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Privatização da Embrapa fará 
disparar preços de alimentos

Mudanças climáticas 
afetariam fortemente 
os produtores 
familiares

O orçamento da Embrapa so-
freu em setembro corte de R$ 118 
milhões, que agrava a redução de 
mais de R$ 519 milhões ocorrida 
de 2019 para 2020. Neste ritmo, as 
atividades de pesquisa serão parali-
sadas, os preços dos alimentos po-
derão ficar mais caros e a seguran-
ça e a soberania alimentar estarão 
comprometidas, avisa o Sindicato 
dos Trabalhadores de Pesquisa e 

Desenvolvimento Agropecuário 
(Sinpaf).

Os recorrentes cortes orçamentá-
rios vêm colocando em risco proje-
tos, processos e atividades desenvol-
vidas pela empresa. A precariedade 
de recursos já atinge instalações e 
equipamentos, e a dificuldade para 
manter de forma adequada campos 
experimentais, rebanhos e recursos 
genéticos, entre outros, já é uma re-
alidade.

Lucimar Santiago de Abreu, pes-
quisadora na Embrapa, disse que a 
empresa tem um papel fundamental 
para continuar produzindo alimen-
tos. Segundo ela, mais de 70% dos 
produtos que chegam na mesa dos 
brasileiros são plantados pelos agri-
cultores familiares. As mudanças 
climáticas podem afetar fortemente 

estes produtores, e a Embrapa é uma 
das empresas que podem dar esta 
sustentação técnica e ecológica para 
o país no âmbito da segurança ali-
mentar para o país e o mundo.

O óleo de soja e o arroz registra-
ram alta em 17 capitais em setembro. 
A elevação mensal ultrapassou 30% 
em alguns casos, segundo a Pesqui-
sa Nacional da Cesta Básica de Ali-
mentos do Dieese. O arroz agulhinha 
teve alta de 30,62% em Curitiba e de 
27,71% em Vitória.

“A Embrapa tem papel fundamen-
tal no desenvolvimento e na sobera-
nia alimentar do nosso país”, afirmou 
à CUT o pesquisador da Embrapa e 
diretor de Ciência e Tecnologia do 
Sinpaf, Mário Artemio Urchei. “De-
fender a Embrapa pública é defender 
o Brasil e os brasileiros.”

Confinamento rigoroso e precoce ajudou
a saúde e a economia, afirma o FMI

A eficácia do confinamento em 
diminuir o ritmo de contágio, junto 
à constatação do forte impacto na 
atividade econômica por causa do 
distanciamento social voluntário, 
exige uma reconsideração da nar-
rativa predominante que pressu-
põe um dilema entre salvar vidas e 
apoiar a economia, analisa o Fundo 
Monetário Internacional.

“Essa caracterização, que opõe 
vidas e meios de subsistência, igno-
ra que as medidas de confinamento 
eficazes impostas no início de uma 
pandemia podem conduzir a uma 
recuperação econômica mais rápi-
da, ao conter a propagação do vírus 
e reduzir o distanciamento social 
voluntário. Esses ganhos de médio 
prazo podem compensar os custos 
de curto prazo do confinamento, 
e podem até gerar efeitos globais 
positivos na economia. Com a evo-
lução da crise e a maior disponibi-
lidade de dados, justificam-se mais 
estudos sobre esse aspecto impor-
tante”, defendem os economistas 
Francesco Grigoli e Damiano San-
dri, do FMI.

“Grande parte da recessão se 
deve também às pessoas que se 
abstiveram voluntariamente das 
interações sociais por temerem 
contrair o vírus. É improvável, por-
tanto, que o fim do confinamento 
resulte em um impulso econômico 

decisivo e sustentado se o contágio 
se mantiver elevado, pois é prová-
vel que o distanciamento social vo-
luntário perdure”, avaliam.

A análise revela que o confina-
mento pode reduzir consideravel-
mente o contágio. Os efeitos são 
particularmente fortes se ele for 
aplicado pelos países no início da 
pandemia. Os países que adotaram 
medidas de confinamento quando o 
número de casos de Covid-19 ainda 
era baixo tiveram resultados epide-
miológicos muito melhores do que 
os países que intervieram quando 
o número de casos já era elevado. 
O confinamento deve ser suficien-
temente rigoroso para limitar o 

contágio, sugerindo portanto que o 
confinamento rígido e de curta du-
ração é preferível a medidas bran-
das e prolongadas.

“A grande influência do distan-
ciamento social voluntário na re-
dução da mobilidade e das vagas 
de emprego serve de alerta às au-
toridades para que não suspendam 
o confinamento – na esperança de 
dar impulso à atividade econômica 
– enquanto o número de infecções 
continuar elevado. O tratamento 
dos riscos à saúde pública parece 
ser uma pré-condição para possi-
bilitar uma recuperação econômica 
forte e sustentada”, sustentam os 
pesquisadores do FMI.

Casos de Covid acumulados por mil pessoas

Elaboração: FMI

Transparência 
Internacional: 
retrocede combate 
à corrupção

A Transparência Internacional 
lança, na próxima terça-feira, os 
relatórios Exporting Corruption - 
Progress report 2020: assessing en-
forcement of the OECD Anti-Bri-
bery Convention e Brazil: Setbacks 
in the Legal and Institutional Fra-
meworks (2020 Update). O primei-
ro estudo avalia o cumprimento do 
país de seus compromissos na luta 
contra a corrupção transnacional e 
o segundo denuncia graves retro-
cessos nos marcos legais e institu-
cionais para o combate à corrupção 
no Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro 
declarou recentemente que “aca-
bou” com a Operação Lava Jato 
porque em seu governo “não tem 
mais corrupção”. Os relatórios da 
Transparência Internacional apon-
tam que o problema é muito mais 
grave do que a obstrução da Lava 
Jato, descrevendo um progressivo 
desmanche do arcabouço legal e 
institucional anticorrupção que o 
Brasil levou décadas para conso-
lidar e que permitiram os avanços 
que o país vinha demonstrando no 
enfrentamento da corrupção e da 
impunidade.

Comércio varejista 
tem menor 
expansão em  
3 meses

As vendas no varejo cresce-
ram 3,4% em agosto, em relação 
a julho, de acordo com a Pesquisa 
Mensal do Comércio do IBGE. No 
conceito ampliado, que inclui veí-
culos e materiais de construção, o 
avanço foi de 4,6%, atingindo ní-
veis vistos em 2014.

Assim, o varejo superou em 
8,2% o nível de vendas de feverei-
ro, antes da pandemia, e o varejo 
ampliado em 2,2%. Na compara-
ção com 2019, o resultado também 
é positivo: 6,1% no conceito restri-
to e 3,9% no ampliado. No acumu-
lado do ano, porém, o comércio se-
gue no vermelho: retração de 0,9% 
e de 5%, respectivamente.

Apesar do resultado positivo 
em agosto, foi a menor expansão 
dos últimos três meses, o que pode 
indicar uma acomodação da recu-
peração. O corte na renda emer-
gencial, tanto em valor (de R$ 600 
para R$ 300) quanto em número de 
beneficiários, deverá impactar ne-
gativamente o ritmo de retomada 
do comércio.

Na análise do Instituto de Es-
tudos para o Desenvolvimento In-
dustrial (Iedi), “a primeira etapa da 
recuperação está vencida. Basta sa-
ber, agora, qual o padrão de cresci-
mento daqui para frente, diante do 
desemprego muito elevado e de um 
quadro ainda restrito do crédito”.

Renda Básica é 
cortada quando 
inflação de mais 
pobres é recorde

Dados da Fundação Getúlio 
Vargas comprovam que a inflação 
continua corroendo o orçamento 
das famílias mais pobres. O valor 
da cesta básica mais barata do país, 
em torno de R$ 390, segundo o 
Dieese, já é superior aos R$ 300 da 
renda emergencial que o governo 
impôs. Com isso, a população mais 
vulnerável já não consegue ter 
acesso a alimentos. Outros gastos, 
como aluguel e transporte, ficam 
de fora.

“A pandemia escancarou dife-
renças e tem empurrado uma par-
cela enorme da população para a 
miséria e a fome. Diante da alta 
dos itens da cesta básica, estamos 
lutando pela renda de R$ 600 até 
o fim do ano porque é uma batalha 
justa, contra a fome e pela dignida-
de desses brasileiros”, defende Pa-
ola Carvalho, diretora de relações 
institucionais da Rede Brasileira de 
Renda Básica – uma das quase 300 
organizações da sociedade civil 
que estão promovendo a campanha 
#600atedezembro.

O objetivo da campanha é não só 
manter o valor de R$ 600 mensais 
do benefício e R$ 1.200 para mães 
chefes de família até o fim do ano, 
mas que isso se dê sem qualquer 
alteração nos demais programas 
sociais.

Famílias mais pobres destinam, 
em média, 80% de seus recursos 
para a compra de alimentos. Os 
dados mais recentes mostram que 
a elevação do preço do arroz e do 
feijão, itens que sempre tiveram 
presença garantida no prato do bra-
sileiro, foi de 10,64% no mês.

Tomaz Silva/ABr
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O carioca precisa eleger, no dia 
15 de novembro, vereadores para a 
Câmara Municipal que efetivamente 
queiram participar da transformação 
da Cidade do Rio de Janeiro. Vere-
adores que desejem, com trabalho, 
força, comprometimento, responsa-
bilidade e determinação, renovar o 
Parlamento Municipal e, assim, de-
senvolver ações que sejam do inte-
resse do carioca, e não de interesses 
particulares e ou escusos.

Renovar os políticos do Rio de Ja-
neiro é uma necessidade imperiosa, 
tendo em vista o elenco que hoje se 
encontra nas Casas do Legislativo e 
mesmo nos palácios dos vários go-
vernos estaduais. O povo da Cidade 
Maravilhosa precisa contar com po-
líticos sérios, honestos e que queiram 
utilizar os seus mandatos exclusiva-
mente para promover o bem-estar do 
Rio de Janeiro.

Basta de tantos desqualificados e 
aventureiros, ocupando, ainda que pelo 
voto, cadeiras no legislativo, mas que, 
na verdade, representam grupos que se 
adonam de mandatos, não aparecem 
diretamente e, muitas vezes, manipu-
lam àqueles que conseguem eleger, 
pelo abuso do poder financeiro ou por 
envolvimentos até com milicianos.

Essa política rasteira e que tan-
to mal faz ao carioca e aos seus in-
teresses precisa ser definitivamente 
defenestrada. E somente com o voto 
consciente, podemos mudar essa rea-
lidade e transformar os rumos da Ci-
dade do Rio de Janeiro que, apesar de 
todos os problemas, graves, por sinal, 
ainda continua sendo fonte de inspi-
ração para poetas e artistas plásticos.

Dentre tantas ações que precisam 
ser empreendidas, nos próximos quatro 
anos, faz-se mister destacar algumas 
delas, para, quem sabe, dessa forma 
sensibilizar o eleitor a pensar melhor 
em quem votará, em novembro. Não 
basta votar por votar. Há que se votar, 
depois de procurar saber quem é quem 
e quais as propostas que os candidatos 
a vereador e a prefeito apresentam para 
a Cidade e para o povo.

