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Dólar fortalecido e Europa 
descarta recuperação em V
Segunda onda 
de Covid-19 deve 
afetar indicadores 
econômicos

A segunda onda de Covid-19 
gerou um alerta para a recupera-
ção econômica global, principal-
mente pelo anúncio do lockdown 
em grandes potências da Europa, 
como Portugal e Reino Unido. Até 
dezembro, deve acontecer declínio 
em diversos indicadores econômi-
cos. A afirmação é da Infinox Ca-
pital, formadora de mercado futuro 
no Brasil.

“Movimentos como do dólar, 
com a cotação a R$ 5,70, e a ven-
da do barril de petróleo a US$ 34 
demonstram um cenário de atenção 
no mundo inteiro”, explica o exe-
cutivo da Infinox, Victor Hugo Co-
toski.

Desde o anúncio da segunda fase 
de medidas restritivas de isolamen-
to social, a moeda norte-americana 
ganhou força frente a todas as ou-
tras. Somente contra o real foram 
quase 4% de valorização. Já o pe-
tróleo teve uma queda aproxima-
damente de 20%. Isso mostra uma 
preocupação devido ao consumo do 
bem, por conta da redução de pes-
soas circulando com carros e avi-
ões, por exemplo.

O dólar deve se fortalecer ainda 
mais, juntamente com o iene japo-
nês, considerada uma moeda segu-
ra. Além disso, é possível enxergar 
uma grande oportunidade na libra 
esterlina, pois essa está ganhando 
formas, e as negociações do Bre-
xit, saída do Reino Unido da União 

Europeia, têm sido positivas para a 
Inglaterra, na avaliação da Infinox.

“O real e a coroa norueguesa, por 
exemplo, estão sofrendo uma gran-
de depreciação, porque são moedas 
em que o PIB possui um peso sig-
nificativo em commodity, portanto, 
se não há venda de produtos, como 
aço ou petróleo, não há entrada de 
dólares, causando assim um efeito 
cascata”, afirma Cotoski.

A Comissão Europeia anunciou 
suas previsões econômicas. A se-
gunda onda de Covid-19 frustrou 
esperanças de uma rápida recupera-
ção. O retorno aos níveis anteriores 
à pandemia só deverá ocorrer em 
2023. O crescimento da economia 

deve estagnar no quarto trimestre 
e retornar no primeiro trimestre de 
2021.

O produto interno bruto (PIB) 
da UE deve contrair 7,4%, antes 
de crescer 4,1% em 2021 e 3% em 
2022. Para a área do euro, o PIB 
diminuirá 7,8% e crescerá 4,2%, 
respectivamente. “Nunca conta-
mos com uma recuperação em ‘V’. 
Agora, sabemos, com certeza, que 
não teremos”, disse Paolo Gentilo-
ni, comissário de Economia.

A comissão espera que a taxa 
de desemprego da UE aumente da 
marca de 6,7% em 2019 para 7,7% 
em 2020 e 8,6% em 2021. Espera-
-se que caia em 2022 para 8%.

Gentiloni: volta a nível anterior à pandemia só em 2023

Derrota pode custar liberdade para Trump

Fed mantém taxa 
de juros em meio  
a indefinição 
na eleição

O Federal Reserve (Fed, banco 
central dos Estados Unidos) mante-
ve sua política monetária de afrou-
xamento intacta nesta quinta-feira e 
se comprometeu novamente a fazer 
o que puder nos próximos meses 
para sustentar uma recuperação 
econômica norte-americana amea-
çada pela pandemia e que enfrenta 
incertezas em torno de uma eleição 
presidencial ainda indefinida.

O banco central dos EUA não 
comentou sobre a eleição em seu 
comunicado de decisão de política 
monetária divulgado após reunião 
de dois dias. Em entrevista online, 
o presidente do Fed, Jerome Po-
well, reiterou que as perspectivas 
para a economia são “extraordina-
riamente incertas” e dependem em 
larga margem do sucesso no com-
bate à Covid-19.

Em comunicado, o Comitê Fe-
deral de Mercado Aberto (Fomc) 
sustentou que “a atividade econô-
mica e o emprego continuaram a 
se recuperar, mas permanecem bem 
abaixo de seus níveis no início do 
ano”. A decisão unânime do Comitê 
deixou a principal taxa de juros do 
banco central inalterada, próxima 
de zero. “A pandemia da Covid-19 
está causando enormes dificuldades 
humanas e econômicas nos Estados 
Unidos e em todo o mundo.”

Em um comunicado praticamen-
te idêntico ao emitido na reunião 
de setembro, o Fed repetiu sua pro-
messa de usar seu “amplo conjun-
to de ferramentas” para sustentar a 
economia e prometeu não conside-
rar o aumento das taxas de juros até 
que o emprego máximo fosse recu-
perado e a inflação estivesse acima 
de sua meta de 2%.

Impeachment 
avança, e Witzel 
passa a condição 
de denunciado

O Tribunal Especial Misto 
(TEM), composto por cinco desem-
bargadores e cinco deputados esta-
duais, aceitou, por unanimidade, a 
denúncia para o prosseguimento do 
processo de impeachment do go-
vernador afastado do Rio, Wilson 
Witzel.

Na sessão, os integrantes da co-
missão também votaram a saída 
dele no Palácio Laranjeiras, resi-
dência oficial do Governo do Rio, 
na zona sul da capital. Foi analisa-
do, ainda, o corte, durante o pro-
cesso, de um terço do salário que 
continua recebendo.

No fim da sessão, o presidente 
do Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro (TJRJ), desembargador Cláu-
dio de Mello Tavares, que também 
preside o Tribunal Especial Misto, 
proclamou o resultado confirmando 
a decisão unânime de recebimento 
da denúncia e em decorrência pela 
instauração de processo por crime 
de responsabilidade.

Segundo o magistrado, Wilson 
Witzel tem o prazo de dez dias 
contados data da publicação do 
acórdão para deixar, junto com a 
família, a residência oficial. Mello 
Tavares informou ainda que, em 
consequência do resultado da vota-
ção, o governador passa a condição 
de denunciado.

“A partir do dia da intimação 
ficará suspenso do exercício das 
funções de governador do Estado 
do Rio de Janeiro até a sentença fi-
nal, com as implicações legais de-
correntes deste recebimento, com 
redução de um terço dos seus ven-
cimentos até a sentença final, valor 
que lhe será pago no caso de absol-
vição”, afirmou.

Através das redes sociais, o go-
vernador afastado disse estar com a 
consciência tranquila, e que não vê 
“o mesmo rigor político dos depu-
tados com seus pares também acu-
sados e investigados”.

Mello Tavares estimou que o re-
sultado final, quando os integrantes 
decidem sobre a perda definitiva de 
mandato de Witzel, pode ocorrer 
após o prazo previsto para janeiro.

Número de 
endividados e 
inadimplentes 
supera o de 2019

O percentual de famílias endi-
vidadas no país caiu de 67,2% em 
setembro para 66,5% em outubro 
deste ano, segundo dados divulga-
dos pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). Apesar disso, a 
parcela de famílias com dívidas, 
em atraso ou não, continua acima 
do observado em outubro do ano 
passado (64,7%).

O percentual de inadimplentes, 
isto é, de pessoas com dívidas ou 
contas em atraso, em outubro deste 
ano (26,1%) ficou abaixo do obser-
vado em setembro (26,5%), mas 
também acima do registrado em 
outubro de 2019 (24,9%).

O mesmo ocorreu com as famí-
lias que não terão condições de pa-
gar suas contas (11,9% em outubro 
deste ano), que ficou abaixo dos 
12% de setembro, mas acima dos 
10,1% de outubro do ano passado.

O resultado das eleições nos 
Estados Unidos segue indefinido, 
porém com aumento das possibi-
lidades de o democrata Joe Biden 
ser confirmado novo presidente. 
Pensilvânia e Geórgia caminha-
vam para finalizar a apuração dos 
votos, e a vantagem do candidato 
à reeleição Donald Trump continu-
ava caindo. A previsão é que Biden 
consiga virar em ambos os estados; 
na Geórgia, por diferença mínima.

Se Trump não conseguir se re-
eleger, perderá a imunidade con-
tra processos e poderá ter que en-
frentar acusações de fraude fiscal 
e bancária, além de lavagem de 

dinheiro, afirmam especialistas à 
rede britânica BBC.

Processos contra o atual presi-
dente poderiam ser uma forma de 
deter o que poderia ser chamado de 
“trumpismo”. Ainda que não se ree-
leja, Trump conseguiu mostrar uma 
força que desafia o establishment 
norte-americano. Em uma América 
dividida, acusações de fraude fiscal 
podem afundar a imagem do atual 
presidente – ou o tiro pode sair pela 
culatra.

Para os democratas, a melhor 
notícia do dia foi a confirmação de 
segundo turno para uma das duas 
vagas ao Senado em disputa na Ge-

órgia, onde o candidato a senador 
tem que obter mais de 50% dos vo-
tos. A segunda vaga também pode 
ir para segunda votação em janeiro. 
Atualmente, ambas as cadeiras no 
Senado são ocupadas por republi-
canos.

Se Biden conseguir se eleger e 
conquistar para seu partido as duas 
vagas, pode obter 50 cadeiras no 
Senado. Exatamente a metade do 
número de representantes. Em caso 
de empate, a decisão cabe ao vice-
-presidente. No caso, à vice Ka-
mala Harris. O Partido Democrata 
controlaria ambas as casas legisla-
tivas, neste cenário.

Pietro Naj Oleari CC

Wang Ying Xinhua
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A situação de emergência 
pela pandemia da Covid-19 
consolidou a comercialização 
à distância e trouxe milhões 
de novos consumidores para 
o comércio eletrônico. Com as 
lojas fechadas, durante meses 
as compras pela internet eram 
a única opção viável na maio-
ria das cidades brasileiras. 
Nos 5.570 municípios, grande 
parte dessas mercadorias che-
gam nos domicílios por meio 
dos Correios, que até 2019 foi 
responsável por mais de 2/3 
dessas entregas. Mas e se os 
Correios tivessem sido privati-
zados antes da pandemia?

Com mais de 350 anos, o ser-
viço postal brasileiro é um ele-
mento indispensável para a in-
tegração do território nacional, 
sendo os Correios a única insti-
tuição cuja capilaridade atinge 
todos os municípios, cumprin-
do o princípio de universalida-
de presente na Constituição de 
1988. Com essa característica, é 
possível oferecer a todos os lu-
gares não somente o serviço de 
cartas, telegramas e encomen-
das, mas também a logística de 

comércio eletrônico e a execução 
uma série de políticas públicas.

Essas políticas são as mais 
diversas: desde a saúde, com a 
distribuição de vacinas e ma-
teriais para os postos de saúde 
do SUS, até a educação, com a 
entrega de livros didáticos e dos 
exames nacionais como o Enem, 
que ocorrem simultaneamente 
em todos os municípios onde a 
prova é aplicada.

Agora, com as eleições, o 
serviço postal é fundamental 
para o envio de todo o material 
necessário, em alguns casos as 
próprias urnas eletrônicas. Em 
2021, o sucesso de uma campa-
nha de vacinação em massa 
contra a Covid-19 dependerá 
em grande medida da estrutu-
ra logística dos Correios para 
alcançar desde as grandes me-
trópoles às cidades ribeirinhas 
da Amazônia, em tempo recor-
de.

O comércio eletrônico, por 
sua vez, é o responsável por 
uma atualização do serviço pos-
tal, que não desapareceu com o 
advento da internet como pos-
tulavam as teses mais conserva-

doras na virada do século, pelo 
contrário: o fluxo postal au-
mentou em 50% entre os anos 
de 2000 e 2010. Conforme o e-
-commerce brasileiro se consoli-
da na pandemia, mais uma vez o 
setor postal se torna essencial e 
lucrativo.

Por isso mesmo, outra vez 
ressurge a proposta de priva-
tização dos Correios, sem o 
necessário debate que envolve 
a complexa questão. Quando 
empresas como Amazon, Fe-
dEx e DHL anunciam interesse 
na compra da estatal, um sinal 
amarelo se acende: a entrega de 
um serviço estratégico a uma 
empresa estrangeira, especial-
mente quando algumas delas 
estão envolvidas nos mais po-
lêmicos casos recentes de uso 

indevido de dados dos consumi-
dores, parece não ser a via mais 
inteligente.

Se o controle do correio é 
entregue a corporações que 
atuam unicamente nas regiões 
mais lucrativas, deixando mui-
tas cidades desassistidas, como 
aconteceu na vizinha Argentina, 
seguramente as empresas de e-
-commerce também serão atin-
gidas, porque não poderão ven-
der para todo o país.

