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Despesas de planos de saúde aumentam 
71% enquanto preços sobem 90%
Número de exames 
solicitados cresce e o 
de beneficiários cai

Em cinco anos, as despesas 
do setor de planos de saúde 
médico-hospitalares registraram 
crescimento de 70,8%. É o que 
mostra a “Análise Especial do 
Mapa Assistencial da Saúde Su-
plementar no Brasil entre 2014 
e 2019”, publicação do Instituto 
de Estudos de Saúde Suplemen-
tar (IESS). No intervalo anali-
sado, os gastos com a assistên-
cia passaram de R$ 105 bilhões 
para R$ 179 bilhões.

No mesmo período, o valor dos 
planos de saúde individuais tive-
ram aumento de 90%, segundo da-
dos da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Esses planos 
têm os aumentos regulados pela 
ANS e por isso sofrem reajustes in-
feriores aos dos planos de pequenas 
e médias empresas.

“Observamos que houve aumen-
to de 28,1% no número de procedi-
mentos por beneficiário e de 37,7% 
do gasto per capita” no período, 
aponta José Cechin, superintenden-

Número de exames por beneficiário aumentou 37,7%

te executivo do IESS. “Isso cor-
responde a um salto de 14 exames 
complementares por beneficiário 
em 2014, por exemplo, para 19 em 
2019.

 Além disso, as despesas com tera-
pias e outros atendimentos ambulato-
riais mais que dobraram, registrando 
aumento de 150% e 107,4%, respec-
tivamente”, completa o especialista. 

Ele ainda lembra que, no mesmo in-
tervalo de tempo, o número de bra-
sileiros com planos de saúde foi de 
50,1 milhões para 47 milhões, redu-
ção de 6,1%. Página 5

Assessora de 
Flávio Bolsonaro 
admite que 
devolvia salário

O depoimento de Luiza 
Souza Paes, ex-assessora do 
então deputado estadual e 
hoje senador Flávio Bolsona-
ro, confirma que ela devolvia 
90% dos vencimentos que 
recebia da Assembleia Le-
gislativa (Alerj). Luiza Paes 
admitiu ao Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Janei-
ro (MPRJ) que nunca atuou 
como funcionária do filho do 
presidente Jair Bolsonaro.

O depoimento foi obtido 
pelo jornal O Globo. É a pri-
meira vez que um assessor 
do filho 01 admite que era 
fantasma e participava do 
esquema conhecido como ra-
chadinha. O MPRJ, por meio 
da Subprocuradoria-Geral 
de Justiça de Assuntos Cri-
minais e Direitos Humanos 
(Subcrim/MPRJ), ajuizou, 19 
de outubro, junto ao Órgão 
Especial do Tribunal de Jus-
tiça do Rio (TJRJ), denúncia 
contra o senador.

Além de Flávio Bolso-
naro foram denunciados 
Fabrício José Carlos de 
Queiroz e outros 15 inves-
tigados, pela prática dos 
crimes de organização cri-
minosa, peculato, lavagem 
de dinheiro e apropriação 
indébita, ocorridos entre 
os anos de 2007 e 2018.

Como o sistema do TJRJ 
não permite o encaminha-
mento direto de peças pro-
cessuais a desembargadores 
que se encontram de férias, 
a denúncia foi redistribuída 
e nesta terça-feira, com o re-
torno das atividades regula-
res do desembargador relator 
que está prevento (art. 83 do 
CPP), a mesma foi enviada a 
ele.

Em seu depoimento, Luiza 
Paes afirmou que conhecia 
outros casos de pessoas no-
meadas, mas que não traba-
lhavam. Citou os nomes das 
duas filhas de Fabrício Quei-
roz, Nathália e Evelyn, além 
de Sheila Vasconcellos, amiga 
do policial.

Nathália Queiroz foi asses-
sora parlamentar do então 
deputado federal Jair Bolso-
naro entre dezembro de 2016 
e outubro de 2018.

Biden encaminha vitória, mas
Trump tenta paralisar apuração

Ex-vice-presidente de Obama conclama por união

Indústria recupera perdas da Covid 
mas tem queda de 7,2% no ano

Congresso derruba veto à 
desoneração da folha para 17 setores

Arquivo/ABr

Em setembro, a produção indus-
trial cresceu 3,4% em setembro na 
comparação com o mesmo mês do 
ano passado (série sem ajuste sazo-
nal), interrompendo dez meses de re-
sultados negativos seguidos. O setor 
acumula perda de 7,2% no ano e de 
5,5% em doze meses. Com relação 
a agosto a produção cresceu 2,6%, 
na série com ajuste sazonal, após as 
altas de maio (8,7%), junho (9,6%), 
julho (8,6%) e agosto (3,6%). As 
informações foram divulgadas nesta 
quarta-feira pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o instituto, os cinco me-
ses de crescimento eliminaram a per-
da de 27,1% acumulada entre março 
e abril, quando a produção industrial 
havia caído ao nível mais baixo da 
série. Com isso, em setembro de 
2020, a atividade industrial no país se 
encontra 0,2% acima do patamar de 

fevereiro último, quando a pandemia 
de Covid-19 ainda não havia afetado 
a produção industrial do país.

O IBGE informa que o avanço de 
2,6% da atividade industrial na pas-
sagem de agosto para setembro de 
2020 teve perfil generalizado de cres-
cimento, alcançando todas as gran-
des categorias econômicas e a maior 
parte (22) dos 26 ramos pesquisados.

 Segundo o IBGE, entre as ati-
vidades, a influência positiva mais 
relevante foi a de veículos automo-
tores, reboques e carrocerias, que 
avançou 14,1%, impulsionada pela 
continuidade do retorno à produ-
ção após a paralisação decorrente 
da pandemia. O setor acumulou 
expansão de 1.042,6% em cinco 
meses consecutivos de crescimen-
to na produção, mas ainda assim se 
encontra 12,8% abaixo do patamar 
de fevereiro último.

A Câmara dos Deputados der-
rubou pontos do Veto 26/20 que 
impediam a prorrogação da deso-
neração da folha de pagamentos 
para 17 setores da economia. Esse 
benefício a empresas que, juntas, 
têm mais de 6 milhões de trabalha-
dores agora continuará até 2021. 
Com acordo dos líderes partidários, 
o Senado confirmou a decisão dos 
deputados por 64 votos a 2.

A prorrogação foi incluída no tex-
to da legislação pelo Congresso Na-
cional em maio, durante apreciação 
da Medida Provisória 936/2020, que 
criou o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e da Ren-
da. A MP deu origem à Lei 14.020, 
de 2020, que permite a redução da 
jornada de trabalho e do salário du-
rante a pandemia de coronavírus.

A lei atual garante a desoneração 
somente até o final deste ano. Com 
a decisão do Congresso, a renúncia 
fiscal será prorrogada até o fim de 
2021. A prorrogação contraria a 
equipe econômica, que defendeu o 
veto junto ao presidente Jair Bolso-
naro.

A desoneração permite que em-
presas desses setores possam con-
tribuir para a Previdência Social 
com um percentual que varia de 1% 
a 4,5% sobre o faturamento bruto, 
em vez de 20% de contribuição so-
bre a folha de pagamento.

Apesar de defendida pelas em-
presas, especialmente em um mo-
mento de crise como a atual, a 
desoneração recebe críticas de es-
pecialistas que vêm uma ameaça às 
receitas da Previdência.

Às 20h45 desta quarta-feira, o 
candidato do Partido Democrata, 
Joe Biden, parecia próximo de ven-
cer as eleições e se tornar o novo 
presidente dos Estados Unidos. 
TVs e agências de notícias davam 
como certa a vitória de Biden nos 
estados de Michigan e Wisconsin, 
alcançando 264 votos no colégio 
eleitoral, 6 a menos do que o mí-
nimo necessário de 270 delegados.

A diferença pode ser alcançada se 
a vitória em Nevada for confirmada. 
Biden liderava por pouco menos de 8 
mil votos dos eleitores. O estado en-
via exatos 6 delegados à convenção 
que elege o presidente.

Enquanto o candidato à reelei-
ção, Donald Trump, ameaçava ir 
aos tribunais, alegando fraude na 
contagem de votos feitos pelos 
Correios, o democrata clamava por 
união. “Vou trabalhar tão duramen-
te por aqueles que não votaram em 
mim quanto farei por aqueles que 
votaram em mim. Agora, todos os 

votos devem ser contados. Nin-
guém vai tirar nossa democracia de 
nós. Agora não. Nunca”, discursou 
Biden.

Os resultados não são oficiais. 
São levantamentos feitos pelos gru-
pos de mídia norte-americanos e 
contestados pela equipe de Trump. 
Biden evitou declarar-se vencedor, 
preferindo esperar o fim das apura-
ções.

Mais cedo, o candidato democra-
ta pediu paciência até que “todos 
os votos sejam contados”, mas o 
presidente Trump criticou o tempo 
extra necessário para contar as cé-
dulas, acusando os democratas de 
tentarem roubar a eleição. “Vamos 
ganhar isso e, no que me diz respei-
to, já ganhamos”, disse Trump em 
comentários a apoiadores na Sala 
Leste da Casa Branca.

O grande número de votos pelo 
correio na Pensilvânia pode atrasar 
a contagem até quinta-feira, reve-
lou a imprensa local.

Gage Skidmore/CC
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Incêndios florestais na Amazô-
nia, incêndios no Pantanal, incên-
dios na Mata Atlântica, incêndios 
em hospitais, boates, museus e 
ônibus. Esse é um cenário dantes-
co no Brasil. Essa tragédia não é 
uma jabuticaba. Elas se espalham 
pelo mundo: incêndios incontrolá-
veis na Califórnia (USA) e Austrá-
lia, tragédia de Beirute, etc.

