar,
basta acessar o link: https://
cloud.netglobe.com.br/webcast/sessao (link para site
externo). Preencha ‘nome’
e ‘e-mail’ para acessar a
sala (não precisa ser o nome
completo).
O
primeiro
processo é o PAS CVM

SEI19957.009227/2017-04
(RJ2017/3970) envolvendo
Bernardo Moreira Peixoto
Neto, KPMG Auditores Independentes e Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
(Continuação da Sessão de
Julgamento suspensa em
25/8/2020).
Segundo a CVM, o processo foi instaurado para
apurar a responsabilidade de
KPMG Auditores Independentes por supostas irregularidades na condução dos
trabalhos de auditoria das
demonstrações financeiras
da companhia aberta Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relativas aos exercícios sociais de 2009, 2010
e 2011 (inobservância de
normas do Conselho Federal
de Contabilidade e falhas na

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1
Assembleia Geral Ordinária - Convocação - São convidados os Srs. Acionistas da Marpar Participações S.A. a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se dia 13 de novembro de 2020, às 16:00 horas, em
sua sede social à Av. Lobo Júnior, 1672, Parte, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre: a) Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em
31 de dezembro de 2019; b) Destinação de Lucros; c) Eleição da Diretoria;
d) Outros assuntos de interesse dos acionistas presentes. Rio de Janeiro,
04 de novembro de 2020. Nelson Cuptchik - Diretor Presidente.

GUARAPARI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 30.234.799/0001-41 - NIRE 33.3.0032740-1
Ata da AGE em 20/10/20. Data, Horário e Local. No dia 20/10/20, às 12h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ.
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, tendo em
vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital
social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa.
Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o aporte na Cia. com emissão de novas
ações ordinárias da Cia.; (ii) a autorização à administração da Cia. para a
prática de todos e quaisquer atos necessários à implementação da matéria
disposta no item ‘i’; e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do
dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o aporte na
Cia. no montante de R$ 53.641.734,00 e a emissão de 53.641.734 novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo iguais às já
existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00, fixado nos termos do art.
170, §1º da Lei das Sociedades Anônimas. O capital social da Cia. passa de
R$ 212.039.830,00 para R$ 265.681.564,00 dividido em 265.681.564 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O preço de emissão pago por
cada ação será alocado às contas de capital social e de reserva de capital
da Cia., na proporção de R$ 0,10 e R$ 0,90, respectivamente. A totalidade das novas ações emitidas serão subscritas e integralizadas, em moeda
corrente nacional, em até 30 dias pelo único acionista Fuji Brasil Partners
I C - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior, CNPJ 29.315.301/0001-96, e administrado pela BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151/19º, Itaim Bibi/SP, CNPJ
23.025.053/0001-62, nos termos do boletim de subscrição constante do Anexo I à presente ata. Em razão da deliberação acima, alterar o art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital
social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 265.681.564,00
dividido em 265.681.564 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) A unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a
tomar todas as providências necessárias à efetivação da deliberação ora
aprovada. (iii) Aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia.,
conforme proposta apresentada, cuja cópia, após lida e rubricada por todos,
foi arquivada na sede social da Cia. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 20/10/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente. Jucerja em
29/10/20 sob o nº 3959734. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

elaboração de relatório circunstanciado), assim como
de seus sócios e responsáveis técnicos Manuel Fernandes Rodrigues de Sousa
(relativo a 2009 e 2010) e
Bernardo Moreira Peixoto
Neto (relativo a 2011) (infração aos arts. 20 e 25, II, da
Instrução CVM 308).
O PAS CVM SEI
19957.006304/2018-47
(RJ2018/4441) refere-se a
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independente e
Marcos Donizete Panassol
(Continuação da Sessão de
Julgamento suspensa em
26/8/2020).
O processo foi Instaurado
para apurar responsabilidade
de PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes e
seu sócio e responsável téc-

nico, Marcos Donizete Panassol, por irregularidades
(inobservância de normas
técnicas de contabilidade e
de auditoria – com redação
vigente à época dos fatos)
na realização de trabalhos de
auditoria independente sobre
as demonstrações financeiras
de 31/12/2012, 31/12/2013 e
31/12/2014 da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (infração aos arts. 20 e 25, II, da
Instrução CVM 308).
De acordo com a CVM,
caso nenhum acusado ou
seus respectivos procuradores constituídos nos autos
manifeste a intenção de participar da sessão, essa será
realizada de forma restrita
por meio de votação em sistema eletrônico, dispensando-se a videoconferência.

ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ 11.421.994/0001-36
Convocação: Convidamos aos Acionistas a comparecerem à AGE, a ser
realizada às 10hs do dia 11/11/20, na sede da Cia., na Rua Joaquim Palhares,
40, 1º andar, Estácio/ RJ, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia:
Examinar, discutir e deliberar sobre: 1. Alteração da razão social da Haztec
Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A. para Orizon Meio Ambiente S.A e
por consequência alteração do Estatuto Social. 2. Alteração do Estatuto Social
e Aditamento ao Acordo de Acionistas da Foxx URE-JP AMBIENTAL S.A..
Documentos oriundos destas transações estão à disposição dos Acionistas
na sede da Cia. RJ, 04/11/2020. Ismar Machado Assaly - Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
DA REGIONAL DE CAMPO GRANDE – RJ.
EDITAL DE 1ª e 2ª LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias,
extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo
CONDOMINIO MORADA DO CAMPO VERDE em face de IVONE
FERREIRA DE AZEREDO, (Processo
nº 0042344
02.2016.8.19.0205), na forma abaixo: A DRA. ANA PAULA
AZEVEDO GOMES, Juíza de Direito Titular na 7ª Vara Cível da
Regional de Campo Grande - RJ, FAZ SABER, aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente á executada: IVONE FERREIRA DE AZEREDO (CPF/
MF sob o n° 713.066.177-15) e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(CGC/MF sob o n°00.360.305/0001-04), na qualidade de Credor
Hipotecário, conforme dispõe o artigo 889, I, V do NCPC :, que no
dia 09/11/2020 às 14:00 horas, será aberto o 1º Leilão Público,
através da plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br,
pela Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na
JUCERJA sob o nº 175, com endereço na Rua República do Líbano
nº 16 Gr. 502 – Centro, Rio de Janeiro/RJ, telefones: (21) 27213828 / (21) 3357-6484, será apregoado e vendido, ACIMA DA
AVALIAÇÃO, ou no dia 11/11/2020, no mesmo horário, pela melhor
oferta, acima de 50% do valor avaliação do imóvel, em
consonância ao art. 891, §único do CPC, que estará aberto na
MODALIDADE ONLINE, obedecendo aos artigos 879 a 903 do
Novo Código Civil, o imóvel descrido e avaliado como segue:
LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL: APARTAMENTO
SITUADO RUA OLINDA ELLIS N° 125, BLOCO 02, APT 103, CAMPO
GRANDE, NA FREGUESIA DE CAMPO GRANDE - VALOR DA
AVALIAÇÃO INDIRETA DO IMÓVEL em R$210.000,00 (duzentos e
dez mil reais). DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em
especial o executado INTIMADO por intermédio do presente
Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida
no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 24
(vinte e quatro) dia do mês de setembro de dois mil e vinte. Para
que produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se
devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha
_____, pela Responsável do Expediente – Ana Carolina de Castro
Tavares_______ (Mat.01/31295), e pela MMa. Dra. Ana Paula
Azevedo Gomes - Juíza de Direito _____.–

