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Em 2021, mais 150 milhões de pobres
Pobreza para de cair
pela 1ª vez em 25
anos, e a culpa não é
só da Covid

Por quase 25 anos, a pobreza
extrema diminuiu continuamente.
Agora, pela primeira vez em uma
geração, a busca pelo fim da pobreza sofreu seu pior revés. Esse revés
se deve em grande parte aos grandes desafios enfrentados por todos
os países, mas em particular aqueles com grandes populações pobres. A afirmação é do Banco Mundial, que ressalta que a Covid-19 é
um novo obstáculo, mas os conflitos e as mudanças climáticas vêm
aumentando a pobreza extrema há
anos em partes do mundo.
A pandemia pode levar para a
pobreza extrema este ano entre 88
milhões e 115 milhões de pessoas, podendo chegar a um total de
150 milhões de pessoas ao final de
2021, a depender da gravidade da
retração econômica.
A pobreza extrema, definida
como a renda inferior a US$ 1,90
por dia, deve afetar entre 9,1% e
9,4% da população mundial em
2020, segundo o relatório bienal
“Pobreza e Prosperidade Compartilhada”, do Banco Mundial. Isso representaria uma regressão à taxa de
9,2% em 2017. Se a pandemia não
tivesse ocorrido, o índice de pobre-

za poderia ter caído para 7,9% em
2020, estima a instituição.
O progresso seguia em ritmo
lento mesmo antes da crise da Covid-19. Os novos dados globais
para 2017 mostram que 52 milhões
de pessoas saíram da pobreza entre
2015 e 2017. Ainda assim, houve

uma desaceleração no ritmo de redução da pobreza que ficou em menos de meio ponto percentual por
ano entre 2015 e 2017. A pobreza
global havia caído a uma taxa de
cerca de 1 ponto percentual por ano
entre 1990 e 2015.
Enquanto menos de um décimo

Jonathan McIntosh/CC

da população mundial vive com
renda inferior a US$ 1,90 por dia,
perto de um quarto da mesma população vive abaixo da linha de pobreza de US$ 3,20 e mais de 40%
da população mundial – cerca de
3,3 bilhões de pessoas – vive abaixo da linha de US$ 5,50 por dia.

Concentração de riqueza é tão alta quanto em 1905
A crise é perversa com os mais
pobres, mas premia os mais ricos.
Os bilionários aumentaram suas
fortunas para um recorde de US$
10,2 trilhões, superando o pico anterior, de US$ 8,9 trilhões, alcançado no final de 2017. Relatório do
banco suíço UBS revela que a riqueza aumentou 27,5% no auge da
crise de abril a julho, turbinada pela
alta dos mercados de ações.
O UBS atribui o resultado ao
“maior apetite por risco” dos bi-

lionários, que apostaram nas ações
enquanto o mercado financeiro desabava. Mas estará mais perto da
realidade quem enxergar uma apropriação da maciça transferência de
fundos feitas pelos governos de
quase todos os países para impedir
um desastre maior nas suas economias.
A ONG britânica High Pay Center, que se concentra nos pagamentos excessivos a executivos e
sócios de empresas, tuitou que “a

concentração extrema de riqueza é
um fenômeno feio do ponto de vista moral, mas também é econômica
e socialmente destrutiva”.
Josef Stadler, responsável pelo
departamento do UBS que lida
com os bilionários disse ao jornal The Guardian que o fato de
a riqueza dos bilionários ter aumentado tanto em um momento
em que centenas de milhões de
pessoas em todo o mundo estão
lutando pode levar à ira pública e

Balbúrdia! 2 mil iniciativas de universidades
públicas no combate à Covid-19
As universidades e institutos
federais brasileiros realizaram
mais de 2 mil ações para combater os efeitos da pandemia da
Covid-19 em todo o Brasil. O levantamento foi feito por pesquisadores do Projeto Ciência Popular, da Escola de Artes, Ciências
e Humanidades (EACH) da USP.
De acordo com o coordenador da pesquisa, Ergon Cugler,
o objetivo é valorizar a produção
científica e mostrar o quanto estas
instituições de ensino e pesquisa
contribuíram na busca de soluções (tratamentos, testes, vacinas, equipamentos de prevenção
e suporte hospitalar) e no desenvolvimento de estratégias para a
criação de políticas públicas de
saúde para minimizar os impactos da pandemia na população.
“O mapeamento dá visibilidade
ao potencial e comprometimento

da ciência brasileira para enfrentar crises”, diz o pesquisador.
Segundo o mapeamento, as
universidades públicas federais
se destacaram com 868 ações
mapeadas (43,3%), seguidas das
universidades públicas estaduais (616) e institutos federais
(396). No que diz respeito ao tripé que norteia as universidades,
a expressiva maioria (77,8%) ou
1.560 das iniciativas ficaram na
categoria de extensão universitária, além de ações voltadas à
pesquisa (340) e ao ensino (105).
A USP contribuiu direta ou indiretamente com 413 ações, o que
corresponde a cerca de 20% de
todas as produções científicas do
Brasil.
Dentre as 2.005 ações levantadas, o maior grupo (21%) diz
respeito à disseminação de informações e divulgação cientí-

fica (portal de notícias ou outras
informações); seguido de 323
ações (16,1%) de produção de
EPIs (face shield, máscara ou luvas); 233 (11,6%) de orientações
ou apoio ao isolamento social
(psicossocial, nutricional, atividade física ou entretenimento);
168 (8,4%) de estudos biológicos ou no campo da saúde; 150
(7,5%) produção de desinfetantes
(ex: álcool ou água sanitária);
148 (7,4%) estudos ou projeções
socioeconômicas; 116 (5,8%)
rede de solidariedade ou doações
de alimentos; 105 (5,2%) produção de testes para covid-19; 104
(5.2%) de apoio ao atendimento
(leitos, estrutura ou profissionais); 81 (4%) produção de respiradores e/ou equipamentos de
apoio às UTIs; 70 (3,5%) de capacitação de profissionais da saúde; e, demais ações, somam 86.

política. “Existe o risco de serem
apartados pela sociedade? Sim”,
ele disse. “Eles estão cientes disso? Sim.”
“A concentração de riqueza é tão
alta quanto em 1905, isso é algo
que preocupa os bilionários. O problema é o poder dos juros sobre os
juros – isso torna o dinheiro muito
maior, e a questão é até que ponto
isso é sustentável e em que ponto
a sociedade vai intervir e contra-atacar?”, finalizou Stadler.

Moody’s acredita
que Pix pode tirar
até 8% da receita
dos bancos
O Pix, novo sistema de pagamentos e transferências instituído
pelo Banco Central, pode levar os
bancos a perder até 8% da receita
atual com tarifas, acredita a agência
de classificação de risco Moody’s.
O sistema é gratuito.
“O Pix será um concorrente direto dos sistemas de pagamento existentes, incluindo TED e pagamentos com cartão de débito por causa
de seu sistema digital mais barato
e rápido”, destacou a Moody’s, em
relatório.
De acordo com a agência, desde 2017, as transferências via
TED cresceram 31% em média. A
Moody’s destacou que os bancos
cobram atualmente uma taxa fixa
de transferências de dinheiro entre
contas individuais, e o Pix, por determinação do Banco Central, não
cobrará taxas de pessoas físicas,
incluindo empresários individuais.

Sem querer,
Bolsonaro acerta:
UE rejeita acordo
com Mercosul
O Parlamento Europeu anunciou
nesta quarta-feira que não ratificará
o acordo comercial entre a União
Europeia (UE) e o Mercosul. A resolução foi aprovada por 345 votos
a favor, 295 contra e 56 abstenções.
Os eurodeputados responsabilizaram a política do Governo Bolsonaro para a Amazônia. A decisão
não é vinculativa e ainda pode ser
alterada.
Os legisladores consideraram
que não há mecanismo de sanção
no acordo caso o Brasil não consiga evitar os avanços das queimadas
e incêndios na Amazônia, além de
não proteger os povos indígenas das
ações de grilagem, garimpo e invasão de suas terras por madeireiros.
Além disso, acusam o governo brasileiro de constantes ataques aos direitos humanos e à democracia.
Ainda que os motivos representem uma mancha sobre o Brasil, a
não aprovação do acordo é benéfica
para o país. Analistas comparavam
o acerto ao negócio firmado entre
a galinha e o porco para o café da
manhã. A ave entrava com os ovos,
e o suíno forneceria o presunto. Não
é preciso imaginação para descobrir
quem seria o porco.
O acordo abriria o mercado do
Mercosul para os produtos industriais europeus de alta tecnologia,
enquanto os países do bloco sul-americano ganhariam acesso à UE
para seus produtos agrícolas, numa
relação desigual. O Mercosul é o
principal destino das exportações
brasileiras de bens industriais.
Atualmente, o acordo está em
processo de verificação jurídica e
de tradução em todas as línguas oficiais da UE. Depois disso, ele precisa ser aprovado pelos legislativos de
todos os países-membros e só então
é analisado no Parlamento Europeu,
que também precisa dar o seu aval
para ele poder entrar em vigor.
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Opinião

Revolução tecnológica militar
e a inteligência artificial

Pandemia deve intensificar transações
de M&A no ensino superior

O desafio apresentado pelo desenvolvimento
de drones, robôs e algorítmos diversos de inteligência artificial (IA) para emprego militar representa uma questão de envergadura maior que
as redes 5G, vez que mudará completamente o
panorama militar mundial e consequentemente
as relações de poder. Neste ponto cabe ressalvar
que mais do que uma vertente tecnológica, IA
é o ápice de uma conjunção de tecnologias que
estão se integrando, em um fenômeno conhecido como “singularidade tecnológica”, em que o
grau de complexidade das interações humano-tecnológicas será de tal magnitude que impedirá a capacidade de compreensão humana, tornando o auxílio de máquinas com IA essencial
em múltiplas esferas da existência.
No contexto de defesa, em um campo de batalha, por exemplo, centenas de drones operarão
integrados com robôs e máquinas terrestres sob
a coordenação de uma mesma unidade de IA.
Sua capacidade de compreensão e reação a repentinas mudanças típicas dos conflitos será de
tal monta que tornará as capacidades cognitivas
humanas obsoletas nesta esfera.
Logo, para enfrentar uma arquitutura militar
deste tipo, somente outra inteligência artificial
integrando seus diversos mecanismos de combate. As forças que não se adaptarem simplesmente serão derrotadas, como a referida cavalaria
polonesa ante os tanques alemães. Desta forma,
para além da corrida tecnológica por hardwares
avançados, existirá uma permanente corrida pelo
desenvolmento do “software superior”, em que
alguns milésimos de segundo de processamento
pode representar vitória ou completa derrota.
Desse contexto de singularidade tecnológica
é possível inferir algumas consequências que terão grande impacto sobre países como o Brasil.
Em primeiro lugar, fica evidente a constatação
de que as forças que não possuírem capacidade
tecnológica para operar com autômatos e inteligência artificial estarão enormemente prejudicadas quando enfrentarem qualquer potência que
possua tais capacidades.

O uso recorrente da tecnologia das comunicações online deve acelerar o processo de seleção natural corporativa na
educação. Isso já aconteceu em outros setores como, por exemplo, na disputa entre
o Uber e taxistas no transporte urbano e
com o pioneirismo da Amazon no varejo,
que incluiu a possibilidade de compras
ao alcance de um clique em seu e-commerce. Tais ações trouxeram uma relevante experiência virtual para os clientes
e transformaram o ambiente competitivo
dos seus respectivos mercados, possibilitando às companhias mais adaptadas a
chave para conquistarem a preferência
dos consumidores.
O isolamento social provocado pela
pandemia da Covid-19 enfatizou aos usuários contumazes a importância da comunicação online e trouxe aos leigos uma
experiência inovadora que solucionaria
o impedimento da troca presencial no
trabalho e na educação formal. Majoritariamente incipiente em suas resoluções
técnicas e aplicações, o modelo educacional foi obrigado a fazer uso da internet
e seu aparato tecnológico para prosseguir
ministrando seus conteúdos. A pandemia,
portanto, obrigou o experimento massivo
das aulas on-line em todos os níveis educacionais.
Em um curto espaço de tempo foi necessário superar limitações e resistências,
tanto dos profissionais quanto de alunos.
É risível imaginar que a faculdade seja
apenas um sistema de entrega de cursos
que ocorre dentro de uma sala de aula.
Existem fontes de valores, como o convívio social e o senso de pertencimento a
um determinado grupo, que ainda tornam
a experiência presencial extremamente
relevante. Ainda assim, o ensino on-line
se mostra eficiente e de baixo custo na
democratização de conteúdo de qualidade, escancarando as diferenças entre os
professores excelentes dos inabilitados.