Enfrentar o isolamento so-
cial, que já não se sabe quan-
do terminará, e a posterior 
campanha de vacinação em 
massa exigirá um serviço 
que conecte todos os lugares. 
Abrir mão da integração do 
território nacional conquis-
tada a duras penas em mais 
de três séculos não parece ser 
a estratégia de um país que 
adentra o século XXI aspi-
rando qualquer lugar digno 
no mapa mundi da economia 
– e da cidadania. A soberania 
nacional também parece estar 
ameaçada, já que nem mesmo 
as nações mais liberais como 
os EUA venderam suas em-

presas estatais de correio.
É hora de retomar os princí-

pios constitucionais como nor-
teadores do desenvolvimento 
nacional. Aqui ganham tanto 
as empresas quanto os cidadãos 
dos povoados mais longínquos. 
Perder o que nunca tivemos – a 
vacina – até podemos compre-
ender. Agora perder o que já 
temos de melhor – a capacida-
de de distribuí-la com eficácia 
– resulta em ação inapropriada, 
sobretudo se lembramos que 
os Correios são uma empresa 
que custeia sua operação com o 
próprio lucro, que está no azul 
e tende a crescer no pós-pande-
mia, não dependendo de impos-
tos ou repasses do Tesouro.

q Igor Venceslau
Doutorando em  

Geografia Humana/USP.
igorvenceslau@usp.br

Este texto é derivado dos resultados 
da dissertação de mestrado 

“Correios, logística e uso do 
território: o serviço de encomenda 
expressa no Brasil”, disponível em 

teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/
tde-03032017-160848/pt-br.php

Entregar controle a 
corporações deixaria 
cidades desassistidas, 
como na Argentina

A importância dos Correios no pós-pandemia

O Ministério da Educação acaba de divulgar o censo da 
Educação Superior de 2019, depois de coletar informações de 
todas as instituições de educação superior públicas e privadas 
do país. As informações coletadas se referem aos cursos de 
graduação presenciais ou a distância, aos sequenciais de for-
mação específica, ao número de vagas oferecidas, inscrições, 
matrículas, ingressantes e concluintes, informações sobre do-
centes, dentre outros dados igualmente relevantes.

No ano passado, foram contabilizadas 2.608 instituições de 
educação superior no Brasil. A maior parte das instituições 
corresponde a faculdades, com 79,6% do total; seguidas dos 
centros universitários, com 11,3%; das universidades, com 
7,6%; e dos Cefets e institutos federais, com 1,5%. As univer-
sidades possuem o maior número de estudantes.

O número de matrículas por organização acadêmica mostra 
que as universidades reúnem 4.488.198; os centros universi-
tários, 2.263.903; as faculdades, 1.636.582; os institutos fede-
rais de educação, ciência e tecnologia, 202.056; e os centros 
federais de educação tecnológica, 13.787. Todas essas matrí-
culas totalizam 8.604.526.

Ao todo, foram informados ao censo 16.405.936 vagas, 
19.930.326 candidatos, 3.633.644 ingressantes, 8.604.526 
matrículas e 1.250.239 concluintes.

A distribuição das matrículas, ingressantes e concluintes 
por grau acadêmico e modalidade de ensino é demonstrada 
a seguir:

Fonte: MEC/Inep – Censo da Educação Superior.

Verifica-se, assim, que há predominância de matrículas nos 
cursos à distância para os graus de licenciatura e tecnológicos.

O número de vagas oferecidas em cursos de graduação no 
Brasil, por modalidade de ensino, de 2014 a 2019, pode ser 
observado no gráfico a seguir, no qual se verifica um aumento 
de 45% das vagas oferecidas em cursos à distância em re-
lação ao ano de 2018 e um decréscimo de 5,2% das vagas 
oferecidas em cursos presenciais. Esse resultado demonstra 
uma tendência de ampliação da oferta de cursos nessa moda-
lidade. Também se verifica que o número de ingressantes na 
rede privada, na modalidade EaD, ultrapassou o número de 

ingressantes da modalidade presencial.

Fonte: MEC/Inep – Censo da Educação Superior.

Já o número de ingressantes por rede e modalidade de ensi-
no Brasil 2019 é assim demonstrada:

Fonte: MEC/Inep – Censo da Educação Superior

No que se refere ao corpo docente, foram informadas à edição 
2019 do Censo 399.428 funções docentes, que correspondem ao 
número de vínculos de docentes com as instituições em que atu-
am, na graduação e/ou em pós-graduação stricto sensu.

Distribuição das funções docentes por titulação e regime de 
trabalho em IES públicas e privadas.

Fonte: elaboração própria com base em dados do Censo da Educação Superior 2019.

A distribuição dos docentes por titulação e regime de 
trabalho em instituições públicas e privadas demonstra 
que o número de doutores e de mestres continua mais 
concentrado na rede pública, assim como o regime de 
trabalho em tempo integral, enquanto os horistas e tem-
pos parciais aparecem em maior quantidade nas institui-
ções privadas.

Fonte: elaboração própria com base em dados do Censo da Educação Superior 2019.

Para um país continental como é o Brasil, o número 
de matrículas nos cursos de educação superior é ainda 
tímido, mesmo com o crescimento da oferta do ensino a 
distância. Se comparado o Brasil aos países da própria 
América do Sul e levando-se em consideração a propor-
cionalidade populacional, verificaremos que a Argentina 
e o Chile reúnem um maior número de discentes matri-
culados em suas redes de educação superior, entre 18 a 
24 anos.

A educação deveria ser tratada e percebida como uma po-
lítica do Estado Brasileiro, e não de Governo, com até hoje, e 
erradamente, vem sendo conduzida, pois os governos mudam 
a princípio a cada quatro anos, e os que chegam ao poder sem-
pre costumam desconstruir o que o antecessor realizou, por 
meras rixas políticas e até mesmo pessoais, o que atravanca e 
atrasa o desenvolvimento do país. Sabemos que a educação é 
transformadora e libertadora e que somente por meio dela se 
pode agigantar uma Nação, com ordem, progresso e susten-
tabilidade.

q Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da  

Universidade Santa Úrsula.

MEC divulga censo da educação superior
Número de matrículas é ainda tímido mesmo com crescimento do ensino a distância
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Workshop na quarentena
O primeiro bailarino do Teatro Municipal Cícero 

Gomes está coordenando um workshop virtual de dança, 
de forma intensiva, de 12 a 15 de novembro. Conseguiu 
reunir um time de profissionais, altamente conceituados 
no mercado para ministrar as aulas, como Ana Botafogo, 
Beatriz Almeida, Liana Vasconcelos, Paulo Rodrigues e 
Vitor Ciattei. As inscrições podem ser feitas através do 
e-mail workshopnaquarentena@outlook. com

Miss Rio de Janeiro Plus Size Gay
Juju Pallito Azranys realiza mais uma vez, em 2021, 

o tradicional concurso para rapazes e transformistas com 
mais de 80 quilos. As inscrições já estão abertas através 
do WhatsApp (21) 99192-3903. As provas incluem um 
número de dublagem e um desfile em traje de noite. 

Lockdown na Europa
Em função da segunda onda, vários países europeus, 

como a França, a Itália e a Espanha decretaram novo 
lockdown. O número de infectados mais jovens aumen-
tou drasticamente. Como aqui, insistem em andar sem 
máscara e se aglomerar em restaurantes.

Avaliação equivocada
Vários cursos de pós-graduação, na modalidade EAD, 

estão avaliando seus alunos com provas “decoreba”. Che-
gam ao cúmulo de fazer perguntas sobre datas e nomes 
de autores. Fora que exigem trabalhos de final de curso 
com número mínimo de páginas, o que não quer dizer 
absolutamente nada.

Encontro do Corpo Consular
O cônsul-geral da França, no Rio de Janeiro e decano 

do Corpo Consular, Jean Paul Guihaumé, é o anfitrião, na 
Marina da Glória, no próximo dia 17 novembro, de uma 
recepção para dar as boas vindas aos novos diplomatas 
que chegaram na pandemia, em local aberto, com todos 
os protocolos de segurança.

Comédia online
Cristiane Michelin não para: escreveu uma comédia 

que será interpretada pela atriz Nivea Helen Roman e que 
estreia no próximo dia 5 de dezembro, às 20 horas, no 
Facebook e no YouTube. Coisas de homem – uma visão 
feminina terá parte de sua renda destinada ao Retiro dos 
Artistas.

Novidades nas eleições norte-
americanas

Uma senadora estadual transgênero, Sarah McBride; 
Cori Brush, ativista do Black Lives Matter; Majorie Tay-
lor Greene, apoiadora do Qanon; Richie Torres, negro as-
sumidamente gay; eles estão entre os novos eleitos nas 
câmaras legislativas nos EUA. É uma demonstração de 
pluralidade, que faz parte da democracia.

Código internacional
A OMT – Organização Mundial do Turismo promete 

a criação de um código internacional para a proteção 
de turistas com o objetivo de apoiá-los em situações de 
emergência. Lançou um documento que já propõe várias 
ações antes mesmo da aprovação, que só deve ocorrer na 
Assembleia Geral, em Marrakech, no final de 2021, que 
vai reunir os 100 Estados-membros.

Pensamento da semana
“O SUS é uma criação constitucional bem sucedida. 

Elogiada pelo mundo todo. Ninguém irá desmontá-lo. 
Para substituir por que tipo de sistema?”

Flávio Perri, diplomata

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado  
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

Ataques sem prova são retirados do ar
Emissoras dos 
EUA suspendem 
transmissão  
de discurso  
de Trump

As três maiores emissoras 
dos Estados Unidos - ABC, 
CBS e NBC - suspenderam 
a transmissão do discurso do 
presidente dos Estados Uni-
dos e candidato à reeleição, 
Donald Trump, que alegou 
fraude no processo eleitoral, 
nesta quinta-feira, na Casa 

Branca, segundo notícia di-
vulgada pela Folha de Lon-
drina.

O pronunciamento em 
que voltou a lançar suspeitas 
sobre a eleição presidencial 
norte-americana, sem apre-
sentar provas, não agradou 
lideranças do Partido Re-
publicano que disputaram 
neste ano vagas no Senado 
e na Casa de Representan-
tes (equivalente à Câmara 
dos Deputados no Brasil).De 
acordo com fontes ouvidas 
pela CNN, o Partido Repu-
blicano não está gostando do 
posicionamento de Trump e 
não aprova os ataques à se-
gurança e à integridade das 
eleições.

“Na contagem de votos 
legais, minha vitória é clara. 
Na contagem dos votos ile-
gais, eles podem tentar rou-
bar minha vitória”, afirmou 
o presidente que busca ree-
leição. Segundo ele, os re-
publicanos estão procurando 
analisar os votos atrasados, 
mas “eles (democratas) não 
querem permitir auditores”, 
que “foram mantidos a mui-
tos metros de distância, sem 
conseguir observar direito”. 
“Eles não querem ninguém 
observando a contagem”, re-
forçou.

Trump ainda disse que 
faltam “poucos estados a 
serem decididos”, mas que 
nestes estados “os aparelhos 

são controlados por demo-
cratas”. “Eles estavam mui-
to atrás e de repente, como 
um milagre, os números co-
meçaram a favorecer os de-
mocratas, de forma ilegal”, 
disse.

“Esse processo foi injusto”, 
continuou o presidente, que 
ainda falou que os votos por 
correio são “corruptos” e que 
muitos chegaram sem selo e 
depois do dia da eleição.

“De repente, aparecem 
os votos que (os democra-
tas) precisam”. “É fantástico 
como todos esses votos que 
surgem favorecem os demo-
cratas”, ironizou. “Eles es-
tão manipulando a eleição”, 
afirmou. 

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 01 de dezembro 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).

CAXIAS 2013 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ/MF Nº 19.328.562/0001-97 - N.I.R.E. 33209643363

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2020.