Embora o fogo seja simboli-
camente um dos fenômenos mais 
perigosos da natureza, a maior 
fatalidade (77%) é causada pela 
inalação da fumaça. A propaga-
ção da fumaça é mais rápida que 
a capacidade de reação de fuga 
do ser humano ou animal, o que 
a torna letal. Os microrganismos e 
os vegetais lamentavelmente, por 
serem imóveis, são carbonizados e 
viram cinzas.

Os incêndios florestais podem 
ser causados por acidentes (fo-
gueiras, velas em rituais, fagulhas 
de máquinas, rompimento de ca-
bos de eletricidade etc.) e causas 
naturais, como os raios. No entan-
to, a maioria é causada por huma-
nos para a queima para a rebrota 
de pastagens, queima para plan-
tios, vandalismo, queima de lixo, 
balões etc.

A morte de microrganismos, 
plantas e animais provoca um 
severo desiquilíbrio ambiental, 
muitas vezes irreversível. Nos 
últimos anos, esses biomas estão 
queimando no Brasil em pro-
porções nunca vistas e de for-
ma descontrolada, sem o apoio 
governamental necessário para 
o seu combate. Para agravar a 
situação, está havendo a suspen-
são de convênios e extinção ou 
enfraquecimento de secretarias 
que respondiam por políticas e 
programas de mudanças climá-

ticas, combate ao desmatamento 
e queimadas, apoio aos povos 
indígenas e comunidades tradi-
cionais.

A catástrofe cultural provocada 
pelas chamas pode ser exemplifi-
cada pela destruição de um acervo 
de 20 milhões de peças no incên-
dio do Museu Nacional no Rio de 
Janeiro. O descaso público pela 
educação, pelo desenvolvimento 
científico, arte e cultura pode ser 
destaque em uma ópera chamada 
“O Brasil em chamas”, que deve 
ser interrompida. Para agravar a 
realidade brasileira, a negação do 
valor do conhecimento leva a ide-

ologia em favor de mitos criados 
pelo medo e pela desesperança.

A tragédia brasileira parece não 
ter fim. Milhares de pessoas sofre-
ram e vão sofrer por muito tempo, 
pelas consequências da pandemia 
da Covid-19. A ignorância e a 
estupidez dominam os caminhos 
para o desenvolvimento de vaci-
nas, essenciais para a interrupção 
da pandemia. O esforço planetário 
para enfrentar a pandemia deveria 
ser um elemento de união, com o 
protagonismo de todos os países. 
Ao contrário, tornou-se uma com-
petição, uma olimpíada sem ética 
e humanismo. Ela não pode ser 
politizada. Uma chama invisível.

Duas instituições centenárias 
– Instituto Butantan, fundado 
em 1901, e a Fundação Oswal-
do Cruz, fundada em 1900 – es-
tão à frente do desenvolvimento 
e produção de vacinas e devem 
ser blindadas de retrocessos que 
as ameaçam. Os seus dirigentes, 
Dimas Tadeu Covas (diretor do 
Instituto Butantan) e Nísia Trin-
dade Lima (presidenta da Fun-
dação Oswaldo Cruz) devem ser 
apoiados pelas instituições sérias 
e por toda a sociedade brasileira. 
Essas instituições não podem ser 
incineradas por uma combustão 
silenciosa nesse momento tão 
delicado para o país.

Voltando ao meio ambiente, é 
importante registrar a sugestão 
do historiador ambiental Stephen 
Pyne, professor emérito da Ari-
zona State University (USA), que 
estamos entrando em uma nova 
era, a do fogo – Piroceno – que 
pode remodelar nosso planeta da 
mesma forma que a última Era do 
Gelo esculpiu os nossos rios e la-
gos.

Os impactos seriam devastado-
res para o clima e para a biodiver-
sidade. Cada um de nós deve agir 
como bombeiros para combater 
os incêndios visíveis e invisíveis 
e termos um Brasil sem chamas. 
Se nada fizermos vamos então ser 
condenados a viver antecipada-
mente em um verdadeiro inferno. 
“Vade retro Satana” (“Afasta-te, 
Satanás”).

q  Isaac Roitman
Professor emérito da Universidade 

de Brasília, pesquisador emérito 
do CNPq, membro da Academia 

Brasileira de Ciências e do 
Movimento 2022-2030 o Brasil e o 

mundo que queremos.

Com o julgamento do STF pela 
constitucionalidade da incidência 
de PIS/Cofins sobre as despesas 
com taxas cobradas pelas admi-
nistradoras de cartões, os contri-
buintes sujeitos ao PIS/Cofins não 
cumulativo têm buscado uma saí-
da interessante para obter a mes-
ma redução de carga tributária. A 
saída é tentar enquadrar essas des-
pesas como insumos, o que viabi-
lizaria a tomada de crédito de PIS/
Cofins.

Pelo critério definido pelo STJ, 
insumos seriam todos os bens ou 
serviços essenciais ou relevantes 
para a atividade do contribuinte.

Considerando-se que o critério 
da relevância pressupõe uma obri-
gatoriedade legal, e que as taxas 
de cartões não são impostas por 
lei aos contribuintes, a classifica-
ção dessas taxas como insumos 
deve ser analisada caso a caso sob 
o aspecto da essencialidade.

Na prática, as despesas com ta-
xas de cartões são essenciais numa 
atividade econômica se o con-
tribuinte não consegue tocar seu 
negócio sem os cartões ou se, re-
tirados os cartões como meios de 
pagamentos, perde-se eficiência 
ou qualidade do empreendimento 
naquilo que é essencial, o volume 
de faturamento.

Embora em análise genérica te-
nha-se como certa a essencialidade 

dos cartões para qualquer negócio 
hoje em dia, recomenda-se que o 
contribuinte que decida por travar 
a disputa judicialmente com o Fis-
co, para o reconhecimento desses 
créditos, analise o seu histórico de 
vendas, apurando o percentual das 
saídas por cartões em comparação 
com o total de vendas praticado, a 
fim de se demonstrar que, sem os 
cartões, o negócio como um todo 
sofreria perda de eficiência.

Não há um parâmetro na ju-
risprudência sobre qual seria o 
percentual adequado de represen-
tatividade para se concluir pela es-
sencialidade dos cartões. A fim de 
se atribuir robustez a essa repre-
sentatividade, seria recomendável 
um estudo por economista perito 
para se analisar o comportamento 
dos clientes daquele contribuinte, 
pretendendo-se identificar com 
que frequência a ausência de dis-
ponibilidade de compra por car-
tões impactaria efetivamente os 
negócios.

Diante dessa análise técnica 
necessária, há uma nova variável 
importante, que passará a ser rea-
lidade a partir de 16 de novembro 
de 2020.

Trata-se do novo método de 
pagamentos criado pelo Banco 
Central – o Pix. Por esse método é 
possível se realizar transferências 
e pagamentos sem a necessidade 
de cartões, com resultado pratica-
mente instantâneo, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, mesmo em 
feriados e finais de semana. Espe-
ra-se que esse método absorva boa 
parte dos meios de pagamentos 
eletrônicos, de modo que os car-
tões serão menos utilizados.

Com isso, para certos negócios, 
a existência do Pix poderá dificul-
tar o enquadramento das despesas 
com taxas de cartões como essen-
ciais, o que não permitiria a toma-
da de crédito.

Aos contribuintes que preten-
dam discutir a classificação das 
taxas dos cartões como insumos, 
recomenda-se que ajuízem ações 
o quanto antes, para que a análise 
da essencialidade não tenha o Pix 
como obstáculo.

q  Rubens Fonseca  
de Souza Lopes

Coordenador do contencioso 
tributário no WFaria Advogados 

Associados.

Novo meio de 
pagamento pode 
complicar tomada  
de créditos
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O Brasil em chamas A destruição da Previdência  
pela desoneração da folha

Pix, insumos das taxas  
de cartões e PIS/Cofins

A desoneração da folha de paga-
mentos é uma traição ao povo brasi-
leiro e uma dádiva líquida ao capital. 
Trabalhadores que se colocaram fa-
voráveis a ela não sabem o que estão 
fazendo. Tudo está mergulhado num 
mar de interesses e de ideologia, num 
contexto em que o governo lava as 
mãos e entrega a decisão do projeto 
a parlamentares que se deixam levar 
por puro desconhecimento. Com isso, 
o Congresso arranja uma desculpa 
“social” para premiar os setores in-
dustriais com um inacreditável favo-
recimento pela retirada do imposto.

Os impostos que oneram a folha 
não são impostos quaisquer. São im-
postos vinculados ao financiamento 
da Previdência Social. A desonera-
ção significa sangrar a Previdência 
de seu imposto mais eficaz em favor 
dos maganos do setor empresarial, 
como diria Elio Gaspari. Isso signifi-
ca que o sistema previdenciário será 
desmontado financeiramente, sendo 
entregue à livre vontade do Tesouro 
Nacional, que destinará à Previdência 
o que bem quiser, e não aquilo que, de 
direito, ela teria, por conta da vincula-
ção da receita.

Dirão que o Tesouro, pelo Go-
verno Federal, cobrirá os gastos da 
Previdência com recursos tributá-
rios correntes. Canalhas, canalhas, 
canalhas. Isso só acontecerá se o 
governo quiser, manipulando o or-
çamento. Na antropofagia orçamen-
tária em que vivemos, Paulo Gue-
des vai alegar, mais uma vez, que 

o governo quebrou, e portanto não 
há dinheiro suficiente para cobrir os 
gastos da Previdência. Isso se tor-
nará ainda mais premente, do ponto 
de vista neoliberal, se for mantida a 
Emenda 95, que congela os gastos 
orçamentários globais.

E qual é a justificação que o capital, 
com total cobertura do Parlamento, 
dá para esse ataque direto aos direitos 
históricos dos trabalhadores, na ativa 
e aposentados? É a cínica alegação de 
que, sem a desoneração, o país perde-
rá 6 milhões de empregos. Hipócritas. 
Ninguém apresentou essa conta com 
fidelidade. Isso é um jogo de faz de 
conta. É como se as empresas, para 
funcionarem, precisem de estrangular 
financeiramente os trabalhadores, su-
gando a mais valia que produzem até 
a última gota.