As Forças Armadas que não
se adaptarem simplesmente
serão derrotadas
Dentro desta lógica, uma outra constatação é
a de que as potências desenvolvidas que antes
sofriam limitações na guerra por sua dificuldade
de operar com baixas, a exemplo dos EUA no
Vietnã, Afeganistão, Iraque e Síria, em médio
prazo eliminarão este problema. Ao substituir
homem por máquina, os exércitos terão perdas
em equipamento no lugar de vidas, o que ao contrário de ser um elemento prejudicial pode até
mesmo se tornar um fator de fomento da própria
economia. Ao controlar a produção petrolífera
em regiões do Oriente Médio ou no litoral da
América do Sul, por exemplo, os recursos energéticos obtidos podem financiar indefinidamente os prejuízos em equipamentos perdidos.
Essa quebra de paradigma no longo prazo tem
o dom de mudar radicalmente a estratégia de defesa de países em desenvolvimento de grande
porte, como o Brasil. Se antes nações desta dimensão podiam sofrer ataques, mas eram quase
impossíveis de ser ocupadas permanentemente,
com exércitos de drones a realidade pode ser outra. Fatias do território, de difícil acesso e pouco
ocupadas, como a zona marítima do pré-sal ou
a bacia amazônica, poderiam ser facilmente tomadas, sendo os recursos obtidos de sua exploração mais do que suficientes para financiar sua
ocupação.
As redes digitais ainda se prestariam como
veículo de narrativas humanitárias para o ganho
econômico. Além disso, softwares com inteligência artificial podem, paralelamente, detectar
padrões comportamentais na população do país
sob ataque e direcionar ataques informacionais,
potencializando conflitos entre setores da sociedade. Ou seja, ataque externo e conflito interno.
Como se trata de uma ruptura tecnológica,
outra questão interessante é que se tenderá a

zerar parte da competição entre potências. Por
exemplo, um submarino nuclear é um ativo fundamental à defesa marítima de nações que não
possuem hegemonia no mares, por poder negar
o acesso deste ao agressor. Por ser nuclear, esse
tipo de submarino poderia permanecer indefinidamente no fundo do mar, sendo limitado tão
somente pela quantidade de alimentos que possa
prover sua tripulação.
Todavia, já estão em curso projetos de veículos subaquáticos não tripulados (unmanned
underwater vehicles - UUVs) com o uso de IA,
que, contando com bases de suprimentos energéticos em profundidade, podem permanecer
quase indefinidamente no fundo do mar, sem o
fator humano como limitante. Além disso, essa
classe de submarinos é acentuadamente mais barata que submarinos nucleares e convencionais,
podendo ser sacrificados em ousadas ações sem
baixas humanas.
Paralelamente, também existem iniciativas
para drones caçadores de submarinos. O mesmo está sendo pensado e projetado em termos
de aviação de caça e vigilância e em blindagem
terrestre e demais armamentos. Assim, uma nação que consiga inovar no desenvolvimento de
ativos militares em inteligência artificial poderá
vir a desenvolver uma Marinha efetiva e com
grande capacidade de intimidação, sem ter tido
que desembolsar bilhões de dólares para desenvolver a tecnologia nuclear. O mesmo vale para
sistemas de mísseis que negam o espaço aéreo
ao inimigo, e são infinitamente mais baratos que
caças, ou efetivos terrestres que dispensam recursos humanos. Como se percebe, aquelas nações que acompanharem a revolução em curso
terão muito a ganhar.
O oposto vale para os que perderem o bonde
tecnológico. Para tornar ainda mais complexo
esse novo contexto, uma outra consequência futura da prevalência de drones com IA em âmbito
militar envolve as ameaças que advirão da dependência tecnológica. Atualmente, quando se
adquire um míssil, navio ou lançador de foguetes da indústria bélica de outra nação, o maior
risco envolvido se relaciona a suspensão de sua
comercialização, o que eliminaria em curto e
médio prazo seu emprego, por falta do produto
ou de peças de substituição.
Por outro lado, no contexto de equipamentos
fornecidos com IA, as consequências de uma
ruptura com o fornecedor são bem mais graves.
O bombardeiro, submarino, tanque ou robô humanoide pode simplesmente deixar de funcionar, se destruir, ou mesmo ser empregado como
arma contra o país que o adquiriu. Por ironia da
história, uma sociedade, ao adquirir tais equipamentos, arrisca-se a financiar uma força de ocupação sobre o seu próprio território.
A solução, novamente, envolve a criação e o
desenvolvimento de clusters produtivos voltados
para o desenvolvimento de softwares a hardwares para a área de defesa, financiados por uma ou
mais agências de fomento balizadas pelo Ministério da Defesa. Mediante compras públicas, tais
indústrias podem ganhar escala com a venda de
produtos de uso dual para o mercado civil brasileiro, que é enorme.
Conforme observado, não é uma solução de
curto prazo, e tampouco fácil ou simples, mas
certamente trará dividendos em médio e longo
prazos, para além de potencializar o ressurgimento da indústria nacional, ampliando sua
competitividade em escala global. Pode-se começar por objetivos limitados e factíveis, e na
medida em que existam evoluções os objetivos
são ampliados. Neste sentido, vale a pena se debruçar sobre o exemplo de Israel, cuja população, território e recursos financeiros são infinitamente menores que os disponíveis ao governo
brasileiro, e, no entanto, vem disputando uma
posição privilegiada nesta “nova” indústria tecnológica.
Uma vez compreendido o contexto tecnológico, no próximo artigo serão analisadas as condições das Forças Armadas brasileiras para liderar
esta jornada.

q Vladimir de Paula Brito
Doutor em Ciência da Informação.

Quem não solucionar
equação preço X
qualidade terá dificuldade
de sobrevivência
Sob a ótica de M&A, é possível, senão
provável, que ocorra uma seleção natural
acelerada entre as instituições de ensino a
distância e que poucas empresas de grande escala e conteúdo de qualidade sobrevivam, já que a busca pelas melhores vai
ser efetiva.
Deve-se considerar, também, que faculdades presenciais poderão oferecer
um ensino híbrido, capaz de apresentar
convenientemente o tema da matéria de
maneira on-line, muitas vezes produzido
por um excelente professor não-titular,
complementado pela aula presencial,
aberta principalmente para a resolução de
exercícios, debates e compartilhamento
de ideias. Aquelas instituições que não
solucionarem a equação preço X qualidade, rapidamente terão dificuldades de
percurso e sobrevivência.
Ironicamente, a pandemia se tornou
um agente de aceleração de mudanças
que podem trazer enormes benefícios
para a educação brasileira. Essa é a minha torcida.

q Guilherme Stuart
Sócio da RGS Partners.

Como as organizações públicas foram
impactadas pela Covid em 5 tópicos
Ultrapassando as 143 mil mortes no
Brasil, o novo coronavírus impactou todos os setores da sociedade – e o serviço
público, é claro, foi um deles. Em seis
meses de pandemia, muitos paradigmas
foram questionados, regras foram flexibilizadas e um novo olhar sobre a forma
de trabalhar e prestar serviços foi criado.
Eis aqui os impactos que a Covid-19 teve
no setor público, em 5 tópicos:
1 – Atividades essenciais: os serviços disponibilizados ao público ficaram
restritos às atividades essenciais, assim
compreendidas aquelas que, uma vez
não atendidas, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população. Nos próximos meses, aquelas
organizações que suspenderam suas atividades enfrentarão desafios significativos, caso das instituições de ensino.
2 – Home office: prática adotada de
forma relativamente limitada no âmbito da administração pública até março,
mostrou-se como ótima alternativa para
alguns órgãos e entidades nesse período
de isolamento social ao permitir a continuidade da prestação de serviços. No
entanto, exigiu investimentos financeiros
dos órgãos e, regra geral, dos próprios
servidores.
3 – Custo operacional: o isolamento
social demonstrou que inúmeros serviços
podem ser prestados sem a presença física dos servidores nos órgãos e entidades. Algumas instituições públicas, em
especial no âmbito do Poder Executivo

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

O EAD, visto às vezes com certo desdém pelo ensino formal, tende a se qualificar, ganhar musculatura e impor-se
como opção de enorme impacto quantitativo a preços acessíveis, além de fomentar a empregabilidade e renda, tão necessárias.

federal, já adotaram o home office em caráter definitivo e iniciaram o processo de
alienação ou devolução de imóveis, reduzindo suas despesas de custeio.

Algumas instituições já
adotaram o home office
em caráter definitivo
4 – Comunicação: a introdução de ferramentas que permitem a realização de
reuniões à distância contribuirá de forma
permanente para uma maior interação
entre os servidores lotados em diferentes
departamentos, órgãos e regiões, e para a
redução de despesas – diretas e indiretas
– com deslocamentos, inclusive viagens
nacionais e internacionais.
5 – Disponibilidade vs Resultado: a visão geral ainda arraigada em nossa sociedade está relacionada à disponibilidade
dos servidores em seus locais de trabalho
durante o horário de expediente, e não
aos resultados por eles alcançados. Trata-se de uma oportunidade para mudança
desse conceito, pois a definição de metas
consiste em condição básica para adoção
do home office em caráter definitivo.

q Leonardo Sultani
Professor da Escola de Gestão e Políticas
Públicas da Fundação Ceperj e gerente de
Estrutura de Mercado da CVM.

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280
Telefone: (21) 3849-6444

www.monitormercantil.com.br

Empresa jornalística fundada em 1912

São Paulo
Correio eletrônico
Administração/Redação/Comercial
Redação:
Avenida São Gabriel, 149/902
redacao@monitormercantil.com.br
Itaim - CEP 01435-001
Negócios e Empresas
Telefones: (11) 3165-6192
empresas@monitormercantil.com.br
(11) 3165-6233 / 3165-6252
Monitor Financeiro:
Fax: (11) 3168-6817
monitorfinanceiro@monitormercantil.com.br
Correio eletrônico: monitor.interpress@
hipernetelecom.com.br
Pautas:
pautas@monitormercantil.com.br
Cartas:
Brasília
cartas@monitormercantil.com.br
Armazém de Comunicação
Publicidade:
SCS – Ed. Denasa S/1301
Tel/Fax: 61-33213440
publicidade@monitor.inf.br
CEP: 70398-900
Gráfica:
e-mail:armazem@armazemdecomunicacao.com.br
grafica@monitormercantil.com.br

CONSELHO EDITORIAL
Adhemar Mineiro
João Paulo de Almeida Magalhães
(em memória)

José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Theotonio dos Santos
(em memória)

Filiado à

Assinatura: assinatura@monitormercantil.com.br
Assinatura trimestral ...............................................................R$ 99,00
Assinatura semestral ...............................................................R$ 198,00
Assinatura anual ......................................................................R$ 396,00
Avulso (RJ)..............................................................................R$ 1,50
Avulso (outros estados)............................................................R$ 1,80
Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana

Monitor Mercantil n Quinta-feira, 8 de outubro de 2020

Conjuntura

3

Renda Voto dependerá dos
resultados das eleições municipais
Mas a culpa está
sendo jogada no
teto de gastos

CVM virou órgão
de arrecadação
A CVM foi criada para gerar regras e fiscalizar o
mercado, mas acabou se transformando num órgão de
arrecadação. A crítica é do megainvestidor Luiz Barsi
“A gente tem verdadeiros absurdos no mercado. Até
o office boy sabe, só a CVM não sabe, infelizmente.
Mas eu não quero apontar esses defeitos porque, se
você aponta os defeitos, estará consagrando a mediocridade”, declarou em entrevista exclusiva à edição de
outubro da Revista RI.
Na visão de Barsi, o crime contra o mercado acaba compensando no Brasil. “A CVM parece que optou por essa
trajetória de ser uma agência arrecadadora. Nós tivemos
empresas de consultorias e corretoras que andaram divulgando fatos irreais, orientações que penalizaram. Coisas
absurdas, mas que, com uma simples multa, acabou tudo.
Então, compensou o crime”, destacou.
Barsi também fez duras críticas à atuação da B3. Ao ser
indagado sobre a atuação da bolsa, ele afirma que é positiva somente para a própria bolsa. “Para o mercado, não
vejo nada. Para a B3 eu vejo muitas alternativas. Tanto é
fato que agora elas querem criar CPMF do provento. Nós
temos a questão da locação de ações que é permitida. Nós
temos o day trade que é permitido”, avalia.
Para ele, o valor das ações da própria B3 é irreal. “Eu
não quero ser futurólogo de falar alguma coisa, mas uma
ação da B3 hoje custa R$ 56, e ações de outras empresas
custam R$ 3. Então há uma dissonância muito grande.
Ela tem uma valorização acima daquilo que se pode interpretar como normal. Mas, enfim, é o nosso mercado”,
afirma.