 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 dias do mês de  outubro de 
2020, às 15horas, na sede social da Companhia, na cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 3255, sala 310 Cobertura, Barra da 
Tijuca, CEP 22.631-002. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a 
convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, tendo em 
vista a presença de quotistas representantes da totalidade do capital social 
da Companhia.3.   MESA: Presidente: Laerte Lannes Bondim; Secretário: 
Tiago Ramos Póvoa.4.  ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) aumento do 
capital social com integralização do AFACS (ii) a redução do capital social 
da Sociedade com a restituição do valor do capital social reduzido aos 
quotistas, na proporção de suas participações societárias; e (iii) a alteração 
da cláusula 3ª do Contrato Social da Sociedade. 5. DELIBERAÇÕES: 
Instalada a assembleia, após discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, os quotistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições, aprovar: (i) aumento do capital social no valor de R$423.286,00 
(quatrocentos e vinte e três mil e duzentos e oitenta e seis reais) mediante 
integralização de AFACS. (ii)  redução do capital social da Sociedade 
no valor de R$899.920,00 ( oitocentos e noventa e nove mil novecentos 
e vinte reais), sendo R$747.424,00 para abater prejuízos acumulados 
e R$ 152.496,00 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e noventa 
e seis reais) em devolução aos sócios, por ser excessivo ao necessário 
para consecução do objeto social da Sociedade, passando o capital social, 
portanto, de R$15.194.021,00 (quinze milhões cento e noventa e quatro mil 
e vinte e um reais) para R$ 14.717.387,00 (quatorze milhões setecentos 
e dezessete mil e trezentos e oitenta e sete reais) com quotas de valores 
unitários diferenciados, que estão totalmente subscritas e integralizadas em 
moeda corrente. Em decorrência da redução do capital social ora aprovado, 
a cláusula terceira do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com 
a seguinte nova redação: “CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é 
de R$14.717.387,00 (quatorze milhões e setecentos e dezessete mil e 
trezentos e oitenta e sete reais), dividido em 16.070(dezesseis mil e setenta) 
cotas no valor unitário diferenciado, inteiramente subscritas e integralizadas 
em moeda corrente do país, encontrando-se distribuídas entre os sócios da 
seguinte forma:
SÓCIO                                  QUOTAS            %                 VALOR R$
LAERTE LANNES BONDIM -      9.160              57                    7.318.840,00
FERNANDO JALES OLIVEIRA - 3.214                 20                      3.625.392,00
SJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
 E PARTICIPAÇÕES LTDA -        1.607                10                    1.473.619,00
MARCIO CLARE GOULART
 DE CARVALHO     -                    1.607               10                  1.909.116,00
TRP EMPREENDIMENTOS                                                  
E PARTICIPAÇÕES 2016 LTDA -   482                     3                          390.420,00
TOTAL                                        16070               100              14.717.387,00
Uma vez que a ata de redução de capital será publicada nos termos do 
parágrafo primeiro do artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital aqui 
deliberada somente se tornará efetiva 90 (noventa) dias após a publicação 
desta ata em jornal de grande circulação e Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente deu por encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.A presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2020. 
Mesa: Laerte Lannes Bondim - Presidente. 

Tiago Ramos Póvoa - Secretário.
LAERTE LANNES BONDIM

FERNANDO JALES OLIVEIRA
SJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – 

Rosilene Rambaldi de Souza
MARCIO CLARE GOULART DE CARVALHO

TRP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 2016 LTDA – Tiago 
Ramos Póvoa

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.

Ipea: setembro tem aumento de 5,8% na demanda por bens industriais
O Indicador Ipea de Con-

sumo Aparente de Bens 
Industriais subiu 5,8% em 
setembro, na comparação 
com o mês de agosto. Os da-
dos foram divulgados nesta 
quinta-feira pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea). No trimestre móvel 
encerrado em setembro, hou-
ve crescimento de 14,4% na 
margem. O indicador mede 
a demanda interna por bens 
industriais, analisando a pro-
dução industrial interna não 
exportada, acrescida das im-

portações. Na comparação 
anual, com setembro de 2019, 
houve retração de 0,5%.

 Segundo o Ipea, a produ-
ção nacional cresceu 5,9% 
no mês analisado, e a im-
portação de bens industriais 
teve aumento de 1,7%. O 
bom desempenho ocorreu 
em todas as grandes catego-
rias econômicas, com desta-
que para os bens de consu-
mo duráveis, que cresceram 
12%, e para os bens semi e 
não duráveis, que tiveram 
alta de 10,7%.

 Na indústria geral, o con-
sumo aparente avançou 5,8% 
em setembro, com a indústria 
de transformação apresen-
tando resultado positivo de 
6,3%, enquanto a indústria 
extrativa mineral teve queda 
de 3,2%. Entre os setores pro-
dutivos, 21 dos 22 segmentos 
analisados pelo Ipea apresen-
taram melhora na avaliação 
dessazonalizada. Os desta-
ques foram o de veículos, 
com alta de 17,1%, e de ves-
tuário, que subiu 13,6%.

  Na comparação com 

setembro do ano passado, 
apenas 11 segmentos tive-
ram aumento, com os pro-
dutos não metálicos subindo 
9,6% e os produtos de metal, 
8,2%. No acumulado de 12 
meses, o indicador do Ipea 
fechou setembro com queda 
de 6,3%, enquanto a produ-
ção industrial medida pela 
Pesquisa Industrial Mensal 
de Produção Física (PIM-
PF), do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), apresentou queda 
de 5,5%.

Cédula em  
urna eletrônica

A impressão de uma cédu-
la física após o voto na urna 
eletrônica segundo Proposta 
de Emenda à Constituição 
135/19, teve sua aprovação 
defendida nesta quinta-feira 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). A PEC determi-
na que tal procedimento seja 
aplicado em eleições, plebis-
citos ou referendos, a fim de 
permitir posterior auditoria 
pelas autoridades competen-
tes. De autoria da deputada 
federal Bia Kicis (PSL-DF), 

a proposta está parada na CCJ 
(Comissão de Constituição e 
Justiça) da Câmara desde se-
tembro de 2019, aguardando 
apreciação pelo plenário. A 
ideia, segundo Bolsonaro, se-
ria aprovar a PEC e colocá-la 
em prática nas eleições presi-
denciais de 2022.

Bolsonaro diz que sabe 
quem foi o hacker

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) anunciou 
hoje que a Polícia Federal 
já identificou o hacker que 
invadiu computadores do 

Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), bloqueando a base de 
dados dos processos em an-
damento e paralisando os tra-
balhos até a próxima semana. 
Bolsonaro ainda elogiou a 
atuação da PF e zombou do 
responsável pelo ataque, po-
rém não deu mais detalhes 
sobre o trabalho da PF.

TSE encerra  
procura de provas 

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) encerrou a fase de 
procura por provas em uma 
das ações judiciais que pedem 

a cassação da chapa de Jair 
Bolsonaro (sem partido) e Ha-
milton Mourão (PRTB) por 
suspeita de abuso de poder 
econômico no envio em mas-
sa de mensagens de Whatsapp 
durante as eleições de 2018.

A informação está numa 
decisão desta quarta-feira 
(4) feita pelo novo relator do 
caso no tribunal, o correge-
dor Luiz Felipe Salomão, em 
uma ação do PDT. No des-
pacho, obtido pelo UOL, o 
ministro nega pedido do par-
tido para obter informações 
do Whatsapp sobre empresas 
suspeitas de disparar mensa-
gens nas eleições de 2018. 
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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.

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.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, nos
termos dos estatutos das Entidades e conforme a legislação vigente, convoca
todos os jornalistas, adimplentes com o sindicato, empregados (as) da Empre-
sa EBC – Empresa Brasil de Comunicação, lotados no Rio de Janeiro, para
participarem de Assembleia Geral Extraordinária Virtual a realizar-se no dia
nove de novembro de 2020, às 10h em primeira convocação com o quórum
estatutário e às 10:30h em segunda convocação com qualquer número de
presenças, conforme previsto no artigo 8º, III e VI da Constituição Federal e de
acordo com o artigo 15, letra F, do Estatuto da Entidade Sindical, de forma virtual
pela plataforma Zoom, com inscrição prévia pelo e-mail sindicato-
rio@jornalistas.org.br informando nome completo, CPF, celular e documento de
identidade que comprove o vínculo com a empresa (crachá, contracheque,),
sendo o link a ser informado aos inscritos pelo e-mail sindicato-
rio@jornalistas.org.br para discutir e votar a seguinte pauta: 1) Deliberação
sobre o termo de responsabilidade, a ser firmado por jornalistas, em relação a
ação judicial relativa ao tema creche; 2) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, quatro de novembro de 2020.
Marcio Câmara Leal

Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do
Rio de Janeiro – Sindijor Rio CNPJ 34.057.448/000163

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

CANAL BRAZIL S/A
CNPJ/MF nº 02.608.224/0001-06 / NIRE 3330016734-0

ATA DE AGE. 1. Data, Hora e Local: Aos 30/09/2020, às 15h00, na sede so-
cial do Canal Brazil S/ A (“Cia.”), na Av. das Américas, n° 1650, Bl. 04 - Sl. 301 
e 312- CEP 22.640-101, Barra da Tijuca, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: 
Presentes à assembleia os Acionistas detentores da totalidade das ações de 
emissão da Cia., conforme se verifica das assinaturas apostas no Livro de 
Presença de Acionistas, sendo dispensadas as formalidades de convocação, 
conforme art. 124, § 4° da Lei n° 6.404/76. 3. Mesa Diretora: Presidente: Sr. 
Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral: Secretário: Sr. Paulo Roberto Teixei-
ra da Cunha Mendonça. 4. Ordem do Dia: (i) ratificar a deliberação sobre a 
destinação dos resultados apurados no exercício social findo em 31/12/2019, 
aprovada na AGO realizada em 08/04/2020: (ii) aprovar a distribuição de divi-
dendos referentes à reserva operacional, (iii) eleger os membros do Conselho 
de Administração da Cia.; e (iv) ratificar a remuneração global dos administra-
dores. 5. Deliberações: As deliberações a seguir foram todas tomadas por 
unanimidade de votos dos Acionistas: 5.1. aprovar a lavratura da ata a que 
se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do parágrafo 1º do 
art. 130 da Lei nº 6.404/76. 5.2. ratificar a destinação do lucro apurado no 
exercício findo em 31/12/2019, no montante de R$ 26.122.431,72, aprovada 
na AGO da Cia. realizada em 08/04/2020, nos termos abaixo: (a) Reserva 
Legal: não constituída em razão de ter sido atingido o limite legal máximo de 
20% do capital social, conforme art. 193 da Lei nº 6404/76. (b) Dividendo 
Mínimo Obrigatório e Dividendos Adicionais: o valor de R$ 6.530.607,94 
distribuídos como dividendo mínimo obrigatório e o valor de R$16.979.580,62 
distribuídos como dividendos adicionais, totalizando dividendos no montante 
de R$23.510.188,56, a serem pagos na proporção da participação societária 
detida pelos Acionistas na Cia. no decorrer do ano de 2020, ficando ratifica-
da a distribuição de dividendos aprovada na AGE realizada em 13/01/2020. 
(c) Reserva Operacional: o restante do resultado do exercício, no valor de 
R$2.612.243,16 foi destinado a constituição da Reserva Operacional prevista 
no art. 33 do Estatuto Social da Cia.. 5.3. aprovar a distribuição de dividen-
dos no valor total de R$ 2.612.243,16 referentes a parte do saldo da reser-
va operacional, prevista no art. 33 do Estatuto Social da Cia.. Os referidos 
dividendos deverão ser disponibilizados aos acionista no prazo de 60 (dias), 
na proporção das participações acionárias detidas. 5.4. aprovar a eleição dos 
seguintes membros do Conselho de Administração: Alberto Carlos Pece-
gueiro Do Amaral, brasileiro, casado, CI nº 032.348-71, emitida pelo IFP/RJ 
e CPF/MF nº 606.493.807-20, residente e domiciliado nesta cidade na Av. das 
Américas, 2.480, Bloco 5, sl. 201, para Presidente do Conselho; Antonio Luis 
de Carvalho, brasileiro, casado, administrador, CI nº 008.601.244-0, IFP/RJ, 
CPF nº 011.006.977-30, com domicílio profissional nesta cidade na Rua Jar-
dim Botânico, nº 695, 5º andar, Jardim Botânico; Paulo Roberto Teixeira da 
Cunha Mendonça, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI/IFP nº 
2.145924, CPF/MF nº 047.692.287-91, residente e domiciliado nesta cidade 
e Estado do RJ, com endereço profissional na Av. das Américas, nº 1.650, Bl. 
4, sl. 301; e Aníbal Massaini Neto, brasileiro, desquitado, cineasta, CI/SSP/
SP n° 3.220.062, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, à Rua 
San Salvador, nº 86, todos com mandato até a AGO de 2022. Os Conselheiros 
ora eleitos declararam que não estão impedidos de exercer o cargo de admi-
nistração para o qual foram eleitos, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76. 
5.5. ratificar a aprovação da remuneração global anual dos administradores 
da Cia. em até R$1 .600.000,00, nos termos da Ata da AGO da Cia. realizada 
em 08/04/2020, cabendo a sua distribuição ao Conselho de Administração. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais dese-
jasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta 
Ata, que lida e conferida foi por todos assinada. RJ, 30/09/2020. Presiden-
te: Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral; Secretário: Paulo Roberto Teixeira 
da Cunha Mendonça; Acionistas: Globo Comunicação e Participações S.A. e 
GCB Empreendimentos e Participações Ltda. Confere com o original lavra-
do em livro próprio. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Presidente; Paulo 
Roberto Teixeira da Cunha Mendonça - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob 
o nº 3956437 em 23/10/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE VOLTA REDONDA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,

movida por FABRICIO MIRANDA DE ALMEIDA
em face de SM GRAFICA E EDITORA E OUTROS,

processo nº 0003330-55.2007.8.19-0066, na forma abaixo:
O Dr. ALEXANDRE CUSTÓDIO PONTUAL, Juiz da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a SM GRAFICA E EDITORA LTDA E
ANTONIO CARLOS DE PINHO SPINOLA, que em 10/11/20, às
12:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line)
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia
12/11/20, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na for-
ma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no  RGI de
Campos do Jordão, matrícula nº 7557, Lote nº 167, da Gleba A,
do loteamento denominado “Recanto das Araucárias”, avaliado
as fls. 209 em 13/10/2016, por R$ 550.000,00. Condições Ge-
rais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leilo-
eiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5%
ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudica-
ção ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este,
outro na integra estará afixado no local de costume e na sede do
juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública,
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e
passado nesta cidade, em 03/11/20. Eu, Priscila Rodrigues da
Silva, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ALE-
XANDRE CUSTÓDIO PONTUAL, Juiz de Direito.

