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INPC vai a 3,89%
e deve elevar
reajuste do salário
mínimo
O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), que
mede a inflação oficial do país,
registrou 0,64% em setembro deste ano, taxa superior ao 0,24% de
agosto. Em setembro de 2019, o
IPCA havia tido deflação de 0,04%.
Esta é a taxa mais elevada para
setembro desde 2003 (0,78%). Com
o resultado, o IPCA acumula inflação de 1,34% no ano e de 3,14% em
12 meses, segundo o IBGE.
Segundo o IBGE, o grupo de despesas com alimentação e bebidas
teve uma alta de preços de 2,28%
em setembro e foi o principal responsável pela inflação oficial no
mês. A alta dos alimentos foi maior
do que a observada em agosto, de
0,78%.
O IPCA surpreendeu o mercado
financeiro. “O cenário inflacionário está pressionado em direção
ao final”, analisou Felipe Sichel,
estrategista-chefe do Banco Digital
Modalmais. “As medidas de núcleo
[da inflação] ainda mostram espaço
para política monetária estimulativa, mas os riscos fiscais no horizonte podem, evidentemente, reverter
de forma rápida este cenário”, completou.
Para os que ganham menos, o
cenário foi ainda pior. O Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), que mede a inflação para
famílias brasileiras com renda até
cinco salários mínimos, teve alta de
preços de 0,87% em setembro, acima do 0,36% em agosto. É o maior
índice para um mês de setembro
desde 1995 (1,17%).
De acordo com o IBGE, o INPC
passou a acumular taxas de 2,04% no
ano e de 3,89% em 12 meses. O índice reajusta as aposentadorias e também o salário mínimo. Na proposta
de Orçamento enviada pelo Governo
Federal ao Congresso, o INPC do
ano foi estimado em 2,09%.
Em setembro, os produtos alimentícios subiram 2,63%, bem acima da taxa de agosto (0,80%). Já os
não alimentícios apresentaram alta
de preços de 0,35%, também acima
da taxa de agosto (0,23%), medidos
pelo INPC.
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15 milhões retornarão à
pobreza com fim do auxílio

Acidentes de
trabalho no
Brasil ficaram
mais graves

Marcelo Casal Junior/ABr

Renda do trabalho
teve uma queda
igualmente
espetacular,
afirma FGV
A renda básica emergencial contribuiu para a queda temporária da
pobreza no Brasil, segundo o estudo Covid, Classes Econômicas
e o Caminho do Meio: Crônica da
Crise até Agosto de 2020, divulgado pelo Centro de Políticas Sociais
da Fundação Getulio Vargas (FGV
Social).
O fim do auxílio poderá devolver à pobreza os 15 milhões de
brasileiros que deixaram a situação
até agosto de 2020, uma queda de
23,7%. A comparação é feita com

Governadora que
quase foi morta
acusa Trump de
incitar terror
A governadora de Michigan,
Gretchen Whitmer, acusou o presidente Donald Trump de “incitar o
terror doméstico”. Uma organização criminosa com 13 homens foi
desbaratada pelo FBI na quinta-feira, acusados de um plano para sequestrar a governadora democrata.
Ainda na quinta à noite, Trump
postou uma série de tweets agressivos que insinuavam que a culpa era
de Whitmer e afirmava que ela deveria agradecer a ele, o presidente,
pela ação do FBI.
Os homens, membros de uma
milícia de extrema-direita, discutiram a explosão de uma ponte para
sequestrar a governadora. Posteriormente, desenvolveram um plano para matar Whitmer na porta de
sua casa, segundo o FBI.
Nesta sexta-feira, o candidato
democrata à presidência, Joe Biden, acusou Trump de “dar oxigênio ao preconceito e ódio que vemos em marcha em nosso país”.
No debate com Biden, na semana anterior, Trump se negou a
condenar grupos de supremacistas
radicais, como o Proud Boys.