Caixa
Existem cerca de 9,7 milhões de pessoas diretamente
envolvidas com os RPPSs (Regime Próprio de Previdência Social) de estados, municípios e União, com um total
de recursos na casa de R$ 200 bilhões. O RPPS é a previdência do servidor público.

Informação com entretenimento
A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ
lança nesta quinta um programa de workshops semanais
sobre diversos assuntos com personalidades ícones. O
primeiro terá como convidado o nutricionista Peterson
Mendes e será mediado por Viviane Fernandes, que, junto
com Bayard Do Coutto Boiteux e Fábio Rocha, coordenam o novo projeto, que acontecerá sempre às 14 horas no
@niceviaapiaturismo
O tema da primeira oficina é “Dietas da moda vão te
engordar” e dura 45 minutos. Em parceria com o Portal
Consultoria em Turismo, a Fundação Cesgranrio, a Nice
Via Apia Turismo e a Escola Técnica de Turismo Cieth,
as palestras pretendem discutir problemas da atualidade,
dentro de um conceito chamado de edutainment, ou seja,
informar com entretenimento.

Janela do Guedes
O Ministério da Economia contratará sem concurso,
só por processo seletivo simplificado, 100 profissionais, por até 4 anos, prazo que poderá ser prorrogado.
As despesas sairão do orçamento do Ministério, já que
“visam à substituição de servidores e empregados públicos”.

Rápidas
A Ação da Cidadania, em parceria com a Casa Fluminense e outras 20 organizações sociais, fará ao longo de
outubro encontros com quatro candidatos a prefeitos do
Rio de Janeiro. O primeiro será nesta quinta, às 10h30,
com Benedita Silva (PT). Depois será a vez de Renata
Souza (Psol), dia 14; Eduardo Paes (DEM), dia 22; e
Martha Rocha (PDT), dia 29. Os encontros serão ao vivo
pelos canais do Facebook das entidades *** Em 19 e 20
de outubro, às 20h, ocorrerá a live “Ciência e Fé promovendo Esperança para vencer a pandemia do novo coronavírus”. Realizado pela Legião da Boa Vontade desde
outubro de 2000, o Fórum Mundial Espírito e Ciência,
da LBV está completando 20 anos. Outras informações
podem ser obtidas via e-mail forumespiritoeciencia@
lbv.org.br *** Nesta sexta-feira, às 19h, o Pestana Hotel
Group convida a sommelier Debora Breginski para um
bate-papo sobre a história do vinho verde e dicas de harmonização, pelo Instagram @pestanacuritiba e @deborabreginski *** O Lecadô, em parceria com a Associação de Apoio à Mulher Portadora de Neoplasia, terá uma
campanha para marcar o movimento de conscientização
para o câncer de mama mundialmente conhecido como
“Outubro Rosa”. Em todas as lojas da rede de docerias
serão disponibilizados folhetos informativos sobre o trabalho desenvolvido pela AAMN e sobre a importância
da prevenção.

Tudo indica que o Renda Cidadã não substituirá
o Bolsa Família ainda este
ano, possibilidade já admitida por integrantes do governo Jair Bolsonaro (sem
partido), que nortearão as
decisões sobre o novo projeto de transferência de renda
após os resultados das eleições municipais e o andamento da Covid-19, que vai
determinar a manutenção

de ajudas financeiras emergenciais. Dessa forma, em
dezembro, sob a responsabilidade do senador Márcio
Bittar (MDB-AC) deve sair
o que já está se transformando em Renda Voto.
Bittar, que é o relator do
Orçamento e da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) emergencial que cria
gatilhos para o gasto público, queria apresentar o relatório nesta semana, mas o
anúncio acabou ficando, em
princípio, para a semana que
vem.
Auxiliares do presidente,
porém, admitem que a proposta deve atrasar mais, justamente porque Bolsonaro

quer evitar discutir a pauta
durante o processo eleitoral.
Apesar do viés positivo de
ampliação do Bolsa Família,
o novo programa provavelmente terá que fazer ajustes
em benefícios já existentes,
o que poderia gerar uma
agenda negativa.
O líder do governo no
Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO), afirmou
ao UOL que o há uma
possibilidade “remota” do
programa de renda não ser
aprovado neste ano. O senador disse que, na visão
do governo, se não for dentro do teto, o programa não
existirá. “Se (o programa)
não for feito dentro do teto

não vai ter nunca”, disse
Gomes.
“Existe uma possibilidade
remota (de não ter o projeto), mas quando começar
para valer a discussão do Orçamento e tivermos o relatório do Bittar o projeto deve
ganhar mais corpo”, completou o líder. Ele contou que
todos os esforços são feitos
para auxiliar o relator Bittar
montar uma proposta dentro
o teto de gastos e viabilizar
o programa. No governo, o
discurso, que já foi inclusive
manifestado por Bolsonaro,
é de que sem um programa
de renda em janeiro de 2021,
o país pode enfrentar um
“caos social”.

Bolsonaro acaba com Lava Jato no Voo Simples
“Não existe mais corrupção no governo” afirmou o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) ao garantir
ter acabado com a Operação Lava Jato. Em discurso
no qual elogiou o próprio
governo, disse ter “orgulho
e satisfação” em dizer à imprensa que “eu não quero
acabar com a Lava Jato, eu
acabei com a Lava Jato”.
O discurso ocorreu durante cerimônia de lançamento,

nesta quarta-feira, do programa Voo Simples, no Palácio
do Planalto, em Brasília. . “Eu
sei que isso não é virtude, é
obrigação. Para nós, fazemos
um governo de peito aberto”,
acrescentou, em seguida.
A reação de políticos e autoridades foi imediata nas Nas
redes sociais. A deputada federal Erika Kokay (PT-DF),
por exemplo, classificou a fala
como “cinismo e deboche”.
“Com cinismo e deboche,

Bolsonaro diz que acabou
com a Lava Jato pq ‘não tem
mais corrupção no governo. A
Lava Jato nunca foi contra a
corrupção, sempre foi um instrumento para perseguir o PT
e levar a direita ao poder. Por
isso, Bolsonaro diz isso e nada
acontece”, escreveu a deputada federal Erika Kokay.
.O governo federal lançou
nesta quarta o programa Voo
Simples, que tem o objetivo
de desburocratizar o setor

aéreo e reduzir custos para
empresas e trabalhadores.
As empresas aéreas estão
entre as mais afetadas pela
crise econômica que veio
no rastro da pandemia de
coronavírus. “Não podemos
inibir quem quer investir”,
disse Bolsonaro no discurso,
no qual defendeu medidas
para incentivar o turismo na
Amazônia “e mostrar para o
gringo que aquele trem não
pega fogo”.

Coronavírus não impede Trump de continuar ameaçando
A Casa Branca enviou
um memorando esta semana para alertar membros da
equipe sobre o que fazer ao
interagir com o presidente
dos Estados Unidos, Donald Trump, infectado pelo
novo coronavírus. De acordo com reportagem do jornal The New York Times, o
documento intitulado “Precauções e interações com
Potus” (abreviação para pre-

sidente dos EUA, em inglês)
menciona a utilização de
equipamentos de proteção
individual, que ficam disponíveis em um “carrinho de
isolamento”. O NYT também ressaltou que o tratamento de ponta em Trump,
se aplicado a um norte-americano comum, custaria mais
de US$ 100 mil
Alheio aos riscos que o
cercam o presidente dos Es-

tados Unidos voltou a ameaçar a China nesta quarta-feira, ao promover o coquetel
experimental de drogas que
recebeu durante seu tratamento para Covid-19. Falando da Casa Branca, aonde voltou ao trabalho após
passar três dias internado no
hospital militar Walter Reed,
Trump disse em um vídeo
que a China pagaria um “alto
preço” pela pandemia.

“Não foi sua culpa que
isso tenha acontecido, foi
culpa da China. E a China
vai pagar um alto preço pelo
que fez a este país ... pelo
que fez ao mundo”, disse
Trump no vídeo, ao falar do
REGN-COV2, um medicamento experimental e não
comprovado que foi prescrito junto com outros dois
tratamentos principais para
o presidente.

Brasil: 3º do mundo com 5 milhões de infectados
O mundo alcançou nesta a marca de 35,5 milhões
de casos de infecção pelo
coronavírus, de acordo com
informações divulgadas nesta quarta-feira pela Organização Mundial de Saúde
(OMS). O Brasil, por sua
vez, ultrapassou a 5 milhões
de infectados (5.002.357),

colocando-o, com 12% do
total global, como o terceiro
país do mundo a ultrapassar
essa marca de casos, após os
Estados Unidos e a Índia.
No mesmo dia foram notificadas 4.072 mortes por
consequência da Covid-19, o
que eleva o total mundial desde o início da pandemia para

1.042.798. Com 733 novas
mortes registradas nas últimas
24 horas, o total de óbitos em
decorrência da Covid-19 no
Brasil chega a 148.304, 14%
do total mundial.
As Américas seguem
como a região mais afetada
pelo novo coronavírus, com
a soma de 17,26 milhões de

casos, na frente do Sul da
Ásia, que tem 7,56 milhões,
e da Europa, com 6,33 milhões.
A situação é parecida com
relação as mortes, em que o
continente americano contabiliza 574 mil, enquanto a
Europa 241,4 mil, e o Sul da
Ásia 122,4 mil..

Aéreas tentam não cumprir os direitos dos passageiros
Termo de ajuste de conduta
foi firmado com as empresas
Azul, GOL, Latam e Passaredo. Advogados afirmam que
as companhias aéreas têm se
valido da Lei 14.034/20 para
tentar se isentar de responsabilidade quanto ao cumprimento dos direitos dos passageiros aéreos em casos de
cancelamento, remarcação e
reembolso. “Contudo, estes
direitos devem ser garantidos
conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor”, alertam.
Por causa da pandemia do
novo coronavírus foi firma-

do um Termo de Ajuste de
conduta com as empresas
Azul, GOL, Latam, Passaredo, para os voos de 1° de
março de 2020 a 30 de junho de 2020. Prevê a remarcação da viagem nacional
ou internacional sem multa,
diferença de tarifa ou qualquer outro custo adicional,
por uma única vez, respeitada a origem e destino originais e a validade do bilhete
(que é de um ano a partir da
data da compra). Em caso de
descumprimento, o Governo
imputará multa diária de R$
5 mil, a serem revestidos ao

Fundo de Federal de Direitos de Fusos.
De acordo com Léo Rosenbaum e Sandra Michailovici de Picciotto, sócios
do Rosenbaum Advogados,
escritório especializado em
direitos do passageiro aéreo,
as companhias aéreas criam
inúmeros obstáculos para remarcar os voos, bem como
não fornecem informações
claras quanto ao reembolso
da passagem (data e valores).
Por causa do aumento de reclamações dos consumidores,
a Azul, GOL, Latam e Passaredo foram notificadas pela

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) para que
expliquem a elevação desses
números em até dez dias.
De acordo com o Sistema
Nacional de Informações de
Defesa dos Consumidores,
houve um aumento de 55%
das reclamações em relação
ao ano passado e grande parte delas se referem à falta de
transparência das empresas
sobre remarcação e reembolso de passagens devido à
pandemia do novo coronavírus e a dificuldade dos consumidores de acessarem os
canais de atendimento.

EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO 005/2020 - Senad/MJSP
BENS MÓVEIS
A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, neste ato
representada pela Comissão Permanente de Avaliação e Alienação
de Bens do Estado do Rio de Janeiro, torna público que será
realizada licitação, na modalidade LEILÃO, do tipo MAIOR LANCE,
na modalidade ELETRÔNCIO, através do endereço eletrôncio
www.brameleiloes.com.br, na data de 30 de outubro de 2020,
com encerramento a partir das 11:00 horas, para venda do(s)
bem(ns) móvel(is) de propriedade da Funad, a ser conduzido pelo
Leiloeiro Público Oficial LEANDRO DIAS BRAME, inscrito na
JUCERJA nº 130, por força do contrato nº 97/2020, em
conformidade com a legislação vigente, do(s) bem(ns) descrito(s)
a seguir: Lote 01) CAMINHÃO MERCEDES BENZ - L 1620, COR
BRANCA, ANO/MODELO 2008/2008, PLACA KYC1425 (Rio de
Janeiro), CHASSI 9BM6953048B609563, RENAVAM
00974264075, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais); Lote
02) CHEVROLET - ONIX 1.4MT LT, COR BRANCA, ANO/MODELO
2013/2013,
PLACA
JFN0076
(Brasília),
CHASSI
9BGKS48L0DG299862, RENAVAM 00533985773, avaliado em R$
15.000,00 (quinze mil reais); Lote 03) RENAULT - OROCH 1.6
DYN42, COR PRATA, ANO/MODELO 2015/2016, PLACA PXO8344
(Belo Horizonte), CHASSI 93Y9SR0F5GJ229956, RENAVAM
01082122561, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Edital na integra no escritório e no site do leiloeiro
www.brameleiloes.com.br. Rio de Janeiro, ao 05 (quinto) dia do
mês de outubro do ano de 2020. LEANDRO DIAS BRAME, Leiloeio
Público Oficial.
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Veículos: mesmo com cenário incerto,
setembro foi melhor mês do ano

Área no Shopping Del Rey, Belo Horizonte

Área em shopping em MG já
com renda de aluguel
A Frazão Leilões realizará no próximo dia 30, às 11hs, o
leilão de 56 imóveis da Petros, sendo salas e lajes comerciais, lojas e até mesmo a participação em imóvel situado
nas dependências do Shopping Del Rey em Belo Horizonte
(MG). Os lances iniciais partem de R$ 58.608 e vão até R$
28.770.000. São imóveis desocupados ou locados, que podem ser pagos à vista ou parcelado com sinal de 20% mais
36 parcelas mensais. Os lotes estão em grande maioria concentrados em dois empreendimentos comerciais situados
nas cidades de Brasília e Rio de Janeiro:
– O Edifício OAB - Setor de Autarquias Sul, Bloco N
- Quadra 05, Brasília/DF concentra o maior número de
imóveis, totalizando 39 salas comerciais, com e sem vaga
de garagem e lance inicial a partir de R$ 71.947. Ainda em
Brasília, há 5 lajes comerciais no Centro Empresarial Varig
com lance inicial a partir de R$ 4.186.257 para 805m² e 15
vagas de garagem.
– No Rio de Janeiro, são 10 salas comerciais e 2 lojas no
Condomínio dos Edifícios Rio Office Park 4 e 5, Jacarepaguá, com lances iniciais que variam de R$ 58.608 a R$
1.504.453, dependendo da metragem e quantidade de vagas
na garagem que o lote oferece.
– Na capital paulista, 3 pavimentos no conhecido Centro
Empresarial de São Paulo, com área útil de 2.844,05m²/cada
e 84 vagas de garagem, irão a leilão conjuntamente com lance inicial de R$ 28.770.000.
– Por último, o destaque do leilão, é sem dúvida a participação de 20% em um imóvel localizado dentro do Shopping
Del Rey, em Belo Horizonte/MG. São mais 15.000m², com
a maior parte locada (70%) por duas grandes e conhecidas
lojas do segmento de varejo. Para adquirir essa participação,
o lance mínimo é de R$ 10.765.000, e há renda garantida
pelas locações, que vão até 2027 e 2029.
Os interessados poderão participar presencialmente no auditório da Frazão Leilões (Rua da Mooca, 3547 - São Paulo/SP),
ou pela internet (frazaoleiloes.com.br/leilao/5548). O leilão já
está aberto para receber lances online.

Automóveis com até 10 anos de uso

Automóveis do Tribunal de Justiça
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) realizará,
de 13 a 19 de outubro, mais um leilão de veículos usados. No
último, em setembro, foram vendidos 45 carros. Desta vez
serão ofertados 50 veículos. Regido pelo Edital 38/2020, o
certame ocorrerá de forma eletrônica através de plataforma
do Governo de Minas Gerais (leiloes.mg.gov.br)
Serão colocados à venda veículos Fiat Palio, VW Kombi e Mercedes Sprinter. Todos os carros apresentam ótimo
estado de conservação, de acordo com o TJMG, porém
quilometragem variada. Os veículos têm, no máximo, 10
anos de uso.
Os interessados devem se cadastrar no Sistema Eletrônico
de Leilões, plataforma de leilões. Os lances podem ser dados
das 8h do dia 13 até as 11h do dia 19 de outubro. Antes da
disputa, os interessados podem avaliar os veículos no pátio
do Tribunal (Rua Sócrates Alvim, 10, Bairro Camargos, Belo
Horizonte). As avaliações são feitas externamente, pois todos
os carros permanecem fechados. As visitas ocorrerão nos dias
15 e 16, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
O bem arrematado deverá ser quitado à vista através de
documento de arrecadação estadual (DAE), disponibilizado após encerramento do certame. Caso não execute o
pagamento, o comprador perderá o direito de aquisição e
estará sujeito às penalidades estipuladas no edital, como
advertência e multa de 20% sobre o valor do lance final.

J. Safra vende imóveis desocupados
O Banco J. Safra realiza, em 23 de outubro, a partir das
15h, um leilão online de imóveis desocupados. Ao total
são 11 imóveis residenciais, sendo oito deles na capital
paulista, dois no interior de São Paulo e outro em Manaus
(AM). O evento será realizado por Fernando Cerello, leiloeiro da Mega Leilões, no site oficial da empresa (megaleiloes.com.br/ML16083)
Os imóveis estão localizados nos bairros da Barra Funda,
Tatuapé, Morumbi e Santa Efigênia. O lance inicial mais barato é de um apartamento na região central, sendo leiloado a
R$ 239.800. Já o lance inicial mais caro vai para um apartamento no Jardim Morumbi, sendo ofertado a R$ 2.100.000.
Dentre as condições de pagamento, se destaca a possibilidade de financiamento, em que o comprador pode dar um
sinal de entrada, que varia de 20 a 30% do lance, e quitar
o restante em parcelas mensais. Além disso, existe a possibilidade de utilização do FGTS como parte do processo de
conclusão da compra, vide edital.

A Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea) divulgou nesta quarta-feira os
números do setor no último
mês, melhor do ano em produção e vendas. Setembro
fechou o melhor trimestre do
ano, após os sucessivos recordes negativos do segundo
trimestre, altamente impactado pela pandemia do novo
coronavírus. Faltando três
meses para o encerramento,
a entidade refez suas projeções para 2020, indicando
um cenário menos pior do
que aquele apresentado na
metade do ano, no auge da
quarentena e da imprevisibilidade, quando se previam
quedas de 40% ou mais.
Apesar da recuperação
dos últimos meses, as novas projeções ainda apontam
fortes quedas em todos os indicadores. A produção estimada para o fim do ano é de
1,915 milhão de unidades,
queda de 35% sobre 2019 e

pior ano desde 2003. A expectativa da Anfavea para o
mercado interno de autoveículos novos (automóveis,
comerciais leves, caminhões
e ônibus) é de 1,925 milhão
de unidades licenciadas no
ano, queda de 31% e pior resultado desde 2005. Nas exportações, estima-se o envio
total de 284 mil unidades,
34% a menos que no ano
anterior, pior volume desde
1999. Para o setor de máquinas agrícolas e rodoviárias,
as projeções são um pouco
melhores, com crescimento
de 5% nas vendas, mas quedas de 4% na produção e de
31% nas exportações.
“Não deixa de ser um alívio diante do quadro que vislumbrávamos no começo da
pandemia, e creditamos isso
sobretudo à gigantesca injeção de dinheiro feita pelo
Governo Federal por meio
do auxílio emergencial, que
fez a economia girar de forma mais rápida do que o

esperado”, explica o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes. “Mesmo assim,
teremos uma queda dramática de todos os resultados da
indústria em 2020, ainda que
o último trimestre seja razoável como foi o terceiro”,
acrescenta.
Os resultados de setembro consolidaram a recuperação do terceiro trimestre,
trazendo certo alívio à toda
a cadeia automotiva. A produção de 220.162 autoveículos foi 4,4% superior à
de agosto, mas 11% menor
que a de setembro de 2019.
No acumulado dos nove meses, o recuo é de 41,1%. O
mercado interno fechou o
mês com 207.710 unidades
licenciadas, alta de 13,3%
sobre o mês anterior, com
retração de 11,6% sobre o
mesmo mês do ano passado
(queda acumulada de 32,3%
no ano).
O que ajuda a derrubar
os números de produção é

o fraco desempenho das exportações, que mesmo no
último trimestre não conseguiram repetir os níveis dos
primeiros três meses do ano,
projetando para 2020 o pior
resultado deste século. Em
setembro foram embarcados
30.519 autoveículos, alta de
8,5% sobre agosto e queda
de 16,7% sobre setembro
de 2019 (encolhimento de
38,6% no ano).
Para o último trimestre
do ano, a Anfavea espera
números similares aos de
setembro. “Se por um lado
há sinais positivos, como a
redução dos casos de Covid-19, o alto interesse pelo
transporte individual e o
tradicional aquecimento do
mercado no fim do ano, por
outro há riscos como a redução do auxílio emergencial,
a queda no nível de renda, a
alta do desemprego e o aumento da inflação”, exemplifica Luiz Carlos Moraes.