A reforma administrativa, refor-
mulando carreiras públicas, revisan-
do salários e benefícios muitas vezes 
excessivos, como prêmios, licenças e 
adicionais por tempo de serviço, deve 
ser encarada de frente, uma vez que os 
gastos com a folha de pagamento com-
prometem em demasia o orçamento 
municipal, estrangulando-o. Da mes-
ma forma, torna-se imprescindível que 
a nova Câmara dos Vereadores faça 
uma proposta de reforma previdenciá-
ria para a prefeitura. O diálogo honesto, 
transparente e o trabalho apartidário só 
contribuirão pelo Rio de Janeiro. Rixas 
e guerras partidárias são verdadeiros 
entraves à modernidade da administra-
ção pública.

Indispensável pensar na promo-
ção e na expansão dos setores que 
paguem salários dignos, como os de 
energia, turismo, cultura e economia 
criativa e tecnologias direcionadas 
para a sociedade. Não podemos viver 
em tempos jurássicos, sem compro-
misso e sem responsabilidade com o 
futuro, com o amanhã.

Torna-se, desde que se tenha real 
visão de futuro e da própria política, 
essencial rever e igualmente sim-
plificar a estrutura municipal, pesa-
díssima, sob critérios técnicos e da 
meritocracia, chega dos cabides de 
empregos, chega de abrigar pessoas 
sem mérito algum apenas para agra-
dar esse ou aquele. A gestão pública 
só deve ter compromisso com a efi-

ciência e com a eficácia da máquina.
No que tange à urbanização e ha-

bitação, há que se revisar o plano di-
retor para que ele seja de fato uma lei 
de uso e ocupação do solo, além de 
implementar um sistema municipal 
de habitação, a fim de minimizar os 
gravíssimos impactos da favelização 
e de centenas de construções irregu-
lares, como verificamos, dia após dia.

O transporte urbano deve ser outra 
preocupação para os próximos quatro 
anos, com a integração, e com passa-
gens ao alcance do bolso do carioca, 
de barcas, metrôs, ônibus, trens, BRTs 
e VLTs. O trabalhador leva hoje cer-
ca de seis horas para ir e vir das suas 
casas e até ao trabalho. Aumentar a 
integração entre os diversos meios de 
transporte é primordial. Da mesma 
forma, a expansão da rede cicloviária 
na cidade é requerida. Mas com zelo 
e atenção, para que não caiam e não 
sejam gastos milhões, como ocorreu 
na Avenida Niemeyer, e fique em de-
suso, devido à interdição.

Na saúde, a integração da rede de 
saúde é um desafio que precisa ser ul-
trapassado, havendo necessidade de 
se integrar a malha federal, estadual e 
municipal para garantir uma melhor 
qualidade a todos que vivem na ci-
dade e nos estado. A educação, base 
de uma sociedade justa e igualitária, 
há que ser mais bem observada, com 
políticas públicas de inclusão social, 
com escolas mais bem estruturadas, 
equipadas e com professores treina-
dos e sendo sempre atualizados. Um 
currículo que reflita o Rio, com prá-
ticas esportivas, observação ao meio 
ambiente a sustentabilidade, e pro-
gramas que desenvolvam nas crian-
ças atividades culturais.

São muitos os pontos importantes e 
que devem ser objeto de preocupação 
de todos os que se dispõem a trabalhar 
pela Cidade do Rio. E a segurança não 
pode ficar à margem dessa preocupa-
ção. Dessa forma, identificar áreas de 
periculosidade e ampliar nesses locais 
a oferta de serviços de segurança e or-
dem pública municipais torna-se uma 
obrigação, um dever.

Valorizar o samba, a cultura da ci-
dade, as festas de largo dos subúrbios 
e resgatar todas essas manifestações 
culturais só fará bem a vida do ca-
rioca, assim como incluir necessaria-
mente bares, restaurantes como parte 
essencial para o desenvolvimento da 
cidade, valorizando a gastronomia 
local, com destaque para a negra e a 
indígena, que carrega com ambas a 
história da própria cidade.

Se queremos o melhor para o Rio de 
Janeiro, o melhor para os que vivem 
na Cidade Maravilhosa, precisamos 
ter atenção máxima na escolha dos que 
nos representarão nos próximos quatro 
anos. O poder está no voto, na esco-
lha. Vamos todos eleger vereadores e 
prefeitos que tenham responsabilidade 
com a Cidade e que queiram efetiva-
mente trabalhar sem parar para o bem-
-estar da nossa Cidade.

q  Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da Universidade 

Santa Úrsula.

Garantir uma boa contratação 
muitas vezes pode ser desafiador 
para o recrutador, a proposta é 
sempre garantir um bom profis-
sional para atender os requisitos 
da determinada vaga. Mas, se-
guindo a contramão que muitas 
organizações oferecem em pro-
cessos seletivos, um método cria-
do na Europa tem se popularizado 
ao redor do mundo e fazendo di-
ferença no momento da seleção: a 
contratação às cegas.

Optar por esse modelo pode ser 
importante para construir uma or-
ganização com profissionais mais 
eficazes e engajados. Neste for-
mato de seleção a diversidade ét-
nica, cultural, de gênero, entre ou-
tros, são pontos que não beneficia 
nenhum candidato em detrimento 
do nome de sua universidade, tí-
tulos e experiências anteriores. A 
vantagem está apenas nos atribu-
tos que são necessários para o de-
sempenho da função em questão.

Para dar início ao processo, 
uma boa prática é oferecer um de-
safio a todos os candidatos que se 
inscreverem como, por exemplo, 
um curso de capacitação. Neste 
formato é possível entender quais 
candidatos querem realmente 

participar do processo, quais irão 
concluir todas as etapas e apontar 
os que mais se engajaram. Dian-
te dessas métricas é possível se-
lecionar com mais facilidade os 
perfis que mais se interessaram 
pela empresa e que estão dispos-
tos a seguirem com o processo.

Após esse indicador, é o mo-
mento de análise curricular, 
o que resulta em uma vanta-
gem para a empresa e para o 
candidato, uma vez que esse 
processo se torna totalmente 
imparcial. Aqui será avaliado 
apenas o que interessa no cur-
rículo dos candidatos, pontos 
que mostram se o interessado 
se encaixa ou não no perfil da 
vaga, sem priorizar institui-

ções de ensinos ou até mesmo 
local que o profissional resida. 
Dando importância apenas aos 
cursos extracurriculares e ha-
bilidades adquiridas durante 
a vida profissional de cada 
um.

Ao desconsiderar pontos irrele-
vantes, a diversidade é uma con-
sequência, o que rompe os pre-
conceitos. Uma organização que 
apresenta essa importância a so-
ciedade é bem-vista por um todo, 
uma vez que as pessoas estão 
cada vez mais críticas e exigen-
tes com esse assunto e conside-
ram consumir produtos/serviços 
de empresas que são socialmente 
responsáveis e que valorizam a 
diversidade.

Por fim a redução de custos: ao 
acertar numa contratação a orga-
nização, evita realizar novos pro-
cessos, o que reflete na economia 
do tempo e do dinheiro. Muitas 
vezes o profissional já apresenta 
uma certa expertise no assunto o 
que reduz o tempo de treinamen-
tos específicos e gera mais eficá-
cia em todo o processo.

q  Richard Vasconcelos
CEO da LEO Learning Brasil.

A liberalização do setor postal 
europeu deu-se de forma contro-
lada. As Diretivas da União Euro-
peia estabeleciam, desde 1997, a 
liberalização do serviço postal pre-
vendo inclusive cronograma para a 
abertura gradual e crescente para a 
atividade. O monopólio foi substi-
tuído por um conjunto de serviços 
reservados aos operadores públi-
cos encarregados da prestação dos 
serviços universais que, em função 
das assimetrias observadas, perdu-
raram durante alguns anos (prazos 
distintos para os operadores, em 
função de suas condições). O cor-
reio da Alemanha se beneficiou 
dessa situação durante alguns anos, 
ou seja, disparou sua transformação 
em um ambiente de “monopólio”, 
na realidade.

E, quando o governo alemão 
decidiu abrir o capital do seu cor-
reio, o Deutsche Post, não o fez 
para se desfazer de um bem do 
Estado e nem para fazer caixa e 
custear gastos governamentais 
correntes. Na realidade, o gover-
no alemão enxergou aí uma gran-
de oportunidade de transformar 
seu correio numa das maiores em-
presas de logística internacional.

A transformação do correio 
alemão não aconteceu, portan-
to, de um dia para o outro, mas 
sim ao longo de anos, mediante 
planejamento do governo e im-
plantado em etapas. Para reunir 
os recursos necessários à sua ex-
pansão, a Alemanha lançou mão, 
principalmente, de um significati-
vo aumento de tarifas e da aliena-
ção de muitos de seus imóveis. A 
abertura de capital veio nessa tri-
lha de reunir mais recursos para 
financiar a expansão do conglo-
merado empresarial que se tornou 
o Deutsche Post. As aquisições de 
empresas incluíram gigantes de 

seus ramos/segmentos, como foi 
o caso da Danzas e da DHL, con-
solidando o grupo.

Hoje o Deutsche Post DHL é 
uma das maiores empresas de lo-
gística do mundo, líder em mui-
tos mercados e player sempre im-
portante nos demais, mas é ainda 
controlado pelo Estado alemão, 
que detém parcela expressiva do 
capital, superior a 20% do total, 
sendo o restante extremamente 
pulverizado entre inúmeros in-
vestidores privados e institucio-
nais. O correio alemão chegou a 
produzir receitas da ordem de 2% 
do PIB daquele país, detentor do 
quarto PIB mundial. Em outras 
palavras, um correio bem admi-
nistrado, com os melhores profis-
sionais nas posições sensíveis de 
gestão, pode gerar riquezas imen-
sas para seu país; o desempenho 
do correio alemão é uma das pro-
vas disso.

No Brasil da atualidade, não 
parece haver ambiente para nada 
assemelhado, apesar de o país 
estar a dever no que se refere a 
assumir a liderança regional que 
lhe seria natural pelo menos no 
contexto da América do Sul. O 
governo não consegue enxergar 
valor nas infraestruturas públicas 
que possui e só pensa em vendê-
-las ou desmontá-las, para resol-
ver seus problemas de caixa ou 
para comprovar suas teses ideoló-
gicas. Não há, portanto, ambiente 
para nada parecido com o que foi 
feito na Alemanha.

Além disso, como pode ser visto 
no quadro, há também uma gran-
de disparidade entre os dois países, 

espelhando realidades geográficas 
e socioeconômicas que requerem 
abordagem e soluções diferencia-
das para assegurar a amplitude e a 
continuidade de prestação do servi-
ço postal de qualidade à população. 
Este caminho passa, sem sombra de 
dúvidas, pelo reconhecimento e for-
talecimento das ações da Empresa 
Pública que firmou sua competência 
nos âmbitos nacional e internacional 
a partir de 1969, sendo reconhecida 
e respeitada como uma das melho-
res e mais conceituada empresa de 
Correios.