n Monitor Mercantil

Patentes premiadas da
China puxam economia
As patentes premiadas da
China geraram enormes benefícios econômicos, impulsionando o desenvolvimento de
alta qualidade da propriedade
intelectual, disse a Administração Nacional de Propriedade Intelectual (Anpi) do país.
Até o final de 2018, projetos
relacionados aos 40 maiores
vencedores do 21º Prêmio de
Patentes da China tinham criado 660 bilhões de iuanes (US$
98,7 bilhões) de receita de vendas, 62,9 bilhões de iuanes em
lucro e 136,3 bilhões de iuanes
em exportações, disse Lei Xiaoyun, funcionário da ANPI em
uma coletiva de imprensa em
Beijing.
Um total de 30 patentes
de invenção e 10 patentes

de design ganharam os prêmios de ouro do 21º Prêmio
de Patentes da China, que é
o principal prêmio do país
para patentes, coorganizado
desde 1989 pela ANPI e pela
Organização Mundial da
Propriedade Intelectual.
De acordo com Lei, a
competição deste ano recebeu um recorde de 2.479
inscrições de patentes.
“Das 766 patentes de invenção premiadas, 62% estão em indústrias emergentes estratégicas e 83% em
indústrias intensivas em patentes”, disse Lei, acrescentando que a maioria dos projetos de patentes premiados
envolve indústrias-chave e
tecnologias essenciais.

Grupo Bradesco Seguros
anuncia novo presidente
A Bradesco Seguros divulgou a nomeação de Ivan
Gontijo como novo presidente do Grupo Segurador.
O executivo assume a posição anteriormente ocupada
por Vinicius Albernaz, que
por motivos pessoais tomou
a decisão de deixar a companhia para assumir novos
desafios.
Antes de ocupar a posi-

ção de presidente do Grupo
Bradesco Seguros, Gontijo
atuava como diretor geral da Bradesco Seguros.
Nascido no Rio de Janeiro,
o executivo atuou ao longo de toda a sua carreira
no segmento segurador e
de instituições financeiras, posicionando-se assim
como um reconhecido especialista no setor.

Modelo de governança do
IRB Brasil RE conta com
suporte de 11 comitês

O novo modelo de governança do IRB Brasil RE
– que tem como foco a aplicação das melhores práticas
globais do setor em controle
institucional e governança –
contará com o suporte de 11
comitês.
Seis deles vão assessorar o
Conselho de Administração
do ressegurador e contam
com 100% de seus membros
externos e independentes. Já
os outros cinco são executivos e, portanto, de suporte à
Diretoria Executiva da empresa. A nova estrutura, que
já entrou em vigor, prevê
uma atuação mais ativa dos
conselheiros no dia a dia da
companhia.
“A implementação dos comitês e da nova estrutura organizacional da companhia
são passos firmes no aperfeiçoamento da governança

do IRB, levando-o ao mais
elevado patamar de controle empresarial e, ao mesmo
tempo, foca na sustentabilidade do negócio. Ao renovar
o Conselho, buscamos nomes de grandes especialistas em temas fundamentais
para a companhia, para que
eles pudessem coordenar
os comitês e contribuir ativamente com essa fase de
ressignificação do IRB, influenciando de fato nas estratégias de longo prazo. Na
gestão, os comitês são executivos e, portanto, têm viés
tático e de resposta imediata
ao mercado, mantendo o alto
padrão e a agilidade no atendimento aos nossos clientes
e com eficiente controle de
riscos”, diz o CEO e presidente do Conselho de Administração, Antônio Cássio
dos Santos.

DE MILLUS S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ 33.115.817/0001-64 - NIRE 33.3-0013236-8
Assembleia Geral Ordinária - Convocação. São convidados os Srs. Acionistas da De Millus S.A. Indústria e Comércio a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se dia 13 de novembro de 2020, às 14:00
horas, em sua sede social à Av. Lobo Júnior, 1672, nesta cidade, a fim de
deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) Demonstrações Financeiras
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) Destinação de Lucros; c) Eleição da Diretoria; d) Outros assuntos de interesse dos acionistas
presentes. Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2020. Guilherme Colonna
Rosman - Diretor Presidente.

Companhia Aberta
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

FATO RELEVANTE
MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290,
sala 101-A, parte, Leblon, CEP 22.430-060 (“Companhia”), com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
sob o NIRE 333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92,
em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e na regulamentação da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), especialmente a Instrução CVM n.º 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento aos fatos
relevantes divulgados pela Companhia em 2 de julho de 2020, 3 de agosto
de 2020, 12 de agosto de 2020, 19 de agosto de 2020, 14 de setembro de
2020 e 15 de setembro de 2020, e ao comunicado ao mercado divulgado
pela Companhia em 17 de julho de 2020, todos relacionados à oferta pública
de aquisição de ações por aumento de participação (“Oferta”) a ser realizada
pela Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. (“Ofertante”), comunica aos
seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, a administração da Companhia recebeu da Ofertante versão
ajustada do laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia por
seu valor justo (“Laudo de Avaliação”), elaborada pela Apsis Consultoria
Empresarial Ltda. (“Avaliador”) no âmbito da Oferta.
Os ajustes no Laudo de Avaliação tiveram como principal objetivo atender a
exigências e solicitações de esclarecimentos formuladas pela CVM por meio
do Ofício n.º 307/2020/CVM/SRE/GER-1, datado de 7 de outubro de 2020,
com relação ao laudo anteriormente disponibilizado em 3 de agosto de 2020.
Ressalta-se que os ajustes não acarretaram alterações nas conclusões ou no
resultado da avaliação do valor justo das ações de emissão da Companhia.
A íntegra do Laudo de Avaliação, em atendimento à regulamentação aplicável, é disponibilizada pela Companhia nesta data nas páginas eletrônicas
da Companhia e da CVM.
A Companhia informa que manterá seus acionistas e o mercado em geral
informados sobre os assuntos aqui tratados, especialmente com relação
a informações relevantes referentes às próximas etapas do processo de
registro da Oferta no âmbito da CVM.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2020.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores
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As small caps estão virando empresas gigantes
Enquanto o índice
Ibovespa atingiu
59%, o SMLL já
aumentou 64%
Desde o fim de março
deste ano, o índice das Small
Caps (SMLL), que reflete os
ativos de menor capitalização na B3, está demonstrando uma recuperação mais
acelerada que a do índice de
preços da bolsa. Enquanto
o índice Ibovespa atingiu
59%, o SMLL já aumentou 64%, explica o CEO da
Trígono Capital - gestora de
recursos independente, especializada em small caps -,
Werner Roger.
As small caps são empresas com valor de mercado
entre R$ 1 bilhão e R$ 10
bilhões. Entre as small caps
com ações na bolsa há grandes varejistas como a Marisa, por exemplo. Há mais de
30 anos no mercado financeiro, Werner Roger explica
que como essas empresas
são menores, acabam sendo
mais ágeis para as tomadas
de decisões.
Na carteira da Trígono
Capital há empresas exportadoras, de commodities
e as que atuam na área de
logística e transporte, bem
menos impactadas pela crise. “Caso da Simpar (antiga
JSL), que não parou e continuou movimentando cargas
e que também aproveitou o
período para fazer aquisições, que já registra alta de
mais de 150%. Ou a Brasil
Agro, que foi beneficiada
pela alta das commodities e
apurou resultado recorde em
junho e agora começa a receber o repasse da diferença
do dólar de quase R$ 4 para
quase R$ 6”, citou o gestor.
Werner Roger explicou à
reportagem do MONITOR
MERCANTIL os fatores que
alavancaram as small caps
na B3 .
A que atribui a procu-