Dia das crianças: expectativa
confirma recuperação de shoppings
Segundo
levantamento
da Associação Brasileira de
Shopping Centers (Abrasce), há previsão de aumento
de 14% nas vendas para o
Dia das Crianças na comparação com as semanas anteriores. Quando comparamos
com o mesmo período do
ano passado, a expectativa é
de queda de 15%, resultado
que demonstra recuperação
gradual e contínua do setor
mesmo com empreendimentos funcionando em horário
restrito e com algumas operações fechadas como áreas
de lazer, cinemas e teatros.
“O fluxo de visitantes
deve acompanhar as vendas, com crescimento também de 14% em relação às
semanas anteriores”, afirma
Glauco Humai, presidente
da Abrasce. Mesmo assim,
os shoppings manterão as
modalidades de venda introduzidas durante a pandemia
como delivery e drive-thru.
Aproximadamente 40% dos
empreendimentos realizarão
alguma estratégia especial.
Ações promocionais como
compre-e-ganhe e sorteio
voltaram a aparecer com
agendamento prévio para
evitar aglomerações e filas,

além de exposições e ações
com personagens infantis,
seguindo todas as normas de
segurança. A novidade para
a data são os eventos no formato drive in como teatro e
apresentações infantis.
O tíquete médio mínimo
para a data será de R$ 100,
segundo expectativa dos
shoppings. “Recentemente,
foram anunciadas a inauguração de 668 novas lojas,
com maior concentração de
aberturas no mês de agosto,
um excelente termômetro de
recuperação e fortalecimento do nosso setor”, diz Humai. Desde 24 de agosto, todos os 577 shopping centers
do país estão abertos. Contudo, o ritmo de recuperação
do setor depende de outras
variáveis macroeconômicas,
como confiança do consumidor, mercado de trabalho e
acesso ao crédito.
Já o balanço de Vendas
da Associação Comercial de
São Paulo (ACSP) de setembro confirma o crescimento
da economia na capital, mesmo em época de pandemia.
Segundo dados preliminares da Boa Vista Serviços
(BVS), a curva do mês fechou com elevação média de

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
ECIA IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA COMÉRCIO S/A, CNPJ nº
33.503.251/0001-48 torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente – SMAC através do processo nº 14/200.020/2015, a renovação
de sua Licença Ambiental Municipal (Licença de Instalação) nº 001731/2016
para remembramento e loteamento do lote 1 do PAL 33.685, lote 75 do PAL
12.899, ambos com testada para a Rua Campina Grande e área 69 da Gleba
E, com testada para a Estrada João Melo, em Campo Grande.

EDITAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇA Com o prazo de vinte
dias O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Leonardo Grandmasson Ferreira
Chaves - Juiz Titular, do Cartório da 32ª Vara Cível da Comarca de
Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos
que virem o presente edital com o prazo de vinte dias ou dele
tiverem conhecimento tiverem e a quem interessar possa,
especialmente ao executado SACHA CABELEIREIROS LTDA;
JOSÉ LUIS LASTRA CID; RIANE CÉLIA MAGALHÃES TEIXEIRA,
para ciência das datas do LEILÃO dias 10.11.2020 e 12.11.2020,
às 12:30 horas, no escritório do Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 12 Grupo
810 Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de leilões
online: www.portellaleiloes.com.br, para a venda em 1º., e 2º. Leilão
Presencial e Online, respectivamente, da Loja 203, do edifício
situado na Rua João Lira, nº 97 Leblon/RJ, penhorado nos
supramencionado autos servirá como Leiloeiro o Público
RODRIGO LOPES PORTELLA, e venderá a quem maior oferta
fizer acima da avaliação.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA/ORDINÁRIA DA COOPERATIVA HABITACIONAL
“CAIXA FORTE - COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA”.
CNPJ n.o 26.501.079/0001-28 NIRE n.o 33.4.0005531-4
A Presidente da CAIXA FORTE - COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA,
Sra. ANA CRISTINA CERQUEIRA BARRETO, convoca os Sócios - Cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária/Ordinária a ser
realizada no dia 20/10/2020, em sua sede social situada na Rua da
Assembleia, 93 – Apto 702 - Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP
20.011-001 Sendo a AGE instalada em 1.a Convocação às 08:00 horas,
com presença de 2/3 dos Sócios-Cooperados em dia com suas obrigações
sociais; 2.a Convocação às 09:00 horas, com presença de Metade mais
Um dos sócios-Cooperados em dia com sua obrigações sociais e em 3.a e
última Convocação às 10:00 horas, com presença mínima de 10 (dez)
Sócios- Cooperados em dia com suas obrigações sociais, e a AGO em 1.a
Convocação às 12:00 horas, com presença de 2/3 dos Sócios-Cooperados em dia com suas obrigações sociais; 2.a Convocação às 13:00 horas,
com presença de Metade mais Um dos sócios-Cooperados em dia com sua
obrigações sociais e em 3.a e última Convocação às 14:00 horas, com
presença mínima de 10 (dez) Sócios-Cooperados em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Pauta da
AGE: I – Baixa/encerramento de atividades de uma filial da Cooperativa. II –
Registro de Pedido de Demissão de alguns Sócios Fundadores. Pauta da
AGO: III – Eleição de Nova Diretoria. IV - Prestação de contas do exercício
2019, incluindo parecer do Conselho Fiscal, DMPL, DSP e Notas explicativas,
inclusive o Rateio das Despesas no Caso de Perda do Exercício de 2019. v
- Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2020.
ANA CRISTINA CERQUEIRA BARRETO
Presidente

20,9% comparada a agosto.
Os números, no entanto,
são menores do que os registrados na primeira quinzena de setembro que foi
de 35,8% de alta em relação
aos mesmos 15 dias também de agosto. Esses dados
mais aquecidos refletem as
promoções de vendas dos
lojistas na chamada Semana
do Brasil, em comemoração
ao Dia da Independência.
Apesar disso, os dados gráficos mensais mostram que
há uma curva econômica
ascendente e que o aumento
das vendas é gradativo desde
que houve o relaxamento do
isolamento social.
“Temos a expectativa de
que as vendas aumentem de
15% a 20% em relação aos
números registrados neste
Balanço”, projeta Marcel Solimeo, economista da ACSP.
Segundo ele, “embora o Dia
das Crianças não seja a data
mais importante do calendário comemorativo, é importante para os segmentos de
brinquedos e roupas infantis.
É possível que, por conta de
as crianças estarem em casa,
os pais tenham ainda mais
interesse em presenteá-las
para entretê-las”.

A derrubada da economia
no município e seu retorno
de crescimento gradativo
podem ser contados em números. Para isso, basta que
se comparem percentuais
fechados do mês com o mesmo período de 2019, fora do
contexto da Covid-19, e, logo
após, com o período em que
ocorreu o relaxamento do
isolamento social. Em março, por exemplo, época em
que as pessoas começaram
a ficar em casa, registrou-se
um recuo de 27% em relação
aos 30 dias correspondentes
do ano anterior. Nos meses
posteriores, a ACSP apontou
balanço de -63,8% e -67%
(abril e maio) também comparado ao período similar de
2019. O reaquecimento da
economia começa a acontecer em seguida com -54,9%,
-47,7%, -33,6% (junho, julho e agosto respectivamente) e, agora, setembro, com
-14,6%.
“As vendas de outubro
devem continuar crescendo
como tem crescido a cada
mês sobre o mês anterior, reduzindo a queda que enfrentamos, neste momento de
pandemia, em relação ao ano
passado”, afirma Solimeo.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com CNPJ
sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas 502/
16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua Presidenta
abaixo assinada, nos termos de seu Estatuto, CONVOCA todos os empregados do BANCO DAYCOVAL S.A., sócios ou não sócios, que atuem
na base territorial deste sindicato, para se reunirem em Assembléia Extraordinária Específica que se realizará de forma remota/virtual durante o
período das 08:00 horas até às 22:00 horas do dia 09 de outubro de
2020, na forma disposta no site www.bancariosrio.org.br (página
oficial do Sindicato na Internet), onde estarão disponíveis todas as informações necessárias para deliberação acerca da seguinte pauta: Discussão e deliberação sobre a proposta para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho sobre Programa de Participação nos Resultados exercícios 2020 e 2021 que vigorará nos anos 2020 e 2021, terá vigência de
24(vinte e quatro) meses, sendo que a apuração das metas, referente ao
exercício 2020 (anexo I da minuta), se dará no período compreendido
entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020 enquanto que, para o
exercício de 2021 (anexo II da minuta) se dará no período de 1 de janeiro
a 31 de dezembro 2021, estendendo seus efeitos até o efetivo pagamento, e, no que tange a valores a serem distribuidos para a área de negócios, o acordo tem vigência de 24 (vinte e quatro) meses com período de
apuração, referente ao exercício 2020 (anexo III da minuta) entre 01 de
março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, enquanto que, para o exercício
2021 (anexo IV da minuta) se dará no período de 01 de março de 2021 a
28 de fevereiro de 2022, estendendo seus efeitos até o efetivo pagamento, a ser celebrado com o Banco Daycoval S.A.
Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2020
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Marcello Guimarães da Silva e CPF nº 032.239.457-09
DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução
nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de
administração na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro
S.A., CNPJ nº 05.940.203/0001-81. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central
do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo,
no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia,
de comunicado público acerca desta, observado que o declarante pode,
na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do
Brasil na internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes
do SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (Deorf/GTRJA)
Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2020.
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Seguros

Saúde Total fecha parceria
com a MAG Seguros
Para novos
contratos no
seguro de pessoas
O seguro de Vida apresenta diversas vantagens
para a sociedade e pode
ser considerado um fator
motivacional na vida dos
brasileiros, porque garante o bem estar familiar em
longo prazo. Pensando
nisso, a Rede Saúde Total
conta com todo suporte da
MAG Seguros na gestão
do benefício, com objetivo
de proporcionar proteção
ao segurado e sua família
financeiramente, com um
seguro de vida no valor de
R$ 5.000,00, Assistência
Funeral, Assistência Domiciliar e um sorteio semanal
que também contempla o

sorteado em R$ 5.000,00.
Com as mudanças repentinas, a empresa teve o desafio de transformar a inovação em uma ação prática
para o cotidiano das pessoas
e qualificar todos os envolvidos a essa nova tendência.
A teleconsulta da Rede Saúde Total proporciona o agendamento online de consultas
médicas com profissionais
de diversas especialidades,
com atendimento preferência, sem filas e aglomerações, no conforto do seu lar
e sem se expor aos riscos de
contaminação.
Para Paulo Ribeiro, um
dos sócios da Rede Saúde
Total, iniciar um ciclo com
a MAG Seguros nos novos
contratos é um excelente
argumento de venda para
os parceiros de negócios e
uma garantia para os novos
clientes, devido ao que a

seguradora representa não
só para o mercado de seguros, mas também para
os segurados, devido à credibilidade que possui em
anos de atuação.
“Nós da Rede Saúde Total priorizamos a entrada de
novos parceiros de negócios
que prestam um serviço em
excelência em todos os aspectos. A MAG Seguros,
além de atuar com seguro
de pessoas desde 1835 e ser
considerada a pioneira em
previdência no país, está
entre os dez maiores grupos
de seguros e previdência no
mundo. Trazer a expertise agregada à agilidade e a
eficiência quando o assunto
é seguro de pessoas, é ter
ciência que estamos oferecendo a melhor referência
dessa modalidade de seguro
para os nossos associados”,
explicou.

A MAG Seguros é a seguradora especializada em
seguro de vida e previdência
do Grupo Mongeral Aegon.
Com atuação nacional, a
seguradora conta mais de 4
milhões de clientes. O grupo atua com Investimentos,
Fundos de Pensão, Gestão
Previdenciária, além de ter
uma fintech e possuir o Instituto Longevidade Mongeral Aegon, uma instituição
sem fins lucrativos que tem
por finalidade discutir os impactos sociais e econômicos
do aumento da expectativa
de vida no Brasil. MAG é a
nova Marca das unidades de
negócio do Grupo Mongeral
Aegon, provendo soluções
de proteção individual nos
diversos momentos de vida
de todos os brasileiros.
Acesse o www.redesaudetotal.com.br e confira as novidades que estão no ar.

Desafios para atender o novo consumidor no mercado digital
Marcelo Biasoli, diretor
de Estratégia de Negócios e
Marketing da Seguros Sura,
foi um dos convidados no
painel “Insurtechs e Mercado de Seguros” no SingularityU Guarulhos Chapter,
evento de inovação e transformação que une especialistas para ajudar pessoas a
enfrentar os maiores desafios do mundo.
Mediado pelo embaixador
da SingularityU Guarulhos,
Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, o bate-papo também contou com a participação de Ariel Couto, CEO da
MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink, Marina Franco, Head
de Transformação Digital da
SulAmérica, e Rodrigo Ventura, fundador e CEO na 88
Insurtech.