os dados fechados de 2019. De
acordo com a definição usada pela
FGV, a pobreza é caracterizada pela
renda domiciliar per capita de até
meio salário mínimo (R$ 522,50).
“As transferências oficiais emergenciais caem à metade agora e
desaparecem em 31 de dezembro
quando teremos meia população da
Venezuela de volta à velha pobreza
apenas pelo fim do efeito-auxilio,
fora novos programas sociais e as
cicatrizes trabalhistas de natureza
mais permanente abertas pela crise”, avisa o FGV Social.
Segundo o coordenador da pesquisa, Marcelo Neri, apesar de o
país ainda registrar 50 milhões de
pobres após esta queda, este é o nível mais baixo de toda a série estatística.
Por outro lado, o grupo com
renda acima de dois salários mínimos per capita perdeu 4,8 milhões
de pessoas em plena pandemia.
Ambos os movimentos, aliados ao

crescimento populacional do período (1,6 milhão), impulsionam o
contingente intermediário compreendido entre os dois intervalos. O
miolo da distribuição de renda tupiniquim cresceu em cerca de 21,4
milhões de pessoas, quase meia população Argentina.
“Houve uma queda de renda de
20%. O índice de Gini teve um aumento muito forte, que é o índice de
desigualdade. A renda do trabalho
da metade mais pobre caiu 28%.
Então guarda um certo paradoxo na
pesquisa. As rendas de todas as fontes tiveram um aumento espetacular,
principalmente na base da distribuição, enquanto a renda do trabalho,
que deveria ser a principal renda das
pessoas, teve uma queda igualmente
espetacular, especialmente também
na base da distribuição. O que explica esse paradoxo é a atuação do
auxílio emergencial, que atingiu no
seu pico com 67 milhões de brasileiros”, explica Neri.
CC

Embora o número de acidentes
de trabalho no país não tenha aumentado, ficando na média anual
de 750 mil, o tempo do afastamento do trabalho por doença e acidentes cresceu. Para chegar a esta
conclusão, o pesquisador da UNB
e assessor da Federação dos Trabalhadores do Ramo Químicos da
CUT (Fetquim-CUT SP), Remígio
Todeschini, analisou os dados do
FAP que incidem sobre a cobrança do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) pago pelas empresas
à União de acordo com o número
de acidentes, doenças e períodos
de afastamentos de seus trabalhadores.
O valor a ser pago pode variar
para cima ou para baixo dependendo dos índices de gravidade do setor que elas atuam, divididos com
pontuação 1 (risco leve); 2 (risco
médio) e 3 (risco grave). Segundo
o pesquisador, das 1.332 classes
econômicas em que as empresas
são divididas no Brasil, 324 (que
representam 154 mil empresas)
terão cobrança do Fator Acidentário de Prevenção até em dobro em
relação ao risco, de acordo com a
portaria do Ministério da Economia, divulgada em 30 de setembro
deste ano.
Isto significa que nesses setores
aumentou o tempo que os trabalhadores ficaram afastados, caracterizando que as doenças e os acidentes que estão ocorrendo são mais
graves.
“Na medida em que se reduz
o quadro de trabalhadores há sobrecarga de trabalho para aqueles
que ficam e, por medo de perder o
emprego, eles aguentam o assédio
moral, com consequências na saúde. A crise econômica também é
um incentivador da gravidade dos
acidentes”, afirma Todeschini, explicando uma daz possíveis razões
da elevação.
Outro ponto criticado pelo pesquisador é a mudança no cálculo
do FAP. Em 2003, os trabalhadores
conseguiram que a cobrança seria
individualizada, por empresa. Só
que na reforma Trabalhista de Michel Temer, foi retirado o cálculo
de toda a acidentalidade sem afastamento das CATs, dos acidentes
de trajeto e foi diluída a cobrança
nas grandes empresas, que podem
pagar por filial. “Isto beneficiou
escandalosamente os grandes bancos, onde a cobrança do FAP foi
diminuída entre as 50 mil filiais
bancárias com bonificação. Ou
seja, um FAP menor”, explica o
pesquisador da UnB.
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Opinião