Projeto prevê medidas  
para retomada do  
crescimento no estado

É assinado pelo presidente da Alerj, deputado André 
Ceciliano (PT), o projeto de lei que institui o Programa de 
Enfrentamento da Crise Econômica Causada pela Pande-
mia do Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro, com o 
objetivo de estabelecer mecanismos e facilitar o enfrenta-
mento da crise econômico financeira do pós-pandemia da 
Covid-19 pelos diversos setores econômicos do estado. 
Entre as medidas prevista estão a criação de vagas de em-
prego, redução da burocracia, redução de taxas cartorárias 
e fortalecimento do setor varejista, entre outras.

Deputados aprovaram Hospital do Olho
Como essa coluna já tinha antecipado, o prédio anexo 

da Alerj, onde funcionam os gabinetes dos deputados es-
taduais, poderá se transformar no Hospital do Olho. Na 
semana passada a Alerj aprovou o projeto de lei que auto-
riza a implantação do hospital especializado em oftalmo-
logia. A proposta, que segue para sanção do governador 
Cláudio Castro, é uma iniciativa dos deputados André 
Ceciliano (PT), Márcio Canella (MDB) e Rosenverg Reis 
(MDB).

Mudança de endereço
Batizado de Palácio 23 de Julho, o prédio anexo ao 

Palácio Tiradentes, sede do Legislativo, será desocupado 
nos próximos meses, quando a Alerj se muda para o Edifí-
cio Lúcio Costa, na Rua da Ajuda, no Centro. A mudança 
seria este ano, mas foi adiada por causa da pandemia do 
novo coronavírus. A nova sede do Legislativo fluminense 
agrupará, em um único endereço plenário, gabinetes e to-
dos os departamentos da Alerj. Hoje a Alerj funciona em 
três prédios: o Palácio Tiradentes, a sede administrativa 
na Rua da Alfândega e o Palácio 23 de Julho.

Programa Veículo Legal
A maquininha do cartão pode ir parar em blitz e ope-

rações de fiscalização policial de trânsito. A ideia é do 
deputado Bruno Dauaire (PSC). A medida, segundo o par-
lamentar, visa possibilitar ao condutor do veículo pagar 
ali mesmo multas e outras pendências com o Detran-RJ a 
fim de evitar que o veículo seja rebocado para um depósi-
to. O deputado batizou a ação de Programa Veículo Legal.

Sem pedágio para veículos escolares
O deputado Renato Zaca  (SDD) é o autor do projeto 

de lei, em tramitação na Alerj, que concede isenção no pa-
gamento de pedágio em rodovias estaduais a veículos do 
transporte escolar cadastrados. A isenção, se o projeto for 
aprovado e sancionado, valerá para veículos de transporte 
de alunos do ensino fundamental, médio e superior.

Batismo de rua na ordem do dia
As eleições municipais se aproximam e o Diário Ofi-

cial da Câmara Municipal do Rio segue cheio de projetos 
de lei dando nome a ruas, praças e avenidas. A palavra 
de ordem é homenagear o maior número possível de ci-
dadãos ilustres para ampliar o número de eleitores satis-
feitos.

André Ceciliano

Bruno Dauaire

Vendas do varejo apontam queda real de 4,89% no 4º trimestre
As vendas do varejo am-

pliado, que incluem material 
de construção e automóveis, 
devem apresentar uma que-
da real de 4,89% do 3º para 
o 4º trimestre de 2020, e 
uma retração de 9,35% em 
relação ao mesmo período 
de 2019. Para o ano com-
pleto, as informações atu-
ais projetam uma queda de 
5,89% nas vendas. Os dados 

são da pesquisa Intenção de 
Compra, do Instituto Brasi-
leiro de Executivos de Va-
rejo e Mercado de Consumo 
(Ibevar).

“Aumento do desempre-
go, queda da massa real de 
pagamentos e incerteza em 
relação ao futuro imediato 
explicam esse resultado. 
Mas, embora o resultado 
global seja de uma retração 

significativa das vendas, há 
registro de aumentos em 
alguns setores. Por outro 
lado, não se pode deixar 
de assinalar que o recuo 
estimado é menor do que 
aquele previsto até o final 
do terceiro trimestre, queda 
de 9% em 2020”, analisa 
Claudio Felisoni de Ange-
lo, economista e presidente 
do Ibevar.

O Ibevar é uma instituição 
sem fins lucrativos, que se 
propõe a produzir conteúdo 
no setor de Varejo e Consu-
mo, promover networking 
entre executivos que atuam 
nessa área e gerar negócios 
entre os participantes. Atua 
em conjunto com o Provar/
Fia no desenvolvimento dos 
executivos de varejo. www.
ibevar.org.br

Embraer e Porsche anunciam 
colaboração em projeto

Duas empresas globais na 
vanguarda da tecnologia e 
inovação, Embraer e Pors-
che colaboraram para criar 
o projeto Duet, edições limi-
tadas da aeronave Embraer 
Phenom 300E e do Porsche 
911 Turbo S. Ambas reco-
nhecidas por sua engenha-
ria, desempenho e design de 
classe mundial, a Embraer e 
a Porsche produzirão apenas 
dez pares de jatos executivos 
e carros esportivos, propor-
cionando uma experiência 
verdadeiramente contínua 
desde a estrada até as nu-
vens, pela primeira vez na 
história.

“O Duet é um pacote ex-
clusivo desenvolvido em 
uma colaboração de de-
sign com a Porsche. Essa 
combinação rara e refina-
da estará disponível so-
mente desta vez, por meio 

dessa parceria exclusiva”, 
disse Michael Amalfitano, 
Presidente e CEO da Em-
braer Aviação Executiva. 
“Sempre buscando ofere-
cer a melhor experiência ao 
cliente, estamos reunindo 
duas das marcas mais notá-
veis nas indústrias aeroes-
pacial e automotiva, agru-
pando empresas que são 
referência na produção de 
carros esportivos e no mer-
cado de jatos leves, mais 
uma vez provando que não 
seguimos simplesmente as 
tendências – nós as cria-
mos.”

O Duet traz o melhor 
do Phenom 300E e do 911 
Turbo S em perfeita harmo-
nia. O jato executivo “sin-
gle-pilot” mais rápido e de 
maior alcance do mundo, 
a série Phenom 300, trans-
formou a categoria de jatos 

leves. Desde seu revolucio-
nário e premiado design de 
interior, com abundância de 
espaço na cabine e no baga-
geiro até seus aviônicos al-
tamente intuitivos, a aero-
nave oferece desempenho 
incomparável, conforto ex-
cepcional e tecnologia líder 
da categoria, com baixos 
custos operacionais, atribu-
tos anteriormente disponí-
veis apenas em jatos muito 
maiores. O 911 é o coração 
do portfólio de produtos 
da Porsche e tem uma das 
tradições mais longas e ce-
lebradas da indústria auto-
motiva. O 911 Turbo S é 
o ápice dos modelos 911 e 
representa desempenho e 
usabilidade.

“A Porsche e a Embra-
er compartilham uma série 
de valores comuns”, disse 
Alexander Fabig, Vice-

-Presidente da área de Per-
sonalização e Clássicos da 
Porsche AG. “Para essa 
cooperação, utilizamos o 
know-how de ambas as 
marcas para trabalhar em 
conjunto em um par único 
de veículos que são igual-
mente atraentes para o se-
leto grupo de clientes de 
jatos e carros esportivos.”

Projetado em conjunto, o 
Duet combina velocidade e 
estilo, luxo e potência – as-
sinaturas do Phenom 300E 
e do Porsche 911 Turbo S. 
O jato executivo de maior 
sucesso da década (2010-
2019) encontra-se com o 
padrão ouro no mercado de 
carros esportivos, resultando 
em um jato e um carro com 
designs exclusivos, ambos 
com seu interior personali-
zado e pintura inspirada um 
no outro.
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Bemobi Mobile Tech S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de outubro de 2020,
lavrada na forma de sumário