Neste momento, portanto, o 
melhor que o Congresso Nacional 
pode fazer com relação aos Cor-
reios é impedir a simples venda ou 
desmonte da organização, até que 
se tenha um ambiente institucional 
capaz de potencializar os Correios, 
como empresa integralmente pú-
blica, como faz a França, ou como 
uma empresa de economia mista, 
como faz a Alemanha. A proprieda-
de do capital é uma questão antece-
dida por outra muito mais relevante 
que é a visão de longo prazo que o 
país quer construir, num futuro em 
que a logística será cada vez mais 
importante para as pessoas, em-
presas e países. A construção dessa 
visão não é missão para banqueiros 
ou gestores de fundos de investi-
mento, mas sim para estadistas.

q  Marcos César  
Alves Silva

Administrador postal, é vice-
presidente da Adcap. Foi 

conselheiro no Conselho de 
Administração dos Correios entre 

2013 e 2018.

Cidade sofre com 
desqualificados e 
aventureiros que 
ocupam o legislativo

Processo deixa 
de lado seleção 
por gênero, idade, 
instituição de  
ensino e idade

Sucesso no correio alemão poderia  
ser modelo para o Brasil, mas não é

Recrutamento às cegas ajuda na  
escolha de bons profissionais

Pelo futuro do Rio de Janeiro,  
o voto deve ser consciente

País
Área geográ-

fica (km2)
População Densidade 

demográfica
PIB nominal 
per capita IDH

Alemanha 357.051 83.900.000 235 hab/Km2 US$ 41 mil 0,939
Brasil 8.515.767 212.954.000 24 hab/Km2 US$ 10 mil 0,761
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‘Rio de Janeiro:  
como chegamos aqui?’

A jornalista norte-americana Julia Michaels, que mora 
no Brasil desde 1981, acaba de lançar um novo livro: Rio 
de Janeiro: como chegamos aqui?, pela editora Raiz. Ela 
expõe as engrenagens sociais, econômicas e politicas de 
uma cidade ao mesmo tempo maravilhosa e inviável. Ela 
decifra um Rio com seu olhar estrangeiro e afetivo e ao 
mesmo tempo crítico. 

Brasil tem novo embaixador na Ucrânia
O ministro Norton Rapesta acaba de ser confirmado 

pelo Senado como o novo representante da diplomacia 
brasileira na Ucrânia e Moldávia. Atualmente embaixa-
dor do Brasil no Kuwait, onde conseguiu fomentar de 
forma decisiva as relações comerciais e culturais, assim 
como no Barein, segue sua carreira de êxito e comprome-
timento com nosso país.

Gastronomia nota 10
O Restaurante térèze, um dos mais charmosos do 

Rio, situado no Hotel Santa Teresa, administrado pela 
Cadeia Accor, num conceito intimista de hotel bou-
tique, voltou a operar, sob o comando do chef Pedro 
Franco, com pratos brasileiros bem contemporâneos. 
Tudo dentro dos protocolos de segurança, auditados 
pela Veritas Bureau.

Novo conselheiro
O Tribunal de Contas do Município do RJ, presidido 

por Thiers Montebello, que recebe o prêmio Yedda Ma-
ria Teixeira, na categoria Inovação, no próximo dia 8 de 
novembro, já está em processo de escolha do novo con-
selheiro, com a morte de Antonio Carlos Flores, através 
de uma lista tríplice de procuradores da Procuradoria 
Especial da Casa. É a priorização dos colaboradores de 
carreira.

Jiu-jitsu
Faixa preta, pela Federação de Jiu-jitsu do Estado do 

Rio de Janeiro, Raphael Boiteux administra uma aca-
demia, em Realengo, onde desenvolve projetos sociais 
em prol das artes marciais. Ministra também cursos de 
defesa pessoal. Paralelamente, trabalha como gari, em 
Copacabana. Exemplo de vida!

Novo cônsul-geral da Bélgica
Já assumiu o Consulado Geral, no Rio de Janeiro, o 

diplomata Daniel Dargent, juntamente com Brent Van 
Tassel. Com jurisdição em 12 estados, além do Rio, re-
sponde por Minas, Pernambuco, Maranhão, Espirito San-
to, entre outros.

Diversidade na associação dos embaixadores
Clovis Casemiro, uma das maiores lideranças no tur-

ismo sul-americano no mercado LGBTI, foi empossado 
como novo vice-presidente de Diversidade da Associa-
ção dos Embaixadores de Turismo do RJ.

Sociedade de Cirurgia Plástica ganha jornal
Acaba de ser lançado o jornal eletrônico da Sociedade 

de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro, presidida por Mar-
celo Daher. Para editor, foi convidado o cirurgião plástico 
e professor Rawlson de Thuin, que pretende não só abor-
dar assuntos relativos à saúde mas também notícias de 
arte, gastronomia e turismo.

Pensamento da semana
“Falamos linguagens diferentes, às vezes as mesmas 

com sotaques e dialetos distintos que se encontram e 
se fazem entender se buscarmos descobrir as formas 
de comunicação dos outros. Vivemos cercados de in-
terpretações diárias e vontades de interagir através de 
mensagens subliminares. Possuímos o dom de pensar no 
significado de cada palavra que escrevemos e exprime 
um sentimento forte que não temos coragem de manife-
star. As palavras voam pela eternidade, ecoam no uni-
verso, mas, quando agrupadas, têm o seu sentido real. 
Viver é conhecer a linguagem daqueles que amamos 
de qualquer forma e que fazem parte do poema que es-
crevemos diariamente, mesmo sem rimas ou vocação, 
mas repleto de significado.”

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

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

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AGENA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-CNPJ:
33.181.926/0001-80 torna público que requereu da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº 14/200.951/2012, a
renovação de sua Licença Municipal de Operação nº 001128/2013 para
Fabricação de Equipamentos e Acessórios de Segurança em Borracha e
Plástico, situada na Rua Sargento Aquino,311- Olaria-RJ.

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.

Brasil gasta R$ 3,83 por dia  
com saúde de cada habitante

Ao dia R$ 3,83: esse é va-
lor per capita que o governo 
utiliza – em seus três níveis 
de gestão (federal, estadual 
e municipal) – para cobrir 
as despesas com saúde dos 
mais de 207 milhões de bra-
sileiros. Esse é o resultado 
de uma análise detalhada das 
informações mais recentes 
disponíveis, relativas às con-
tas públicas do segmento em 
2019. Segundo cálculo do 
Conselho Federal de Medi-
cina (CFM), a partir de da-
dos oficiais, naquele ano, o 
gasto por habitante com saú-
de em todo o país foi de R$ 
1.398,53.

As informações levanta-
das pelo CFM, com a con-
sultoria da ONG Contas 
Abertas, consideraram as 
despesas em Ações e Ser-
viços Públicos de Saúde 
(ASPS) declaradas no Sis-
tema de Informações sobre 
os Orçamentos Públicos em 
Saúde (Siops), do Ministé-
rio da Saúde. Pela lei, cada 
ente federativo deve inves-
tir percentuais mínimos dos 
recursos arrecadados com 
impostos e transferências 
constitucionais e legais. No 
caso dos estados e do Distri-
to Federal, este índice deve 
ser de pelo menos 12% do 
total de seus orçamentos. 
No caso dos municípios, o 
valor de base corresponde 
a 15%. Para a União, a re-
gra prevê aplicação mínima 
de 15% da receita corrente 
líquida, mais a correção da 
inflação.

Abaixo do ideal

Segundo o apurado, em 
2019, as despesas nos três 
níveis de gestão atingiram 
a cifra de R$ 292,5 bilhões. 
O montante agrega a cober-
tura das ações e serviços de 
aperfeiçoamento do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 
como o custeio da rede de 
atendimento e pagamento de 
funcionários, dentre outras. 

Na avaliação do presidente 
da autarquia, Mauro Ribeiro, 
os indicadores de saúde e as 
más condições de trabalho 
no setor revelam que os va-
lores gastos ainda estão abai-
xo do ideal.

Na avaliação dele, embo-
ra o número absoluto tenha 
aumentado ao longo dos 12 
anos avaliados pela autar-
quia – algo em torno de R$ 
85,8 bilhões –, o valor con-
tinua abaixo de parâmetros 
internacionais e tem sido in-
suficiente para responder às 
demandas crescentes da po-
pulação, impulsionadas por 
mudanças nos perfis socioe-
conômico e epidemiológico.

.De acordo com o Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM) mais a consultoria da 
ONG Contas Abertas, apesar 
do gasto médio per capita 
com saúde no Brasil ser de 
R$ 1.398,53, no ano passa-
do, entre os 26 estados esse 
valor varia de R$ 787,07, no 
Pará, a R$ 1.770,29, em Ro-
raima. Esses montantes re-
sultam da soma de recursos 
de impostos e transferências 
constitucionais da União a 
cada uma das unidades fe-
derativas e do que é dispen-
sado também pelos Estados 
e Municípios, com recursos 
próprios para pagamento de 
despesas em Ações e Ser-
viços Públicos de Saúde 
(ASPS). Essas despesas são 
voltadas para a promoção, 
proteção e recuperação da 
saúde que atendam, simul-
taneamente, a princípios da 
Lei Orgânica da Saúde (Lei 
nº 8.080/1990).

Ao avaliar os dados dispo-
níveis no Sistema Integrado 
de Planejamento e Orçamen-
to (SIOP), administrado pelo 
Ministério de mesmo nome, 
o CFM conseguiu identifi-
car o total dos repasses por 
estado, no período (2008 a 
2019). Depois, dividiu esses 
números pela população re-
sidente em cada unidade da 
federação, conforme estima-

tiva do Instituto Brasileira 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), o que permitiu iden-
tificar o valor médio per ca-
pita dos repasses por estado.

Os municípios e os es-
tados ampliaram o gasto, 
especialmente a partir dos 
anos 2000, com o estabele-
cimento da Emenda Consti-
tucional nº 29, que vinculou 
os recursos da saúde às suas 
receitas (12% para Estados 
e 15% para municípios). 
Em 2008, as prefeituras as-
sumiam 29% do gasto total 
público, percentual que, em 
2019, alcançou 31,3%. No 
mesmo intervalo, no caso 
dos estados, eles respondiam 
por 27,6% das despesas, per-
centual que caiu para 26,3%, 
no ano passado.

“No caso da União, essa 
vinculação, que na década 
de 1990 chegou a ser respon-
sável de 75% da participação 
do Estado com o gasto sani-
tário total, no período ana-
lisado se manteve em torno 
de 43%”, complementou o 
conselheiro.

Municípios

Para o conselheiro, gran-
de parte dos municípios bra-
sileiros estão se vendo cada 
vez mais sobrecarregados, 
investindo, em média, qua-
se 30% de seus orçamentos 
na saúde. Segundo os dados 
oficiais só as despesas muni-
cipais com recursos próprios 
aumentaram 53% entre 2008 
e 2019, passando de R$ 59,9 
bilhões para R$ 91,5 bilhões, 
em valores atualizados pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor amplo (IPCA). 
No mesmo período, os gas-
tos federais e estaduais subi-
ram 38% e 35%, respectiva-
mente.