Desafios de reformulação da Defesa brasileira
Posto o panorama descrito nos artigos anteriores,
percebe-se que o orçamento
proposto pelo Ministério da
Defesa é até mesmo limitado
ante os desafios apresentados, tanto à soberania quanto
à competitividade tecnológica nacional. Como se evidencia, muito mais do que
grandes exércitos, o futuro
próximo será uma corrida de
parques tecnológicos nacionais provendo equipamentos
de ponta às respectivas forças de defesa.
Ante esta realidade, seria
perfeitamente lícito imaginar que as Forças Armadas
recebessem um orçamento
adequado para lidar com
esse amplo desafio, sendo
que tais valores serviriam
igualmente para potencializar o conjunto da economia
brasileira. Embora o país,
atualmente, esteja em crise
econômica, tal orçamento
poderia ser gradualizado
no decorrer dos anos, e até
mesmo suplementado.
Contudo, para além das
barreiras econômicas a serem enfrentadas, existem
dificuldades de ordem bem
maior na estrutura das Forças Armadas e na política
de defesa, que devem ser
adequadamente analisadas
nesta próxima etapa. Como
escreveu o estrategista militar chinês Sun Tzu (500
a.C) “conheça o outro e a
ti mesmo”. Ou seja, pouco
servirá ao país analisar os
desafios globais sem mirar
igualmente sobre as atuais
capacidades.
Como é normal nos grandes aparatos burocráticos,
sejam estes estatais ou privados, os sintomas pontuais
dos ventos da mudança muitas vezes são percebidos por
setores dessas organizações,
mas a instituição em seu
conjunto permanece imóvel.
No caso militar, os sintomas
da pseudomodernidade aparecem como um drone a ser
adquirido por uma força, ou
um satélite por outra. Contudo, a dimensão da magnitude do movimento em
curso em nenhum momento
é articulada em um conjunto
coerente.

O exemplo dos aliados
nos primórdios da Segunda
Guerra é novamente útil.
Os ingleses inventaram o
tanque, e os franceses o
possuíam em número maior
e com mais qualidade que
os de uso alemão, mas não
possuíam o modelo mental
para os empregar adequadamente.
Neste sentido, quando se
analisa detalhadamente o
texto da Política Nacional
de Defesa e da Estratégia
Nacional de Defesa, percebe-se que a dimensão dada
à atual corrida tecnológica
envolvendo redes cibernéticas, telefonia 5G, computação quântica, inteligência
artificial, big data e a apoteose de tais processos com
o advento da singularidade
tecnológica não existem enquanto um conjunto articulado.
O mesmo fenômeno pode
ser percebido com nitidez
no planejamento estratégico
2020-2040 publicado pela
Marinha brasileira. Dada a
dimensão temporal envolvida, uma grande parcela do
cenário futuro deveria estar
refletindo mudanças significativas, como o surgimento
de uma força nacional de
drones submarinos, articulados com as IA das outras
forças de defesa, por exemplo.
Todavia, nos referidos
documentos, verifica-se tão
somente a acomodação dos
projetos iniciados em torno de 2004. As Forças se
mantêm com a organização
quase inalterada, permanecendo também com sua
estrutura atual de plano de
gastos, em que a ausência
de recursos para o crucial
investimento tecnológico é
secundada pela prioridade
absoluta dada à folha de pagamento.
Neste sentido, para além
da percepção do papel crucial deste novo tipo de desenvolvimento tecnológico,
a temática gastos com despesas de pessoal talvez se
constitua como a principal
contradição da capacidade
militar em se adequar à nova
realidade e, por conseguinte,

estar apta a auxiliar a nação
na preparação para esse novo
contexto tão preocupante.
Adentrando essa questão,
percebe-se que de 2014 a
2019 a defesa brasileira gastou entre 74% e 81% de seus
recursos no pagamento de
salários do pessoal da ativa
e da reserva, bem como pensões por morte. Na medida
em que não sejam computadas tais pensões, as despesas
oscilam em torno de 70%
dos gastos totais, o que faz
com que o país supere com
folga Canadá, Dinamarca,
Alemanha, França, Polônia,
Turquia, Estados Unidos e
Reino Unido. Cabe salientar
que todas estas nações compõem a Otan e estão envolvidas em conflitos, seja no
Oriente Médio, Afeganistão
ou África.