ra maior por esse tipo de
ação?
- A maior procura devese a uma série de fatores.
Não vou colocar em ordem
de importância, mas apenas
enumerá-los: i) maior diversificação setorial; ii) assimetria de valor, pois são menos
cobertas pelos corretoras,
com maior probabilidade
de se encontrar alguma ação
mal precificada do aquelas
com dezenas de corretoras
avaliando e precificando;
iii)empresas menores necessitam menor capital para
crescer; iv) maior possibilidade de eventos de fusões e
aquisições; v) IPOs trazendo muitas empresas novatas
small caps e novos setores;
vi) consultorias e blogueiros
de investimentos focam suas
recomendações em small
caps atraindo este novo público; vi) maior destaque na
mídia no tema small caps
despertando curiosidade e
atenção dos investidores,
vii), desempenho substancialmente melhor das small
caps em relação as empresas
do índice Bovespa; e viii)
Índice Bovespa concentrado
no setor financeiro e Petrobras com perspectivas negativas com investidores buscando diversificar em outros
setores como em small caps,
como varejo, tecnologia,
imobiliária, seguro saúde,
educação etc.
Qual a forma mais interessante de adquirir essas
ações, de forma individual
ou recorrendo aos fundos
de ações?
- É interessante que novos
investidores aprendam a investir através de muita leitura de livros e eventualmente através de cursos. Mas é
pouco provável que tenham
retorno no longo prazo superior aos melhores fundos e
com profissionais com larga
experiência profissional. Eu
recomendo no início alocar
20% em uma carteira própria e 80% em fundos. Com
o passar do tempo, se a carteira própria tiver um rendimento melhor que os fundos,

COOPERATIVA CENTRAL DE TÁXI DO MUNICIPÍO
DO RIO DE JANEIRO – CENTRAL COOP RIO DE JANEIRO
CNPJ nº 15.150.415/0001-19 - NIRE nº3340005186-6
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca as suas associadas, para reunirem-se em Assembléia Geral
Extraordinária a ser realizada em 14 de novembro de 2020, no endereço
Rua Vieira Bueno, n° 68 – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ - nesta
Cidade, às 08h:00, com a presença de no mínimo, 2/3 (dois terços) de
delegados das associadas, em primeira convocação; às 09h:00, com a
presença de metade mais um delegado de suas associadas, em segunda
convocação: às 10h00min com a presença de no mínimo 3(tres) delegados de suas associadas em terceira convocação, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: I –Dividas da entidade, - II Responsabilidade do
Pagamento, III Pontos da Entidade, IV Cessão de Direitos (Incluindo contratos corporativos), Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2020.
José Carlos Moreira Rodrigues
Diretor Presidente.

SALOBO METAIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME n° 33.931.478/0001-94 - NIRE 3330016452-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA REALIZADA EM
21 DE AGOSTO DE 2020. 1. Data, hora e local: No dia 21 de agosto
de 2020, às 16:30 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária
da Salobo Metais S.A. (“Companhia” ou “Salobo”) de forma digital, por
meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus.
2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de
convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei no 6.404/76,
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”)
representada, por seu procurador, Sr. Luiz Gustavo Reche, e a acionista
Docepar S.A. (“Docepar”) representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João
Marcelo de Moura e Cunha, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque
Estrada Regis, que cumprem orientação de voto proferida pelos Diretores
Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Luiz Eduardo Fróes do Amaral
Osorio, conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº
242 de 11/08/2020. Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação
desta assembleia geral e para as deliberações constantes da Ordem do
Dia. 3. Mesa: Sr. Luiz Gustavo Reche - Presidente; Sr. Marcelo Pereira
da Silva - Secretário. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso,
aprovar a ratificação de repasses de recursos aprovados pela Companhia
no exercício de 2019. 5. Deliberações: As acionistas deliberaram, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o que segue: 5.1. A lavratura da
presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do
artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado
a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as
disposições legais em vigor; 5.2. Ratificar os repasses realizados, durante
o exercício social de 2019, pela Salobo, no total de R$7.558.146,00 (sete
milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais) a
projetos com utilização de recursos passíveis de dedução incentivada do IR,
conforme permitido pelas leis abaixo: Lei / Projeto / Estado / Instituição
Beneficiada / Valor do repasse (R$): ESPORTE - Estação Conhecimento
Arari IV - MA - Núcleo de Desenvolvimento Humano e Econômico de Arari
- 950.000,00; FIA - FIA Tucumã - PA - Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - 578.528,00; FIA - Fundo da Infância de Canaã
dos Carajás - PA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- FMDCA - 400.000,00; IDOSO - Fundo do Idoso de Eldorado do Carajás PA - Fundo Municipal do Idoso - 900.000,00; PRONAS - Associação Paulo
de Tarso - MG - Associação Paulo de Tarso - 346.258,42; PRONAS - APAE
de Serra - ES - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Serra
- 232.269,58; PRONON - Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
- MG - Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte - 232.100,00; LEI
FEDERAL DE INCENTIVO À CULTURA - Plano Anual de Atividades FAM
III - PA - Fundação Amazônica de Música - 1.548.101,00; LEI FEDERAL DE
INCENTIVO À CULTURA - Plano Bianual de Atividades da Casa da Cultura
de Canaã dos Carajás - 2020-2021 - PA - Associação Casa da Cultura de
Canaã dos Carajás - 2.370.889,00. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, tendo sido lida,
achada conforme e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pelas
acionistas presentes. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2020. Assinaturas:
Mesa: Luiz Gustavo Reche - Presidente - Assinado digitalmente; Marcelo
Pereira da Silva - Secretário - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A.
p.p. Luiz Gustavo Reche - Assinado digitalmente; Docepar S.A. - João
Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente;
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente.
Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 28/10/2020 sob o nº
00003958656. Protocolo: 00-2020/173128-2. Data do protocolo: 03/09/2020.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