O fato é que as empresas que estão 
pedindo desoneração são as empresas 
que estão funcionando hoje. Elas, na-
turalmente, estão ganhando dinheiro. 
O que pedem é um excesso de lucro, 
aproveitando a ideologia política da 
pandemia. Para atendê-las, o gover-
no está desestruturando um sistema 
previdenciário montado desde Getú-
lio Vargas, aprofundado por Geisel 
e aperfeiçoado pela Constituinte. É 
muita construção política que acabará 
sendo destruída por uma penada por 
parlamentares despreparados, ou de-
sonestos.

q  José Carlos de Assis
Economista e jornalista.

Aulas online: o novo negócio  
em tempos de pandemia

Muitos educadores veem a EaD 
(Educação a distância) forçada como 
um problema. Surgida na pandemia, 
acabou por tirar o sono de muitos 
professores Brasil afora. No entanto, 
muitos viram aí uma oportunidade de 
negócio aliada aos novos tempos e 
que veio pra ficar.

Mas, para faturar e vencer a crise 
durante e pós-pandemia, de que tipo 
de conhecimentos e equipamentos o 
professor deve dispor?

Em primeiro lugar, dependendo do 
objetivo, não é necessário muita coi-
sa além do que já vem sendo usado 
nesse período de quarentena, apenas 
algumas adaptações e alterações.

Então vou dar algumas recomenda-
ções quanto ao que adquirir e come-
çar a fazer dinheiro de forma escalá-
vel, online e no conforto de casa: Para 
quem dá aulas de Exatas, uma mesa 
digital é importante. Na impossibili-
dade, alguns tablets ou celulares com 
aquela caneta que já vêm no kit aten-
dem ao mínimo necessário.

Outro ponto é o programa com o 
qual a mesa irá interagir, o próprio 
Power Point ou Whiteboard são os 
mais utilizados e funcionais. Depen-
dendo do uso, se o objetivo é gravar 
aulas, você pode adquirir um progra-
ma pago para isso, como o Wonder-
share filmora, mas a outra desvanta-
gem, além de não ser gratuito, é que 
ele requer uma configuração não tão 
simples.

Outra alternativa é abrir uma sessão 
no Zoom, onde na realidade você fará 
uma reunião consigo mesmo: abra o 
Zoom, compartilhe a tela que você 
quer gravar, como o que será feito no 
Power Point, e grave a reunião. Pron-

to. Você irá gerar um arquivo leve, 
ao contrário de aulas produzidas com 
filmadora e quadro, que possuem um 
tamanho de arquivo bem grande. O 
Power Point até possui, dependendo 
da versão, uma função nativa de gra-
vação, mas ela não é tão boa quanto o 
método do Zoom ou demais aplicati-
vos de videoconferência.

Citei o Zoom, mas teoricamente os 
demais também servem, o problema 
é que alguns só liberam a função de 
gravar a tela na versão paga. Em rela-
ção a programas de gravação de tela, 
você precisa estar online para usar o 
Zoom, mas ele ainda vence a disputa 
por ser muito leve, constituindo uma 
opção mais acessível a todos.

Outro ponto importante: cuidado 
com o espaço no HD. Não adianta 
você querer gravar se o seu HD está tão 
cheio que não cabe mais nenhum arqui-
vo, por mais leve que ele seja. Aí, você 
terá surpresas durante o processo, como 
a impossibilidade de gerar um arquivo 
após horas dando aula.

E por falar em tempo, existem sites 
que realmente simulam um presen-
cial, com aulas mais longas e apro-
fundadas mas, se não é seu objetivo, 
prefira aulas curtas, até porque, se der 
algum problema, é muito mais fácil 
refazer um bloco de cinco minutos do 
que só perceber o problema depois de 
duas horas em frente ao computador.

Espero que essas dicas básicas aju-
dem você a dar aulas no mesmo nível 
de muitos youtubers de educação há 
tempos no mercado.

q  Alexandre Azevedo
Professor, consultor e criador da 
plataforma de ensino Fábrica D.

Estaríamos entrando 
na era do fogo 
(Piroceno), que  
pode remodelar 
nosso planeta
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DOM GERALDO
CÓDIGO: 196

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AGO

Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pelo Síndico, 
temos o grato prazer de convidá-lo para a Assembleia Geral Ordinária: 
Data:  25 de Novembro de 2020. Horario: Primeira convocação: 19:30 
h e segunda e última convocação: 20:00 h. Local: No Condomínio. 
Assuntos:1) Prestação de Contas relativas ao período de novembro/2019 
a outubro/2020; 2)Previsão Orçamentária relativa ao exercício 2020 / 2021; 
3) Eleição de Síndico e membros do Conselho Consultivo; 4) Assuntos 
Gerais. Os condôminos poderão se fazer representar por procuradores, 
devidamente credenciados por procurações, que atendam a todas as 
formalidades legais. Recomendação de Protocolo para Assembleias de 
forma presencial ou híbrida: Disponibilização de álcool gel no ambiente 
da assembleia aos moradores, antes e após a realização da assembleia o 
ambiente deverá ser limpo, se possível usar o termômetro de temperatura 
corporal, arrumação das cadeiras deverá ter distanciamento social de pelo 
menos 2 a 4 m, todos os condôminos com máscara.

Atenciosamente,
Denilson Pereira

Assessor de Condomínio

REQUERIMENTO DE LICENÇA
AVANÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 
00.543.284/0001-62, torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – SMAC através do processo nº 14/200264/2020, a 
Licença Ambiental para a atividade de construção de edificação residencial 
multifamiliar, Localizada à AV. SOBRAL PINTO, LOTE 02 DO PAL 44.818, 
Barra da Tijuca, município do Rio de Janeiro.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
49ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.

AV. ERASMO BRAGA, 115, CASTELO, RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: (21) 3133-3953 - E-mail: cap49vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO, MOVIDA POR BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHÃES

GOMES GUERIOT em face de ESPÓLIO DE JUCIRENE LACERDA
DE OLIVEIRA representada por sua inventariante MÉLLANY

LACERDA DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº 0152266-
33.2001.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) PAULA DE MENEZES CALDAS – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ESPÓLIO DE JUCIRENE LACERDA DE
OLIVEIRA e inventariante MÉLLANY LACERDA DE OLIVEIRA  -
que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma
dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236
de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência
do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 09/12/2020 às 13:00h e, não havendo
licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 70% da avaliação, que será encerrado no dia
15/12/2020 às 13:00h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o
Laudo de Avaliação às fls. 866e) Rua Barão de Itapagipe, 575
Apartamento 103, Freguesia do Engenho Velho (Tijuca), Rio de
Janeiro. Matriculado no 11º RGI sob o nº 62.555 e inscrito Na
Prefeitura sob o nº 0.554.893-8. (...) Avalio Indiretamente o imóvel
acima descrito, em R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais).
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s)/Condôminos(s) (ESPÓLIO DE JUCIRENE LACERDA
DE OLIVEIRA e inventariante MÉLLANY LACERDA DE OLIVEIRA)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo
que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE
JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 2020. Eu,
digitei__, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) PAULA
DE MENEZES CALDAS – Juiz de Direito.

MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 73.813.016/0001-97 - NIRE 33.3-0015882-1

Assembleia Geral Ordinária - Convocação - São convidados os Srs. Acio-
nistas 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 de-
liberarem 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.

JUÍZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART.  879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da  Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BLUE  VISION RESIDENCE SERVICE em
face de BLUE II SPE PLANEJAMENTO, PROMOÇÃO,
INCORPORAÇÃO E VENDA LTDA - Processo nº. 0035753-
46.2015.8.19.0209, passado na forma  abaixo: A DRA BIANCA
FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI - Juíza de Direito em
Exercício  na Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos
interessados, que nos dias 09/11/2020 e 12/11/2020  a partir das
14:00 horas, através da Plataforma de Leilões On-line -
www.gustavoleiloeiro.lel.br,  pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel
situado na RUA CÉSAR LATTES, 260 – BLOCO 05, APTO. 516 –
BARRA DA TIJUCA/RJ.  AVALIADO EM R$ 700.000,00 (SETECENTOS
MIL REAIS). O Edital na integra esta afixado no  Átrio do Fórum, nos
autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.

Que economia, estúpido?
Os eleitores da Califórnia aprovaram, com quase 60% 

dos votos, proposta que desobriga as empresas de trans-
porte por aplicativo – tipo Uber e Lyft – de contratar seus 
motoristas. A vitória da economia de bicos (gig economy) 
foi pavimentada por US$ 200 milhões gastos em lobby 
pelos apps, ameaças de interrupção dos serviços e redução 
do número de empregados. Muitos motoristas aderiram 
à proposta, tanto por acreditar na suposta “liberdade” de 
dirigir quando quiserem, quanto pelo medo de perder seu 
trabalho. Usuários escolheram seus interesses pessoais, 
ignorando os ganhos coletivos.

O caso é um exemplo de como o debate real sobre a 
economia esteve ausente da campanha eleitoral norte-
americana. Apesar das pesquisas indicarem que 35% dos 
eleitores tiveram a economia como principal fator para 
decisão sobre o voto – 20% optaram pela questão racial 
e 17%, a Covid – as eleições tocaram superficialmente 
nas questões que afetam o trabalhador, que viu mais uma 
década de perda de rendimentos frente ao capital.

Biden ou Trump, como sempre acontece no viciado e in-
justo sistema eleitoral norte-americano, não têm diferenças 
visíveis a olho nu. Não falo das atitudes midiáticas, mas 
do essencial, que é a manutenção da transferência de renda 
para um pequeno segmento em detrimento da sociedade.