Em 2008, as prefeituras 
assumiam 29% do gasto pú-
blico. Esse percentual em 
2019 alcançou 31,3%. Já 
a União, que na década de 
1990 chegou a ser respon-

sável por 75% do financia-
mento da saúde no Brasil, 
praticamente se manteve 
próxima de 43% nos últimos 
anos. No caso dos estados, o 
índice teve pouca variação 
no período, oscilando entre 
25,4% e 27,6% das despesas.

Cerca de 2.200 municí-
pios brasileiros gastaram 
menos de R$ 365 na saúde 
de cada habitante duran-
te todo o ano de 2019. Se-
gundo a análise do CFM, o 
valor médio aplicado pelos 
gestores municipais com re-
cursos próprios em Ações e 
Serviços Públicos de Saúde 
(ASPS) alcançou quase R$ 
442 per capita naquele ano.

O levantamento mostra, 
por exemplo, que os muni-
cípios menores (em termos 
populacionais) arcam pro-
porcionalmente com uma 
despesa per capita maior. 
Em 2019, nas cidades com 
menos de cinco mil habi-
tantes, as prefeituras gas-
taram em média R$ 809,25 
na saúde de cada cidadão 
– quase o dobro da média 
nacional identificada. Além 
disso, os municípios das 
regiões Sul e Sudeste fo-
ram os que apresentaram 
uma maior participação no 
financiamento do gasto pú-
blico em saúde.

Entre os mais altos valo-
res per capita naquele ano, 
estão os das duas menores 
cidades do país. Com me-
nos de 840 habitantes, Borá 
(SP) lidera o ranking mu-
nicipal, tendo aplicado R$ 
4.350,79 na saúde de seus 
munícipes. Em segundo lu-
gar, aparece Serra da Sau-
dade (MG), cujas despesas 
em ações e serviços de saú-
de alcançaram R$ 3.262,41 
para cada um dos 812 habi-
tantes no ano passado. Na 
outra ponta, entre os que 
tiveram menor desempenho 
na aplicação de recursos, 
estão duas cidades do Pará: 
Cametá (R$ 69,72) e Muaná 
(R$ 77,44).

Bolsonaro e o  
fim da Lava Jato

Os procuradores da força-
tarefa da Lava Jato no Para-
ná emitiram uma nota nesta 
quinta-feira criticando a fala 
do presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) feita no dia 
anterior sobre ter “acabado” 
com a operação, por enten-
der “não existe mais corrup-
ção no governo”. Segundo a 
nota, “o discurso indica des-
conhecimento sobre a atuali-
dade dos trabalhos e a neces-
sidade de sua continuidade 
e, sobretudo, reforça a per-
cepção sobre a ausência de 
efetivo comprometimento 
com o fortalecimento dos 
mecanismos de combate à 
corrupção”

Mas Bolsonaro, em sua 
transmissão semanal nas 
redes sociais, disse que foi 
uma “figura de linguagem” e 
os críticos não conseguiram 
acompanhar seu raciocínio 
ou mesmo usam de má-fé 
para interpretá-lo equivoca-
damente. “Ou tá com dor de 
cotovelo”, colocou 

Debate em  
risco nos EUA

A decisão era previsível, 
principalmente pela reper-
cussão negativa do primeiro 
debate. Após Donald Trump 
afirmar que não iria partici-
par do próximo debate pre-
sidencial de foma virtual, 
sua campanha sugeriu que o 
debate fosse adiado para que 
ele pudesse participar. Se-
gundo informou a campanha 
do presidente em novo co-
municado nesta quinta-feira, 
Trump concordaria em par-
ticipar se o próximo debate 
fosse adiado em uma sema-
na, para que não precisasse 
ser virtual.

A imprensa norte-ameri-
cana chegou a reportar que 
os candidatos haviam che-
gado a um acordo. Horas de-
pois, a campanha de Biden 
informou que não aceitou a 
proposta. Trump disse que 
não participaria do debate 
virtual após a comissão que 
organiza o debate decidir 
que o evento seria online por 
cauda da doença do presi-

dente. Esse filme já passou 
no Brasil.

Coronavírus é  
o foco dos vices

No debate entre os candi-
datos à vice-presidência dos 
EUA, a democrata Kama-
la Harris e o republicano e 
atual vice Mike Pence, nesta 
quinta-feira em Utah, o tema 
central foi o coronavírus, 
até porque ocorreu após o 
próprio presidente Donald 
Trump ter sido contaminado 
pela doença. Kamala atacou 
a maneira como o gover-
no lidou com a pandemia, 
enquanto Pence defendeu 
Trump. Em sua fala inicial, a 
senadora Kamala Harris, que 
concorre na chapa de Joe Bi-
den, classificou o combate 
à Covid-19 como “o maior 
fracasso de uma administra-
ção na história do país”.

Kamala falou da revelação 
feita no livro do jornalista Bob 
Woodward de que Trump sa-
bia da gravidade da doença e 
escolheu ignorá-la. Pence de-

fendeu o presidente citando 
a ampliação de testagens e o 
fechamento das fronteiras aé-
reas com a China.

Covid-19: PF apreende 
suposta vacina 

A Polícia Federal (PF) re-
alizou uma operação, nesta 
quinta-feira, contra uma em-
presa, em Niterói (RJ), que 
estaria vendendo uma supos-
ta vacina contra a Covid-19. 
Foi cumprido mandado de 
busca e apreensão na sede 
do grupo, que atua no ramo 
hospitalar, segundo informa-
ção divulgada pela assessoria 
da PF.  A investigação teve 
início a partir de denúncia re-
cebida pela Anvisa, referente 
à venda irregular de doses de 
vacina contra a covid-19 ain-
da em desenvolvimento. A 
empresa investigada não tem 
autorização ou convênio com 
as autoridades sanitárias, 
com a empresa fabricante da 
vacina para atuar no processo 
de desenvolvimento ou co-
mercialização.



Lei amplia atendimento 
preferencial a idosos

Agências de aten-
dimento de conces-
sionárias de serviços 
essenciais, como água 
e esgoto, luz e telefo-
nia, deverão conce-
der acesso irrestrito 
e preferencial aos 
idosos maiores de 60 
anos durante a pande-
mia de coronavírus. 
A determinação é de 
lei aprovada na Alerj 
e sancionada pelo 
governador em exer-
cício Cláudio Castro 
esta semana. A lei, de autoria da deputada Alana Passos 
(PSL) amplia a lei que já determina o acesso preferencial 
de idosos nas agências bancárias e casas lotéricas.

Pena mais dura para  
organizações criminosas

Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal quer 
aumentar as penas para delitos cometidos por organiza-
ções criminosas. Se for aprovada, a proposta, do deputado 
federal Sargento Gurgel (PSL-RJ), prevê reclusão de 7 a 
18 anos se o crime provocar lesão corporal grave, e de 20 a 
30 anos se resultar em morte. A pena será válida para gru-
pos que utilizem armas de fogo, pratiquem atos de extrema 
crueldade e aliciem crianças e adolescentes para a prática 
do crime.

Sem empilhadeiras dividindo  
espaço com clientes

Quem faz compras em redes de atacadistas já se acos-
tumou com o trânsito de empilhadeiras pelos corredores 
dos estabelecimentos durante as compras. Mas essa prá-
tica, que traz risco aos consumidores, pode estar com os 
dias contados. Tramita na Alerj projeto de lei da deputada 
Alana Passos, que proíbe os supermercados, hipermerca-
dos e atacadistas de usarem empilhadeiras no horário de 
funcionamento do estabelecimento. Retirar e repor merca-
dorias desta forma só será permitido quando a loja estiver 
fechada.

Cadastro de condenados  
por estupro

O deputado Delegado Carlos Augusto (PSD) defende 
a criação de um cadastro estadual de pessoas condenadas 
por crime de estupro. Segundo ele, o cadastro será uma 
ferramenta essencial na prevenção de delitos deste tipo no 
estado. A proposta tramita na Alerj em forma de projeto 
de lei.

Escola do Legislativo mantém  
atividades virtuais

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vem mantendo suas ativi-
dades durante a pandemia de coronavírus. As aulas presen-
ciais foram substituídas por palestras e discussões online. 
Dentro desta filosofia, um dos destaques está sendo a série 
Elerj Virtual – Eleições Municipais 2020, com lives de te-
mas relevantes ao pleito eleitoral municipal deste ano.

Regulamentação para locutor  
de ponto de venda

Projeto do vereador Paulo Messina (MDB), em tramita-
ção na Câmara Municipal do Rio, cria uma nova categoria 
profissional, o locutor de ponto de venda é animação, que 
já existia na informalidade. Se a proposta for aprovada, 
os locutores de supermercados e porta de loja precisarão 
de licença para trabalhar, além do pagamento de taxas e 
contribuições.
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Um em dois brasileiros afirma já ter 
compartilhado fake news sem saber

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.647.389/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS
Será realizada eleição no dia 24/11/2020, na sede do Sindicato à Rua Santa 
Luzia, 799 - 8º andar Grs. 802 e 803 para composição da Diretoria, Conselho 
Fiscal, Delegados Representantes na Federação e seus suplentes, devendo 
o registro de chapa ser apresentado na Secretaria do Sindicato, no horário 
de 11:00h às 15:00h, no prazo de 15 (quinze dias), a contar da publicação 
deste aviso e de acordo com o Estatuto do Sindicato. O Edital de Convocação 
encontra-se afixado na Sede desta Entidade. Rio de Janeiro, 09 de Outubro 
de 2020. Eraldo Rosa - Presidente.

Pesquisa realizada pelo 
DFNDR Lab, laboratório 
especializado em seguran-
ça digital da PSafe, anali-
sou o comportamento dos 
brasileiros com relação às 
chamadas fake news. O es-
tudo revela que 75% dos 
entrevistados já foram im-
pactados por notícias falsas, 
e 55% dos respondentes 
repassaram fake news sem 
saber. O número indica que 
um a cada dois brasileiros já 
teria sido um potencial dis-
seminador de notícias fal-
sas, ainda que de forma não 
intencional.

A pesquisa entrevistou 
70.333 brasileiros, usuários 
do aplicativo DFNDRsecu-
rity, em 2020, e as projeções 

utilizam como base o núme-
ro de brasileiros usuários 
do sistema Android no país, 
que seriam 131,1 milhões de 
pessoas.

De acordo com Emilio 
Simoni, diretor do DFN-
DR Lab, os resultados 
da pesquisa destacam os 
meios onde essas fake 
news mais são dissemina-
das:

“Atualmente, os aplicati-
vos de troca de mensagens e 
as redes sociais são a princi-
pal forma de difusão das no-
tícias falsas. A confirmação 
disso aparece em nossa pes-
quisa de forma bastante evi-
dente, quando quase 80% 
dos respondentes afirmam 
que receberam notícias fal-

sas através do WhatsApp e 
Facebook”, aponta.

Outro dado que salta aos 
olhos dos especialistas são a 
forte disseminação de notí-
cias falsas sobre política:

“Um a cada três respon-
dentes afirma já ter sido im-
pactado por fake news sobre 
política e, com a proximida-
de das eleições no Brasil, é 
possível que haja um salto 
neste número nos próxi-
mos dias. A recomendação 
é sempre de que as pessoas 
verifiquem as fontes e não 
acreditem ou repassem notí-
cias sem antes checar a ve-
racidade”, reforça o diretor.