aumentar gradativamente a
carteira própria, mas deixando ainda de 20% a 30% nos
fundos como uma diversificação e para comparar com
a carteira própria como referência.
No conjunto de ações
small caps temos na bolsa
marcas de varejo que tiveram um crescimento grande nos últimos anos como a
Marisa, por exemplo. São
essas empresas mais populares que puxaram o crescimento dessas ações este
ano?
- O mercado se move
principalmente através de
alocação setorial conhecido
como top-down. A queda nas
taxas de juros e perspectiva de aumento do consumo
leva investidores e corretoras de valores privilegiar
tais setores que chamamos
da “moda” como já foi o
imobiliário, proteínas (efeito China), agora tecnologia,
educação e assim por diante,
causando o efeito manada
através do qual investidores
seguem uma mesma orientação.
Mas tal movimento nada
tem a ver com valor real das
empresas, e que acaba por
sobrevalorizar setores como
o que ocorre com varejo e
tecnologia neste momento.
Mudanças na conjuntura
como aumento nas taxas de
juros, mudança nas regras no
financiamento da educação
como no FIES ou mesmo
efeitos da pandemia como
no setor de turismo, aviação
e shopping centers causam
o efeito inverso, com investidores fugindo em massa
destes setores.
A desvalorização das
ações causa vendas ainda
mais aceleradas. No varejo
e tecnologia, como exemplo
contrário, a rápida aceleração e intensidade da valorização das ações estimulam o
efeito manada nas compras,
catalisando ainda mais compras. Isso porque os investidores acreditam que este
movimento será contínuo.
Porém, há uma total irracio-

nalidade, pois os preços não
possuem relação ao valor
real ou como chamamos, intrínseco das empresas.
Que segmentos hoje na
bolsa dentro dessa categoria estão atraindo mais investidores?
- Como comentamos, varejo e tecnologia, principalmente, mas o câmbio poderá
trazer fluxo para empresas
exportadoras e/ou com receitas dolarizadas, típico
das commodities, incluindo
agronegócio.
Qual o perfil do investidor das small caps?
-Existe todo tipo de investidor. Desde o sofisticado
como institucional que busca
nichos ou segmentos alternativos como private equity
e small caps, alocando parte
dos recursos para estes segmentos, até alocadores que
recomendam diversificação
em small caps ou fundos
de dividendos, pessoas físicas, desde iniciantes como
comentamos acima, como
investidores bastante sofisticados e experientes que conseguem fazer uma boa avaliação de empresas e de fato
investem nestas empresas.
Que segmentos para investimento nesta categoria
a Trígono Capital nos recomenda hoje?
-Na Trigono, usamos o
método de bottom-up, ou
seja, partimos dos resultados
ou valor das empresas e não
a busca de exposição setorial como faz a maior parte
do mercado. Desde 2015,
privilegiamos empresas exportadoras, com receitas em
moeda estrangeira, estrutura
de capital muito forte para
enfrentar crises. Governo
Dilma, recessão, processo
de impeachment, eleições no
Brasil, dúvidas sobre governabilidade e reformas, disputa comercial entre Trump
e China e pandemia, e ainda prosseguimento ou não
das reformas nos levaram a
manter esta estratégia.
Consideramos o dólar
a mãe de todos os hedges,
tanto no Brasil como no

REQUERIMENTO DE LICENÇA
PIT STOP POSTO DE SERVIÇOS LTDA., CNPJ 00.622.706/0001-95,
torna público que requereu à Secretaria Municipal de Conservação e
Meio Ambiente – SMCA, através do processo nº. 14/200.442/2020, a
obtenção da Licença Municipal de Operação para comércio varejista de
combustíveis para veículos automotores, localizado na Avenida Brasil,
9107, Penha, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 21.030-000.

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS BARRA MANSA S.A.
CNPJ: 10.840.738/0001-10
AUDITORIA AMBIENTAL
A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS BARRA MANSA S.A., torna
público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 25/08/2020,
Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019 para Operar Central de
Tratamento de Resíduos – CTR (até 950t/dia) em área construída com 87.315
m2 referentes às fase 1, 2 (2A e 2B) e 3 (3A e 3B) para disposição de resíduos
provenientes do Estado do Rio de Janeiro e de municipios localizados nas divisas
com os Estados de São Paulo e Minas Gerais, de origem residencial, comercial,
varrição e industrial não-perigosos (Classe II), recepção e armazenamento
temporário via câmara fria, de resíduos se serviços de saúde (grupos A, D e
E) oriundos dos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, e recebimento
de resíduos de construção civil para uso interno. Informa que este estará à
disposição para consulta na Estrada Bananal, 6570 – Cotiara no Município de
Barra Mansa, no período de 21/10/2020 a 20/11/2020, no horário das 10h às 15h.
Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta no
endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/511764/2011)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA REGIONAL DE CAMPO GRANDE - RJ
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias,
extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo
CONDOMÍNIO MORADA DO CAMPO VERDE que move em face
de PAULO ROBERTO FERNANDES GONÇALVES E GRAÇA
APARECIDA LOURENÇO OLIVEIRA GONÇALVEZ (processo nº
0011088-90.2006.8.19.0205), na forma abaixo: A DRA. BIANCA
FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza de Direito Titular
na terceira Vara Cível da Regional de Campo Grande, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, Especialmente aos Executados: PAULO
ROBERTO FERNANDES GONÇALVES (CPF: 882.536.197-15) E
GRAÇA APARECIDA LOURENÇO OLIVEIRA GONÇALVEZ (CPF:
006.865.617-32), e ao Credor Hipotecário: CAIXA ENCONÔMICA
FEDERAL que no dia 09/11/2020 às 14:30 horas, será aberto o 1º
Leilão Público, através da plataforma de leilões:
www.facanhaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública CRISTINA
FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, com endereço
na Rua República do Líbano nº 16 Gr. 502 – Centro, Rio de Janeiro/
RJ, telefones: (21) 2721-3828 / (21) 3357-6484, será apregoado
e vendido, ACIMA DA AVALIAÇÃO, ou no dia 11/11/2020, no mesmo
horário, pela melhor oferta, acima de 60% do valor avaliação do
imóvel, em consonância ao art. 891, §único do CPC, que estará
aberto na MODALIDADE ONLINE, obedecendo aos artigos 879 a
903 do Novo Código Civil, o imóvel descrido e avaliado como
segue: AUTO DE AVALIAÇÃO, NA FORMA ABAIXO– Condomínio
do Edifício morada do campo verde Imóvel localizado na Rua
Olinda Ellis n° 125 – Bloco 02 – Apartamento n° 203 – Bairro
Campo Grande, Rio de Janeiro. AVALIO – Indiretamente caso
V.Exa, entenda viável inclusive a fração ideal de 1.000/384.000
do respectivo terreno e o direito a vaga de garagem e R$
180.000,00, sendo atualizado até a presente data por
R$255.878,83. DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em
especial o executado INTIMADO por intermédio do presente
Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida
no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 24
(vinte e quatro) dia do mês de setembro de dois mil e vinte. Para
que produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se
devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha
_____, pelo Responsável do Expediente – Valeria Ribeiro de
Oliveira da Silva _______ (Mat.01/15729), e pela MMa. Dra. Bianca
Ferreira do Amaral Machado Nigri - Juiza de Titular _____.