Sem mocinho
A torcida no Brasil pró-Biden (antibolsonaristas) ou a 

favor de Trump (os fiéis a Bolsonaro) não deixa de parecer 
que alguns estão torcendo pelo tráfico para impedir a ex-
pansão da milícia...

Lava Jato perde outra
A CVM concluiu nesta quarta o julgamento de proces-

sos apurando se houve irregularidades em trabalhos de 
auditoria em demonstrações financeiras da Petrobras. Tal 
qual no julgamento do dia anterior, em que os dirigentes 
(diretores e integrantes dos conselhos de Administração 
e Fiscal) foram quase todos absolvidos, exceção para os 
réus confessos Renato Duque e Paulo Roberto Costa, o 
resultado foi um revés à Lava Jato.

As empresas de auditoria e os auditores foram absolvi-
dos de quase todas as acusações. Houve apenas uma con-
denação, à KPMG (multa de R$ 300 mil) e um de seus 
sócios (R$ 150 mil) por detalhes burocráticos no desen-
volvimento dos trabalhos.

O que se tem, portanto, é que os dirigentes e auditores 
da Petrobras não tinham como ter conhecimento do que 
se passava nas diretorias que negociavam propina. Igual-
mente, a não realização das baixas contábeis (“impair-
ments”) não foi condenada.

Como a coluna anterior mostrou, havia uma perigosa 
tendência de politizar o julgamento, algo que acabou des-
cartado. Para os lavajatistas, sobram menos argumentos 
para bombardear a Petrobras.

Por seu lado, a estatal sai fortalecida nos embates judi-
ciais com acionistas que pedem indenizações por perdas 
causadas pelo desvio de recursos. Diferentemente dos in-
vestidores estrangeiros, com os quais a Petrobras firmou 
milionário acordo de indenização, os brasileiros devem 
sair perdendo.

Raio X da consultoria
O Laboratório da Consultoria escuta os consultores 

brasileiros para a pesquisa anual do perfil das empresas 
de consultoria no Brasil, referente a 2020, com o objetivo 
de realizar levantamento detalhado do mercado, que tem 
crescido nos últimos anos e que mantém perspectivas oti-
mistas para o futuro. O formulário deve ser preenchido on-
line e ficará disponível em forms.gle/otWE5jLdMS96iv-
7DA até 10 de dezembro de 2020.

Doloso
Rodrigo Constantino foi demitido da Jovem Pan após 

comentário sobre o estupro de Mariana Ferrer. Segue, por 
enquanto, na Record do bispo Macedo, a quem já criticou 
pela “cena patética” e “populismo abjeto” (em caixa alta!) 
da unção de Bolsonaro. Ele se converteu? Era encosto?

Rápidas
A Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) 

recebe a candidata à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 
Clarissa Garotinho nesta sexta, às 18h. Benedita da Silva 
é a convidada da próxima segunda (9), às 19h *** Nesta 
sexta-feira, será inaugurado OBOM Atacadão, primeiro 
atacarejo de Guaratiba, zona oeste do Rio *** Neste fim 
de semana, Camila Vargas, do Espaço Fina Flor, minis-
trará o curso de “Bronzeamento Natural para iniciantes”. 
Mais informações: (21) 96426-9710 *** A nova Diretoria 
da Comissão de Direitos Humanos da OAB-Bangu será 
presidida por Márcio Benedito da Silva e integrada por 
Álvaro Alves de Oliveira Júnior, Monique Rangel Pinto 
Antunes Simões, Silvia Nathalia Rodrigues Cunha, Sér-
vulo Mendonça Pinheiro e Rafael Rodrigues Moreira da 
Silva.

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. Acio-
nistas da De Millus S.A. Indústria e Comércio a se reunirem em Assem-
bleia 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 Lu-
cros; 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.

PT: BC autônomo ‘serve aos 
interesses do mercado e não do país’
Órgão foi um 
dos primeiros a 
ser criado pela 
ditadura militar

A presidente nacional do 
PT, deputada federal Glei-
si Hoffmann (PR), criticou 
a decisão do Senado, que 
aprovou nessa terça-feira 
(3) o projeto prevendo um 
Banco Central Independen-
te. “A autonomia do Banco 
Central serve aos interes-
ses do mercado e não do 
país. Como pode o banco 
do governo ser autônomo? 
Isso, somado às contas ban-
cárias em dólar é atentado 
aos interesses nacionais e à 
soberania”, escreveu a par-
lamentar no Twitter. 

Entre as alterações do 
substitutivo aprovado, há a 
determinação de que o Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN) estabeleça as metas 
para a política monetária, 
cabendo ao Banco Central 
o cumprimento dessas me-
tas. Também consta que o 
BC passará a ser uma “au-
tarquia de natureza espe-

cial”, não se subordinando 
a nenhum ministério.

Parlamentares acataram 
a emenda sobre as atuais 
autoridades do Banco Cen-
tral. Haverá prazo de 90 dias 
após a vigência da lei para 
a nomeação do presidente 
e diretores, dispensando a 
aprovação pelo Senado para 
indicados que já estejam no 
exercício do cargo. Foram 
acatadas parcialmente ou-
tras quatro emendas, inclu-
sive a determinação de que 
os currículos dos indicados 
deverão ser divulgados pu-
blicamente de maneira trans-
parente.

Ainda de acordo com o 
texto aprovado, o presiden-
te e os diretores do Banco 
Central continuarão sendo 
indicados pelo presidente 
da República, sabatina-
dos e votados no Senado 
e, em caso de aprovação, 
nomeados pelo presidente 
da República. O mandato 
do presidente do BC será 
de quatro anos, com início 
no dia 1º de janeiro do ter-
ceiro ano de mandato do 
Presidente da República. 
Os mandatos dos diretores 
do BC também serão de 
quatro anos. Dois diretores 
iniciarão seus mandatos 

no dia 1º de março do pri-
meiro ano de mandato do 
presidente da República. 
Outros dois diretores terão 
mandatos com início no 
dia 1º de janeiro do segun-
do ano de mandato do pre-
sidente da República; mais 
dois terão mandatos com 
início no dia 1º de janeiro 
do terceiro ano de mandato 
do presidente; e mais dois 
diretores terão mandatos 
com início no dia 1º de 
janeiro do quarto ano de 
mandato. O presidente e os 
diretores do BC poderão 
ser reconduzidos uma vez, 
por decisão do presidente 
da República. 

Até 1945, não existia 
nenhuma organização ins-
titucional para o controle 
da oferta de moeda, sendo 
todas as funções de auto-
ridade monetária exerci-
das pelo Banco do Brasil, 
quando, no governo do 
presidente Getúlio Vargas 
foi criada a Superinten-
dência da Moeda e do Cré-
dito (Sumoc), que recebeu 
as funções imediatas de 
exercer o controle sobre 
o mercado financeiro e de 
combater a inflação que 
ameaçava o país, fixar os 
percentuais de reservas 

obrigatórias dos bancos 
comerciais, as taxas do 
redesconto e da assistên-
cia financeira de liquidez, 
tudo isso para preparar o 
cenário para a criação de 
um banco central.

O funcionamento do 
substituto da Sumoc ocorreu 
20 anos depois, mediante 
um dos primeiros decretos 
baixadas pela ditadura mili-
tar em dezembro de 1964. A 
exagerada dependência do 
Poder Executivo, na época 
sob o comando do general 
Humberto Castello Branco, 
levou o primeiro presiden-
te do Banco Central, Dênio 
Chagas Nogueira, a enfren-
tar sérios atritos políticos 
por ser partidário do regime 
de independência. Tanto as-
sim que o novo presidente 
linha-dura do regime mili-
tar, Arthur da Costa e Silva, 
queria substituí-lo por al-
guém mais maleável no tra-
to da inflação, na esperança 
de alavancar o crescimento 
da economia. Mas havia um 
obstáculo: a lei que criara o 
BC apenas dois anos antes 
garantia independência for-
mal à instituição e mandatos 
fixos a seus dirigentes.

Micro e pequenas empresas contratam 443 mil no terceiro trimestre
 As micro e pequenas 

empresas mostram recu-
peração de fôlego após 
o pior período da crise 
econômica, entre os me-
ses de março e junho. O 
segmento foi o que mais 
demitiu no pior momento 
da pandemia de covid-19 
no Brasil, fechando pou-
co mais de 1 milhão de 
postos de trabalho, con-
tra aproximadamente 
605 mil das médias e 
grandes empresas.

 As micro e pequenas 
empresas geraram 443 
mil empregos nos meses 
de julho, agosto e setem-
bro, enquanto as de mé-
dio, grande e mega por-
tes criaram 245 mil vagas 
no mesmo período.

 O levantamento, fei-
to pelo Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas 
(Sebrae), mostra a rápi-
da capacidade de reação 
das micro e pequenas 

empresas diante de cri-
ses. Considerando o acu-
mulado do ano (incluin-
do os meses anteriores à 
chegada da Covid-19), 
os dados mostram que, 
entre demissões e con-
tratações, as pequenas 
empresas tiveram saldo 
melhor, com cerca de 40 
mil demissões a menos 
que as médias e grandes 
empresas.

 “As micro e pequenas 
empresas são o motor da 

economia. Para sairmos 
mais rapidamente da 
crise, será fundamental 
continuar apoiando esses 
empresários. Isso passa 
por uma série de medi-
das, desde o apoio para 
que as empresas con-
sigam digitalizar suas 
vendas até a ampliação 
da oferta de crédito, que 
é um oxigênio vital para 
mantê-las operando”, 
afirmou o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles.
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CHANTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ 33.219.809/0001-68 - NIRE 33.3-0008084-8

Assembleia Geral Ordinária - Convocação - São convidados os Srs. Acio-
nistas da Chantal Participações Societárias S.A. a se reunirem em Assem-
bleia 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 de-
liberarem 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.