Segundo os participan-
tes da pesquisa sobre fake 
news, o tema saúde tem 

sido o grande alvo dos 
criadores de notícias falsas 
atualmente:

“O tema “saúde” afetou 
mais de 45% dos respon-
dentes, um reflexo claro do 
momento vivido por todo o 
mundo com a pandemia do 
novo coronavírus. Na ânsia 
de ter uma solução rápida 
para o problema tão falado 
e tão sério, as pessoas aca-
bam acreditando cegamente 
nas notícias que recebem. 
Os riscos para esses que 
seguem as fake news sobre 
saúde são muito mais gra-
ves, do que para aqueles que 
acreditam em outros temas, 
podendo até mesmo signifi-
car perigo para a vida”, pon-
tua Simoni.

Apesar da pandemia movimento de 
passageiros aumentará nas rodoviárias

O próximo feriado deve-
rá registrar o maior número 
de passageiros pelas rodo-
viárias nessa retomada ao 
turismo. Segundo a Associa-
ção Brasileira das Empresas 
de Transporte Terrestre de 
Passageiros, as viações já 
operam com 60% da deman-
da regular de passageiros, 
em especial nos trechos de 
maior volume de passagei-
ros.  Desta sexta-feira a 13 
de outubro, pelos principais 
terminais de São Paulo (Tie-
tê, Barra Funda e Jabaqua-
ra), segundo a previsão da 
Socicam, devem passar mais 
de  275 mil passageiros, 
tendo como destinos mais 
procurados as cidades de 
Aparecida do Norte, Rio de 
Janeiro, Curitiba, Belo Hori-
zonte e litoral de São Paulo. 
Pela Rodoviária do Rio (RJ), 
o número deverá ser de 112 
mil passageiros e mais de 4 
mil ônibus programados pe-
las empresas de ônibus. Os 
destinos mais procurados 
pelos cariocas serão as regi-
ões dos Lagos, Serrana e da 
Costa Verde do Estado do RJ 

e cidades de MG, SP e ES. 
Além de todos os investi-

mentos em segurança sanitá-
ria implementados pelas ad-
ministrações dos terminais e 
pelas empresas de ônibus, o 
turista ainda conta com inú-
meros benefícios na compra 
das passagens rodoviárias. 
As viações UTIL e Sampaio, 
que operam as principais li-
nhas rodoviárias do Sudeste 
e do Centro Oeste do país, 
lançaram promoções como 
“compre a ida e ganhe a 
volta” para quem adquire 
as passagens pelos apps das 
empresas (Android e IOS). 
Além disso, ainda estão ofe-
recendo até 60% de desconto 
em alguns destinos na cam-
panha “Mais Rio por Me-
nos”, criada pela Associação 
Brasileira de Hotéis (ABIH) 
para os turistas que visitam 
a cidade do Rio de Janeiro. 
Já as viações 1001, Cometa, 
Expresso do Sul e Catarinen-
se têm descontos de até 30% 
em viagens. Os preços pro-
mocionais também podem 
ser conferidos nos sites das 
companhias.

No Rio de Janeiro, para 
intensificar junto à popu-
lação a importância do uso 
correto da máscara durante 
o embarque e em todo o tra-
jeto de viagem, a Rodoviária 
do Rio e a 1001 promovem 
a campanha “Embarque 
Consciente”. A ação, com 
apoio da ANTT, Secretaria 
Estadual de Transportes e 
Coderte, prevê a realização 
de esquetes teatrais, duran-

te todo o mês de outubro (a 
partir desta semana) nos sa-
lões de embarque, nas plata-
formas e nos guichês. Atores 
interpretam o “coronavírus”, 
“o cidadão protegido”, “o 
passageiro descuidado”, “o 
guarda que aplica a multa” 
entre outros para educar e 
entreter de forma bem hu-
morada quem está na espera 
pelo embarque ou entrando 
nos ônibus.

Dia das Crianças: 27% dos brasileiros  
não devem comprar presente

Neste mês de outubro, 
para entender como será a 
performance do varejo no 
Dia das Crianças, a Associa-
ção Brasileiras de Lojistas 
de Shopping (Alshop) rea-
lizou pesquisa com consu-
midores entre os dias 4 e 7 
de outubro. Foram ouvidos 
4.100 homens e mulheres, 
com idade superior a 18 
anos, para saber se a expec-
tativa dos lojistas em mais 
uma data comemorativa. 
Segundo os dados, 27% dos 
consumidores não preten-
dem comprar presentes nesta 
data comemorativa, enquan-
to 73% pretendem comprar 
algo.

Entre os itens mais pro-
curados estão os brinquedos 
com 49%, seguido de livra-
ria e papelaria com 12%, 
materiais esportivos com 
2%, cosméticos e maquia-
gem com 2% e alimentos e 
bebidas, também com 2%. 
Cerca de 6% dos entrevista-
dos responderam que ainda 
não sabem qual item com-
prar para a celebração da 
data na semana que vem.

Importante frisar que a 
Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce) 

já havia projetado queda de 
15% nas vendas para a data 
se comparado com o mesmo 
período do ano passado.

Além do número que re-
presenta os consumidores 
que não irão comprar, o re-
sultado da pesquisa mostrou 
a expectativa de tíquete mé-
dio de R$ 50 a R$ 100 para 
42% dos entrevistados, se-
guido de 12% que informou 
que deve desembolsar até R$ 
50, mais 7% que se dispõem 
a gastar de R$ 101 a R$ 150, 
assim como aqueles que po-
derão presentear com itens 
acima de R$ 200.

Em relação à forma de pa-
gamento com opções à vista, 
cartão de crédito e boleto foi 
o item mencionado por 42% 
dos entrevistados. Já 29% 
deverão parcelar a compra 
no cartão de crédito ou no 
carnê de loja e 2% farão o 
pagamento com tíquete res-
taurante ou algum tipo de 
vale.

O varejo eletrônico li-
derou a pesquisa como 
plataforma escolhida para 
a compra dos presentes de 
37% dos entrevistados, 
seguido de 22% que deve-
rão se dirigir até os shop-

pings para efetuarem uma 
compra presencial e 10% 
que escolheram as lojas de 
rua.

Outro levantamento, da 
Social Miner, em parceria 
com a Opinion Box, revela 
que a expectativa - e o obje-
tivo - do comércio eletrôni-
co é de faturamento alto em 
2020, assim como em 2019, 
quando o setor chegou ao 
montante de R$ 3 bilhões. 
Se depender dos 62% que 
responderam que querem 
comemorar a data, sendo 
40% deles presenteando, 
a tendência de crescimen-
to nas vendas dos comér-
cios eletrônicos - registrada 
no ano passado e em datas 
comemorativas deste ano - 
deve se consolidar.

Segundo o estudo, 48% 
pretendem presentear os so-
brinhos, 42% os filhos, e 7% 
vão aproveitar para comprar 
presentes para si mesmo - 
ponto de atenção aos comer-
ciantes, que podem aprovei-
tar para fazer promoções de 
produtos para adultos tam-
bém.

Dentre os consumidores 
das classes A e B, 57% pre-
tendem ir às compras, en-

quanto entre as classes C,D 
e E o número cai para 37%. 
E 58% dos que vão presen-
tear alguém já começaram a 
pesquisar itens em oferta.

Entre as categorias que 
devem ser as mais procura-
das, estão: brinquedos, com 
77% das intenções de com-
pra; jogos, com 35%; moda e 
acessórios, com 29%; e ele-
trônicos, com 25%. Dentro 
desses setores, os itens que 
devem ser os queridinhos 
dos que vão presentear, são: 
brinquedos, preferência de 
58% dos respondentes; rou-
pas, 35%; e bonecas ou bo-
necos, 30%; 51% pretendem 
gastar de R$ 50 a R$ 200 em 
presentes. Quanto à forma 
de pagamento, 62% devem 
usar cartão de crédito para 
parcelar as compras, 40% 
cartão de débito para com-
prar à vista, e 38% querem 
comprar no dinheiro.

Neste Dia das Crianças, 
por exemplo, 42% dos con-
sumidores vão preferir com-
prar pela internet e receber 
em casa, e 22% pretendem 
ter uma experiência híbrida, 
transitando pela loja física 
e online antes de efetuar a 
compra.
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NETUNO OFFSHORE LTDA.
CNPJ: 13.520.817/0001-32

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2018 E 2017 (EM MR$)
Balanços patrimoniais Nota 2018 2017

Ativo 51.839.686 2.889.808
Circulante 7.188.435 430.917
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.702.435 39.165
Contas a receber 5 3.668.258 -
Impostos e contribuições a recuperar 6 1.446.292 379.882
Despesas antecipadas 7 - 5.190
Outros 8 285.361 6.680
Partes relacionadas 9 86.088 -
Não circulante 44.651.251 2.458.891
Partes relacionadas 9 - 1.903.218
Imobilizado 10 44.651.251 555.673
Passivo e patrimônio líquido 51.839.686 2.889.808
Circulante 4.733.984 193.185
Fornecedores 11 3.352.566 7.616
Salários e encargos a pagar 12 200.862 47.894
Impostos a recolher 13 159.587 18.938
Provisões Trabalhistas 14 1.012.573 118.737
Partes relacionadas 9 8.396 -   
Patrimônio líquido 15 47.105.702 2.696.623
Capital social 50.951.598 6.821.169
Prejuízos acumulados (3.845.896) (4.124.546)

Demonstrações do resultado Nota 2018 2017
Receita operacional líquida 16 14.641.653 186.784
Custo dos serviços prestados 17 (13.426.918) (65.254)
Lucro bruto 1.214.736 121.530
Despesas operacionais 18 (412.495) (1.861.568)
Despesas com pessoal 18.a (4.073) (741.338)
Despesas administrativas 18.b (16.875) (146.870)
Despesas com prestação de serviços PJ/PF    18.c (214.473) (836.344)
Despesas com depreciação (59.233) (73.213)
Impostos e Taxas (117.842) (63.803)
Despesas e receitas financeiras 19 (459.015) 53.978
Despesas financeiras (574.641) (1.598)
Receitas financeiras 115.626 55.576
Outras receitas e despesas operacionais (64.575) (350.780)
Outras receitas e despesas (61.474) (303.165)
Despesas "não" dedutíveis (3.101) (47.615)
Lucro líquido/Prejuízo por ações do exercício 278.650 (2.036.840)

Demonstrações do resultado abrangente 2018 2017
Resultado líquido do exercício 278.650 (2.036.840)
Outros resultados abrangentes - (5.405)
Resultado abrangente total do período 278.650 (2.042.245)

Demonstrações das mutações  
do patrimônio líquido

Capital 
Social

Lucro/Prejuízos 
acumulados

 
Total

Saldos em 31/12/2016 4.821.169 (2.082.301) 2.738.868
Aumento de Capital 2.000.000 - 2.000.000
Ajuste de exercícios anteriores - (5.405) (5.405)
Prejuízo do exercício - (2.036.840) (2.036.840)
Saldos em 31/12/2017 6.821.169 (4.124.546) 2.696.623
Aumento de Capital 44.130.429 - 44.130.429
Lucro líquido do exercício - 278.650 278.650
Saldos em 31/12/2018 50.951.598 (3.845.896) 47.105.702