1. Data, Hora e Local: No dia 13 de outubro de 2020, às 11hs, reuniram-se os membros do Conselho de Adminis-
tração da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”), por videoconferência. 2. Convocação e Presença: Dispensadas 
as formalidades de convocação, considerando a presença, da totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção da Companhia, a saber: Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos Ripper e Lars Boilesen. 3. 
Mesa: Presidente: Pedro Santos Ripper. Secretário: Atademes Branco Pereira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) 
eleição da Diretoria da Companhia; (ii) a criação do comitê de auditoria e risco não estatutário da Companhia (“Co-
mitê de Auditoria e Risco”); (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Risco; (iv) a individualização da re-
muneração dos membros da administração e comitês da Companhia; (v) orçamento próprio do Comitê de Auditoria 
e Risco; (vii) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Risco; (viii) a aprovação do Regimento In-
terno do Conselho de Administração; (ix) a aprovação do Código de Conduta; (x) a aprovação da Política para Tran-
sações com Partes Relacionadas e demais Situações de Potencial Conflito de Interesses; (xi) a aprovação da Políti-
ca de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários; (xii) a aprovação da Política de Indicação e 
Remuneração de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assessoramento e da Diretoria; e (xiii) 
a aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos; (xiv) conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia realizada em 13 de outubro de 2020, a aprovação dos termos e condições da oferta pública de distri-
buição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”); e (xv) a autorização 
para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores. 5. Deli-
berações: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das matérias constantes 
da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o 
quanto segue: 5.1. Aprovar, em virtude da modificação das regras de composição e prazo de gestão da Diretoria da 
Companhia no âmbito da reforma estatutária aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 
em 13 de outubro de 2020, a eleição das seguintes pessoas para a Diretoria, com prazo de gestão unificado de 2 
(dois) anos, até a reunião do Conselho de Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia 
que examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021: (i) Pedro Santos Ripper, 
brasileiro, maior, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 08497980-6, expedida pelo IFP/RJ, e 
inscrito no CPF sob o nº 012277917-71, residente e domiciliado na Av. Delfim Moreira nº 232, apto. 701, Leblon, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.441-000, ao cargo de Diretor Presidente; (ii) Rodin Spielmann de Sa, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 389815, expedida pelo Serviço de Identificação 
da Marinha do Rio de Janeiro, e inscrito no CPF sob o nº 021.529.607-93, residente e domiciliado na Av. Afrânio de 
Melo Franco, nº 34, apto. 601, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.430-060, ao cargo de Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores; e (iii) Ricardo Toniolo Bozzetto, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, administrador, portador da carteira de identidade nº 5032799305, expedida pelo SJS/RS, 
e inscrito no CPF sob o nº 988.842.040-20, residente e domiciliado na Rua Assunção nº 159, bloco 2, apto. 1001, 
Botafogo, CEP 22.252-030, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de Diretor de Vendas e Atendimento. 
5.1.1. Os Diretores ora eleitos tomarão posse dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desta reunião, decla-
rando nos respectivos termos de posse, consoante o disposto no artigo 147 da Lei das S.A. e as regras constantes 
da Instrução CVM nº 367/2002 e do Estatuto Social, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não 
estão impedidos de assumir os cargos para o qual foram eleitos, nos termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº 
8.934/1994, bem como não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que tempo-
rariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não estão condenados a penas de suspensão ou inabilitação temporária, 
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para cargo de administração de companhia 
aberta; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, §3º, da Lei das S.A.; e (iv) não 
ocupam cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não têm, nem representam, 
interesse conflitante com o da Companhia. Os Diretores ora eleitos assumirão, ainda, o compromisso de sujeitar-se 
à cláusula compromissória prevista no Artigo 50 do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora eleitos declara-
rão, também, em documento próprio, estarem integralmente cientes da “Política de Divulgação de Informações e 
Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia”, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002. 5.2. 
Aprovar a constituição do Comitê de Auditoria e Risco, órgão colegiado de assessoramento ao Conselho de Admi-
nistração, de funcionamento permanente, a ser composto por, no mínimo, 3 (três) membros. 5.3. Aprovar a eleição 
das seguintes pessoas para integrarem o Comitê de Auditoria e Risco, com mandato unificado de 2 (dois) anos: (i) 
Maria Salete Garcia Pinheiro, brasileira, casada, contabilista, portadora da carteira de identidade nº 03382245-3, 
expedida pelo IFP, e inscrito no CPF sob o nº 299484367-68, residente e domiciliada na Rua Vereador Crispin Fon-
seca, nº 66, Condomínio Jardim Itanhangá, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22641-260; (ii) Manuel Luíz 
da Silva Araújo, português, casado, contador e administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 
W520095U, expedida pelo GGDI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF sob o nº 103.351.107- 20, residente e domiciliado 
na Rua Presidente Carlos de Campos, 115, apto. 801/B1, Laranjeiras, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 
22231-080; e (iii) Carlos Augusto Leone Piani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira 
de identidade de nº 09578876-6, expedida por DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 025.323.737-84, residente e 
domiciliado na Avenida das Américas, nº 10333, Bloco 1, Apto. 701, CEP 22793-082. 5.4. Consignar que o primeiro 
mandato do Comitê de Auditoria e Risco será iniciado na presente data e se encerrará na reunião do Conselho de 
Administração subsequente à Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as contas do exercício de 31 
de dezembro de 2021. 5.4.1. Consignar que Carlos Augusto Leone Piani é membro independente do Conselho de 
Administração e Maria Salete Garcia Pinheiro possui reconhecida experiência em assuntos de contabilidade socie-
tária e será a coordenadora do Comitê de Auditoria. 5.4.2. Consignar que os membros do Comitê de Auditoria e 
Riscos farão jus ao recebimento de remuneração pelo exercício do cargo de membros do Comitê de Auditoria e 
Risco. 5.5. Fixar a individualização da remuneração dos administradores para o exercício social de 2020, na forma 
do Anexo I, conforme artigo 152 da Lei das S.A. 5.6. Aprovar o orçamento próprio do Comitê de Auditoria para o 
exercício social de 2020, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o desempenho de suas atividades. 
5.7. Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Risco, conforme cópia que, rubricada pela mesa, fica 
arquivada na sede da Companhia. 5.8. Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme cópia 
que, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia. 5.9. Aprovar o Código de Conduta, conforme cópia 
que, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia. 5.10. Aprovar a Política para Transações com 
Partes Relacionadas e demais Situações de Potencial Conflito de Interesses, conforme cópia que, rubricada pela 
mesa, fica arquivada na sede da Companhia. 5.11. Aprovar a Política de Divulgação de Informações e Negociação 
de Valores Mobiliários, conforme cópia que, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia. 5.12. Apro-
var a Política de Indicação e Remuneração de Membros do Conselho de Administração, seus Comitês de Assesso-
ramento e da Diretoria, conforme cópia que, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia. 5.13. 
Aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos, conforme cópia que, rubricada pela mesa, fica arquivada na sede da 
Companhia. 5.14. Aprovar a realização da Oferta, conforme os termos e condições dispostos abaixo: 5.14.1. A Ofer-
ta será realizada no Brasil, em conformidade com a Instrução CVM nº 400/2003 e demais normativos aplicáveis, sob 
a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e 
Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Morgan Stanley S.A. (em conjunto com o Coordenador Líder, 
“Coordenadores da Oferta”), com a participação de outras instituições financeiras integrantes do sistema de distribui-
ção de valores mobiliários”), e com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, com esforços de colocação das ações ordinárias no exterior (“Oferta Internacio-
nal”), sendo (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (quali-
fied institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 
144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas 
no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”); e (ii) nos demais países, que não os Estados 
Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados 
Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons), nos termos do Regu-
lamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor 
(investidores pertencentes aos itens (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”). Em ambos os casos, 
apenas serão considerados Investidores Estrangeiros os investidores que invistam no Brasil de acordo com os me-
canismos de investimento da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, ou pela Resolução do 
Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de mar-
ço de 2015. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das ações ordinárias na SEC ou em qualquer agência 
ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país além do Brasil. 5.14.2. Nos termos do artigo 14, 
§2º, da Instrução CVM 400/2003, até a data da divulgação do anúncio de início da Oferta, a quantidade de ações 
ordinárias inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme a seguir definidas) poderá, 
a critério da Companhia e/ou dos acionistas vendedores no âmbito da Oferta (“Acionistas Vendedores”), em comum 
acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento), nas mesmas condições e no 
mesmo preço das ações ordinárias inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). 5.14.3. Adicionalmente, nos termos 
do artigo 24 da Instrução CVM 400/2003, a quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertada (sem considerar as 
Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por 
cento), nas mesmas condições e ao mesmo preço das ações ordinárias inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Su-
plementar”). 5.14.4. Nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das S.A., não será observado o direito de preferência 
dos acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta. 5.14.5. O preço por ação será fixado após 
a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, a ser realiza-
do no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do contrato de colocação a ser celebrado em consonância 
com o disposto no artigo 23, §1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400/2003 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá 
como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) 
coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de fixação 
do preço por ação é justificada, na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas será aferido 
diretamente através do resultado do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores 
institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a emissão de 
Ações neste critério de fixação de preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, 
nos termos do artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das S.A. 5.14.6. Não será admitida a distribuição parcial das Ações 
no âmbito da Oferta. 5.14.7. A Diretoria está autorizada a definir quem realizará a condução de atividades de estabi-
lização do preço das Ações de emissão da Companhia no âmbito da Oferta, na qualidade de agente estabilizador, 
conforme regulamentação aplicável. 5.14.8. A integralização/liquidação das Ações, no âmbito da Oferta, será efetu-
ada mediante pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis. 5.14.9. As 
demais características da Oferta constarão dos prospectos a serem arquivados na CVM, bem como do contrato de 
distribuição e demais documentos e anúncios da Oferta aplicáveis. 5.14.10. As Ações objeto da Oferta, nos termos 
da deliberação tomada nesta ata, terão os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às demais ações or-
dinárias da Companhia, nos termos do Estatuto Social e da legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral 
de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia, após a data 
de liquidação da Oferta. 5.15. Autorizar a Diretoria a adotar as providências e praticar todos os atos necessários à 
implementação das deliberações acima, incluindo a celebração de todos e quaisquer contratos ou aditamentos a 
qualquer contrato necessário à efetivação da Oferta, ficando a Diretoria também autorizada a representar a Compa-
nhia perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA e qualquer órgão, autarquia e/ou entidade que se faça 
necessário, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido e com vistas à realização da Oferta. 6. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na 
forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho 
de Administração. 7. Assinaturas: Mesa: Pedro Santos Ripper (presidente); Atademes Branco Pereira (secretário). 
Conselheiros presentes: Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos Ripper e Lars Boilesen. Confere 
com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2020. Mesa: Pedro Santos Ripper - Presi-
dente; Atademes Branco Pereira - Secretário. Jucerja em 27/10/2020 sob o nº 3958469. Bernardo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral.

CONCERTOSONLINE
onde assistir:

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

www.facebook.com/musicanomuseufan 
twitter.com/musicanomuseu1
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA APRESENTAM.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE SOPROS DO RIO DE JANEIRO

ABPI – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Comitê Executivo, obedecendo ao disposto no artigo 9º e
parágrafos dos Estatutos da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual, convoca os Associados para Assembleia Geral Ordinária, a
ser realizada exclusivamente de forma virtual, nos termos do Art. 7º, caput,
da Lei nº 14.030/2020, por meio da plataforma Zoom, endereço web:
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
87949704759?pwd=ZE1ZeWNwbW5OWnIvOERlUHFCNWlzQT09, no dia
08 de dezembro de 2020, terça-feira, com início às 11:00 horas (em primei-
ra convocação) ou às 11h30 (em segunda convocação), e término às
13:00 horas, para deliberar sobre: Proposta de Alteração dos Estatutos da
ABPI; Aprovação das contas referentes ao exercício de 2019 e respectivo
Relatório da Auditoria e Assuntos Gerais. A Diretoria comunica que está à
disposição dos associados, para exame, do balanço relativo ao exercício
de 2019, que recomenda a aprovação das contas (mediante agendamento
pelo e-mail abpi@abpi.org.br para apresentação em ambiente virtual).

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2020.
Luiz Edgard Montaury Pimenta - Presidente

Confiança empresarial caiu em outubroIndústria do Rio cria cerca de 
4,5 mil empregos em setembro

 Dados da plataforma Re-
tratos Regionais da Fede-
ração das Indústrias do Rio 
de Janeiro (Firjan), que traz 
recorte setorial e regional 
do mercado de trabalho flu-
minense todos os meses, in-
formam, nesta quinta-feira, 
que o setor foi responsável 
pela criação de 4,50 mil pos-
tos de trabalho em setembro 
seguindo a trajetória de recu-
peração dos empregos em ju-
lho (1,31 mil) e agosto (4,34 
mil) e, que já somou mais de 
10 mil empregos.

 Com a nova alta, o seg-
mento de produtos de metal, 
recuperou todas as vagas 
perdidas entre março e ju-
nho, meses mais afetados 
pela pandemia da Covid-19, 
e registra ganho líquido de 
vagas no ano. Outro destaque 
são os produtos de borracha 
e material plástico com saldo 
de 66,7% de vagas recupera-
das entre julho e setembro. 
Ao todo, a indústria do Rio 
já recuperou 28,3% das va-
gas perdidas entre março e 
junho.

 Diferente de meses an-
teriores, onde a construção 
civil foi a principal respon-
sável por impulsionar o setor 
industrial, em setembro a in-
dústria de transformação foi 
quem mais contratou, com 
2,56 mil novos postos de tra-
balho, seguida pela constru-
ção civil (1,8 mil), serviços 
industriais de utilidade pú-
blica (75) e Indústria Extra-
tiva (19).

 Com a evolução acentu-
ada no volume de empregos 
gerados em todas as regiões 
fluminenses registraram sal-
do positivo em setembro, 
porém com diferentes níveis 
de recuperação. Enquanto a 
capital apresenta indicador 
de retomada próximo ao ob-
servado no estado como um 
todo (25,6% dos empregos 
industriais já recuperados), 
na região Centro Sul o se-
tor industrial já recuperou 
82,3% das vagas perdidas.

 Na Baixada Fluminense, 
72,7% das vagas na indústria 
e na construção civil fecha-
das durante a pandemia já 

foram reabertas – com des-
taque para a região de Nova 
Iguaçu, onde o indicador 
atinge 97,8% de recupera-
ção. No Leste Fluminen-
se esse percentual atingiu 
53,0%, no Noroeste, 44,8% 
e no Centro Norte, 29,1%.

 No total, incluindo to-
dos os setores econômicos, 
o Estado do Rio abriu em 
setembro 8,90 mil vagas, 
segundo resultado positivo 
consecutivo, também mos-
trando aceleração em relação 
ao resultado de agosto (5,29 
mil). Cabe ressaltar que em 
setembro 71 dos 92 municí-
pios fluminenses apresenta-
ram saldo positivo de contra-
tações.

 O comércio abriu 4,38 mil 
vagas e já recuperou 15,3% 
do total de vagas perdidas 
pela pandemia. O setor de 
serviços reabriu 163 postos 
de trabalho e apresentou seu 
primeiro resultado positivo 
desde fevereiro, mas perma-
nece como o segmento que 
mais perdeu vagas no estado 
em 2020.

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) do Insti-
tuto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas 
(FGV Ibre) recuou 0,4 pon-
to em outubro, para 97,1 
pontos, após subir por cinco 
meses consecutivos. O ICE 
consolida os índices de con-
fiança dos quatro setores co-
bertos pelas Sondagens Em-
presariais produzidas pela 
FGV Ibre: Indústria, Servi-
ços, Comércio e Construção.

Em outubro, a confian-
ça empresarial avançou em 
69% dos 49 segmentos in-
tegrantes do ICE, uma di-
minuição da disseminação 
frente aos 80% do mês pas-
sado. A piora relativa ocor-

reu em todos os setores, com 
exceção à Construção, em 
que a alta da confiança ocor-
reu em todos os segmentos. 
No Comércio, todos os seg-
mentos registraram piora em 
outubro.

“O recuo discreto da con-
fiança empresarial pode ser 
entendido como um movi-
mento de acomodação após 
uma sequência de altas que 
levaram o índice ao nível do 
período anterior à chegada 
da pandemia de Covid-19 
no país. A Indústria continua 
se destacando, com níveis 
de confiança que não eram 
vistos desde 2011, seguida 
pela Construção. Em ambos 
os setores, a confiança con-

tinuou avançando em outu-
bro”, informou a FGV nesta 
quinta-feira.