Durante a conversa, Marcelo Biasoli compartilhou
sua visão sobre como as
mudanças no mercado estão
acontecendo em uma velocidade significativa e a importância de as empresas tradicionais se engajarem com
iniciativas que conectam
com o novo consumidor, que
busca por produtos e serviços simples, customizado e
que ofereça a ele autonomia
e experiência.
“Modelos de negócios em
plataformas digitais estão
ganhando maior relevância no mercado e nós como
players, temos o desafio e
a oportunidade de viabilizar esses novos modelos
de negócios no Brasil. Na
Seguros Sura estamos trabalhando em um modelo de
negócio digital, com solu-

ções desenhadas a partir do
olhar da companhia para as
macrotendências e a análise
das reais necessidades do
consumidor”, disse Biasoli.
O painel foi transmitido no
canal do Matheus Pinheiro
de Oliveira e Silva no dia 30
de setembro, e pode ser acessado diretamente no canal da
SingularityU Guarulhos no
Youtube.
A Seguros Sura está presente em 9 países da América Latina. Sua estratégia
atual baseia-se em entregar
bem-estar e competitividade sustentável, a partir da
gestão de tendências e riscos, o que permite ampliar
a visibilidade dos clientes para antecipar riscos e
aproveitar as oportunidades
do entorno.
A Seguros Sura Brasil

atua com foco em seguros para empresas e para
pessoas com produtos de
Seguro para Transportes,
Frotas de Automóveis,
seguros para Pequenas e
Médias Empresas (Vida
em Grupo, Empresarial,
Responsabilidade Civil e
Frotas), Afinidades, Bicicletas, além do Seguro
Residencial e seguro de
automóvel de alto valor.
Ao todo, são mais de 350
funcionários distribuídos nas
cidades de São Paulo, Rio
de Janeiro, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Goiânia, Bauru, Florianópolis, Londrina, Salvador,
Piracicaba, São José do Rio
Preto e Espirito Santo, que
atendem todo o território nacional.

CVG-RJ presta homenagem
aos corretores de seguros

Grupo Bradesco Seguros é destaque na
7° Edição do Prêmio Conarec 2020

“O Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de seguros
do Brasil, perdendo apenas para
São Paulo. Esta marca positiva
só foi possível de ser alcançada
graças à dedicação e ao profissionalismo desta categoria
incansável na busca pelas boas
práticas na comercialização do
seguro em nosso estado”, afirma o presidente do CVG-RJ,
Octávio Perissé.
“É uma honra e uma ale-

O Grupo Bradesco Seguros foi novamente reconhecido no Prêmio Conarec
(Congresso Nacional das
Relações Empresa-Cliente),
conquistando o troféu para
Empresas Contratantes na
categoria: Seguros - Ramos
Gerais/Previdência e capitalização.
A cerimônia de premiação realizada nesta terça-

gria para diretoria executiva
e o conselho consultivo do
CVG-RJ celebrar a data de
12 de outubro, consagrada às
justas homenagens aos corretores de seguros. Parabéns
aos profissionais de todo
Brasil!”, exalta Perissé. A
data comemorativa evidencia a importância destes profissionais para o bom funcionamento, credibilidade e
crescimento do mercado.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de
representante da Comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia
real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Supervia Concessionária deTransporte Ferroviário S.A.(“Debenturistas”,“Emissão”e “Emissora”,respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem para a AGD, nos termos do Art. 124,
§1º,incisoI,doArt.71,§2º,daLeinº6.404/76,conformeemvigor(“LeidasS/A”),edaCláusula XI do“Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples,Não
Conversíveis emAções,em Série Única,da Espécie com Garantia Real,para Distribuição
Pública com Esforços Restritos de Distribuição,da Supervia Concessionária deTransporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura de Emissão”),
a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia 16/10/20, às 14h, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste Edital,
com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso
indicado, a fim de deliberar na Ordem do Dia, sobre as seguintes matérias: (i) Ratificar a
contratação e os atos do assessor legal que foram necessários até a data daAGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que
tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do RJ, e do Agravo Interno
no âmbito do processo deAgravo de Instrumento de nº 0027829-53.2020.8.19.0000, que
tramita perante a 14ª Câmara Cível do TJRJ, ambos de autoria da Emissora (“Processos
da Supervia”), assim como em qualquer outros processos ou incidente processual decorrentes dos Processos da Supervia, tendo em vista o cumprimento, peloAgente Fiduciário,
do disposto na Instrução CVM nº 583, arts 11, (ii) e 12, em busca da defesa dos interesses
dos Debenturistas; (ii) A contratação de assessor legal, dentre as 3 propostas disponíveis
através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para a defesa
integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos de Supervia e de qualquer medida judicial ou extrajudicial relacionada à Emissão; e (iii) Autorização para que a
Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a
segurança de todos, em linha com a Instrução CVM Nº 625/20, a AGD será realizada
por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para
contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de representação até o
horário de início da Assembleia. Para os fins acima, 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
cópiadigitalizadadosdocumentosdoDebenturista.RJ,08/10/20.PentágonoS.A.DTVM.

feira (6), ocorreu no formato digital, por meio do
site: consumidormoderno.
com.br e pela plataforma
Conarec. Em sua 7° edição, o Prêmio Conarec reconheceu os destaques na
gestão de relacionamento
em três frentes: Empresas
Contratantes, CPOs e Parceiros e Fornecedores de
Soluções.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO
CONDOMÍNIO NOIR DESIGN APARTMENTS
Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do
Empreendimento Residencial em construção “NOIR DESIGN
APARTMENTS”, situado no lote M-29 do PA 34291 – Barra Bonita – Recreio
dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral Ordinária
do Condomínio Noir Design Apartments a ser realizada em formato virtual,
conforme autorizado pela Lei Federal 14.010/2020, no dia 13 de outubro
de 2020 (terça-feira), com início às 18:00h em primeira convocação
com a presença da metade dos condôminos e às 18:30 em segunda
convocação com qualquer número de participantes, com transmissão
pela plataforma ZOOM através do link abaixo, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Apresentação da Obra; 2. Eleição do Síndico;
3. Apresentação e Votação de Proposta de Licitação para Locação
de Espaço Público. Link do ZOOM para acesso a reunião: https://
us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtceuqqjgjEtJiXLo2NWkxuvkgvpomCfS
ID de acesso: 880 6224 3986 Senha de acesso: 2020
Procedimentos para participação e habilitação dos condôminos e
procuradores: 1. Somente os condôminos quites com suas obrigações
contratuais poderão votar e serem votados; 2. Considerando o caráter
personalíssimo do cargo de Síndico, só poderão ser votados aqueles que
forem titulares de unidades sendo vedada a representação por mandato
nestes casos. 3. Os condôminos poderão nomear um procurador legal
para representa-los na assembleia, desde que a procuração seja
encaminhada 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento para o
endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos
o referido documento internamente; 4. No dia da assembleia, ao ingressar
na plataforma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome de perfil
para seu “nome – unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o
participante for o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva –
101” e deverá se apresentar no chat para que seja contabilizada sua
participação na lista de presença; 5. Apenas um dispositivo por unidade
poderá acessar a plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado.
É importante que o condômino esteja em local claro, silencioso e adequado
ao tipo de reunião. 6. Cada condômino poderá se manifestar verbalmente
por 03 (três) minutos ao final de cada item da pauta. 7. Para a participação
da assembleia, a construtora orienta que o condômino utilize uma estrutura
adequada de internet e equipamentos que suportem a transmissão de
vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar. 8. O presidente da
assembleia poderá determinar o uso da ferramenta “enquetes” da plataforma
ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário.
Ressaltamos a importância da participação de todos os coproprietários a
esta assembleia, pois as deliberações tomadas obrigarão a todos.
Cordialmente,
C36 Empreendimentos Imobiliários LTDA
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Tecnólogo oferece gratuidade
em exame para corretores
Para quem tem o objetivo de se posicionar de forma competitiva no mercado
de trabalho e construir uma
carreira em cargos de liderança, um dos caminhos é
obter diploma de ensino superior. Desenvolvida com
base na perspectiva atual e
histórica dos mercados de
seguros e negócios do Brasil e do mundo, a Graduação Tecnológica em Gestão
de Seguros, ministrada pela
Escola Nacional de Seguros
(ENS), garante formação de
nível superior em apenas
dois anos.
O curso está com inscrições abertas para turma extra na modalidade online,
com início das aulas em 20
de outubro. Matriculados até
9 de outubro terão desconto
de 100% do valor da primeira mensalidade. Um dos
diferenciais do programa é
oferecer a possibilidade de
o egresso obter duas formações profissionais. Além de

receber o título de administrador, o aluno concluinte
tem gratuidade para prestar
o Exame para Habilitação
de Corretores de Seguros. Se
aprovado, estará apto a atuar
no ramo da intermediação de
seguros.
O processo seletivo para
a turma extra será integralmente online, visando preservar a segurança dos candidatos e colaboradores da
Escola. Também é possível
ingressar no curso usando
nota do Enem (últimos três
anos), por transferência externa ou apresentando diploma de ensino superior. Há
política de bolsas para estas
condições.
A ENS oferece ainda descontos para funcionários
de empresas conveniadas e
para ex-alunos do programa
Amigo do Seguro. As inscrições devem ser realizadas no
site profissaosegura.com.br,
onde mais informações estão
disponíveis.