Demonstrações do fluxo de caixa 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 278.650 (2.036.840)
Ajustes ao resultado do exercício:
  Depreciação 59.233 73.091
  Ajustes de exercícios anteriores - (5.405)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
  Contas a receber (3.668.257) 335.847
  Impostos e contribuições a recuperar (1.066.410) (16.088)
  Despesas antecipadas 5.190 11.095
  Outros ativos (278.681) 132.707
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
  Fornecedores 3.344.950 (9.148)
  Salários e encargos 152.968 5.219
  Impostos a pagar 140.649 559
  Provisões 893.836 50.937
  Outras Contas a Pagar 8.396 -
  Caixa líquido usado nas atividades operacionais (129.477) (1.458.026)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
  Empréstimos com partes relacionadas 1.817.130 (1.903.218)
  Imobilizado (44.154.812) 48.660
  Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (42.337.682) (1.854.558)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
  Aporte de capital 44.130.429 2.000.000
  Caixa aplicado nas atividades de financiamento 44.130.429 2.000.000
Aumento / Redução de caixa e equivalentes de 
caixa 1.663.270 (1.312.584)
Disponibilidades
Saldo inicial 39.165 1.351.749
Saldo final 1.702.435 39.165
Aumento / Redução de caixa e equivalentes de 
caixa 1.663.270 (1.312.584)

Relatório do Auditor Independente sobre as Dfs.: Aos Administradores da 
Netuno Offshore Ltda., Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as Dfs. 
da Netuno Offshore Ltda. (Empresa), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31/12/18 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados 
abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião 
as Dfs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Netuno Offshore Ltda. em 
31/12/18, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das Dfs.”. Somos independentes 
em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previs-
tos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Concentra-
ção de clientes: Conforme mencionado na nota nº 1, chamamos a atenção 
para o fato da concentração das operações da Companhia e, consequente-
mente, da sua receita, junto ao cliente Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS 
por meio de contratos de prestação de serviços. Essas Dfs. devem ser lidas 
nesse contexto. Nossa opinião não contém modificação relacionada a este as-
sunto. Continuidade Operacional: A Netuno Offshore Ltda. é controlada da 
Marlin Navegação S.A., que utilizou  uma embarcação para integralizar o seu 
capital social. No entanto, cabe ressaltar que a embarcação utilizada foi dada 
em garantia do pagamento das debêntures emitidas pela Controladora e a sua 

Nota Explicativa: 1. Contexto Operacional: A Havila Shipping do Brasil 
atualmente denominada Netuno Offshore Ltda. foi constituída em 15/03/11 
e iniciou suas operações no Brasil em dezembro de 2011. Durante o exer-
cício de 2018, a Netuno Offshore Ltda. teve na Petróleo Brasileiro S.A. seu 
principal cliente. As Dfs. não incluem nenhum ajuste relativo à recuperação e 
classificação dos ativos e passivos uma vez que a administração entende que, 
qualquer necessidade de recursos financeiros para que a Empresa continue 
com o ciclo normal de suas operações será suportada pela atual controladora 
Marlin Navegação S.A.. 

Administrador - Haroldo Luis Varella Cruz - Id. 746173 SSPDF 
Administrador - Rodrigo Vainer - Id. 133095364 IFPR 

Contadora - Andreia Ribeiro de Souza Silva - CRC-RJ 086183/O-7

manutenção na Netuno, para a utilização nas suas operações depende do 
cumprimento, por parte da Marlin, das condições previstas na renegociação 
com o Banco Bradesco S.A..  As Dfs., mencionadas acima, foram preparadas 
no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Empresa. Nossa opi-
nião não está ressalvada em virtude desse assunto. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas Dfs.: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das Dfs. de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de Dfs. livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das Dfs., a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos rela-
cionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das Dfs., a não ser que a administração pretenda liquidar a Em-
presa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das Dfs.. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
Dfs.: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Dfs., tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas Dfs.. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Dfs., 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evi-
dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para 
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficá-
cia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em re-
lação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em re-

lação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas Dfs. ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das Dfs., inclusive as divulgações e se as Dfs. 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. RJ, 15/03/19. Baker Tilly Brasil 
RJ Auditores Independentes - CRC-RJ 005.333/O-0; Paulo Buzzi Filho - 
Contador - CRC-RJ 071.138/O-5.

Volkswagen está em processo 
de mudança de paradigmas
Objetivo da 
fabricante é 
poluir menos

Até o final deste ano os 
planos globais da fabricante 
alemã Volkswagen são am-
biciosos. A marca pretende 
ampliar o projeto de acabar 
com as emissões de car-
bono. O objetivo do grupo 
é figurar numa posição de 
destaque dentro do merca-
do da mobilidade elétrica. A 
marca define esse processo 
como simples e ambicioso. 
“A caminho da mobilida-
de para todos sem emissões 
de carbono”, diz Silke Ba-
gschik, diretora de vendas, 
de marketing e responsável 
pela e-mobilidade do Grupo 
Volkswagen. 

As novas famílias 100% 
elétricas já estão disponí-
veis, mas a fabricante ob-
jetiva investir em carros 
híbridos, por exemplo, para 
reduzir a emissão de carbono 
nos outros segmentos. “Os 
carros elétricos serão melho-
res para o planeta. Estamos 
a construir um ecossistema 
360º, acessível para todos e 
com o objetivo CO2 neutro. 
Estamos no início desse pro-
cesso. Estejam atentos, no 
final do ano haverá novida-
des quanto à energia verde”, 
frisou Silke Bagschik sobre 
a “mobilidade elétrica, uma 

tendência que começa a ser 
de massas”.

A executiva, que conver-
sou com a reportagem do Di-
ário de Notícias de Portugal 
nesta quinta-feira, falou da 
reconstrução do modelo de 
negócio para ganhar o mun-
do com carros para o povo 
sem danos para o ambiente. 
“Afinal Volkswagen signifi-
ca carros para o povo e esse 
é uma boa mensagem para 
trabalharmos todos os dias. 
Fomos os primeiros a em-
penhar-se com as metas [do 
Acordo] de Paris. Significa 
que tivemos de reconstruir o 
negócio”, explica a respon-
sável do Grupo Volkswagen.

O plano de transforma-
ção da carteira de produtos 
assenta no lançamento da 
família de carros elétricos, 
com grande investimento 
em todo o mundo. Mas de-
cidimos ser muito racionais 
para mantermos a mobilida-
de acessível para todos.  “A 
coluna vertebral da nossa 
estratégia é entendermos de 
forma racional que a mobi-
lidade elétrica é a que tem 
mais ganhos energéticos 
entre todas as que podemos 
explorar e pode ser mais fa-
cilmente utilizada em outros 
transportes e não só nos au-
tomóveis”, prossegue.

“E se os carros forem 
atraentes, tanto melhor. São 
melhores veículos e com 
mais ganhos energéticos. 
Trata-se de uma mudança de 

paradigma e esta nova colu-
na vertebral que adotamos 
para acabar com a emissão 
de carbono implicou 33 mil 
milhões de euros de investi-
mentos a nível global para a 
construção de 26 milhões de 
veículos elétricos”, anuncia 
a diretora de vendas e de ma-
rketing do Grupo Volkswa-
gen, cuja família de viaturas 
elétricas assenta nos mode-
los ID.3 e ID.4.

Estímulos

“Todos estes carros come-
çaram numa folha em branco, 
decidimos começar com algo 
de raiz e a base do sucesso 
da primeira vaga está aí. Um 
veículo muito bonito, fácil de 
conduzir e económico. É esta 
fórmula que vai retirar o receio 
às pessoas de aderir aos carros 
elétricos. Como alguém disse 
após a experiência, ‘conduzi 
o carro e senti-me novamente 
um adolescente’”, revela Si-
lke Bagschik.

“Investimos muito na in-
teligência das plataformas 
tecnológicas em que assenta 
a nossa família de carros elé-
tricos, chegando ao ponto em 
que os carros se aperfeiçoem 
a eles próprios. Acabamos por 
nos transformar numa empre-
sa de software para acabar 
com as emissões de carbono”, 
ressaltou a responsável pela 
área de e-mobilidade do Gru-
po Volkswagen.

“Nos interiores, mantive-

mos tudo muito simples e mi-
nimalista, moderno, mas em 
que não são necessários mui-
tos botões. Não vão aparecer 
muitos ecrãs, luzinhas. Há in-
formação que vai aparecer no 
para-brisas, para as pessoas se 
manterem focadas na condu-
ção. E é interessante ver que 
muitas pessoas começam a in-
teragir com o carro através da 
voz. E ele responde. São car-
ros muito espaçosos, dá para 
cruzar as pernas”, apontou 
sobre várias das componen-
tes racionais e modernas de 
que a Volkswagen não abdica, 
como a utilização de materiais 
sintéticos em detrimento dos 
de origem animal, as malas 
volumosas, a ausência de cro-
mados.

Depois, os grandes trun-
fos: autonomia e rapidez 
de carregamento. “Graças 
à maior autonomia e rapi-
dez de carregamento, os 
problemas anteriores já não 
existem Com pequenos car-
regamentos de 30 minutos 
facilmente se chega a auto-
nomias de 1.000 quilôme-
tros”, destaca a responsável 
da Volkswagen.

“Começamos a investir 
no sistema de carregamen-
to rápido Ionity. Temos 
hardware de carregamento 
próprio e reduzimos bas-
tante os preços, em cerca 
de 50%. Na Alemanha, por 
exemplo, custa 380 euros e 
é compatível para todos os 
utilizadores.

Marfrig está no radar nos analistas
Os frigoríficos seguem 

no radar dos analistas, 
com os papéis da Marfrig 
concentrando as recomen-
dações no segmento para 
outubro, de acordo com 
acompanhamento feito pelo 
UOL Economia+ com oito 
instituições. A companhia, 
que é a segunda maior pro-
dutora de carne bovina do 
mundo, figura em metade 
dos portfólios analisados 
no período. 

A Marfrig é uma das 

maiores companhias de 
alimentos à base de pro-
teína animal do mundo, 
fundada em 2000. Sua 
plataforma operacional 
diversificada e flexível é 
composta por 50 unidades 
produtivas, comerciais e 
de distribuição instaladas 
em doze países em quatro 
continentes.

As ações da empresa fo-
ram incluídas em outubro nas 
indicações feitas pelas cor-
retoras Mirae e Necton. Em 

julho, a Marfrig anunciou a 
emissão de R$ 250 Milhões 
em debêntures não conver-
síveis em ações com ven-
cimento em julho em 2022. 
A empresa também anunciou 
na segunda-feira (5) que 
acertou a compra de 100% 
da produtora argentina de 
carnes para hambúrgue-
res Campo del Tesoro, por 
US$ 4,6 milhões. Em co-
municado, a Marfrig expli-
cou que a empresa adquirida 
tem uma fábrica em Pilar, 

província de Buenos Aires, 
com capacidade para proces-
sar cerca de 15 mil toneladas 
por ano.

“Para a Marfrig, essa tran-
sação fortalece seu portfólio 
de produtos de maior valor 
agregado e está em linha 
com seu plano estratégico 
de crescimento”, afirmou a 
companhia, que tem capaci-
dade total de 54 mil tonela-
das por ano de hambúrgue-
res na Argentina e é líder do 
segmento no mundo.