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.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial,
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado
pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com
Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/
67, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber
aos que virem o presente edital e interessar possa, especialmente
ao DEVEDOR FIDUCIANTE: GPS GESTÃO PATRIMONIAL
SOCIETÁRIA LTDA, inscrita no CGC nº 09.620.333/0001-98 com
sede nesta cidade à Av. das Américas, nº 10101 sala 231 –
Recreio dos Bandeirantes/RJ, CEP 22.793-082, que nos termos
do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a público
o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 16 de
novembro de 2020 as 11:00 horas com  término após 10 minutos
consecutivos sem lance do início 11:10h, pelo preço da avaliação
no sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.com.br, pelo preço
da avaliação conforme descrito, R$ 3.822.476,62(três milhões
oitocentos e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais
e sessenta e dois centavos), valor que deverá ser acrescido de
todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive
tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão,
conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver
licitante será levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª
praça com início em 30 de novembro de 2020 as  11:00 horas
com  término após 10 minutos consecutivos sem lance do início
11:10h, pelo valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão
perfaz um total de R$ 7.867.068,10(sete milhões oitocentos e
sessenta e sete mil sessenta e oito reais e dez centavos) valor
que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes ao
imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas
com a realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL:
PRÉDIO Nº 461 DA ESTRADA DO MACEMBÚ, NA FREGUESIA DE
JACAREPAGUA, E RESPECTIVO TERRENO DISIGNADO POR LOTE
07 DA QUADRA 56 DO PAL 12.486, COM METRAGEM DE TERRENO
7.527 METROS QUADRADOS E ÁREA EDIFICADA 1.303 METROS
QUADRADOS, O IMÓVEL SE ENCONTRA OCUPADO CONFORME
CERTIDÃO, RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO
SITE DO LEILOEIRO. Condições do leilão: A venda será realizada
à vista na mesma data do leilão. Correrá por conta do comprador
todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão tais
como: ITBI, despesas com a escritura de compra e venda a ser
lavrada no Cartório do 09º Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco)
dias após a apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo
adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro de 5%(cinco
por cento) do valor da arrematação, acrescido das despesas de
R$ 7.500,00 que serão pagos no ato do leilão. Será de
responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU aproximados no
valor de R$ 141.306,17 (cento e quarenta e um mil trezentos e
seis reais e dezessete centavos) e até a 04/12/2019 constavam
débitos inscrito em Divida Ativa relativos aos exercícios: 2017 e
2018, inscrito no CBMERJ sob o nº 2668863-0 e até a presente
data constam débitos de R$ 9.198,98(nove mil cento e noventa e
oito reais e noventa e oito centavos referente aos exercícios de
2016,2017,2018 e 2019, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no
estado em que se encontra (venda ad corpus) não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação, a desocupação/imissão/
reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume
o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatícios, mediante propositura da competente
ação, se necessário, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de
Acordo será paga comissão integral do Leiloeiro bem como as
despesas até a data do leilão. Maiores informações: tel: 2532-
1961 – 2532-1705 ou pelo email: schulmann@schulmann.com.br
ou (http://www.schulmann.com.br).

Hotel Tropical de Manaus
O primeiro leilão será 11 de novembro, às 14 horas, por 

valor igual ou superior a avaliação de R$ 182.150.000,00, 
e o segundo leilão às 14h30, a quem mais der, a partir do 
lance mínimo arbitrado pelo juízo em R$ 91.075.000,00, 
equivalente a 50% da avaliação. O leilão será eletrônico, 
através do portal de leilões online do leiloeiro Jonas Ry-
mer, no site rymerleiloes.com.br, e, concomitantemente, 
em tempo real, transmitido ao vivo, por meio de platafor-
ma de streaming.

O hotel está fora de operação há 1 ano. Está de portas 
abertas, com equipe de funcionários reduzida para segu-
rança e manutenção, preservando toda à estrutura do em-
preendimento.

Sold Leilões anuncia  
apartamento em Ipanema

A Sold (sold.com.br) está leiloando apartamento em 
Ipanema, desocupado, com 29m² de área útil. Está locali-
zado na rua Visconde de Pirajá, 330.

A casa realiza leilões de geradores, equipamentos, ele-
tros, móveis, informática, materiais de construção e itens 
para restaurantes.

A empresa promove – em todo o Brasil – leilões ofi-
ciais através da internet Também executa a preparação, 
inventário, catalogação, avaliação, divulgação, execução 
e fechamento (prestação de contas) de leilões de bens e 
ativos de qualquer espécie.

Milan programa leilões  
de 45 imóveis

A Milan Leilões (milanleiloes.com.br) está anunciando 
a realização de leilões de 45 imóveis – casas apartamen-
tos, prédios e salas comerciais. Também programa exten-
sa relação de leilões de bens móveis, materiais, veículo 
e lanchas, A empresa está focada em ofertar soluções di-
ferenciadas para comercialização de ativos improdutivos. 
As operações têm apoio de financiamento de diversos 
bancos.

Alecrim oferece veículos  
com amplo desconto

A Alecrim Leilões está promovendo leilões de automó-
veis, utilitários e motos com descontos de 50% a 60%. Tam-
bém viabiliza a compra e venda máquinas e equipamentos 
industriais, sucatas, máquinas pesadas, veículos, caminhões 
e imóveis. É especializada na gestão da venda de ativos.

A Alecrim (alecrimleiloes.com.br) disponibiliza suporte 
para realização de médios e grandes eventos, com toda estru-
tura e sistemas operacionais que fornecem aos compradores 
informações precisas dos bens a serem leiloados, além de um 
eficiente serviço de pós-venda, atuando com despachantes 
e cartórios, proporcionando maior segurança às operações.

Leonardo Schulmann realiza  
leilões de 71 imóveis

O leiloeiro Leonardo Schulmann (schulmannleiloes.
com.br/leilao) tem programada a realização de 71 leilões 
de imóveis em diversos bairros da cidade do Rio de Ja-
neiro e em vários municípios do Estado. Também anuncia 
leilões de veículos, bem móveis, arte e afins.

Contato: pietrobelliantonio0@gmail.com
Antonio Petrobelli

Jonas Rymer realizará o pregão no próximo dia 11

CBM PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME 34.157.391/0001-74 - NIRE 33.2.1078575-3

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 29/10/2020
Em 29/10/2020, às 10h, na sede da Sociedade. Convocação e Presença: 
dispensada, presença da totalidade dos sócios. Mesa: Carlos Alberto Caputo, 
Presidente; e Gabriel Boyer Nogueira Lima, Secretário. Deliberações: 
Redução do capital social da Sociedade no montante de R$8.050.019,00 por 
considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, com o consequente 
cancelamento de 8.050.019 quotas, com valor nominal de R$1,00 cada, nos 
seguintes termos: (a) 3.783.509 quotas de titularidade de Carlos Alberto 
Caputo serão canceladas mediante dispensa das prestações ainda devidas 
por referido Sócio ao capital social da Sociedade, no valor de R$3.783.509,00; 
(b) 2.696.756 quotas de titularidade de Gabriel Boyer Nogueira Lima serão 
canceladas mediante dispensa das prestações ainda devidas por referido 
Sócio ao capital social da Sociedade, no valor de R$2.696.756,00; e 
(c) 1.569.753 quotas de titularidade de Rodrigo Motroni de Almeida serão 
canceladas mediante dispensa das prestações ainda devidas por referido 
Sócio ao capital social da Sociedade, no valor de R$1.569.753,00. O Capital 
social passará de R$23.560.000,00 para R$15.509.980,00, no valor nominal 
de R$1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente 
do País. Diante da integralização da totalidade do capital social da Sociedade, 
o §1º da Cláusula 5ª do Contrato Social deverá ser extinto. Rio de Janeiro, 
29 de outubro de 2020. Mesa: Carlos Alberto Caputo, Presidente; e Gabriel 
Boyer Nogueira Lima, Secretário.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Bianca Ferreira do Amaral Machado
Nigri, Juiz em Exercício da 1ª Vara Cível Regional da Barra da
Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar pos-
sa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos Prestes, s/
nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro -
RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os au-
tos da Classe/Assunto Execução de Título Extrajudicial - Fran-
quia / Espécies de Contratos, de nº 0018398-18.2018.8.19.0209,
movida por CONDOMINIO LUMINA OFFICES em face de GEORGE
THEO BORIS, CPF 060.466.117-76. Assim, pelo presente edital
INTIMA o executado GEORGE THEO BORIS, que se encontra em
lugar incerto e desconhecido, da PENHORA realizada por este
juízo sobre a LOJA 123, SITUADA À AVENIDA EMBAIXADOR
ABELARDO BUENO, nº 3300, NA FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ,
REGISTRADA SOB A MATRÍCULA 376037 DO 9º RGI, ciente de
que, como fiel depositário, não poderá do bem dispor, sem a
prévia autorização deste Juízo, sob as penas da Lei, e de que
dispõe do prazo de 10 (dez) dias para eventual manifestação.
Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, em 03/07/
2020. Eu, __ Sandra Regina Simoes Lessa - Analista Judiciário
- Matr. 01/27739, digitei. E eu, __ Bianca Orosco Bullaty - Res-
ponsável pelo Expediente - Matr. 01/18828, o subscrevo

Comércio carioca diminui em 33%  
a oferta de empregos temporários

Volkswagen coloca no mercado carro por assinatura
AVolkswagen do Brasil, 

em parceria com a Volkswa-
gen Financial Services e As-
sobrav, deu início nesta quar-
ta-feira, o VW Sign&Drive, 
serviço de assinatura com 
contratação on-line criado 
para atender a maneira con-
temporânea de se consumir 
carros. Inicialmente, o pro-
grama estará disponível no 
estado de São Paulo e os mo-
delos são: T-Cross 200 TSI e 
Tiguan Comfortline.