-se em 1903. Caso ainda se
deseje computar o conflito
no continente europeu, cujo
envolvimento foi bastante limitado, chega-se a 1945, ou
seja, a 75 anos atrás.
Além do orçamento gasto com folha de pagamento,
as Forças Armadas mantêm
como herança antiga e recente uma série de aparatos
e estruturas que permitem
supor que a defesa da nação
esteja completamente assegurada.
Várias atividades de remota conexão com a tarefa
de defesa são desempenhadas pelos militares. Asfaltamento de rodovias, reparo
de trilhos ferroviários, atendimento de saúde no interior
do país, combate a incêndios
florestais, transportes diversos de pessoas, controle da
aviação civil, controle de
embarcações, de práticos
e escolas náuticas, ações
antidrogas nas fronteiras,
operações em comunidades
cariocas, controle de manifestações civis, registro de
armas de colecionadores, caçadores e atiradores esportivos, dentre outras.
É quase como se o Estado brasileiro compreendesse
suas Forças Armadas como
uma empresa de serviços
gerais, em que a defesa nacional pouco significa, vez
que é menos tangível. Logo,
já que o propósito último
não recebe quase nenhuma
credibilidade, sua estrutura
é utilizada para prover qualquer necessidade, por distante que seja da atividade de
defesa nacional.
Como nenhuma estrutura burocrática se desmonta sozinha, e todos estes
“serviços” trazem dotações
orçamentárias, poder político, postos e remunerações,
eles tendem a permanecer e
até mesmo a receber novas
agregações com o passar
dos anos. Todavia, inegavelmente, eles drenam recursos
preciosos que deveriam estar
sendo empregados no desenvolvimento tecnológico, na
potencialização da indústria
nacional, e obsessivamente,
em treinamento do quadro
de pessoal.

Gastos com
pessoal é
principal
contradição em
se adequar à
nova realidade
Os EUA, por exemplo,
têm uma média de gastos
com pessoal de 40% de seu
orçamento e, sua principal
aliada, a Inglaterra, em torno
de 35%. Diga-se de passagem, em parcela significativa destes países, cujos militares estão em um contexto
de guerra real, estes podem
se aposentar mais cedo que
os demais, mas as pensões
são proporcionais ao tempo de serviço. Além disso,
inexistem uma série de vantagens que persistem ou persistiam há pouco em território brasileiro.
No tocante às Forças Armadas nacionais, tais diferenças e benefícios se dão
em um cenário em que a última guerra no continente envolvendo diretamente o Estado brasileiro terminou em
1870. Caso consideremos
o conflito do Acre, travado
por milícias locais, chega-

Enquanto as Forças Armadas não se fazem crucialmente necessárias, pode até
parecer que sua excelência
está sendo extrapolada para
outras áreas em que a nação
precisa, mesmo que extremamente longínquas da atividade-fim. Certamente não
é o caso.
Neste mesmo sentido,
cabe pensar a enorme estrutura mantida para lidar com
o alistamento militar anual.
Com o volume e a sofisticação de tecnologia embarcada nos diversos aparatos
empregados na defesa, cabe
pensar, com sinceridade, se
um jovem de 19 anos é capaz de em tão somente um
ano estar apto a lidar com
a sofisticação e a gama de
responsabilidades oriundas
da guerra moderna. Será que
a guerra do futuro permitirá
grandes concentrações de
tropas? Até que ponto tais
jovens são constantemente
treinados, ou tão somente
utilizados como prestadores
de serviços para o rol acima
descrito?
Em síntese, é fundamental
o papel das Forças Armadas
como eixo norteador e principal suporte ao desenvolvimento tecnológico nacional.
Nunca este desenvolvimento
significou tanto para a capacidade de longo prazo do
país em se manter uma nação autônoma e independente, ao mesmo tempo em que
provê oportunidades e riquezas para sua população.
No decorrer desta marcha,
um orçamento de 2% poderia até mesmo ser suplementado, visto que as disputas
militares presentes e futuras
envolvem muito mais corridas tecnológicas do que extensos números de pessoal.
Paralelamente, boa parte de
tais tecnologias pode ter uso
dual, atendendo ao mercado
interno, potencializando as
empresas do cluster produtivo e a competitividade da
nação.
Para desempenhar este
papel as Forças Armadas
têm que ser enxutas, dotadas
de pessoal qualificado e, por
conseguinte, ter os gastos
com pessoal reduzidos expo-