Werner Roger: ‘Recomendo no início alocar
20% em uma carteira própria e 80% em fundos’
exterior. Desta forma empresas se alguns setores específicos ficaram bastante
descontadas em relação aos
resultados já neste ano, mas
principalmente para 2021 e
em anos a frente se o câmbio
prosseguir neste patamar.
O setor industrial voltado para máquinas pesadas,
caminhões e tratores está
indo muito bem, e deverá se
beneficiar indiretamente do
agronegócio; o próprio agronegócio mas focado em açúcar e etanol, silos e produção
agrícola; alguns segmentos
de mineração, metalurgia,
químicos, petroquímicos e
celulose e logística rodoviária que acaba se beneficiando de todos estes setores indiretamente. Também temos
posições pontuais em empresas ligadas ao gás (novo
marco regulatório) e energia

elétrica, ligadas às distribuidoras privatizáveis.
Evitamos varejo (sobrevalorizado), shopping centers, educação e financeiro
(incertezas em relação à
pandemia e efeito fintechs,
além da concorrência de
bancos digitais associados à
queda de juros e aos preços
dos serviços bancários), proteínas (consumidoras), e tecnologia (falta de visibilidade, mudanças tecnológicas,
sobre precificação).
E principalmente fugimos
de empresas com problemas
relacionadas a ESG, independente de preços. Princípios e ética são independentes de preços. Corrupção,
agressão ao meio ambiente,
má governança e desrespeito a sociedade não devem
ser toleradas em hipótese ou
preço algum.

Preços do petróleo sobem
em dia de expectativa no
campo político mundial
Os preços do petróleo
avançaram cerca de 2%
nesta terça-feira, seguindo os movimentos de alta
em outros mercados financeiros no dia das eleições
presidenciais dos Estados
Unidos. Os operadores se
preparem para um cenário
de volatilidade dependendo
do resultado da votação e
à medida que o número de
casos de coronavírus aumenta no mundo, gerando
temores quanto à demanda
por combustíveis, informou a Reuters.
Os contratos futuros do
petróleo Brent fecharam em
alta de 0,74 dólar, ou 1,9%, a
39,71 dólares por barril, enquanto o petróleo dos EUA
(WTI) avançou 0,85 dólar,
ou 2,3%, para 37,66 dólares
o barril.
As movimentações no
preço do petróleo ocorrem
antes da divulgação de dados que devem apontar um
aumento de 900 mil barris
nos estoques da commodity
nos EUA na última semana,
após uma alta de 4,3 milhões
de barris na semana anterior.

O Instituto Norte-Americano de Petróleo (API, na
sigla em inglês), um grupo
da indústria, divulgará seus
números de estoque ainda
nesta terça-feira, enquanto
os dados oficiais do governo
dos EUA serão publicados
nesta quarta-feira.
Após uma rancorosa campanha presidencial que expôs as profundas divisões
políticas dos EUA, os norteamericanos foram às urnas
nesta terça para escolher
entre o presidente Donald
Trump e o desafiante Joe
Biden para liderar o país, assolado pela pandemia, pelos
próximos quatro anos.
“As eleições estão dominando os mercados hoje. O
petróleo sobe... O sentimento geral parece ser de que
um resultado final possa vir
já amanhã”, disse Robert
Yawger, diretor de Futuros
de Energia do Mizuho em
Nova York, destacando que
uma “onda” democrata poderia resultar em um enorme
pacote de estímulos, algo
que seria positivo para o petróleo.
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Mercado futuro de moedas estrangeiras cresceu este ano 300%

Eurusd foi o par
de moeda mais
negociado nos
últimos meses

O mercado futuro, que são
contratos de compra e venda
padronizados, com data futura
de vencimento, registrou crescimento de até 300% no Brasil este ano, referente ao volume de negociações nos pares
de moedas estrangeiras contra o dólar norte-americano,
comparado a 2019, segundo a
Infinox Capital, formadora de
preços no Brasil.
Segundo Victor Hugo Cotoski, gestor de novos negócios e marketing da Infinox,
o par de moeda mais negociado foi o Eurusd-EUP cod.
futuro na B3. O par de moeda de dólar norte-americano
por euro levou destaque para
o crescimento, no qual foi

mais negociado na B3, entre
janeiro e setembro de 2020.
O Euro/Dólar é o principal
par de moedas no mercado
cambial do Forex. O Eurusd
refere-se à taxa de câmbio do
euro face ao dólar dos EUA.
Nesta terça-feira, 1 Euro era
igual a US$ 1,17.
Em relação aos contratos,
o gestor explica que cerca de
10 negócios foram feitos em
média por dia, no primeiro
mês do ano, e chegando a
negociar mais de 600 contratos também em um único
pregão no mês de agosto. O
par de moeda chegou a ser
cotado a US$ 1,06, no meio
da pandemia e a atingiu a
marca de US$ 1,19 no início
de setembro.
“A proteção e procura por
capital seguro e moeda segura são os principais pontos
levados em consideração
para os dados mencionados anteriormente”, afirma
Cotoski. Ele cita que cerca
de 120 mil contratos foram

abertos no último ano, considerando todos os pares de
moedas. “Em janeiro, não
havia formadores de mercado nos pares de moedas da
B3. Com a nossa entrada,
o crescimento em território nacional aumentou, e a
confiança dos investidores
aumentaram com a liquidez
nos contratos”, explica.
“Somente na maior bolsa
de futuros do mundo, a CME,
novos recordes foram registrados com mais de 5 milhões
de contratos abertos em média
por dia na exchange, quando
comparado com cerca de 9
mil contratos feitos diariamente no Brasil. Com isso,
ainda há muito espaço para
crescimento”, diz Cotoski.
Exterior
O gestor explica que há
uma grande volatilidade no
mercado e procura por outros ativos de refúgio no exterior, o que leva o “dinhei-