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
CNPJ/MF Nº 33.255.787/0001-91 - NIRE Nº 33.3.0027618-1 - (“Cia.”)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 15/09/20. 1) Data, hora e
local: Aos 15/09/20, às 15h, na sede social localizada à Rua Dr. Sabino
Arias, 187, Mantiquira (Xerém), Duque de Caxias/RJ. 2) Convocação e
presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º, da Lei
6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas no Livro de
Presença de Acionistas. 3) Composição da Mesa: Sr. Luiz Nei Arias Presidente; e Sr. André Luiz Arias - Secretário. 4) Ordem do Dia: Deliberar
sobre: a) a abrangência das atividades sociais desenvolvidas pelos estabelecimentos filiais da Cia.; e b) a modificação do Estatuto Social. 5)
Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura das
propostas da Diretoria objeto da Ordem do Dia, tendo em vista tratar-se
de documentação que já é do conhecimento de todos os acionistas. 6)
Deliberações: Por unanimidade de votos dos presentes, foi aprovado,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, conforme o caso: (i) os
estabelecimentos filiais, apesar de terem suas atividades enquadradas sob
o mesmo CNAE da matriz, não executarão as atividades de fabricação/
industrialização. (ii) em decorrência da deliberação antecedente, alterar
a redação do Art. 2º, §2º do Estatuto Social, que passará a vigorar com
seguinte nova redação: “Art. 2° - A Sociedade tem a sua sede e foro jurídico no RJ, no seu estabelecimento fabril localizado na Rua Doutor Sabino
Arias, 187 - Mantiquira - Distrito de Xerém, Duque de Caxias, sendo seu
domicílio e foro nessa mesma cidade, sendo-lhe facultado estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional e no
exterior, a critério de sua própria Diretoria. §1º - Ficam desde já instalados os seguintes estabelecimentos filiais e sucursais: a) RJ: Rua Lauro
Müller, 116, salas 1001 a 1008, Botafogo, RJ, cujas atividades são exclusivamente administrativas, sem qualquer prática industrial, fabril, comercial e/ou voltada à prestação de serviços; b) SP: Rua Pedro Bueno, 1028
a 1032, Jabaquara/SP; c) Paraná: Rua Almirante Gonçalves, 965 a 977,
Bairro Rebouças/PR; d) Pernambuco: Rua Esperanto, 436 - Ilha do Leite,
Recife/PE; e e) Sucursal Argentina: Av. Eduardo Madero, 1020/5º, Sala
“B”, Buenos Aires, República da Argentina. §2º - As filiais localizadas nas
Cidades de SP, Curitiba e Recife enquadrarão seus respectivos estabelecimentos sob o mesmo Código de Atividade Econômica (CNAE) adotado
pela sede da Sociedade, excluídas as atividades de industrialização e fabricação”. 7) Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais
havendo a ser tratado, encerrou-se a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes, que autorizaram sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do Art. 130, §2º, da Lei 6.404/76. Presidente da Mesa: (Sr.
Luiz Nei Arias); Secretário: (Sr. André Luiz Arias). Acionistas presentes:
André Luiz Arias; Luiz Nei Arias e Marjorie Arias. Duque de Caxias/RJ,
15/09/20. Sr. Luiz Nei Arias - Presidente da Mesa e Acionista, Sr. André
Luiz Arias - Secretário e Acionista, Sra. Marjorie Arias - Acionista. Jucerja
em 27/09/20 sob o nº 3940956. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 48ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ.
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE, e INTIMAÇÃO com
prazo de 05(cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da
Ação Extinção de Condomínio proposta por LOURIVAL CORDEIRO
em face de ISAMARA LOUZADA CORDEIRO - Processo nº 022044523.2018.8.19.0001, passado na forma abaixo: O DR MAURO
NICOLAU JUNIOR – Juiz Titular da Vara acima, FAZ SABER aos
que o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente ao litisconsorte ativo LOURIVAL
CORDEIRO e à litisconsorte passiva ISAMARA LOUZADA
CORDEIRO, na forma do Art. 889, Inciso I e §Único do CPC, de
que no dia 15/10/2020 a partir das 12:00 horas, será aberto o 1º
Público Leilão, através do site de Leilões On-line www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, devidamente credenciado no TJ-RJ,
acima da avaliação, ou no dia 20/10/2020, no mesmo horário e
local, o 2º Público Leilão a partir de 50% do valor da avaliação §único, Art. 891 do CPC, em observância ao disposto no artigo
1.322 do CC c/c 843, §§1º e 2º do CPC (se houver coproprietário),
que estará aberto na forma online, com término ás 12:30 horas, o
imóvel localizado no BAIRRO DO GRAJAÚ, na RUA VISCONDE DE
SANTA ISABEL, Nº 654, APARTAMENTO 302. Avaliação: R$
370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). Conforme 10º RGI matriculado sob o nº 5.867, assim descrito: Apto 302 do prédio à
rua Visconde de Santa Isabel 654, distrito do Andaraí, e 1/9 do
terreno, com uma vaga no local de parqueamento, constando no
ato R–4 DOAÇÃO: em favor de Isamara Louzada Cordeiro, casada
pelo regime da comunhão de bens anterior a Lei 6515/77 com
Lourival Cordeiro; AV-5 DIVÓRCIO: o casal Lourival Cordeiro
divorciou-se, continuando a mulher usar o nome de casada
Isamara Louzada Cordeiro; AV – 6 ACORDO: Ficou acordado entre
as partes que o imóvel ficará em condomínio. Inscrito na Prefeitura
do Rio de Janeiro sob o nº. 1.217434-8. Área edificada de 72 m2.
– O imóvel não possui débito de IPTU e Taxa de Incêndio.
Condições de Venda: através do portal eletrônico - site –
www.gustavoleiloeiro.lel.br. Para participar do leilão oferecendo
lanços pela internet, deverão previamente efetuar o cadastro
pessoal no site do Leiloeiro (www.gustavoleiloeiro.lel.br).
Pagamento à vista, ou caução de 30%, acrescido de 5% de
comissão ao Leiloeiro, o restante no prazo de 48 horas, e às
custas de cartório de 1% até o máximo permitido em lei. As certidões
estão nos autos. E para que cheque ao conhecimento de todos
os interessados foi expedido o presente, outro na íntegra está
publicado
através
do
site
de
leilões
on-line:
w w w.gustavoleiloeiro.lel.br,
e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, de acordo com o Art. 887 §
2º e 3º do CPC, e afixado no Átrio do Fórum. Rio de Janeiro, 01/09/
2020. Eu, Simone Sleiman Razuck - Matr. 01/28499 - Chefe da
Serventia o fiz datilografar e subscrevo.
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Bradesco faz acordo com Cade
em investigação contra GuiaBolso
Banco se
comprometeu a
pagar R$ 23 milhões
em contribuição
pecuniária

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) firmou acordo, nesta
quarta-feira, com o Bradesco
em investigação de supostas
práticas
anticompetitivas
contra o GuiaBolso. O Tribunal homologou Termo de
Compromisso de Cessação
(TCC) por meio do qual o
banco se compromete a interromper as condutas investigadas e a pagar aproximadamente R$ 23,8 milhões
em contribuição pecuniária,
informou o Cade em comunicado.
O acordo foi firmado em
processo administrativo que
apura suposto abuso de posição dominante e recusa de

contratar pelo Bradesco, em
desfavor do GuiaBolso, o
que prejudicaria o exercício
de atividade econômica da
empresa e, consequentemente, a livre concorrência no
mercado de serviços financeiros.
Para o Tribunal do
Cade, o acordo proposto
pelo Bradesco soluciona
os problemas identificados, pois facilita a portabilidade ao GuiaBolso dos
dados dos clientes do banco que desejarem e declararem de maneira expressa. Assim, com o acordo,
serão criadas possibilidades para melhores serviços, redução de preços e
aumento de quantidade a
partir do acirramento da
rivalidade nesse mercado.
“Na linha do exposto
pela SG/Cade, entendo
que o presente acordo,
ao viabilizar uma solução
acordada e imediata, anterior à plena vigência do
open banking no Brasil,
gerará efeitos potencialmente benéficos e pró-

competitivos no mercado
de serviços financeiros
brasileiro, ao ir ao encontro do planejado pelo regulador para este mercado
com a política supracitada, a qual visa, sobretudo,
o incremento da concorrência no setor em destaque, em benefício dos
consumidores
brasileiros”, afirmou o presidente, Alexandre Barreto, em
despacho.
Caso
A investigação do caso
teve início em julho de 2018,
a partir de representação da
Secretaria de Promoção da
Produtividade e Advocacia
da Concorrência (Seprac),
do então Ministério da Fazenda, atual Ministério da
Economia. A Seprac apontou
que o GuiaBolso depende
das informações controladas
pelo Bradesco para oferecer
a seus usuários o serviço de
auxílio de gestão financeira.
Além disso, ao viabilizar a
oferta de crédito por diver-

sas instituições financeiras
em sua plataforma, o GuiaBolso disponibiliza serviços
complementares que concorrem com parte dos serviços
oferecidos pelo banco.
O Cade apurou, durante a investigação, que os
usuários do GuiaBolso,
que são clientes de outras instituições financeiras, autorizam o acesso as
suas informações bancárias
inserindo as respectivas
senhas no aplicativo. Os
clientes do Bradesco, por
sua vez, não conseguiam
inserir diretamente seus dados na plataforma porque o
banco instituiu uma senha
randômica adicional para
o acesso as suas contascorrentes. Para a Superintendência, havia evidências de infração à ordem
econômica, tendo em vista
que a prática do Bradesco
restringiria a oferta de serviços por fintechs que dependam de dados bancários de seus usuários, em
prejuízo à livre iniciativa
e à livre concorrência.

Dúvidas sobre pacote de estímulos nos EUA atingem bolsas europeias
Indecisões em Washington atingiram nesta quartafeira as ações europeias
que fecharam em queda. As
ações europeias não tiveram
fôlego para acompanhar a
recuperação das ações globais após uma liquidação
em meio a dúvidas sobre o
estímulo fiscal nos Estados
Unidos, reportou a Reuters. O setor de saúde foi o
maior peso para o índice de
referência, com as ações de
telecomunicações, mídia e
empresas imobiliárias também caindo.
O índice FTSEurofirst
300 caiu 0,11%, a 1.414
pontos, enquanto o índi-

ce pan-europeu STOXX
600 perdeu 0,12%, a 365
pontos, quebrando uma
série de ganhos de quatro
sessões. Os mercados asiáticos e as ações de Wall
Street se recuperaram fortemente das perdas desencadeadas pela fala do presidente dos EUA, Donald
Trump, que suspendeu as
negociações de um pacote
de auxílio do coronavírus
para até depois da eleição
norte-americana.
Mais tarde, porém, Trump
pediu ao Congresso para que
forneça cheques emergenciais de 1.200 dólares para
os norte-americanos e outro

AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04 NIRE: N° 33300026720
Convoca os Srs Acionistas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários
S A conforme artigo 163 V da lei 6404 de 15/12/1976, para comparecerem a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, Avenida das
Américas , n° 700 , 2° andar, em frente a loja 219 R, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro, RJ, Cep 22 640-100 no dia 19/10/2020 às 9 hs para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia; Motivo de urgência, alteração de
endereço, atividade e estatutos.
Theodoro Duvivier, Conselho Fiscal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE NITERÓI - RJ
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias,
extraído dos autos da Ação de Inventário do ESPÓLIO DE
COSTABILE ANGELO ANTONIO GRADO (processo nº 001148905.1995.8.19.0002) na forma abaixo:
O DR. JOSÉ FRANCISCO LEITE MARQUES, Juiz de Direito Titular
na Primeira Vara Cível da Comarca de Niterói, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, Especialmente a Inventariante: MARIA
APARECIDA SILVEIRA LOPES, e HERDEIROS/SUCESSORES DE:
LENEA VIDAL GRADO, ANGELO ALEXANDRE DA SILVEIRA GRADO,
VULCINEIA VIDAL GRADO e ANTÔNIO AUGUSTO DA SILVEIRA
GRADO que no dia 14/10/2020 às 14:00 horas que no dia será
aberto o 1º leilão Público, através da plataforma de leilões:
www.facanhaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública CRISTINA
FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente
credenciada no TJRJ, com escritório na Rua República do Líbano
nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado
e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 16/10/
2020, no mesmo horário e local, a partir de 50% do valor da
avaliação do imóvel, em consonância ao Art. 891, §único do CPC,
que estará aberto na “MODALIDADE ONLINE”, obedecendo aos
artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, os imóvel
descrito como segue o: AUTO DE AVALIAÇÃO; na forma abaixo:
Situado na Rua Vera Lucia Peixoto n° 97 (antiga Rua 5), quadra
47, loteamento Bairro Peixoto, Itaipu, Niterói – RJ. O imóvel possui
portão de pedestre e portão de garagem ambos metálicos;
pequeno quintal frontal; garagem coberta com piso e parede
ambos em azulejo; pequeno quintal na parte lateral direita e
também quintal nos fundos; tem janela de ferro e porta da frente
da casa de ferro, ambos bastante enferrujados; varanda nos fundos
com o piso e parede ambos em azulejo, estando alguns azulejos
do piso quebrados; sala de estar, na parte da frente da casa com
piso em azulejo, depreciada pela existência de bastante mofo na
parede e no teto; hall de passagem; banheiro social; três quartos,
copa e cozinha, com piso e parede ambos em azulejo, havendo
ali um pequeno compartimento do tipo dispensa; não existem
armários embutidos na residência que lhe confiram valor
econômico; que a casa, com portas e janelas enferrujadas além
de mofo nas paredes e teto, até em conformidade com a idade
que a residência aparenta, pouco tem de valor próprio, como
construção, sendo de se asseverar que está localizada em área
residencial, que é o Lot. Bairro Peixoto de Itaipu, local de valor
agregado pela vizinhança, situada que está em local de imóveis
de padrão bom e em frente à recém-urbanizada Praça Miguel
Couto, atual Praça Augusto Ruschi. VALOR: ATRIBUO AO IMÓVEL
O VALOR DE R$350.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).. DA
INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial o espólio
através de sua inventariante e demais herdeiros/sucessores
INTIMADOS por intermédio do presente Edital de Leilão e
intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I
do NCPC. Dado e passado, Niterói, ao 01 (um) dia do mês de
outubro de dois mil e vinte. Para que produza seus efeitos legais,
o presente Edital encontra-se devidamente assinado pela Sra.
Leiloeira Pública Cristina Façanha _____, pelo Responsável do
Expediente – Adriana Leite Brandão Katharina _______ (Mat.01/
16992), e pela MM. Dr. José Francisco Leite Marques - Juiz de
Direito _____.