“A VW vive uma Trans-
formação Digital sem pre-
cedentes e o Sign&Drive é 
mais uma opção de mobili-
dade que trazemos ao mer-
cado para os clientes desfru-

tarem dos nossos modelos. 
Todos os dias, nossos espe-
cialistas estão pensando em 
formas inovadoras de con-
quistar esse consumidor que 
quer cada vez mais conveni-
ência e um tratamento dife-
renciado. Com essa e outras 
tantas opções que estamos 
lançando, temos certeza de 
que levaremos a VW a mais 
garagens de todo o país. Em 
seis passos no nosso website, 
é possível aderir ao progra-
ma por assinatura da VW”, 
destaca Pablo Di Si, presi-
dente e CEO da Volkswagen 
América Latina.

O programa VW 
Sign&Drive permite que 

o cliente assine de forma 
digital, no site da VW, o 
serviço por um período de 
um ou dois anos (a depen-
der do modelo escolhido) e 
possa usufruir um veículo 
Volkswagen. Estão inclusos 
na assinatura: documentação 
(IPVA, licenciamento e em-
placamento), seguro, manu-
tenção preventiva e franquia 
de 1.800 km para rodar por 
mês.

“Estamos oferecendo um 
valor de assinatura bastante 
competitivo e disponibili-
dade do veículo em até sete 
dias úteis. Temos certeza que 
vamos atrair novos clientes, 
movimentar as lojas e gerar 

receita adicional para nossa 
rede. Além disso, ao final da 
assinatura, vamos incenti-
var que o cliente troque por 
outro modelo e plano, fide-
lizando-o à nossa marca”, 
afirma Gustavo Schmidt, 
vice-presidente de Vendas 
e Marketing da Volkswagen 
do Brasil.

O programa é desen-
volvido em parceria com 
a Assobrav e com a Fleet 
Solutions Brasil, empresa 
da Volkswagen Financial 
Services que atua na tercei-
rização e gestão de frotas. 
Esta fase do programa tem 
duração até o fim dos esto-
ques.

O comércio lojista da ci-
dade do Rio de Janeiro de-
verá contratar menos de 8 
mil empregados temporários 
para trabalhar na época das 
festas de fim de ano e duran-
te o verão, uma redução de 
33% em comparação com o 
ano passado.

Os dados são do CDL-
Rio e o SindilojasRio, que 
juntas representam mais de 
30 mil lojistas. A estimati-
va desse ano reflete os três 
meses de comércio fechado 
por causa da Covid-19, que 

afastou os consumidores 
das compras e resultou em 
vendas negativas, mesmo 
em datas comemorativas 
fortes para o setor, como o 
Dia das Mães, Dia dos Pais 
e Dia das Crianças.

De acordo com Aldo 
Gonçalves, presidente das 
duas entidades, o comércio 
carioca continua enfrentan-
do sérias dificuldades, e essa 
estimativa de contratação de 
temporários é consequência 
do fechamento do comércio 
por conta da Covid-19.

“Normalmente o segundo 
semestre do ano é sempre 
melhor do que o primeiro, 
mas até agora o comércio 
não sentiu qualquer melho-
ria e o comportamento das 
vendas segue desacelerado. 
Mesmo diante desse quadro 
que afeta a todos, o Natal, 
que representa mais de 30% 
do faturamento anual do co-
mércio, é sempre uma espe-
rança de vendas melhores” 
diz Aldo.

De acordo com o CDL-
Rio e o SindilojasRio, cer-

ca de 80% dos lojistas não 
pretendem contratar para 
esse período, pois conside-
ram que seus quadros são 
suficientes para atender a 
demanda atual.

Como acontece todos os 
anos dos temporários con-
tratados 40% representam o 
primeiro emprego; a faixa 
etária predominante é entre 
18 a 25 anos; 60% são do 
sexo feminino e as vagas são 
70% para vendedores, 20% 
para operadores de caixa e 
10% para estoquistas.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
33ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 317,319 E 321 – D, CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ / C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2169 - E-mail: cap33vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),

EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95
em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO Nº 0022154-77.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:

O(A) Doutor(a) CRISTINA SERRA FEIJÓ – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os
interessados e em especial ao(s) Executado(s) e promitentes compradores, que será realizado o público leilão pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom
Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a
avaliação será no dia 14/12/2020 às 13:30h, e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 17/12/2020 às 13:30h, onde o lanço inicial será por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, sendo certo que os lances serão realizados exclusivamente através do portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para arrematação
de forma parcelada serão recebidas exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de Avaliação Indireta de fls. 232/233:
APARTAMENTO Nº 206, BLOCO A, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.741 E NA PREFEITURA
SOB O Nº 1.254.306-2 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 82M². DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12 (doze) andares, 08 (oito) apartamentos por andar, play, salão de festas, três elevadores (dois sociais
e um de serviço), portaria 24hs, construção do ano de 1998. Do imóvel – O imóvel possui área edificada de 82m², conforme disposto no Carnê do IPTU de 2018 e direito a uma vaga de garagem, conforme
descrito no RGI. Possui Três quartos, sendo um suíte, banheiro social, sala, cozinha e dependências de empregada, necessitando de reforma geral, portas, piso, louças dos banheiros, tudo quebrado. DAS
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por
onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa
XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva,
limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando
com uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em
curva externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO: Assim, ante as pesquisas
levadas a efeito na região através do site imobiliário ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua localização, dimensões, padrão do logradouro e
idade, foi avaliado o imóvel objeto de leilão em 01/09/2020 no valor de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais), correspondentes a 146.272,85 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 02/10/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 2.660,29 (Dois mil seiscentos e sessenta reais e vinte e nove centavos);
Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 453,56 (Quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos);
Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 05/10/2020 perfaz a quantia de R$ 25.887,36 (vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), sendo certo que todos os débitos
acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-2 da matricula nº
42.741 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de Alfredo Leite da Silva Júnior e sua mulher Angela Thereza Padri Leite, contudo, conforme
disposto na Sentença proferida nos Embargos à Execução Nº 0078780-82.2019.8.19.0001 às fls. 124, restou estabelecido que “...Na hipótese dos autos não há comprovação de que os promitentes
compradores tenham se imitido na posse da unidade imobiliária, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva por parte do embargante...”. Cientes ainda os interessados, que por meio da referida
certidão está demonstrada a cadeia dominial do imóvel, de onde se extrai que o atual proprietário é o executado, conforme se vê no R-14. Consta no R-9 – PENHORA: O imóvel foi penhorado nos autos da
execução fiscal nº 2001.120.020503-1, certidões de dívida nº02/106787/1997, 02/176323/2000 e 02/107395/2001 movida pelo Município do Rio de Janeiro, para garantia da importância de R$ 2.086,98 e
mais acréscimos legais, por determinação do Juiz Dr. Adolpho Corrêa de Andrade Mello Junior da 12ª Vara de Fazenda Pública. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do
seguinte: Que o réu foi citado da Execução conforme index. 129/130; Que no index. 162 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index.  180; Que o Réu foi intimado da Penhora
no index. 188; Que o laudo de avaliação foi homologado no index. 248/249. LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo
que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar
seus lances online através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos
documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e CPF do Cônjuge; b) se pessoa
jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem como procuração com poderes
para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável
mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos antes
do fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as
partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada, os promitentes vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam neste
ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características,
compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis
de eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial, podendo a mesma enviada pelo leiloeiro, e deverá ser paga no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a confirmação da arrematação. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao
Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através
de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais
cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897
do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o
auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do
executado. (art. 903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante,
por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 8.1 – Em relação a
preferência na arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado
à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1.
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação após o início do Primeiro Leilão, o qual não está
incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de
arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão.
3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de
julho de 2016, com reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja interessados em participar do leilão através de oferecimento de lances para pagamento parcelado,
poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início de cada leilão, por escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, propostas na forma do Art. 895 do NCPC
e seguintes, e não havendo lances on-line para pagamento a vista, a proposta parcelada de maior valor, com maior valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada como lance vencedor,
devendo o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada mediante guia judicial, sendo certo, que o início do pagamento das parcelas para quitação do saldo
remanescente, será após trinta dias o pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pelo índice da poupança, depositando-as em conta-judicial à disposição do Juízo
deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a proposta de pagamento
do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que os débitos fiscais atrelados ao imóvel serão sub-
rogados no produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN. 7. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor;
A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade
do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado. Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2020. Eu __ T.J.J. datilografei e eu
__ , titular subscrevo. (ass) CRISTINA SERRA FEIJÓ – Juiz(a) de Direito.

Despesas de planos de saúde 
aumentam 70,8% em 5 anos

José Cechin, supe-
rintendente executivo 
do Instituto de Estudos 
de Saúde Suplementar 
(IESS), comentou os re-
sultados do estudo “Aná-
lise Especial do Mapa 
Assistencial da Saúde 
Suplementar no Brasil 
entre 2014 e 2019”, que 
mostram que, em cinco 
anos, as despesas do se-
tor de planos de saúde 
médico-hospitalares re-
gistraram crescimento 
de 70,8%.

O levantamento foi fei-
to com base nos números 
do Mapa Assistencial da 
Saúde Suplementar, pu-
blicação anual da Agên-
cia Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). 
O relatório ainda traz 
números de exames, 
consultas, terapias e in-
ternações no período as-
sinalado, além de compa-
rar com dados de outros 
países para avançar nas 
discussões sobre ações de 
prevenção de doenças e 
promoção da saúde, po-
líticas e práticas do setor.