Queda

No sentido oposto, o Co-
mércio e os Serviços regis-
tram quedas puxadas por 
revisões de expectativas, que 
podem refletir tanto a preo-
cupação com os rumos da 
crise sanitária quanto com 
a perspectiva de algum de-
saquecimento da demanda 
com o fim do período mais 
intenso dos programas emer-
genciais”, comenta Aloisio 
Campelo Jr., Superintenden-
te de Estatísticas do FGV 
Ibre.
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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 0022913-41.2018.8.19.0001, 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 eletrônico 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 09/12/2020 às 13:30h,
e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 16/12/2020 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. 211/212: APARTAMENTO Nº 606, 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 42.763 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.254.330-2 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, encontra-se em regular estado de conservação. 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 17/09/2020 no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), correspondentes a 156.118,14 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme
Certidão Enfiteutica atualizada em 23/10/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 2.668,41 (Dois mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos); Constam
Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 457,38 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos); Constam
débitos de Condomínio, que atualizado em 21/10/2020 perfaz a quantia de R$ 28.130,87 (vinte e oito mil, cento e trinta reais e oitenta e sete 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 42.763
da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de José Manuel Aravena Zamora, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos
Embargos à Execução Nº 0167794-14.2018.8.19.0001, juntada nos autos deste leilão às fls. 205/207, restou descrito o seguinte: “...Portanto, considerando que não há prova da imissão da posse do
promitente comprador, não há que se falar em responsabilidade deste pelo pagamento das cotas condominiais, cabendo à embargante arcar com tais ônus....”. 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-15. Consta no R-09 e R-11 Penhoras em favor do
Município do Rio de Janeiro. Consta no AV-17 o registro da penhora da execução que determinou o presente leilão (0022913-41.2018.8.19.0001). INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que o réu foi citado da Execução conforme index. 103/104; Que no index. 145 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index.  163; Que o Réu
foi intimado da Penhora no index. 172; Que o laudo de avaliação foi homologado no index. 227. 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, 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 no
site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2020. Eu __T.J.J. datilografei e eu __, titular subscrevo. (ass) CRISTINA SERRA FEIJÓ – Juiz(a) de Direito.

Enel quer intensificar planos para 
redução de sua pegada de carbono

A elétrica Enel, maior 
empresa de serviços de 
utilidade pública da Itália, 
registrou lucro operacional 
dentro das expectativas nos 
nove primeiros meses do 
ano. A empresa disse que 
pretende intensificar planos 
para redução de sua pegada 
de carbono.

Conforme a Reuters, a 
receita operacional recor-
rente do grupo recuou 0,9% 
no período, para 13,1 bi-
lhões de euros (US$ 15,5 
bilhões), com o crescimen-

to em energias renováveis 
e redes na Europa prati-
camente compensando os 
impactos causados pela 
pandemia de coronavírus e 
efeitos cambiais na Améri-
ca Latina.

A Enel, uma das maio-
res empresas de energia 
limpa do mundo, disse 
que colocou em operação 
900 megawatts (MW) em 
nova capacidade de ener-
gia renovável no terceiro 
trimestre e instalou 4.100 
MW de nova capacidade 

em renováveis nos últimos 
12 meses. A produção de 
energia a partir de carvão 
recuou 71% nos nove pri-
meiros meses do ano, pe-
ríodo em que a produção 
livre de emissões avançou 
para 65%.

A Enel, que controla 
a espanhola Endesa, se 
comprometeu a investir 
quase 29 bilhões de eu-
ros até 2022, com foco em 
impulsionar seus negócios 
em energia renovável e em 
reduzir a capacidade e a 

geração com carvão. No 
mês passado, a companhia 
elevou sua meta de redu-
ção de emissões de gases 
de efeito estufa até 2030 
para 80%, contra 70% an-
teriormente.

A Enel, que espera lu-
cro operacional recorrente 
de cerca de 18 bilhões de 
euros neste ano, disse que 
pagará um dividendo inter-
mediário de 0,175 euro por 
ação, valor 9,4% maior que 
os proventos intermediários 
no ano passado.

CSN confirma IPO  
da CSN Mineração

A Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) disse nesta 
quinta-feira que mantem a 
intenção de realizar oferta 
pública inicial de ações da 
CSN Mineração “em seu 
cronograma original”. A si-
derúrgica classificou de “in-
fundada” a reportagem do 
Valor Econômico que afirma 
que a companhia pode adiar 
a operação.

A CSN “reitera a seus 
acionistas e ao mercado...
que segue comprometida 
com a oferta pública de dis-
tribuição de ações da CSN 
Mineração...em seu crono-
grama original, observando 
unicamente as condições 
de mercado adequadas para 
sua realização”, afirmou a 
empresa em comunicado ao 
mercado.

O Valor Econômico pu-
blicou, citando fontes, que a 
CSN poderia adiar os planos 
do IPO da unidade de mine-
ração diante de incertezas 
políticas e econômicas que 
podem influenciar o preço 
dos papéis a serem emitidos 
pela empresa.

Depois da Vale, a CSN 
Mineração é a segunda 
maior produtora de minério 
de ferro do Brasil. 

Em outubro, a CSN repor-
tou que reverteu prejuízo de 
R$ 871 milhões registrados 
no terceiro trimestre de 2019 
e registrou um lucro líquido 
de R$ 1,262 bilhão entre ju-
lho e setembro de 2020. Alta 
dos preços e a normalização 
do volume de produção do 
minério de ferro motivaram 
o resultado.

Grupo Boticário cria uma celeradora de startups
O Grupo Boticário está 

abrindo em novembro as 
inscrições para o GB Ven-
tures, programa de acelera-
ção de startups que tenham 
soluções para otimizar 
processos e reinventar a 
indústria da beleza. Serão 
selecionadas startups de 
base tecnológica em fase 
inicial, mas que já tenham 
suas soluções sendo testa-
das no mercado. As empre-
sas selecionadas terão um 
acompanhamento dos times 
de inovação do Grupo Boti-
cário para acelerar e escalar 
o seu negócio.

O GB Ventures vai pro-
por três pilares com vários 
desafios para os quais as 
candidatas devem apresen-
tar suas soluções: beautyte-
ch (que podem ser desde 
tecnologia de skincare, 

produtos customizáveis, 
até embalagens sustentá-
veis, entre outros); retail-
tech (soluções de canais 
de venda, omnichannel, in-
dústria 4.0, social commer-
ce, processos de crédito, 
antifraude, entre outros); 
e trendsetter (novos servi-
ços, inteligência artificial 
adaptada para experiências 
sensoriais, ou ideias que 
ressignifiquem e que tra-
gam disrupção para o mun-
do da beleza).

As inscrições acontecem 
de 15 de novembro a 18 de 
dezembro e estão abertas 
para startups de todo o Bra-
sil. A partir do dia 21 de de-
zembro a 8 de janeiro o Co-
mitê de Inovação do Grupo 
vai avaliar as candidatas, 
considerando quais solu-
ções apresentadas melhor 

se encaixam aos desafios 
propostos. A partir de 11 de 
janeiro acontecem as entre-
vistas com os responsáveis 
pelas startups e a partir de 
fevereiro, os selecionados 
já terão a oportunidade de 
acelerar seus negócios. O 
programa será 100% onli-
ne, permitindo a construção 
da sua startup de qualquer 
lugar e sem gastos adicio-
nais. As inscrições serão 
pelo site www.gbventures.
com.br.

As startups selecionadas 
receberão mentoria do Co-
mitê de Inovação do Grupo 
Boticário, estrutura para 
desenvolvimento dos seus 
produtos com know-how 
das equipes técnicas, aces-
so às plantas industriais e 
aos laboratórios de expe-
rimentação, prototipação e 

design. Tudo para facilitar 
a construção e testes da sua 
solução. Ao final do pro-
grama, um eventual inves-
timento poderá ser nego-
ciado, caso haja interesse 
do Grupo Boticário e da 
startup acelerada em conti-
nuarem a parceria.

“Por acreditar que a be-
leza está em todo lugar, o 
Grupo Boticário busca ino-
var a maneira que ela está 
nas nossas vidas de forma 
responsável e sempre resol-
vendo as dores dos nossos 
consumidores e parceiros 
de negócios. Por isso tra-
zemos o GB Ventures, uma 
maneira de desenvolver 
a nova geração da bele-
za por meio da aceleração 
de startups”, disse Daniel 
Knopfholz, CIO do Grupo 
Boticário.

Banco e corretora de seguros Hyundai 
lançam Seguro de Automóveis 

Para trazer mais como-
didade e praticidade aos 
clientes, o Banco Hyundai 
Capital Brasil (BHCB) e sua 
corretora, Hyundai Corretora 
de Seguros, em parceria com 
a Santander Auto e a Zurich, 
lançam mais uma solução ino-
vadora, o Seguro Auto. A par-
tir de agora, os consumidores 
de veículos Hyundai podem 
contratar o seguro do carro 
junto ao financiamento, de 
maneira rápida, prática e sem 
burocracia.

O cliente faz todo o pro-
cesso na plataforma digital do 
Banco Hyundai, no momento 
do financiamento do carro, 
sem necessidade de acessar 
outro sistema nem respon-
der perguntas adicionais. Em 
poucos minutos, recebe uma 
cotação considerando seu per-
fil e suas particularidades com 
opções diferenciadas para sair 

da concessionária com seu ve-
ículo totalmente protegido.

“Além de contar com um 
processo muito mais simples 
e ágil, o cliente pode receber 
cotações com cobertura de até 
36 meses e ainda diluir o valor 
do prêmio no financiamento”, 
é o que afirma Cezar Janikian, 
CEO do Banco Hyundai Capi-
tal Brasil. O executivo explica, 
ainda, que o objetivo é trazer 
mais facilidade aos clientes, 
com a eliminação dos trâmites 
para a contratação de proteção 
ao veículo. “Atualmente, já te-
mos uma plataforma de finan-
ciamento 100% digital, simples 
e ágil. O seguro auto segue esta 
mesma característica. Além de 
ser uma opção completa, do 
ponto de vista de cobertura, tem 
um preço competitivo e permite 
que o cliente já saia da conces-
sionária com o carro segurado”, 
destaca.
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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 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO

1º Público Leilão – 16/11/2020, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 26/11/2020, às 12:00 hs

LOCAL: Auditório de leilões do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de
Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.008, Castelo
– Rio de Janeiro / RJ. JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado
na Jucerja sob o nº. 079, autorizado pelo Condomínio One World
Offices, representado por MTT 300 ADMINSTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ 09.008.760/0001-10; venderá em 1º
ou 2º Público Leilão, nas datas, horários e local acima citados, o
imóvel relacionado a seguir: Sala 530 do Bloco 01, Setor A, do
prédio na Av. 3 do PAA 10448/PAL 40481 nº 605, com direito a 01
vaga de garagem coberta indistintamente situada no 1º ou 2º
subsolos e correspondente fração ideal de 0,000750 para a
unidade do respectivo terreno designado por Lote 01, da Quadra
4.5/NO, do PAL 40.481 – Freguesia de Jacarepaguá/RJ, matrícula
nº 389429, 9º Ofício do Registro de Imóveis, nos termos da
Escritura de Promessa de Compra e Venda e Outros Pactos,
datado de 08/06/2011, lavrada no 10º Ofício de Notas do Rio de
Janeiro. Outorgado Promitente Comprador: Evandro Horácio de
Souza Valle, brasileiro, advogado, portador da identidade nº
101.680, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº
014.253.427-79 e sua mulher Sandra de Mattos Dias Valle,
brasileira, economista, portadora da identidade nº 09917018-5,
expedida pelo DIC/RJ, inscrita no CPF sob o nº 074.682.817-93,
devidamente notificados. O referido imóvel será vendido em 1º
Leilão por valor não inferior a R$ 357.039,49, e em 2º Leilão por
valor não inferior a R$ 219.530,51, na forma do § 2º do art. 63 da
L. 4591/64. Os valores serão atualizados na data do leilão. A venda
será à vista, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro. O bem
será vendido no estado em que se encontra.