tipo de auxílio para companhias aéreas e pequenas empresas.
“Você pode ver isso em
parte como uma tática de negociação”, disse Craig Erlam,
analista de mercado sênior da
Oanda. “Você cancela as negociações agora na esperança
de que os democratas cedam
um pouco de terreno. Mas estou cético de que conseguiremos um acordo antes da eleição”, acrescentou.
O benchmark atingiu
uma máxima em duas semanas no início desta semana após notícias de progresso na saúde de Trump
depois que ele testou po-

sitivo para a Covid-19,
embora as negociações tenham estado agitadas em
meio as incertezas sobre a
eleição de novembro. Em
Londres, o índice Financial Times recuou 0,06%,
a 5.946 pontos. Em Frankfurt, o índice DAX subiu
0,17%, a 12.928 pontos.
Em Paris, o índice CAC40 perdeu 0,28%, a 4.882
pontos. Em Milão, o índice
Ftse/Mib teve valorização
de 0,03%, a 19.435 pontos.
Em Madri, o índice Ibex-35
registrou baixa de 0,38%, a
6.910 pontos. Em Lisboa, o
índice PSI20 desvalorizouse 0,10%, a 4.179 pontos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA ESTADUAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - RJ
De conformidade com o Artigo 30 do Estatuto da Cruz Vermelha Brasileira,
ficam convocados os membros da Assembleia Estadual da CVB/RJ, bem
como os voluntários com o cadastro ativo, para reunião ordinária a ser
realizada em sua sede, Praça Cruz Vermelha, 10, no Auditório Nobre da
Entidade, localizado no 2º andar, no dia 24 de outubro de 2020, sábado,
às 9 horas, em primeira convocação, e às 9h20min em segunda convocação, com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1. Reorganização da Governança da CVB – RJ, com eleições de
Conselho, Junta de Governo Estadual, Comissões Estaduais e diretoria.

JUÍZO DE DIREITO DA 05ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA
CAPITAL – RJ
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM SUMÁRIO
em que JESSE VELMOVITSKY move em face de CONVENÇÃO
GERAL DAS IGREJAS EVANGELICAS MISSIONARIAS SO O
SENHOR E DEUS NO BRASIL E NO EXTERIOR, DARCY RUI AMORIM,
GERALDO APARECIDO MARCIANO e OLIVEIRA MARTINS DOS REIS
na forma abaixo. Processo nº 0426965-25.2012.8.19. A Dra.
Monica de Freitas Lima Quindere, Juíza Titular de Direito na 05ª
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital
com prazo de 05 dias, aos interessados e aos devedores
CONVENÇÃO GERAL DAS IGREJAS EVANGELICAS MISSIONARIAS
SO O SENHOR E DEUS NO BRASIL E NO EXTERIOR, DARCY RUI
AMORIM, GERALDO APARECIDO MARCIANO e OLIVEIRA MARTINS
DOS REIS, que no dia 15 (quinze) de outubro de 2020, as 14:00h,
pela melhor oferta acima de 50%, de acordo com o art.886,v, do
CPC/2015, será levado a Leilão Público, por valor igual ou acima
da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, e
ou sua Preposta GLACE DI NAPOLI com escritório na Travessa
do Paço, nº 23 – sala 812, Centro, CEP: 20010-170, Leilão será
realizado no Átrio do Fórum da Comarca da Capital, sito à Avenida
Erasmo Braga nº 115 – hall dos elevadores – andar térreo – Rio
de Janeiro/RJ, o bem penhorado e avaliado em fls. 537, 550, 591
descrito como segue. LAUDO DE AVALIAÇÃO: Sala comercial com
14,45m², situada à Rua Joubert de Carvalho, construído sobre a
data de terras sob o nº 14 (quatorze), da quadra 10 (dez), situada
na Zona 01 da cidade de Maringá – PR, sala 401, matriculado sob
o nº 43.215, junto ao 1º RGI de Maringá CEP: 87013-200. (Rua
Joubert de Carvalho nº 373 ou Avenida Herval n° 619).
Considerando as características, dimensões, localização e
situação econômica atual da região, avalio o referido lote sem
construção pela importância total de cinquenta mil reais,
R$50.000,00. Aos vinte e oito dias do mês de janeiro, do ano de
dois mil e vinte. Para que os interessados tomem conhecimento
deste edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando
assim os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio deste
edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo
CPC/2015. A arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento
judicial em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista
e imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art.892, caput,
do CPC/2015), sendo 5% de comissão do leiloeiro no ato, e 1%
de custas de cartório até o máximo permitido por lei, será pago
pelo arrematante. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020. Eu,
Denise Tavares Mansur __ substituta do Chefe de Serventia,
mandei digitar e subscrevo. (Ass.) A Dra. Monica de Freitas Lima
Quindere, MMA. Dra Juíza __.

Assine o Jornal
Monitor Mercantil

n Monitor Mercantil

Petrobras registra recorde de
produção e vendas de Diesel S-10
A Petrobras disse que
superou em setembro, pelo
quarto mês consecutivo, o
recorde de produção de Diesel S-10, com baixo teor de
enxofre, alcançando a marca
de 1,89 milhão m³. Também
em setembro, a estatal atingiu o recorde de vendas do
mesmo produto quando foram comercializados 1,91
milhão m³. A informação
foi divulgada pela petroleira
nesta quarta-feira.
De acordo com a Petrobras, o crescimento da produção do Diesel S-10 ocorre
nos últimos anos em função
de maior demanda pelo produto no Brasil, que acompanha a evolução dos motores
de veículos pesados e utilitários movidos a diesel, responsáveis pela maior parte
da circulação de mercadorias no território nacional.

O recorde de vendas do
diesel com baixo teor de enxofre reflete as ações comerciais implementadas pela
companhia com o objetivo
de mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a
demanda de combustíveis e
nossos esforços bem-sucedidos de ampliar a oferta do
produto com menor teor de
enxofre, em substituição ao
Diesel S-500.
Segundo a Petrobras, o recorde de produção de Diesel
S-10 vem sendo superado
seguidamente desde junho,
quando foram produzidos
1,63 milhão m³, marca superada em julho (1,81 milhão
m³) e em agosto (1,84 milhão m³). As vendas do produto em setembro superaram
em 7,3% o recorde anterior
de 1,78 milhão m³, registrado em julho de 2020.

CNOOC inicia produção
no Mar de Bohai
A China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)
Limited, a unidade listada da
maior produtora chinesa de
petróleo bruto e gás natural
offshore, colocou em produção a área 6/11 do campo
petrolífero Jinzhou 25-1, no
Mar de Bohai (um golfo situado na zona norte do Mar
Amarelo, na costa nordeste
da China, e a oeste do estreito de Bohai).
A CNOOC é uma empresa de economia mista, com
ações na Bolsa de Valores
de Hong Kong. O acionista
majoritário é o governo da
China, que controla 70% da
corporação. É a maior empresa de exploração petrolífera offshore em alto mar
da China. A CNOOC controla praticamente todo o
setor de importação de gás
liquefeito ou GNL do país,
incluindo os grandes terminais de GNL instalados no
litoral chinês.
Fundada em 1982, inicialmente a CNOOC se especializou na prospecção

marítima, ou offshore, a
CNPC na produção onshore
e a Sinopec na área de petroquímica, refino e derivados.
Posteriormente essas barreiras foram retiradas e a China passou a contar com três
semi estatais consideradas
gigantes no setor petrolífero
mundial.
A área 6/11 do campo
petrolífero Jinzhou 25-1
está localizada no centro da
Baía de Liaodong, em Bohai, com uma profundidade
média de água de 22,5 metros. Além de utilizar totalmente as instalações existentes de campo petrolífero
Jinzhou 25-1 e Jinzhou 251S, o projeto construiu uma
plataforma de poços de oito
pés.
Dezenove poços de produção e 10 poços de injeção
de água estão planejados.
Devem atingir o pico de produção de cerca de 16.500
barris de petróleo bruto por
dia em 2023. A CNOOC Limited detém 100% de participação no projeto.

COPACABANA MAR HOTEL S.A.
CNPJ/MF 28.585.602/0001-77 - NIRE 33300017330
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO/E. Convoco os acionistas do
COPACABANA MAR HOTEL S/A para a AGO/E de Rerratificação das AGO/E
de 20/05/2017 e 20/05/2020, a realizar-se na sede da sociedade, à Rua Ministro
Viveiros de Castro nº 155, Copacabana, no Rio de Janeiro/RJ, no dia 16/10/2020,
às 9h00, em 1ª convocação, havendo quórum, ou às 10h00, em 2ª convocação,
com qualquer número de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: (I) rerratificação da AGO/E de 20/05/2017, que teve
como Ordem do Dia: a) Prestação de Contas do exercício findo em 31/12/2016;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) Eleição da Diretoria;
d) Assuntos de interesse Geral e (II) rerratificação da AGO/E de 20/05/2020, que
teve como Ordem do Dia: a) Prestação de contas do exercício findo em 31/12/2017;
b) Prestação de contas do exercício findo em 31/12/2018; c) Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido dos exercícios de 2017 e 2018; d) eleição da Diretoria;
e) Assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 8/10/2020. Aloysio Maria Teixeira
Filho - Diretor Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS – RJ.
EDITAL DE 1ª e 2ª LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias,
extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por
SOCIEDADE CIVIL DE GARATUCAIA em face de PAULO CESAR
LOPES NETTO E VALÉRIA FRANCISCO NETTO
(Processo 0022360-66.2010.8.19.0003), na forma abaixo:
O DR. IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR, Juiz Titular de Direito,
Titular na 2ª Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis, FAZ SABER,
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, ESPECIALMENTE AOS EXECUTADOS PAULO
CESAR LOPES NETTO (CPF nº 497.617.497-20) E VALÉRIA
FRANCISCO NETTO (CPF nº 952.983.637-68 que no dia 15/10/2020
às 14:00 horas que no dia será aberto o 1º leilão Público, através
da plataforma de leilões: www.facanhaleiloes.com.br, pela
Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA
sob o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ, com escritório
na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio
de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação, ou no dia 20/10/2020, no mesmo horário e local, a
partir de 50% do valor da avaliação do imóvel, em consonância ao
Art. 891, §único do CPC, que estará aberto na “MODALIDADE
ONLINE”, obedecendo aos artigos 879 a 903 do Novo Código de
Processo Civil, o imóvel descrito como segue o: AUTO DE
AVALIAÇÃO: Do imóvel – Localização e Descrição: Situa-se no
Loteamento Fazenda de Garatucaia, (SOCIGA) quadra E, lote 25,
apto 202. Com frente a Rua F e sua respectiva fração ideal de
10,09% da totalidade do terreno e partes comuns, designado por
lote n° 25, quadra E do loteamento Fazenda Garatucaia no 3°
Distrito de Angra dos Reis/ RJ, registrado sob a matrícula 3319 no
Cartório do 2° Ofício e cadastro de IPTU N° 03.01.010.0385.001.
MÉTODO DE AVALIAÇÃO Face ao exposto, concluo que o valor do
ponto de partida para futuras transações imobiliárias do bem
imóvel apresentado fica estipulado NO MONTANTE DE
R$380.000,00 (TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS). Conforme
espelho do IPTU, o imóvel possui 98,33 m2, o imóvel encontra-se
devidamente registrado em nome dos Réus no Cartório do 2º
Registro de Imóveis de Angra dos Reis sob a matrícula 3.319. DA
INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em especial o
executado INTIMADO por intermédio do presente Edital de Leilão
e intimação, suprindo assim a exigência contida no artigo 889, I
do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 24 (vinte e quatro)
dias do mês de setembro de dois mil e vinte. Para que produza
seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente
assinado pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha _____, pela
Responsável pela Expediente – Adriana Aparecida de Castro e
Silva (Mat. 01/29126) ________, e pelo MM. Dr. Ivan Pereira
Mirancos Junior________ Juiz Titular.