 Nesse período, o nú-
mero de procedimen-
tos de todos os grandes 
grupos aumentou, em 
especial os exames com-
plementares, com cres-
cimento de 28,7%; te-
rapias, com avanço de 
27,7%; e internação, que 
registrou aumento de 

13,9%. Em 2019, foram 
realizados 916,5 milhões 
de exames complemen-
tares, 277,5 milhões de 
consultas médicas ambu-
latoriais, 158,8 milhões 
de outros atendimentos 
ambulatoriais (sessões/
consultas com fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos, 
nutricionistas, terapeuta 
ocupacional, psicólogos 
e outros), 72,0 milhões de 
terapias e 8,6 milhões de 
internações.

 “Claro que os dados 
podem indicar a maior 
consciência dos brasilei-
ros quanto à importância 
de se ter um acompanha-
mento médico ao longo 
da vida, até mesmo mais 
importante do que reali-
zar visitas pontuais aos 
prontos-socorros. No en-
tanto, precisamos estar 
atentos para a superuti-
lização de exames e pro-
cedimentos, especialmen-
te em vista dos possíveis 
riscos que eles trazem. 
O exame é recomendado 
sempre que seus benefí-
cios superam seus riscos. 
A publicação reforça a 
necessidade de repen-
sar o setor, aprimorar 
sua gestão e enfrentar os 
crescentes desafios com o 
acelerado envelhecimen-
to da população”, conclui 
Cechin.

 De acordo com ele, 
a análise mostra que, 

na saúde suplementar 
brasileira, o número de 
exames de ressonância 
magnética por mil bene-
ficiários passou de 115,4 
em 2014 para 179,0 em 
2019. Essa taxa é supe-
rior à média dos Estados 
Unidos (128,0), da Islân-
dia (109,3) e do Canadá 
(54,5), por exemplo, pa-
íses com os valores mais 
altos entre os membros 
da Organização para 
a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico 
(OCDE).

 O estudo alerta que 
mesmo representando 
menos de 1% do total de 
procedimentos na saúde 
suplementar, as inter-
nações detêm a maior 
parcela das despesas do 
segmento. Entre 2014 e 
2019, esse tipo de proce-
dimento teve elevação de 
70,1% no gasto por parte 
das operadoras, saltando 
de 47,3 bilhões para 80,4 
bilhões.

 Em 2019, as interna-
ções responderam por 
44,8% do total das des-
pesas do setor, seguidas 
por R$ 36 bilhões com 
exames complementares, 
o que representa 20,1%, 
e R$ 25,8 bilhões com 
consultas médicas, 14,1% 
dos gastos. Além dos gas-
tos com terapias e demais 
despesas médico-hospita-
lares.

Kuantta Consultoria lança  
plataforma de mentoria online

Parceria da Baeta com a Carglass 
oferece cobertura eficiente e barata

A Baeta Assessoria e a 
Carglass firmaram parceria 
para oferecer um novo pro-
duto para os corretores co-
mercializarem. Trata-se do 
Plano Auto Carglass – que 
garante proteção por ape-
nas R$ 14,90/mês e uma 
pequena taxa na hora da 
utilização.

“Sai mais barato do que 
levar o carro a uma oficina”, 
afirma o CEO da Baeta As-
sessoria, João Arthur Baeta 
Neves. Outra vantagem des-
tacada pelo executivo é que 
a venda do produto é feita 
100% online. Para comercia-
lizar o serviço Plano Auto, 
basta se cadastrar em: https://
www.baeta.com.br/carglass.

No bojo dos números 

favoráveis revelados pela 
Confederação Nacional das 
Seguradoras (CNSeg), que 
indicam que o volume de 
cancelamentos do seguro 
de automóveis retraíram de 
12,8%, em abril de 2020, 
pior mês da Covid, para 
6.9%, em agosto, início da 
desaceleração da pandemia 
no Brasil, o novo produto, 
fruto da parceria entre duas 
grandes empresas do merca-
do, vai potencializar vendas 
e facilitar a vida do segurado 
na manutenção do seu veícu-
lo a um custo acessível.

O Plano Auto Carglass pro-
tege o proprietário do automó-
vel contra os seguintes danos:

Vidro-Reparo de para-bri-
sas sem custo e troca de para-

brisas, vidros laterais e trasei-
ros com pagamento de uma 
coparticipação. Cobertura em 
todo território nacional:

Super Martelinho-Reparo 
de amassados de até 30 cm 
na carroceria, sem danos à 
pintura do veículo, mediante 
pagamento de coparticipa-
ção. As peças aceitas para 
reparação são: portas, para-
lamas, teto, capô, colunas e 
tampa traseira

Reparo Rápido-Serviço de 
funilaria e pintura de alta qua-
lidade em arranhados e amas-
sados de até 50cm na lataria 
externa ou para-choque do seu 
veículo, mediante pagamento 
de coparticipação. Portas, co-
lunas, para-lamas, teto, capô, 
tampa-traseira e para-choque.

Recentemente, a Kuantta 
emitiu um comunicado in-
formando que não vai mais 
realizar cursos para o mer-
cado de seguros. O foco gira 
em torno do lançamento de 
uma plataforma chamada 
Meetseg, que vai conectar 
especialistas com quem pre-
cisa de mentoria com espe-
cialistas do setor. Esse pro-
fissional especializado vão 
disponibilizar uma agenda, e 
os interessados poderá con-
tratar os serviços por hora. É 
só acessar o site, analisar o 
histórico profissional e esco-
lher. Terão pelo menos dois 
especialistas por assunto, 
como opção de escolha.

A Meetseg vai trazer todo 
histórico profissional de 
quem vai praticar a men-
toria e quem contratar, vai 

avaliar o trabalho. Para Ar-
ley Boullosa, a idéia é muito 
simples. “Teremos especia-
listas por categoria que irão 
disponibilizar agendas e os 
interessados poderão con-
tratar por hora. A plataforma 
vai conectar os principais 
players com quem precisa 
de mentoria, de acordo com 
o assunto e o profissional es-
colhido. Conforme as men-
torias forem acontecendo, 
quem contratou vai poder 
avaliar o serviço que contra-
tou e as notas também farão 
parte do perfil de cada pro-
fissional”, explicou.

O investimento por hora 
é cobrado em cada especia-
lista. “Estabelecemos apenas 
um mínimo de R$ 150,00 
por hora e cada um sabe o 
quanto vale seu conhecimen-

to. Dentro do investimento / 
hora informado na página do 
especialista, já está incluída 
a remuneração da meetseg. 
Teremos além dos profis-
sionais de seguros por ramo 
e produto, categorias como 
LGPD, marketing digital, 
gestão de pessoas, geração 
de leads, empreendedoris-
mos, advogado, contador, 
etc”, concluiu.

A Kuantta Consultoria 
cumpre um papel importan-
te na qualificação profissio-
nal dos corretores. Não vai 
existir mais a necessidade 
aguardar um lançamento de 
um curso ou fechamento de 
turma para adquirir conhe-
cimento. Cabe a quem con-
tratou extrair o máximo de 
conteúdo e informações do 
especialista.
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CONCERTOSONLINE
onde assistir:

www.musicanomuseu.com.br
www.radiomusicanomuseu.com

www.facebook.com/musicanomuseufan 
twitter.com/musicanomuseu1

XI RIOWINDSFESTIVAL

NOV

2020

Realização Patrocínio Apoio

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA APRESENTAM.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE SOPROS DO RIO DE JANEIRO

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta
por CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANETE que move em face de
MARILENE DA SILVA DUTRA processo nº (0034160-
95.2014.8.19.0021) na forma abaixo: O DR. RICARDO COIMBRA
DA SILVA STARLING BARCELLOS Juiz de Direito na sexta Vara
cível do Fórum da Comarca de Duque de Caxias, FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a executada: MARILENE DA
SILVA DUTRA (CPF: 585.198.827-49) e ao credor hipotecário:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS
– EMGEA (CNPJ: 04.527.335/0001-13), que no dia  10/11/2020
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, devidamente credenciada no TJRJ, com escritório
na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502 – Centro –
Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem mais der
acima da avaliação, ou no dia 12/11/2020, no mesmo horário e
local,  a partir de 50% do valor da 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 de Processo Civil, o imóvel descrito e avaliado
como segue: AUTO DE AVALIAÇÃO: APARTAMENTO N° 602 DO
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANETE, SITUADO NA RUA TAUÁ N° 49 –
DUQUE DE CAXIAS – RIO DE JANEIRO . EM R$ 240.000,00
(DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS). DA INTIMAÇÃO POR
EDITAL: Ficam as partes em especial a executada INTIMADA
DAS DATAS DO LEILÃO, por intermédio do presente Edital de
Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida no
artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Duque de Caxias, aos
29 (vinte e nove) dias 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 – Leila Ligiero
de Araújo  _______  (Mat.01/30990), e pelo MM. Dr. Ricardo
Coimbra da Silva Starling Barcellos - Juiz de Direito _____.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA  DELIBERAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO
E NOMEAÇÃO DE NOVOS DIRETORES DA ADGM/RJ.

A ASSOCIAÇÃO DEFESA DOS SERVIDORES DE CARREIRA ATIVOS,
INATIVOS E APOSENTADOS DAS GUARDAS MUNICIPAIS DO ESTADO
DO RIO- ADGM/RJ, Pessoa Jurídica de direito privado, com Endereço
comercial  na Avenida Rio Branco ,115, 19º Andar, Centro, Rio de Janeiro e
inscrita no CNPJ sob o Nº 35.027.372/0001-96, vem por seu Presidente
Cláudio José da Silva ,Convocar OS ASSOCIADOS  para ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA para deliberar sobre a EXCLUSÃO E NO-
MEAÇÃO DE NOVOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA  em pri-
meira convocação as 11:00 horas, em segunda e 11:30 h, para fins
de deliberarem na forma do art. 59 inciso I do Código Civil Brasi-
leiro, do art. 10 Parágrafo primeiro e art. 19 do estatuto social e
dos arts. 15 e 17 parágrafos quarto do Regimento Interno. A reu-
nião dar-se-á no dia 16 de Novembro do corrente ano as 11h00min da
manhã  á rua R. Soares Caldeira, 115 - Madureira, Rio de Janeiro - RJ,
21351-140, |seguindo os Protocolos de distanciamento e utilização de
mascaras. Rio de janeiro 04 de Novembro de 2020.