ro” a circular, comprando e
negociando moedas. “Vale
lembrar que a injeção de
estímulos por governos aumenta a quantidade de capital em circulação, causando
o crescimento no volume em
‘trocas’ de moedas. Um fundo brasileiro precisa comprar bonds americanos, por
exemplo, logo tem a necessidade de comprar dólares,
fazendo uma operação de
troca”, explica o gestor de
novos negócios e marketing
da provedora de liquidez.
Segundo Cotoski, caso algum banco no exterior queira vender suas posições em
ações brasileiras e retornar
ao seu país para comprar títulos do governo, os bonds,
ele precisará vender reais e
comprar dólares, resultando
em mais negócios no mercado de FX.
Mercado futuro
Basicamente, os contra-

tos futuros de moedas negociados no exterior são
os mesmos negociados no
Brasil. Entre suas semelhanças, estão: o tamanho
de contrato, vencimento,
variação e preços. Já a diferença está centralizada no
horário de negociação. No
exterior são 24h por dia e
7 dias por semana, com um
pequeno intervalo de 15
minutos no fechamento do
dia, no Brasil a bolsa funciona de segunda a sexta
das 09h às 18h.
Os custos para negociarem são muito parecidos
e em alguns momentos
iguais, os chamados spreads. Portanto, o gestor ou o
investidor que for negociar
no exterior deve ficar atento às margens de garantia
que as corretoras/bancos
internacionais irão solicitar, e com a flutuação do
câmbio.
“A partir do momento
que você, por exemplo, en-

via uma quantidade ‘x’ de
dólar ao exterior, estará sujeito a variação cambial,
tanto negativa quanto positiva, isso gera mais custos
com hedge, a proteção, e
com maiores necessidades
de margens no exterior,
pois negociando em território nacional, fundos e bancos podem cruzar suas margens com produtos que já
possuem localmente, como
títulos privados ou do governo”, explica Cotoski.
Fundada em 2009 pelo
CEO Robert Berkeley, a Infinox Capital é uma formadora de mercado, especialista em moedas, promovendo
a liquidez para comunidade
de trading global na Europa,
Estados Unidos e América
Latina. Com origem britânica, a corretora possui escritórios em Londres, Lisboa
e Johanesburgo. No Brasil,
atua com a formação de mercado futuro, atrelada a bolsa
de valores, B3.

Campos Neto cita como notícias fiscais ao falar de juros
O presidente do Banco
Central, Roberto Campos
Neto, cunhou nesta terçafeira o termo “notícias
fiscais” ao falar da inclinação recente na curva de
juros. Ele fez uma apresentação por videoconferência com a Associação
Comercial de São Paulo

(ACSP) e que foi divulgada à imprensa.
Nesta terça-feira, foi
divulgada a ata da última
reunião do Copom. Na semana passada, foi decidida a manutenção da taxa
básica de juros em 2% ao
ano.“O Copom entende
que a conjuntura econô-

REQUERIMENTO DE LICENÇA
CARBAT DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA DO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., CNPJ 29.456.787/0001-82, torna público
que requereu à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente –
SMCA, através do processo nº. 14/200.436/2020, a obtenção da Licença
Municipal de Operação para comércio varejista de combustíveis para
veículos automotores, localizado na Estrada Três Rios, 2141, Jacarepaguá,
Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.740-000.

JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ Nº 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 21 de outubro
de 2020, na sede social da Companhia, na Praça Quinze de Novembro, nº
20, sala 602, Sup. R. Mercado, 12, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes
do Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, em conformidade com o disposto no §4º do Artigo 124 da
Lei 6404/76, conforme alterada. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 11, caput do Estatuto Social, o Sr. Marco Antônio
Resende Faria, que convidou a mim, Srta. Mariana Sant’Anna Magalhães,
para secretariá-lo. ORDEM DO DIA: Proposta de constituição de cessão
fiduciária e alienação fiduciária (“Garantias”) no âmbito da 1ª Emissão de
Debêntures da Companhia, e compartilhamento de referidas Garantias
entre os debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures de Janaúba e da 2ª
Emissão de Debêntures da Companhia. DELIBERAÇÃO: Após a discussão da matéria, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições ou ressalvas, deliberaram no âmbito da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Janaúba Transmissora
de Energia Elétrica S.A. (“1ª Emissão de Janaúba”), aprovar a outorga, pela
Companhia, de (1) cessão fiduciária, em caráter irrevogável e irretratável,
em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, (i) da
totalidade dos direitos creditórios emergentes do Contrato de Concessão
de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 15/2017-ANEEL, celebrado em 10 de fevereiro de 2017, entre a União, representada
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e a Companhia, e
seus posteriores aditivos (“Contrato de Concessão”); (ii) da totalidade dos
direitos creditórios provenientes do Contrato de Prestação de Serviços de
Transmissão nº 020/2017, firmado entre a Emissora e a ONS (“ONS Janaúba”), em 07 de abril de 2017, e seus posteriores aditivos (“CPST Janaúba”);
(iii) todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não,
da Companhia que possam ser objeto de cessão fiduciária de acordo com
as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes do Contrato de
Concessão, do CPST, ou decorrentes, a qualquer título, da prestação de
serviços de transmissão de energia elétrica pela Companhia, compreendendo, mas não se limitando: (I) o direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar exigíveis
e pendentes de pagamento pelo poder concedente à Companhia, incluído
o direito de receber todas as indenizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de Concessão; e (II) os direitos creditórios
da Companhia, provenientes da prestação de serviços de transmissão de
energia elétrica, previstos no Contrato de Concessão e no CPST, inclusive
a totalidade da receita proveniente de prestação dos serviços de transmissão; (iv) os direitos creditórios de conta vinculada na qual serão depositados
todos os recursos provenientes dos direitos cedidos nos itens (i), (ii) e (iii)
deste item (“Cessão Fiduciária”); a ser compartilhada com os debenturistas
da 2ª Emissão de Debêntures Janaúba, nos termos e condições a serem
estabelecidos no “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos debenturistas da 1ª Emissão
de Janaúba e dos debenturistas da 2ª (segunda) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública,
com esforços restritos de distribuição, da Janaúba Transmissora de Energia
Elétrica S.A. (“Contrato de Cessão Fiduciária” e “2ª Emissão de Debêntures Janaúba”, respectivamente); (2) alienação fiduciária a ser constituída
sobre a totalidade das ações de emissão da Companhia e de titularidade
da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA”) em favor dos
Debenturistas da 1ª Emissão de Janaúba (“Alienação Fiduciária de Ações”
e em conjunto com a Cessão Fiduciária, “Garantias”), a ser compartilhada
com os debenturistas da 2ª Emissão de Debêntures Janaúba, nos termos
e condições a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Contrato
de Alienação Fiduciária e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a TAESA,
o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos debenturistas da
1ª Emissão de Debêntures Janaúba e dos debenturistas da 2ª Emissão
de Debêntures Janaúba, e a Companhia (“Contrato de Alienação Fiduciária”); (3) cessão fiduciária, em favor dos Debenturistas da 1ª Emissão de
Debêntures Janaúba, sobre a conta de pagamento a ser constituída, onde
deverão ser mantidos um saldo mínimo correspondente a, pelo menos, o
valor da próxima parcela do Valor Nominal Atualizado das Debêntures da
1ª Emissão acrescido do valor da próxima parcela da Remuneração da 1ª
Emissão, nos termos e condições a serem estabelecidos no Contrato de
Cessão Fiduciária; e (4) cessão fiduciária, em favor dos debenturistas da
2ª Emissão de Debêntures Janaúba, sobre a conta de pagamento a ser
constituída, onde deverão ser mantidos um saldo mínimo correspondente
a, pelo menos, o valor da próxima parcela do Valor Nominal Atualizado das
Debêntures da 2ª Emissão acrescido do valor da próxima parcela da Remuneração da 2ª Emissão, nos termos e condições a serem estabelecidos
no Contrato de Cessão Fiduciária podendo, para tanto, celebrar e/ou firmar
quaisquer contratos, escrituras, instrumentos ou documentos, bem como
aditamentos ou substituições, sem prejuízo de outras garantias que venham
a ser outorgadas pela Companhia aos Debenturistas da 1ª Emissão. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
trabalhos. Em seguida, lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Sr. Marco Antônio Resende Faria,
Presidente. Srta. Mariana Sant’Anna Magalhães. Acionistas: Transmissora
Aliança de Energia Elétrica S.A. e Marco Antônio Resende Faria. Confere
com a original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 21 de outubro de
2020. Mariana Sant’Anna Magalhães - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 27/10/2020 sob o nº
00003958170. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