GÁVEA SHOPPINGS S.A. 
NIRE 33.300.306.200 CNPJ/ME nº 17.474.692/0001-02 

Ata das AGOE’s realizadas, cumulativamente, em 20/10/2020 (lavrada sob a 
forma de sumário, de acordo com a autorização contida no § 1º do art. 130 da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada.) 1. Data, Horário e Local: No dia 20/10/2020, 
iniciada às 09h30, na sede da Gávea Shoppings S.A., localizada na Av. Ataulfo 
de Paiva, nº 1.100, sl. 701 (parte), Leblon, CEP 22440-035, RJ/RJ (“Cia.”). 2. 
Convocação e Presença: Dispensada publicação do edital de convocação, nos 
termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada 
(“Lei 6.404/76”), tendo em vista a presença de acionistas representando a tota-
lidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença 
de Acionistas da Cia.. Presentes, ainda, Luiz Henrique Fraga e Eduardo Felipe 
da Silva Soares, membros da Diretoria da Cia.. 3. Composição da Mesa: Luiz 
Henrique Fraga – Presidente; Eduardo Felipe da Silva Soares – Secretário. 4. 
Ordem do Dia: Em sede de AGO: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o relatório da administração, o parecer dos auditores 
independentes e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2019; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados da Cia. 
referentes ao exercício social findo em 31/12/2019; e Em sede de AGE: deli-
berar sobre (i) o cancelamento de 1.000.000 de ações do capital social da Cia.; 
(ii) integralização de aumento de capital no valor total de R$ 90.000,00 em de-
corrência de AFACs realizados; (iii) redução de capital da Cia. no valor de R$ 
41.400.000,00, por ser considerado excessivo para a consecução do objeto 
social da Cia.; e (iv) consequente alteração e consolidação do Estatuto Social 
(Anexo III). 5. Deliberações: Foram adotadas, por unanimidade de votos, as 
seguintes deliberações: Em sede de AGE: (i) Foram examinados, discutidos 
e aprovados na íntegra e sem qualquer ressalva o relatório da administração, 
o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras refe-
rentes ao exercício social findo em 31/12/2019, conforme as demonstrações 
financeiras anexas à presente ata como Anexo I. Os acionistas declararam ter 
tido acesso a todos esses documentos anteriormente à realização desta assem-
bleia. (ii) Em razão de ter sido apurado prejuízo no exercício social findo em 
31/12/2019, os acionistas não deliberaram sobre a destinação do lucro líquido, 
na medida em que a Cia. não apresentou lucro neste período. Em sede de 
AGE: (i) Considerando que, em sede de assembleia geral extraordinária datada 
de 04/02/2019, o acionista GIF IV Fundo de Investimento em Participações Mul-
tiestratégia subscreveu 1.300.000 ações ordinárias nominativas de emissão da 
Cia., das quais 1.000.000 restaram pendentes de integralização; e considerando 
o fim do prazo para integralização dessas ações em 04/02/2020, os acionistas 
resolvem cancelar a emissão das 1.000.000 de ações ordinárias nominativas 
não integralizadas. (ii) Em virtude da celebração de Adiantamentos para Futuro 
Aumento de Capital entre o acionista GIF IV Fundo de Investimento em Parti-
cipações Multiestratégia e a Cia., nas datas de 05/05/2020 e 24/06/2020, nos 
valores individuais de R$ 40.000,00 e R$ 50.000,00 respectivamente, os acio-
nistas decidem formalizar o aumento do capital social da Cia. no valor total de 
R$ 90.000,00, com a consequente emissão de 107.631 ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,836190 por ação. 
O valor do referido aumento é totalmente subscrito e integralizado na presente 
data pelo acionista GIF IV Fundo De Investimento em Participações Multiestra-
tégia, conforme boletim de subscrição anexo (Anexo II), cujo cálculo se baseou 
no valor do patrimônio líquido da ação em 31/12/2019, nos termos do art. 170, 
§1º, II da Lei 6.404/76. (iii) O acionista Luiz Henrique Fraga, neste ato, renuncia 
ao seu direito de preferência para subscrever as ações ora emitidas. (iv) Con-
siderando os recursos em disponibilidades após a venda de participação em 
shopping centers detida pela Cia. e a perspectiva de não realizar novos investi-
mentos, os acionistas resolvem, por unanimidade, aprovar a redução do capital 
social da Cia. no valor de R$ 41.400.000,00, com o cancelamento de 49.510.260 
ações ordinárias nominativas correspondentes, mantendo-se o percentual de 
participação de cada acionista. (v) Dessa forma, após a aprovação de todos os 
eventos acima indicados, o capital social da Cia. passa de R$ 63.700.900,00 re-
presentado por 63.700.900 ações ordinárias nominativas para R$ 21.390.900,00 
representado por 13.298.271 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor 
nominal, totalmente subscrito e integralizado. (vi) A Cia. deverá restituir aos acio-
nistas o valor indicado no item (iv) acima, mediante transferência bancária em 
moeda corrente nacional para as contas bancárias de titularidade dos acionistas 
até o dia 31/12/2020. (vii) Em razão da aprovação dos itens (i) a (v) acima, fica 
alterado o art. 5º do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar conforme a 
seguinte redação: Art. 5º - O Capital Social da Cia. é de R$ 21.390.900,00, divi-
dido em 13.298.271 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
(viii) Os acionistas resolvem consolidar o Estatuto Social da Cia. nos termos do 
Anexo III. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a 
presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente 
– Luiz Henrique Fraga; Secretário – Eduardo Felipe da Silva Soares; Acionis-
tas presentes: GIF IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
(por sua gestora, Gávea Investimentos Ltda., representada por Luiz Henrique 
Fraga e Eduardo Felipe da Silva Soares) e Luiz Henrique Fraga. Certifico que a 
presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Assembleias 
Gerais da Cia.. RJ, 20/10/2020. Eduardo Felipe da Silva Soares - Secretário.

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 27 de novembro de 2020, às 09h00min. Realizará
leilão SEOP23-20 somente on-line, excepcionalmente não have-
rá o leilão presencial, devido a contaminação por Coronavírus
(COVID-19) e o estado de pandemia decretado pela OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde), dos veículos apreendidos ou remo-
vidos, a qualquer título e não reclamados por seus proprietários,
classificados como veículos irrecuperáveis, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVA-
LHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consulta-
da através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 27 de novembro de 2020, às 09h30min. Realizará o
leilão SEOP24-20 somente on-line, excepcionalmente não have-
rá o leilão presencial, devido a contaminação por Coronavírus
(COVID-19) e o estado de pandemia decretado pela OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde), dos veículos apreendidos ou remo-
vidos, a qualquer título e não reclamados por seus proprietários,
classificados como veículos recuperáveis, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme art.
328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já fo-
ram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVA-
LHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº032. A cópia do edital poderá ser consulta-
da através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

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.

SNEL – SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS
CNPJ 33.591.918/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
 ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Sr. Marcos 
da Veiga Pereira, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 
associados, no gozo de seus direitos associativos, para participarem das 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no mesmo 
ato, no dia 18 de novembro de 2020, em primeira convocação às 10:00h, 
deliberando, nesta, apenas com a presença mínima da maioria absoluta 
dos associados com direito à voto, e, em segunda e última convocação, 
com qualquer quórum, às 10:30h. Em virtude da pandemia do coronavírus, 
a Assembleia Geral será realizada virtualmente, pela plataforma Zoom, 
franqueando-se o acesso a todos os associados. Para ciência prévia de 
todos, a pauta da assembleia será: 1. Em sessão ordinária, a aprovação 
da previsão orçamentária de 2021. 2. Em sessão ordinária, a revisão da 
previsão orçamentária de 2020. 3. Em sessão extraordinária, a aprovação 
da prorrogação do mandato da atual Diretoria até 31/12/2021, devendo nova 
eleição ser realizada em novembro de 2021. Rio de Janeiro, 06 de novembro 
de 2020. Marcos da Veiga Pereira - Presidente.

BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Concorrência Nº 2/2020 - UASG 791800
Nº Processo: 63105000922202011. Objeto: O objeto da presente licita-
ção é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de obra
para reestabelecimento da rede de incêndio de atendimento de cais e
píeres da Base Naval do Rio de Janeiro, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 23/10/2020 das 09h00 às 11h00 e das 13h30 às
14h30. Endereço: Ilha de Mocangue S/n, - Niterói/RJ ou https://
www.gov.br/compras/edital/791800-3-00002-2020. Entrega das Propos-
tas: 24/11/2020 às 09h30. Endereço: Ilha de Mocangue S/n, - Niterói/RJ.

JOSE CARLOS CAVALCANTI SALES
Ordenador de Despesas

Impacto das eleições norte 
americanas nos mercados
Dólar é um  
dos ativos mais 
difíceis de  
fazer projeções

O mercado global está 
de olho nos resultados das 
eleições dos EUA. “O mer-
cado tem sentido o impacto 
das eleições americanas já 
há alguns dias, o que tende 
a continuar mesmo após a 
definição de quem assumirá 
a presidência”, explica Ros-
sano Oltramari, estrategista 
e sócio da 051 Capital. Ele 
enviou à reportagem do Mo-
nitor Mercantil alguns co-
mentários sobre o impacto 
que as eleições dos EUA têm 
na bolsa no Brasil.

As eleições norte-ameri-
canas, no curto prazo, trazem 
volatilidade extra ao mercado. 
“A volatilidade nas últimas 
semanas é resultado desse 
acirramento eleitoral e dessa 

polarização entre republica-
nos e democratas. Quanto 
mais acirrada e polarizada for 
essa disputa, mais volatilidade 
vai trazer ao mercado mesmo 
após a divulgação do resulta-
do”, destaca.

Segundo Oltramari  (que 
foi um dos fundadores da XP 
Investimentos em 2002, onde 
também atuou como analista 
chefe), ao mesmo tempo em 
que a volatilidade traz insegu-
rança ao investidor, este sobe 
e desce da bolsa pode con-
tribuir para quem investe em 
renda variável gerando boas 
oportunidades de compra a 
preços atrativos.

Já no médio e longo prazo, 
o especialista não acredita 
que o resultado das eleições 
traga grandes impactos nos 
investimentos. “A economia 
americana continua sendo a 
locomotiva do crescimento 
mundial gerando grandes 
oportunidades de investi-
mentos, além de liderar a 
revolução tecnológica que 
vivemos. Vale o investidor 
ficar atento aos rumos que a 
eleição tem tomado e acom-

panhar a volatilidade com 
prudência e aproveitando as 
boas oportunidades desse 
momento”, afirma.

Dólar

Em relação ao dólar, de 
acordo com Oltramari, não 
dá para prever se a moeda vai 
subir ou cair nos próximos 
dias caso um ou outro candi-
dato ganhe, por exemplo. “O 
dólar é um dos ativos mais 
difíceis de fazer projeções. 
Há diversas variáveis que im-
pactam, como o desempenho 
de outras moedas e a própria 
política internacional. O que 
acreditamos é que atualmente 
o dólar está valorizado, princi-
palmente diante do real.

Em algum momento, na nos-
sa visão, isso tende a corrigir. 
A política a ser implementada 
pelo próximo governo ameri-
cano deverá influenciar dire-
tamente no câmbio”, explica. 
Fundada em 2018, a 051 Ca-
pital é especializada em alo-
cação de recursos e planeja-
mento patrimonial com R$ 2 
bilhões sob custódia.

Endereço da B3 em São Paulo  
deve ganhar um museu em 2021

A bolsa do Brasil abriu 
as portas do Espaço B3 esta 
semana. Um local histórico 
- que desde 1980 abrigou os 
memoráveis pregões viva-
voz, importantes leilões e ce-
rimônias de IPOs - totalmente 
reformado e modernizado.

No projeto também está 
prevista uma nova experi-
ência para contar a história 
do mercado de capitais no 
Brasil e no mundo, além do 
impacto no dia a dia de cada 
visitante que passar por lá. O 
Museu da B3 tem previsão 
de inauguração em 2021.

O Centro da cidade de São 
Paulo é o coração do merca-
do financeiro. Pensando nisso 
e no compromisso de ajudar 

a nossa cidade e o país a se 
desenvolver, a B3 criou um 
espaço aberto, totalmente in-
tegrado e flexível aos funcio-
nários, clientes e sociedade 
para que, juntos, todos pos-
sam continuar ajudando a es-
crever essa história.

Localizado no térreo do 
prédio histórico da Bolsa, ele 
terá acesso pelas ruas XV de 
Novembro e Álvares Pente-
ado, e estará aberto ao públi-
co, de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 18h, respeitan-
do todos os protocolos de 
segurança e distanciamento 
social exigidos pelas autori-
dades. Além de ser utilizado 
para eventos corporativos da 
B3 e para receber empresas 

e diferentes participantes 
do mercado brasileiro, o lo-
cal vai receber visitantes do 
Centro de São Paulo.

“Essa entrega faz parte da 
consolidação da nova cul-
tura da B3, empresa criada 
em 2017 resultado da fusão 
da BM&FBovespa e Cetip. 
Além das reformas de seus 
prédios históricos, essa nova 
experiência B3 envolve tam-
bém uma nova dinâmica de 
trabalho apoiada nos valores 
e cultura da companhia, que 
se reflete no atendimento, no 
dress code, no trabalho remo-
to e na forma como a Compa-
nhia interage com funcioná-
rios, clientes e a sociedade”, 
informou a instituição.

CVM cancela registro da INNCORP S.A
A Superintendência de Re-

lações com Empresas (SEP) 
da Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) cancelou de 
ofício o registro da companhia 
aberta INNCORP S.A. A em-
presa de serviços financeiros 
e seguros entrou na Bovespa 
em 1988. O Registro estava 

suspenso há mais de 12 me-
ses. O anúncio foi feito pela 
CVM nesta quinta-feira.