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.

Gol: prejuízo líquido de 
 R$ 872 mi no 3º trimestre

A aérea Gol apresentou 
nesta quarta-feira os resul-
tados do terceiro trimestre. 
A receita líquida foi de R$ 
975 milhões, queda de 74% 
em relação ao 3T19, porém 
uma expansão de 172% ver-
sus o 2T20. A receita mensal 
iniciou com R$ 240 milhões 
em julho e terminou com R$ 
465 milhões em setembro, 
representando crescimento 
de 94% dentro do 3T20. As 
outras receitas (principal-
mente cargas e fidelidade) 
totalizaram R$ 95,9 milhões, 
equivalente a 9,8% do total 
de receitas.

As ações da companhia 
avançavam 1,28% às 10h42, 
enquanto o Ibovespa marca-
va alta de 1,26%.

O prejuízo líquido após 
participação de minoritários 
foi de R$ 872 milhões (ex-
cluindo variações cambiais e 
monetárias, perdas líquidas 
não recorrentes, perdas re-
lacionadas a Exchangeable 
Notes e resultados não rea-
lizados de capped calls). Há 
um ano o resultado foi po-
sitivo de R$ 263,5 milhões, 
conforme balanço divulga-
do.

Capacidade

A companhia aérea anun-
ciou elevação de 100% na 
oferta de capacidade para o 
quarto trimestre em relação 
ao terceiro trimestre e que 
espera ter uma frota opera-
cional média de 94 aviões no 
final deste ano, o que repre-
senta mais de 75% da frota 
operacional da empresa que 
estava em atividade no mes-
mo período de 2019, infor-
mou a Reuters.

A companhia tem um 
pedido de 95 aeronaves 
MAX. A administração 
espera uma recertificação 
bem-sucedida dessa aero-
nave e as oportunidades 
de criação de valor com a 
integração acelerada à fro-
ta da Gol desse modelo de 
baixo consumo de combus-
tível. Como 100% da frota 
da Companhia é atualmente 
financiada por meio de ar-
rendamentos operacionais, 
a Gol disse estar bem posi-
cionada para aproveitar as 
atuais condições do merca-
do de aeronaves para criar 
valor aos acionistas.

No terceiro trimestre, a 
frota operacional da empre-
sa era de 122 aviões e a Gol 
afirmou que espera ter no 
final do ano 126 aeronaves 
operacionais, reduzindo esse 
número para 122 ao final de 
2021, segundo o balanço tri-
mestral.

Ebitda

A empresa encerrou o 
terceiro trimestre com uma 
relação dívida líquida sobre 
Ebitda ajustado de 4 vezes 
ante 2,8 vezes no segundo 
trimestre. Para os três últi-
mos meses deste ano, a ex-
pectativa da empresa é que 
a alavancagem suba para 6 
vezes, avançando a 8 vezes 
no primeiro trimestre de 
2021.

A Gol prevê que sua liqui-
dez total no quarto trimestre 
será de cerca de R$ 2,4 bi-
lhões ante R$ 2,2 bilhões no 
terceiro trimestre, e que no 
primeiro trimestre do próxi-
mo ano será de aproximada-
mente R$ 2,5 bilhões.

Cade autoriza 
aquisição de 
ativos da Imcopa 
pela Bunge 

Na sessão de julgamento 
desta quarta-feira, o Conse-
lho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) apro-
vou a aquisição, pela Bunge 
Alimentos, de duas plantas 
industriais de processamento 
de soja pertencentes à Imco-
pa localizadas em Araucária 
e Cambé, no Paraná. O va-
lor do negócio entre as em-
presas não foi comunicado, 
mas acredita-se que tenha 
sido concretizado por R$ 50 
milhões, além de dívidas de 
R$ 1 bilhão assumidas pela 
multinacional. 

A operação foi avocada 
pelo colegiado após propos-
ta formulada pelo conselhei-
ro Luiz Hoffmann. As duas 
empresas confirmaram o 
negócio em comunicados di-
vulgados nesta quarta-feira.

No Brasil, o grupo Bunge 
realiza atividades de compra, 
armazenamento, transporte, 
processamento e/ou venda de 
commodities agrícolas e pro-
dutos básicos, óleos vegetais e 
alimentos de alto valor protei-
co, grãos, farinhas, pré-mistu-
ras para panificação, produtos 
à base de milho moído e óle-
os vegetais embalados. Já a 
Imcopa, que está em processo 
de recuperação judicial, atua 
no processamento, estocagem 
e distribuição de produtos de-
rivados de soja, como lecitina, 
óleo, farelo concentrado pro-
teico, álcool, entre outros.

O ato de concentração já 
havia sido autorizado pela 
Superintendência-Geral do 
Cade (SG/Cade) em setem-
bro, mas foi avocado pelo 
Tribunal Administrativo 
para aprofundamento das 
questões envolvidas.

Governo inicia venda de campos 
terrestres da Petrobras na Bahia
Área em 
privatização 
reúne l,7  
mil poços

 A Petrobras iniciou a 
etapa de divulgação da 
oportunidade (teaser) re-
ferente à venda da tota-
lidade de suas participa-
ções em um conjunto de 
vinte e oito concessões de 
campos de produção ter-
restres, com instalações 
integradas, localizadas 
na Bacia do Recôncavo 

e Tucano, em diferen-
tes municípios do estado 
da Bahia, denominados 
conjuntamente de Polo 
Bahia Terra.

 O Polo Bahia Terra 
compreende 28 conces-
sões de produção ter-
restres, localizadas em 
diferentes municípios do 
estado da Bahia, além 
de incluir acesso à infra-
estrutura de processa-
mento, logística, arma-
zenamento, transporte e 
escoamento de petróleo e 
gás natural.

 O Polo possui cerca de 
1,7 mil poços em opera-
ção, 19 estações coletoras, 

12 pontos de coleta, duas 
estações de tratamento de 
óleo, seis estações coletoras 
e compressoras, quatro es-
tações de injeção de água, 
aproximadamente 980 km 
de gasodutos e oleodutos, 
além das bases adminis-
trativas de Taquipe, San-
tiago, Buracica, Araçás e 
Fazenda Bálsamo.

 Também fazem parte 
do Polo Bahia Terra dois 
parques de estocagem e 
movimentação de petróleo 
com toda a infraestrutura 
de recebimento, armaze-
namento e escoamento do 
petróleo para a Refinaria 
Landulfo Alves (RLAM). 

Além disso, o Polo contem-
pla a Unidade de Proces-
samento de Gás Natural 
(UPGN) de Catu e dez su-
bestações elétricas.

 A produção média do 
Polo de janeiro a agosto 
de 2020 foi de cerca de 14 
mil barris de óleo por dia 
e 642 mil m3/dia de gás. 
A Petrobras é a opera-
dora nesses campos, com 
100% de participação. 
Segundo a Petrobras, 
poderão ser incluídas no 
processo de cessão do 
Polo Bahia Terra as con-
cessões correspondentes 
aos Polos de Miranga e/
ou Recôncavo.

Especialista dá dicas sobre hábitos  
para alavancar as finanças

Lucas Rufino é influen-
cer digital especializado 
em mercado de investi-
mentos com mais de 52 mil 
seguidores em seu perfil 
no Instagram (www.insta-
gram.com/1milhaocom30), 
onde compartilha diaria-
mente dicas de como con-
seguiu desbravar o univer-
so da bolsa de valores e se 
aposentar até os 30 anos. 

O especialista em merca-
do financeiro realizará, de 
8 a 12 de novembro, a De-
safio Acorda Pobre Mortal, 
na qual irá ensinar, gratuita-
mente, como analisar ativos, 
montar carteira de investi-
mentos, desvendará mitos e 
verdades sobre o mercado 
financeiro e temas como 

análise de ações, fundos 
imobiliários e como montar 
sua própria carteira de in-
vestimentos. Os interessados 
podem se inscrever no site: 
https://1milhaocom30.com/
acorda-imp/.

Segundo pesquisa re-
alizada pela Associação 
Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima), 
62% da população brasi-
leira não economizou no 
ano passado e entrou em 
2020 sem qualquer reser-
va financeira para algum 
tipo de emergência para 
enfrentar todo o caos eco-
nômico gerado pelo Co-
vid-19. E toda essa crise 
ensinou uma coisa: é pre-

ciso mudar nossos hábitos 
de consumo e investir em 
educação financeira. 

Na opinião de Rufino, 
quem tem uma visão de lon-
go prazo e utiliza a bolsa de 
valores para se tornar sócio 
de grandes negócios, será 
bem sucedido no futuro, sem 
correr riscos excessivos. 

Ele cita dá três alertas 
para quem está debutando 
em aplicações: Primeiro, 
não existe dinheiro fácil, e 
esse deve ser o primeiro cui-
dado. O segundo cuidado é 
em relação às falsas promes-
sas que existem na internet. 
“Muito cuidado com isso, e 
busque sempre, ao menos, 
uma segunda opinião con-
trária”. Outro grande erro é 

deixar de se preocupar com a 
parcela de renda fixa em sua 
carteira de investimentos. 
“Devemos saber distribuir 
bem nossos investimentos 
de acordo com nosso perfil 
de risco”.

Segundo Rufino, a Bol-
sa de Valores é um espaço 
onde podemos nos tornar 
sócios de grandes empre-
sas e temos parte dos lu-
cros delas caindo periodi-
camente na nossa conta. 
Fazer isso é muito mais 
simples do que parece. 
E faz ainda mais senti-
do agora, num cenário de 
juros tão baixos, quando 
investimentos conhecidos 
como a poupança rendem 
menos de 0,2% ao mês.
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