mica continua a prescrever estímulo monetário
extraordinariamente elevado, mas reconhece que,
devido a questões prudenciais e de estabilidade financeira, o espaço remanescente para utilização
da política monetária, se
houver, deve ser peque-

no”, destacou o texto.
O Comitê considera
adequado o atual nível de
estímulo monetário que
vem sendo produzido pela
manutenção da taxa básica de juros em 2,00% a.a.
e pelo forward guidance
adotado em sua 232ª reunião, segundo o qual o

Copom não pretende reduzir o grau de estímulo
monetário desde que determinadas condições sejam satisfeitas.
O Copom avalia que essas condições seguem satisfeitas: as expectativas
de inflação, assim como
as projeções de inflação

de seu cenário básico, encontram-se significativamente abaixo da meta de
inflação para o horizonte
relevante de política monetária; o regime fiscal
não foi alterado; e as expectativas de inflação de
longo prazo permanecem
ancoradas.

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ/ME nº 06.057.223/0001-71 – NIRE 33.3.0027290-9
Edital de Convocação
Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional
em Quatro Séries, para Distribuição Pública com Esforços
Restritos, da Sendas Distribuidora S.A.
Ficam convocados os Srs. Titulares das debêntures (“Debenturistas”) da
1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional em Quatro Séries,
para Distribuição Pública com Esforços Restritos da Sendas Distribuidora S.A.
(“Companhia”, “Emissão” e “Debêntures”, respectivamente) para se reunirem em
Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I,
do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor
(“Lei das Sociedades por Ações”), e das Cláusulas 7.2 e 7.2.1 do Instrumento
Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Quatro Séries, para
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Sendas Distribuidora S.A.,
celebrado em 9 de agosto de 2019 (“Escritura de Emissão”), a ser realizada em
primeira convocação, de forma exclusivamente digital e remota, inclusive
para fins de voto, no dia 19 de novembro de 2020, às 14 horas, através de
plataforma digital Cisco WebEx Events, conforme Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), nº 625 de 14 de maio de 2020 (“ICVM 625”),
para examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes itens da Ordem do Dia:
(i) Autorizar previamente a não configuração da hipótese de vencimento
antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 4.12.1, item “(vi)”, da
Escritura de Emissão, no contexto da realização da operação de cisão parcial
da Companhia e de sua controladora integral CBD, conforme descrita em fato
relevante da CBD publicado em 09 de setembro de 2020 (“Operação”), sendo
certo que a referida Operação implica necessariamente na abertura de capital
da Companhia; (ii) Autorizar a liberação da garantia fidejussória prestada
pela CBD no âmbito da Emissão (“Liberação da Fiança”), sendo certo que tal
liberação será efetuada somente quando da efetiva realização da Operação,
ficando a Companhia obrigada a notificar a Pentágono S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) imediatamente a respeito
da realização da Operação; (iii) a majoração das taxas de Remuneração
das Debêntures, previstas nas Cláusulas 4.10.2, 4.10.2.5, 4.10.3, 4.10.3.5,
4.10.4 e 4.10.5 da Escritura de Emissão, a valer a partir do terceiro dia útil
posterior da respectiva deliberação pelos Debenturistas até a Data de
Vencimento das Debêntures, conforme propostas de redação do aditamento
à Escritura de Emissão disponibilizado pela Companhia, em seu site
www.gpari.com.br, aos Debenturistas e que, caso aprovadas, serão refletidas
integralmente no aditamento à Escritura de Emissão e terão vigência imediata,
a partir da respectiva deliberação pelos Debenturistas; (iv) autorizar a criação
de evento de pagamento de Remuneração das Debêntures no terceiro dia útil
posterior à respectiva deliberação pelos Debenturistas, alterando, assim,
as Cláusulas 4.10.2.2, 4.10.3.2 e 4.10.4.2 da Escritura de Emissão e terão
vigência imediata, a partir da respectiva deliberação pelos Debenturitas; (v) a
alteração das Cláusulas 4.9.2, 4.12.1, 4.12.3, 4.12.3.1, 4.13 e 4.15 da Escritura
de Emissão, em razão da eventual realização da Operação e da Liberação
da Fiança, conforme propostas de redação do aditamento à Escritura de
Emissão a ser disponibilizado aos Debenturistas e que, caso aprovadas, serão
refletidas integralmente no aditamento à Escritura de Emissão, conforme
proposta de redação do aditamento à Escritura de Emissão disponibilizado
aos Debenturistas, pela Companhia, em seu site www.gpari.com.br, sendo
certo que a Liberação da Fiança será efetuada somente quando da efetiva
Operação; (vi) a exclusão das Cláusulas 1.2, 2.1.3.3, 4.8 e do item “xiii” da
Cláusula 5.1 da Escritura de Emissão, em razão da eventual realização da
Operação e da Liberação da Fiança, assim como das Cláusulas 4.14, 4.18
da Escritura de Emissão, tendo em vista que os eventos descritos em tais
cláusulas já ocorreram ou perderão sua a eficácia em consequência da
realização da Operação, com a consequente renumeração das Cláusulas e
itens remanescentes, conforme proposta de redação do aditamento à Escritura
de Emissão disponibilizado aos Debenturistas, pela Companhia, em seu site
www.gpari.com.br, e que, caso aprovadas, serão refletidas integralmente no
aditamento à Escritura de Emissão, sendo certo que a Liberação da Fiança
será efetuada somente quando da efetiva Operação; e (vii) autorização para a
Companhia, em conjunto com o Agente Fiduciário, firmar todos os documentos
aplicáveis, os quais terão vigência imediata, a partir da respectiva deliberação
pelos Debenturistas, incluindo o Aditamento à Escritura de Emissão, de
forma a refletir o teor das deliberações aprovadas na presente Ordem do
Dia. Informações Gerais: A AGD será realizada através da plataforma
digital Cisco WebEx Events, com link de acesso a ser disponibilizado
pela Companhia àqueles Debenturistas que enviarem os documentos de
representação, para os endereços eletrônicos captacao.gpa@gpabr.com
e contencioso@pentagonotrustee.com.br, até o horário de início da AGD.
Nos termos da ICVM 625, além do voto via sistema eletrônico durante a AGD,
a Companhia admitirá o envio de voto a distância, mediante preenchimento e
envio da instrução de voto. Para os fins acima, conforme artigo 4º da ICVM 625
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa
física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou,
caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou
(ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do
Debenturistas; e b) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou
contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento
societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou
(ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Debenturista. Tanto
os documentos representação dos Debenturistas quanto as instruções
de voto devem ser enviados nos referidos e-mails, até o horário de início
da realização da AGD. As informações completas, bem como os documentos
relacionados às matérias constantes deste edital, incluindo a instrução de voto
à distância, estão detalhadas no endereço da Companhia informado acima,
bem como no website (https://www.assai.com.br/informacoes-financeiras).
A Companhia e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar
esclarecimentos aos Debenturistas no que diz respeito à presente convocação
e à AGD.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
Sendas Distribuidora S.A.