Banco chinês tem 1,1 
trilhão de iuanes em 
empréstimos pendentes

O Banco Minsheng da 
China registrou 1,1 trilhão 
de iuanes (US$ 161,52 
bilhões) de empréstimos 
pendentes para empresas 
privadas nos primeiros oito 
meses de 2020, de acordo 
com dados do banco. Os 
empréstimos financeiros 
inclusivos do banco para 
micro e pequenas empresas 
atingiram 365,46 bilhões 
de iuanes, subindo 12,24% 
em termos anuais, segundo 
a agência Xinhua.

As médias taxas de em-
préstimo ficaram em 5,98%, 
queda de 0,57 ponto percen-
tual em comparação com 
as taxas médias registradas 
em 2019. Zheng Wanchun, 
presidente do banco, disse 
que a instituição fortaleceu 
o apoio a empresas privadas 
e de pequeno e micro porte 
este ano face à epidemia da 

Covid-19, tomando várias 
medidas para aumentar a en-
trada de crédito, simplificar 
os procedimentos, melhorar 
os serviços online e impul-
sionar a eficiência de em-
préstimos.

Segundo ele, as empre-
sas privadas e de pequeno e 
micro porte, principalmente 
no setor de serviços e na in-
dústria de manufatura tradi-
cional, são mais vulneráveis 
ao impacto da epidemia da 
Covid-19.

“As instituições financei-
ras devem tomar a iniciativa 
para melhorar seus siste-
mas e mecanismos internos, 
como a alocação de recursos 
e a avaliação de riscos, para 
aprimorar suas capacidades 
de serviços financeiros e fa-
zer o melhor para ajudar as 
empresas a superarem as di-
ficuldades”, acrescentou.

Golpe: cadastro do Pix é isca de 
sites falsos para roubar dados

Um golpe envolvendo o 
Pix, novo modelo para pa-
gamentos eletrônicos do 
Banco Central, tomou as 
redes nesta semana em que 
foi liberado o cadastro para a 
chave do novo serviço. Cri-
minosos se aproveitaram da 
adesão por bancos em todo o 
Brasil, para aplicar golpes de 
phishing e roubar dados pes-
soais de vítimas.

Engenheiros da ISH 
Tecnologia, que está há 24 
anos no mercado de segu-
rança de dados brasileiro, 
detectaram domínios falsos 
com o termo “pix”, o que 
mostra a intenção de ciber-
criminosos de usar a novi-
dade como isca para aplicar 
golpes. Site assim, criados 
para ataques cibernéticos, 
muitas vezes são comparti-
lhados pelas pessoas como 
se fossem confiáveis, o 
que é o mais preocupante, 
comenta o diretor de Ino-
vação da ISH Tecnologia e 
especialista em segurança 
de dados, Allan Costa.

“Na maioria das vezes, 
os golpes acontecem no 
compartilhamento de algum 
link, com nosso próprio con-
sentimento, por e-mail ou 
por WhatsApp”, diz Allan. 
O WhatsApp está presente 
em 99% dos smartphones 
do país. “O brasileiro confia 
no WhatsApp. O que chega 
por mensagem, as pessoas 
tendem a acreditar que é le-
gítimo”, explica o diretor de 
inovação da ISH.

Ataques

Durante a pandemia, os 
golpes cibernéticos cres-
ceram significativamente. 
Com o Pix, haverá mais 
uma onda de ataques. “A 
gente tem observado, nos 
nossos centros de operação 
de segurança, um aumen-
to de 300% nos incidentes 
de segurança nos meses de 
pandemia. Sempre usan-
do palavras de assuntos do 
momento. Antes, Covid e 
coronavírus, e agora o pix”.
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NETUNO OFFSHORE LTDA
CNPJ: 13.520.817/0001-32

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/19 E 2018 (EM MR$)
Balanço Patrimonial Nota 2019 2018

Ativo 60.155 51.840
Circulante 6.249 7.188
Caixa e Equivalentes de caixa 4 1.557 1.702
Contas a receber 5 2.002 3.668
Impostos a Recuperar 6 1.269 1.446
Outros Valores a Receber 7 1.421 285

Não Circulante 53.906 44.737
Contas a receber 5 4.633 -
Partes Relacionadas 8 8.060 86
Imobilizado 9 41.213 44.651

Passivo e patrimônio líquido 60.155 51.840
Circulante 5.893 4.734
Fornecedores 10 382 3.353
Arrendamento a Pagar - Partes Relacionadas 11 3.899 -
Obrigações Sociais e Trabalhistas 12 418 1.213
Impostos a Recolher 13 1.194 160
Outras Contas a Pagar 8 - 8

Não Circulante 21.077 -
Arrendamento a Pagar - Partes Relacionadas 20.591 -
Partes relacionadas - Netuno 8 486 -

Patrimônio Líquido 14 33.185 47.106
Capital social 50.952 50.952
Prejuízos Acumulados (17.767) (3.846)

Demonstração do Resultado Nota 2019 2018
Receita de serviços 15 26.393 14.642
Custos com Serviços Prestados 16 (16.377) (13.427)

Lucro bruto 10.016 1.215
Despesas operacionais 17 (1.066) (412)
Despesas de Pessoal 17a (1) (4)
Despesas Administrativas e Gerais 17b (807) (17)
Serviços contratados 17c (126) (214)
Despesas Tributárias (73) (118)
Depreciação e Amortização (59) (59)

Prejuízo / Lucro operac. antes do resultado financeiro 8.950 802
Resultado financeiro líquido 18 (480) (459)
Receitas Financeiras 77 116
Despesas Financeiras (50) (575)
Juros do Arrendamento (449) -
Variação Cambial (58) -

Outras despesas e receitas (20.135) (65)
Despesa com Impairment 19 (19.852) -
Outras receitas e despesas (283) (65)

Lucro líquido / Prejuízo antes do IR e CS (11.665) 279
Imposto de Renda e Contribuição Social (2.256) -

Lucro líquido/ Prejuízo do exercício (13.921) 279

Demonstração dos Resultados Abrangentes 2019 2018
Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício (13.922) 279
Outros resultados abrangentes - -
Total do Resultado abrangente do Período (13.922) 279

Demonstração das Mutações nas contas do Patrimônio
Capital Social Prejuízos acumulados Total

Saldos em 31/12/2017 6.822 (4.125) 2.697
Aumento de Capital 44.130 - 44.130
Lucro líquido  do exercício - 279 279
Saldos em 31/12/2018 50.952 (3.846) 47.106
Prejuízo  do exercício - (13.921) (13.921)
Saldos em 31/12/2019 50.952 (17.767) 33.185

Demonstração do fluxo de caixa 2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro / Prejuízo líquido do exercício (13.921) 279
Ajustes ao resultado do exercício:
Juros e variação cambial sobre arrendamento 513 -
Impairment Embarcação Leblon 19.852 -
Depreciações 8.325 59

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a Receber (2.967) (3.668)
Impostos e Contribuições a Recuperar 177 (1.066)
Outros Valores a Receber (136) (273)

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores a Pagar (2.971) 3.345
Obrigações Sociais e Trabalhistas (795) 153
Impostos e Contribuições a Recolher 1.034 141
Provisões - 894
Outras contas a pagar (8) 8

Caixa gerado pelas atividades operacionais 9.104 (129)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Mútuo com partes relacionadas (ativo) (8.974) 1.817
Aquisição (Baixa) de Imobilizado e Intangível 401 (44.155)

Caixa aplicado nas atividades de investimentos (8.573) (42.338)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aporte de capital - 44.130
Pagamento de arrendamento (1.162) -
Mútuo com partes relacionadas (Passivo) 486 -

Caixa aplicado nas atividades de financiamento (676) 44.130
Aumento / Redução de caixa e equivalentes de caixa (145) 1.663
Disponibilidades
Saldo inicial 1.702 39
Saldo final 1.557 1.702
Aumento / Redução de caixa e equivalentes de caixa (145) 1.663

Nota Explicativa: 1. Contexto Operacional: A Havila Shipping do Brasil atu-
almente denominada Netuno Offshore LTDA. foi constituída em 15/03/11 e 
iniciou suas operações no Brasil em dezembro de 2011. Durante o exercício 
de 2019, a Cia. teve na Petróleo Brasileiro S/A. seu principal cliente. As DFs. 
não incluem nenhum ajuste relativo à recuperação e classificação dos ativos 
e passivos uma vez que a administração entende que, qualquer necessidade 
de recursos financeiros para que a Empresa continue com o ciclo normal 
de suas operações será suportada pela atual controladora Marlin Navegação 
S.A. Em 2020, a administração da empresa, visando reverter os resultados 
adversos de exercícios anteriores, projetou um trabalho em melhoria de per-
formance e reestruturação, desenvolvido internamente. O projeto consiste na 
revisão das áreas financeira, operacional, comercial, técnica e de recursos 
humanos, fazendo análises contínuas e detalhadas das operações em busca 
de melhorias na eficiência das práticas operacionais. Como resultado, preve-
mos para 2020 um aumento substancial na eficiência das embarcações, que 
irá gerar um incremento em torno de 11% na receita líquida. No que tange 
ao OPEX das embarcações, como produto da revisão da área técnica, nossa 
previsão é de redução de 12% dos custos operacionais no período. Um fator 
macroeconômico que também contribuirá para alcançarmos melhores indica-
tivos, é a previsão de alta do dólar estimada para 2020, tendo em vista que 
50% dos nossos contratos são indexados em moeda estrangeira.

Administrador - Hensel da Silva Gonçalves - id. 20.36234.0 - CRA/RJ 
Administrador - Rodrigo Vainer - Id. 133095364 IFPR 

Contadora - Andreia Ribeiro de Souza Silva - CRC-RJ 086183/O-7
Relatório do Auditor Independente sobre as DFs.: Aos Administradores 
da Cia. RJ - RJ. Opinião: Examinamos as DFs. da Cia. (Empresa), que com-
preendem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos 
do assunto descrito no § base para opinião com ressalva, as DFs. acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Cia. em 31/12/19, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião 
com ressalva: Conforme descrito na nota explicativa nº 7, em 31/12/19, a 
Empresa reconheceu na rubrica outras contas a receber, no ativo circulante, 
o montante de R$1.000 mil decorrente de operações entre empresas do gru-
po, cuja negociação ainda está em andamento. Em função do atual status, 
não pudemos concluir sobre o referido saldo e classificação na data base. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do 

auditor pela auditoria das DFs.”. Somos independentes em relação à Em-
presa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Concentração de clientes: 
Conforme mencionado na nota explicativa n° 1, chamamos a atenção para 
o fato da concentração das operações da Empresa e, consequentemente, 
da sua receita, junto ao cliente Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás por meio 
de contratos de prestação de serviços. Essas DFs. devem ser lidas nesse 
contexto. Nossa opinião não contém modificação relacionada a este assun-
to. Responsabilidades da administração pelas DFs.: A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs. de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs. livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das DFs., a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das DFs., a não ser que a administração preten-
da liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis 
pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela super-
visão do processo de elaboração das DFs.. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das DFs.: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as DFs., tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor-
ções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs.. Como parte 
da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo pro-
fissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas DFs., independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 

objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a ra-
zoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou con-
dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas DFs. ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as DFs. representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. RJ, 20/05/20. Baker Tilly Brasil RJ Auditores In-
dependentes - CRC-RJ 005.333/O-0. Sheila Conrado - Contador - CRC-RJ 
086.265/O-4.