A SEP ressalta que, após 
o cancelamento do registro, 
a companhia não pode ter os 
valores mobiliários por ela 
emitidos admitidos à negocia-
ção em mercados regulamen-

tados, quais sejam: balcão or-
ganizado, bolsa ou balcão não 
organizado. A área também 
destaca que o cancelamento 
não exime a companhia, seus 
controladores e administrado-
res da responsabilidade decor-
rente das eventuais infrações 
cometidas anteriormente
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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 0022164-24.2018.8.19.0001, 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 eletrônico 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 09/12/2020 às 13:30h, e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 16/12/2020 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. 244/245: APARTAMENTO Nº 604, 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 42.761
E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.254.328-6 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 86m². 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 86m², conforme disposto no Carnê do IPTU de 2018 e direito a uma
vaga de garagem, conforme descrito no RGI. Possui Três quartos, banheiro social, sala, cozinha e dependências de empregada, conforme informação de Mônica da Administração do Condomínio. 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 17/09/2020 no valor de R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais), correspondentes a 176.090,01 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE
O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 20/10/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 8.698,94 (Oito mil seiscentos e noventa e
oito reais e noventa e quatro centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 456,74 (Quatrocentos e cinquenta
e seis reais e setenta e quatro centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 20/10/2020 perfaz a quantia de R$ 25.022,28 (vinte e cinco mil vinte dois reais e vinte e oito 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 42.761 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de Joaquim  da Silva Glória e S/M Maria Freire
Ramos Correia Glória, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos Embargos à Execução Nº 0174877-81.2018.8.19.0001 às fls. 77/79, restou estabelecido que “...Portanto, considerando
que não há prova da imissão da posse dos promitentes compradores, não devem ser responsabilizados pelo pagamento das cotas condominiais...”. 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-23. Consta no AV-27 o registro da penhora da execução
que determinou o presente leilão (0022164-24.2018.8.19.0001); Consta no AV-28 – Indisponibilidade por determinação da 1ª Vara Cível de Araruama nos autos do processo nº 0005406-84.2013.8.19.0052.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o réu foi citado da Execução conforme index. 124/125; Que no index. 162 consta deferimento da penhora; Que o
Termo de Penhora foi Lavrado no index.  171; Que o Réu foi intimado da Penhora no index. 174 e 179; Que o laudo de avaliação foi homologado no index. 270. 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, 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 no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 23 de
outubro de 2020. Eu __T.J.J. datilografei e eu __, titular subscrevo. (ass) CRISTINA SERRA FEIJÓ – Juiz(a) de Direito.

Lucro líquido BB cai 27,5%  
no terceiro trimestre
Instituição 
pretende 
expandir 
carteira de 
financiamentos

O Banco do Brasil regis-
trou lucro líquido de R$ 3,085 
bilhões no terceiro trimestre 
deste ano, queda de 27,5% 
em relação a igual período de 
2019. Na comparação com o 
trimestre anterior, a retração 
chegou a 3,9%, segundo re-
sultado divulgado nesta quin-
ta-feira pelo banco, antes da 
abertura da B3. Entre as mu-
danças anunciadas, está a pre-
visão de expansão da carteira 
de financiamentos do banco 
para linhas de crédito mais ar-
riscadas, como empréstimos 
pessoais, para aumentar a ren-
tabilidade. “O banco pode ser 
um pouco mais agressivo para 
buscar linhas de crédito com 
retorno mais alto e o nosso 
balanço patrimonial permite 
isso”, disse o presidente An-
dré Brandão a jornalistas na 
quinta-feira.  Os executivos 
do BB irão comentar os resul-
tados em teleconferência nes-
ta sexta-feira pela manhã.

Segundo o relatório do 
terceiro trimestre, os efeitos 
da pandemia sobre o cená-
rio econômico implicaram 
na redução da demanda por 
produtos e serviços.

O lucro líquido ajustado, 
que exclui eventos extraor-
dinários, chegou a R$ 3,5 
bilhões no terceiro trimestre, 
aumento de 5,2% frente ao 
segundo trimestre deste ano 
e decréscimo de 23,3% em 
relação ao terceiro trimestre 
de 2019. De acordo com o 
banco, o lucro foi impactado, 

na comparação com o terceiro 
trimestre de 2019, pelo cres-
cimento de 40,5% nas provi-
sões. Na comparação com o 
trimestre anterior, o índice re-
cuou 6,8%. No acumulado de 
nove meses, a provisão che-
gou a R$ 16,9 bilhões, uma 
elevação de 47,9% sobre igual 
período do ano passado.

“Diante das incertezas eco-
nômicas provocadas pela pan-
demia, o banco constituiu, de 
forma conservadora, anteci-
pação prudencial de provisões 
de crédito, em um valor de 
R$ 2 bilhões neste trimestre, 
ainda que o índice de inadim-
plência (operações vencidas 
há mais de 90 dias) em setem-
bro tenha caído em relação ao 
trimestre anterior e se situado 
em 2,43%. No acumulado em 
nove meses, as antecipações 
prudenciais de provisões tota-
lizaram R$ 6,1 bilhões”, des-
tacou o relatório.

O relatório mostrou que 
as receitas com seguros, 
previdência e capitalização 
cresceram 11,2% no trimes-
tre e 7,3% em nove meses, 
na comparação com os re-
sultados de 2019. As receitas 
de cartão de crédito/débito 
cresceram 5,6% no terceiro 
trimestre e caíram 1,7% em 
nove meses; e com consór-
cios aumentaram 26% no 
trimestre e 13,2% no resul-
tado acumulado, chegando 
a R$ 1,0 bilhão, resultado do 
recorde histórico de vendas.

As despesas administra-
tivas s cresceram 1,6% no 
trimestre e 2,3% na visão 
em nove meses, patamares 
inferiores à inflação acumu-
lada do período (3,14%). O 
Índice de Basileia atingiu 
21,21% em setembro, sendo 
13,11% de capital principal.

Carteira de Crédito

A carteira de crédito cres-

ceu nos principais segmen-
tos de negócios do banco. A 
carteira pessoa física cresceu 
6,2%, na comparação com 
setembro de 2019. O crédito 
consignado evoluiu 15,2% 
em 12 meses. A carteira de 
crédito ampliada empresas 
cresceu 7,9% na comparação 
anual e totalizou R$ 274,6 
bilhões. O crescimento do 
crédito para micro, peque-
nas e médias empresas foi de 
17,9%, em 12 meses.

Segundo a Agência Bra-
sil, a carteira rural aumentou 
5,3%, totalizando R$ 173 
bilhões. Houve elevação nas 
linhas de custeio agropecu-
ário (16%) e investimento 
agropecuário (28,9%).

O BB aprovou investimen-
tos adicionais de R$ 2,3 bi-
lhões, para os próximos três 
anos, em tecnologia Analytics, 
para oferecer aos clientes no-
vas experiências com opções 
mais práticas, seguras e rápi-
das no mundo digital.

Em setembro deste ano, o 
número de clientes digitais 
chegou a 19,5 milhões, um 
crescimento anual de 33%. 
As interações no WhatsA-
pp cresceram mais de 500% 
no mesmo período, atenden-
do a 3,2 milhões de clientes.

Em setembro, as transa-
ções realizadas pelos ca-
nais de atendimento inter-
net e mobile representaram 
86,7% das efetuadas pelos 
clientes.

Os canais digitais (inter-
net e mobile) representaram 
46,4% do desembolso em cré-
dito pessoal, 12,2% no crédito 
consignado, 38,4% das apli-
cações e resgates nos fundos 
de investimentos e 39,5% na 
quantidade de operações em 
serviços. As soluções digitais 
também se estendem à pessoa 
jurídica. São 1,04 milhão de 
usuários no BB Digital PJ e 
Mobile PJ.

Dados de setembro mostram queda 
na produção de petróleo e gás

A produção de petróleo e 
gás registrou queda em se-
tembro. A produção nacional 
foi de 3,695 MMboe/d (mi-
lhões de barris de óleo equi-
valente por dia), sendo 2,907 
MMbbl/d (milhões de barris 
por dia) de petróleo e 125 
MMm3/d (milhões de m3 por 
dia) de gás natural. A produ-
ção de petróleo reduziu 5,8% 
se comparada com o mês an-
terior e 0,7% frente a setem-
bro de 2019. 

No gás natural, houve redução 
de 6,2% em relação a agosto e de 
2,8% na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior. Segundo 
a Agência Nacional de Petróleo 
(ANP), os principais motivos 
para a queda foram a parada par-
cial da plataforma P-69 no cam-
po de Tupi e a parada total do 
FPSO Cidade de São Paulo do 
campo de Sapinhoá. Neste mês, 
32 campos permaneceram com 
suas respectivas produções 
temporariamente interrompidas 
devido aos efeitos da pandemia 
de Covid-19, sendo 16 maríti-
mos e 16 terrestres, e um total 
de 60 instalações marítimas 
permaneceram com produção 
interrompida. Em agosto foram 
33 campos e 60 instalações ma-
rítimas. 

Pré-sal

A produção no pré-sal 
em setembro foi de 2,586 
MMboe/d, sendo 2,054 
MMbbl/d de petróleo e 84,605 
MMm3/d de gás natural. No 
total, houve redução de 6,8% 
em relação ao mês anterior e 
aumento de 13% em relação 
a setembro de 2019. A pro-
dução no pré-sal teve origem 
em 117 poços e correspondeu 
a 70% da produção nacional.

Em setembro, o aprovei-
tamento de gás natural foi de 
97,5%. Foram disponibiliza-
dos ao mercado 52,9 MMm³/
dia. A queima de gás no mês 
foi de 3,4 MMm³/d, uma re-
dução de 13% se comparada 
ao mês anterior e um aumen-

to de 6,1% se comparada ao 
mesmo mês em 2019.

Neste mês de setembro, os 
campos marítimos produziram 
96,8% do petróleo e 85,7% do 
gás natural. Os campos opera-
dos pela Petrobras foram res-
ponsáveis por 94,1% do petró-
leo e do gás natural produzidos 
no Brasil. Porém, os campos 
com participação exclusiva da 
Petrobras produziram 43% do 
total.

Em setembro, o campo de 
Tupi, no pré-sal da Bacia de 
Santos, foi o maior produ-
tor de petróleo e gás natural, 
registrando 953 MMbbl/d 
de petróleo e 42,7 MMm3/d 
de gás natural. A plataforma 
Petrobras 75, produzindo no 
campo de Búzios por meio de 
quatro poços a ela interliga-
dos, produziu 162,457 Mbbl/d 
de petróleo e foi a instalação 
com maior produção de petró-
leo.

A instalação FPSO Cida-
de de Itaguaí, produzindo no 
campo de Tupi, por meio de 
sete poços a ela interligados, 
produziu 7,342 MMm³/d e foi 
a instalação com maior produ-
ção de gás natural. 

Estreito, na Bacia Poti-
guar, teve o maior número 
de poços produtores terres-
tres: 1.044. Tupi, na Bacia 
de Santos, foi o campo ma-
rítimo com maior número de 
poços produtores: 58.

Campos marginais

Esses campos produziram 
477,9 boe/d, sendo 81,5 bbl/d 
de petróleo e 63 Mm³/d de 
gás natural. O campo de Iraí, 
operado pela Petroborn, foi 
o maior produtor, com 392,5 
boe/d. No mês de setembro de 
2020, 265 áreas concedidas, 
três áreas de cessão onerosa 
e cinco de partilha, operadas 
por 36 empresas, foram res-
ponsáveis pela produção na-
cional. Dessas, 61 são maríti-
mas e 212 terrestres, sendo 12 
relativas a contratos de áreas 

contendo acumulações margi-
nais. A produção ocorreu em 
6.670 poços, sendo 490 marí-
timos e 6.180 terrestres.

O grau API médio do pe-
tróleo extraído no Brasil foi 
de 28, sendo 2,7% da pro-
dução considerada óleo leve 
(>=31°API), 89,9% óleo mé-
dio (>=22 API e <31 API) e 
7,4% óleo pesado (<22 API).

As bacias maduras ter-
restres (campos/testes de 
longa duração das bacias do 
Espírito Santo, Potiguar, Re-
côncavo, Sergipe e Alagoas) 
produziram 98,5 Mboe/d, 
sendo 78,5 mil bbl/d de pe-
tróleo e 3,2 MMm³/d de gás 
natural. Desse total, 81,6 mil 
boe/d foram produzidos pela 
Petrobras e 16,9 mil boe/d 
foram produzidos por con-
cessões não operadas pela 
Petrobras, dos quais: 11.329 
boe/d no Rio Grande do 
Norte, 5.120 boe/d na Bahia, 
278 boe/d em Alagoas, 127 
boe/d em Sergipe e 90 boe/d 
no Espírito Santo.

A ANP publicou nesta 
quinta-feira a edição nº 121 
do seu Boletim Mensal da 
Produção de Petróleo e Gás 
Natural, que marca os 10 anos 
de publicação ininterrupta 
deste relatório, iniciada em 
novembro de 2010 com dados 
referentes ao mês de setembro 
daquele ano. A edição come-
morativa apresenta destaques 
sobre a evolução da produção 
de petróleo e gás natural ocor-
ridos em uma década. “Du-
rante esse período, ocorreram 
profundas transformações no 
ambiente de produção petro-
lífero no país, com destaque 
para o pré-sal, que ajudou o 
Brasil a saltar da 13ª para a 
10ª posição no ranking dos 
maiores países produtores de 
petróleo. Em 10 anos, a pro-
dução do pré-sal foi ampliada 
em quase 60 vezes, superan-
do a marca de 2 milhões de 
barris/d e já corresponde a 
70% da produção nacional”, 
destaca a publicação.
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