USEM RJ
União dos Servidores do Estado e Municipios do Rio de Janeiro: ConvocaçãoAGE
Nos termos do art. 32, II do Estatuto da USEM RJ – União dos Servidores do Estado e
Municipios do Rio de Janeiro, vem através do presente edital, convocar os associados
quites com suas obrigações estatutárias, os membros dos conselhos Fiscal e Diretoria,
para se reunirem em AGE, na sua sede na Rua Alcântara Machado, 36, sala 1201,
12 andar, CEP 20.081-010, Centro, Rio de Janeiro/RJ, que se realizará no dia 19 de
novembro de 2020, às 10:30h, em primeira chamada, com presença de 50% mais
1 dos associados, e às 11:00h, em segunda e última chamada com número mínimo de
pessoas presentes, para discussão e deliberação, nos termos do artigo 29, V do Estatuto
da USEM RJ, em razão de sua vacância definitiva, acerca da eleição do novo Diretor(a)
Presidente, em substituição ao Sr. Carlos Candido Cardoso, falecido em 04/08/2020,
que deverá cumprir seu mandato até o término do seu antecessor, que se dará na
AGO do ano de 2025.
Rio de Janeiro/RJ, 19/10/ 2020. - Enio Miraglia da Silveira - Vice-Presidente

GUARATIBA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 30.234.813/0001-07 - NIRE 33.3.0032720-7
Ata da AGO em 2/09/20. Data, Horário e Local. No dia 2/09/20, às 12h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ.
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos
do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença
de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Ordem
do Dia. Deliberar sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da
Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e
as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo
em 31/12/19; (ii) a destinação dos resultados apurados no exercício retro
mencionado; (iii) a fixação da remuneração dos membros da Diretoria; e (iv)
outros assuntos de interesse social. Deliberações. Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e
por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da
Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e
as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo
em 31/12/19, publicados em 26/08/20 no DOERJ e no Monitor Mercantil.
(ii) Considerando o prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/19
no valor de R$ 2.157.000,00, aprovar a destinação do montante integral
para a conta de prejuízos acumulados da Cia. (iii) Fixar a remuneração
anual global dos administradores para o exercício social de 2020 em até R$
100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de
representação dos administradores, nos termos do Art. 152, caput, da Lei
6.404/76. (iv) Outros assuntos do interesse social: a) Registrar que todos
os acionistas receberam material de apoio para a Assembleia, em que
constam o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras da Cia.
e o Parecer dos Auditores Independentes. A unanimidade dos presentes
aprovou integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada
por todos para o arquivo na sede social; e b) Por fim, a unanimidade dos
presentes autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências
necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata.
Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada
por todos os presentes. RJ, 2/09/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa
- Presidente. Jucerja em 29/10/20 sob o nº 3959979. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

GUARATIBA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 30.234.813/0001-07 - NIRE 33.3.0032720-7
Ata da AGE em 20/10/20. Data, Horário e Local. No dia 20/10/20, às 12h,
na sede social da Cia, na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ.
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, tendo em
vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital
social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa.
Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o aporte na Cia. com emissão de novas
ações ordinárias da Cia.; (ii) a autorização à administração da Cia. para a
prática de todos e quaisquer atos necessários à implementação da matéria
disposta no item ‘i’; e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social.
Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem
do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar aporte na
Cia., no montante de R$ 53.397.128,00 e a emissão de 53.397.128 novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo iguais às já
existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00, fixado nos termos do art.
170, §1º da Lei das S.A., de forma que o capital social da Cia. passa de
R$ 211.758.819,00 para R$ 265.155.947,00 dividido em 265.155.947 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O preço de emissão pago
por cada ação no âmbito do aumento de capital será alocado às contas
de capital social e de reserva de capital da Cia., na proporção de R$ 0,10
e R$ 0,90, respectivamente. A totalidade das novas ações emitidas serão
subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 30 dias
pela única acionista Guarapari Participações S.A., com sede na Rua Alcindo
Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ 30.234.799/0001-41, nos termos
do boletim de subscrição constante do Anexo I à presente ata. Em razão
das deliberações acima, alterar o art. 5º do Estatuto Social, que passará a
vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente
subscrito e integralizado, é de R$ 265.155.947,00 dividido em 265.155.947
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii) A unanimidade dos
presentes autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências
necessárias à efetivação da deliberação ora aprovada. (iii) Aprovar a
reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia., conforme proposta
apresentada, cuja cópia, após lida e rubricada por todos, foi arquivada na
sede social da Cia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como
nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os
trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 20/10/20.
Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente. Jucerja em 29/10/20 sob o nº
3959668. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