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 Conces-
sionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, respec-
tivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem para a AGD, nos termos do Art. 124, 
§1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláu-
sula XI do “Instrumento Particular de Escritura 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 de Transpor-
te Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), 
a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cis-
co 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 da AGD, no âm-
bito 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 de Agravo 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 decor-
rentes dos Processos da Supervia, tendo em vista o cumprimento, pelo Agente 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 qual-
quer medida judicial ou extrajudicial relacionada à Emissão; e (iii) Autorização para que a 
Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem todos os atos necessários ao cumprimen-
to 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 disponibili-
zado 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 documen-
to equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação 
legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante 
legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) 
com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos do Debenturista. RJ, 08/10/20. Pentágono S.A. DTVM.

POSEIDON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 19.560.759/0001-57 - NIRE 33.300.310.771

Ata de AGE em 29/09/20. 1. Data, Hora e Local: Em 29/09/20, às 
11h, na sede da Poseidon Participações S.A. (“Cia.”) localizada na 
Praça Floriano 19, sala 1401, Centro/RJ. 2. Presença e Convocação: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo, 
portanto, dispensada a convocação prévia nos termos do § 4º, do art. 124 
da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Presidente: Hensel da Silva 
Gonçalves; Secretário: Rodrigo Vainer. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
(i) a redução do capital social da Cia.; (ii) na hipótese de o item (i) da 
Ordem do Dia ser aprovado, a correspondente modificação do Estatuto 
Social da Cia.; e (iii) a autorização para que a Cia. tome todas as medidas 
estritamente necessárias para formalizar as deliberações aprovadas nesta 
AGE. 5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, os 
acionistas aprovaram, por unanimidade de votos: 5.1. Reduzir o capital 
social da Cia. no valor de R$ 24.997.100,00, mediante o cancelamento de 
24.997.100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas 
pelo Fundo de Investimento em Participações Brasil Petróleo 1 e pelo 
Fundo de Investimento em Participações Brasil Petróleo 2, no âmbito 
da AGE da Cia. realizada em 23/02/15 e pendentes de integralização 
(“Ações”), por julgarem ser excessivo o atual capital social da Cia. em 
relação ao desenvolvimento de suas atividades atuais e futuras, nos 
termos do art. 173 da Lei das S.A., passando o capital social da Cia. de R$ 
200.000.000,00 para R$ 175.002.900,00. 5.2. Tendo em vista que as Ações 
ainda não haviam sido integralizadas, a redução de capital ora aprovada 
não resultará na devolução de quaisquer valores para os acionistas. 5.3. 
Em razão da deliberação acima aprovada, o caput do Art. 5º do Estatuto 
Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital 
social subscrito e totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, 
é de R$ 175.002.900,00, dividido em 175.002.900 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal.” 5.4. Aprovar a reforma e a consolidação 
do Estatuto Social da Cia., que passará a vigorar com nova redação na 
forma do Anexo I à presente ata. 5.5. Autorizar a Cia. e seus diretores 
a tomar todas as medidas estritamente necessárias para formalizar as 
deliberações aprovadas nesta AGE, incluindo o cancelamento das Ações 
no Livro de Registro de Ações Nominativas da Cia.. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada 
pela unanimidade dos acionistas da Cia.. 7. Assinaturas: Mesa: Hensel 
da Silva Gonçalves - Presidente; Rodrigo Vainer - Secretário. Acionistas 
presentes: Fundo de Investimento em Participações Brasil Petróleo 1 
(p. Mantiq Investimentos Ltda. e Mare Investimentos Ltda.) e Fundo de 
Investimento em Participações Brasil Petróleo 2 (p. Mantiq Investimentos 
Ltda. e Mare Investimentos Ltda.). RJ, 29/09/20. Hensel da Silva Gonçalves 
- Presidente, Rodrigo Vainer - Secretário.

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.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
à AÉDILA AGUIAR AMENDOEIRA e à LEONARDO OLIVEIRA DA
ROCHA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da
Ação de Execução (Processo nº 0019817-33.2009.8.19.0001)
proposta por ANTONIO DE PAIVA ALMEIDA contra AÉDILA AGUIAR
AMENDOEIRA e LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, na forma abai-
xo: O DR. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz de Direito da
Vara acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos
dias 15.10.2020 e 22.10.2020, às 12:45 horas, no Átrio do Fórum,
à Av. Erasmo Braga, nº 115 – 5º Andar (hall dos elevadores da
Lâmina Central) – Castelo/RJ., e simultaneamente através do
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido
o Apartamento 201, do edifício situado na Rua Dona Francisca,
nº 07 – Engenho Novo/RJ.- Avaliação: R$ 367.048,93 (trezentos e
sessenta e sete mil, quarenta e oito reais e noventa e três centa-
vos).- O edital na íntegra está afixado no Átrio do Fórum, nos
autos acima, no site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sin-
dicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro
www.sindicatodosleiloeiros.com.br.

LFTs registram a primeira queda 
mensal de preço em 18 anos
Para o BC aumento 
dos prêmios coloca 
país em risco fiscal

Em apresentação para o 
evento Itaú LatAm Day, o 
presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, mos-
trou nesta quinta-feira pessi-
mismo sobre os efeitos do au-
mento recente do prêmio em 
Letras Financeira do Tesouro 
(LFTs), que são títulos públi-
cos pós-fixados. Ele destacou 
o risco fiscal no país.

Considerados importantes 
para a indústria de fundos de 
renda fixa, quanto para serem 
utilizadas como garantia em 
operações com derivativos, as 
LFTs fecharam setembro com 
a primeira queda mensal no 
preço em 18 anos, com recuo 
de 0,27% conforme o índice 
IMA-S da Anbima. Em ou-
tubro até agora, o recuo das 
LFTs foi de 0,43%.

Esse título pós-fixado sig-
nifica dizer que a rentabili-
dade é determinada pela taxa 
básica de juros (a Selic). Ou 

seja, o papel vai acompanhar 
a variação do juro diaria-
mente. Segundo a apresen-
tação, esses papéis, já vistos 
como os de menor risco na 
renda fixa, têm sido pouco 
procurados pelos investido-
res uma vez que os juros bá-
sicos estão baixos. Também 
têm sofrido deságio acentu-
ado do último mês para cá.

Campos Neto apresentou 
um gráfico mostrando a ele-
vação dos prêmios de mea-
dos de setembro em diante, 
com a continuação do mo-
vimento neste início de ou-
tubro. Conforme a Reuters, 
ainda mencionando o risco 
fiscal, Campos Neto chamou 
atenção, em outro gráfico, 
para o aumento da diferença 
das taxas de juros de cinco 
anos do Brasil com relação a 
outros países emergentes.

Na quarta-feira, o presi-
dente do BC já havia men-
cionado, em entrevista à 
rádio Jovem Pan, que a tra-
jetória da curva de juros no 
Brasil está muito ligada à 
percepção de estabilidade 
fiscal, que tem sido coloca-
da em xeque em meio a in-
definições sobre o financia-

mento de um novo programa 
de transferência de renda a 
partir do ano que vem e seu 
enquadramento na regra do 
teto de gastos.

Campos Neto disse à rá-
dio que tem conversado com 
o governo sobre a dinâmica 
recente da dívida, com a ava-
liação de que o aumento re-
cente dos prêmios em títulos 
curtos faz parte de um dese-
quilíbrio “muito perigoso”.

“Começou a ter uma per-
cepção no mercado que a 
necessidade de rolagem de dí-
vida era muito alta. Isso pres-
siona o prêmio desses títulos 
de dívida, faz com que as ta-
xas de juros futuras comecem 
a subir. O governo reage en-
curtando um pouco a dívida, 
depois os próprios papéis de 
dívida mais curta começam 
também a ter um prêmio e 
isso gera uma disfuncionali-
dade”, afirmou ele à rádio.

“Nós (do BC) somos a 
parte monetária e cambial da 
equação, mas a gente sempre 
tem uma interação com o go-
verno no sentido de alertar que 
isso é um equilíbrio, ou é um 
desequilíbrio, melhor falando, 
muito perigoso”, acrescentou.

Susep aprova convenção de 
interoperabilidade de seguros

A Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) 
aprovou nesta quinta-feira 
a minuta de convenção que 
garantirá a interoperabilida-
de do Sistema de Registro de 
Operações (SRO), ou seja, 
a partir desta quinta-feira as 
registradoras credenciadas e 
homologadas deverão entre-
gar uma plataforma integra-
da de supervisão do mercado 
de seguros.

Tal plataforma será tam-
bém responsável pela uni-
cidade e portabilidade das 
apólices. A B3, devidamente 
credenciada e homologa-
da pela Susep, em conjunto 
com as demais registrado-
ras, é uma das signatárias da 
Convenção.

De acordo com Vinicius 
Brandi, diretor da Susep, 
destaca o empenho do corpo 
técnico da Susep, o diálogo 
com as empresas do setor e 
com as registradoras como 
fatores que ajudaram a au-
tarquia a viabilizar a conven-
ção num tempo recorde. “A 

celebração da convenção é 
uma etapa fundamental para 
o projeto do SRO. O texto 
final foi construído a partir 
de um debate amplo entre 
registradoras e participantes 
do mercado, e contou com a 
atuação decisiva da Susep na 
coordenação dos trabalhos”, 
ressalta.

Um dos objetivos do SRO 
é implementar a apólice ele-
trônica no Brasil e acelerar 
o processo de digitalização 
dos contratos de seguros, 
tornando o processo mais 
ágil, transparente e com cus-
tos menores. Segundo Ica-
ro Demarchi Araujo Leite, 
superintendente de Seguros 
da B3, o desenvolvimento 
do documento contou com a 
participação de todo o mer-
cado securitário, o que ga-
rantiu a entrega em tempo 
recorde.

“Concluímos a minuta 
em menos de dois meses 
desde a primeira reunião do 
grupo de registradoras e a 
Susep. Da parte da B3, es-

tamos muito confiantes de 
que um passo importante 
foi dado para evoluirmos 
com a entrega do Sistema 
de Registro de Operações 
da Susep. Todas as regis-
tradoras atuaram de forma 
bastante atenta e dedicada 
para atender todas as de-
mandas regulatórias, além 
de atender os interesses 
das seguradoras. Da mes-
ma forma, estamos parti-
cipando de um momento 
histórico para a evolução 
do mercado securitário”, 
comentou o superintenden-
te da B3.

Além do registro de apó-
lices, a B3 está trabalhando, 
junto ao mercado segurador, 
para entregar uma platafor-
ma completa de produtos 
e serviços que auxiliem os 
participantes no cumprimen-
to de demandas regulatórias 
e que, do lado do regulador, 
contribua com o processo 
de supervisão e diminua os 
custos de observância para o 
mercado como um todo.
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