nencialmente se comparados
ao contexto atual, potencializando os recursos para investimento e aquisições.
Pelo profissionalismo e
dedicação aos interesses nacionais encontrados dentro
das Forças é perfeitamente
possível vencer tais desafios. Contudo, é igualmente
fundamental o envolvimento
da sociedade civil neste debate. Para isso é necessário
o interesse das universidades, centros de pesquisas e
partidos políticos, ao mesmo
tempo em que as Forças Armadas e o Ministério da Defesa devam prover o espaço
para tal.
É naturalmente difícil
para qualquer instituição
dialogar com perspectivas
distintas, mas para se adequar a rupturas desta magnitude, este é um desafio
que deve ser vencido. Em
uma corrida global de parques tecnológicos, a nação
só garantirá sua independência se quem pensa sua
defesa conseguir mobilizar
sua sociedade. Isso se dará
na ampliação dos espaços
para interlocução e construção conjunta. O papel de
liderança tão necessário às
Forças Armadas neste processo somente será consolidado a partir da incorporação das novas práticas e
dos sacrifícios que a força
do exemplo exige.
Por fim, cabe observar
que não se pode tardar muito
nesta maturação. O Brasil,
queira-se ou não, continua
situado em um mundo conflitivo, em profunda disputa
e em que profundas mudanças estão reduzindo radicalmente as distâncias entre
fronteiras nacionais. Quem
não responder de acordo
com a velocidade em que
estão postas tais transformações corre o risco de ser
esmagado por elas. Quando
o país não é um ator militar
relevante, o preço é se tornar
apenas um campo de batalha
de terceiros.
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Honorários do advogado podem ser recuperados por quem ganhou uma ação?
Para contratar um advogado, sabe-se que ele vai cobrar honorários para laborar
e, se o cliente ganhar, ainda
vai demorar um tempo para
receber o que é seu por direito. Então o que haveria de
rentável na contratação de
um advogado?
Desde a vigência do Código Civil de 2002, existe
uma despesa que é possível
ser cobrada do perdedor da
ação, normalmente esquecida pelos advogados, ou seja,
o pagamento dos honorários
que cobrou do cliente, os
quais podem ser perquiridos
de volta de quem deu causa e
perdeu a ação judicial.

A título de exemplo, se
você contrata um advogado
porque alguma empresa lhe
fez uma cobrança indevida
e ganha essa ação, você tem
o direito de pedir a condenação da empresa derrotada
no pagamento da cobrança
indevida e, também, os honorários gastos por você.
Isso acontece, pois, o perdedor tem o dever de arcar
com os custos processuais, e
um deles é o pagamento dos
honorários do advogado.
Para contratar um advogado, normalmente um valor
é adiantado, e fica convencionado, ainda, um segundo
pagamento, um percentual

sobre a eventual condenação
recebida.

equívoco, que é a condenação de quem deu causa a
ação, no pagamento do advogado da parte contrária
(vencedora).
Mais um exemplo: um cidadão contrata um advogado
para processar a companhia
aérea que lhe cobrou R$ 120
de excesso de peso na bagagem, mas ele não deveria
pagar. Ele contrata e paga
ao seu advogado R$ 1 mil
de início e convenciona que
pagará mais 20% do que receber no processo judicial.
Nesse exemplo, o contratante saindo vitorioso, terá direito
de cobrar os R$ 120, os R$ 1
mil e mais os 20% em cima

Desde a vigência
do Código Civil
de 2002, sim,
é possível
Tal prática, feita por séculos, só trazia prejuízo ao
cidadão, sendo necessário
sempre dividir uma parte
com seu advogado, mas,
analisando essa resolução,
os legisladores criaram uma
regra nova para alterar esse

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

dos R$ 120, tudo isso com correção monetária e juros.
E outra importante vantagem, pensando hoje na taxa
de juros determinada pelo
Banco Central, em torno de
2% ao ano, pagar honorários
a um bom advogado acaba
sendo um real investimento, pois irá adiantar um valor que será corrigido pela
inflação (IPCA-E) e mais
1% de juros ao mês, ou seja,
12% no ano, pelo menos seis
vezes mais que a atual taxa
Selic.
É importante deixar claro que para dar certo essa
possibilidade da “despesa”
com honorários de advogado
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virar investimento, vai ser
necessário contratar um bom
profissional, pois para ter
seus honorários devolvidos,
a pessoa precisa sair vitoriosa da ação judicial, além
do que, também não se pode
contratar qualquer quantia
exorbitante de honorários,
importante ser algo próximo à tabela de honorários da
OAB.
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Carga tributária aproximada de 14%
Distribuidor em Brasília: Mídia Distribuidora de Jornais Ltda.
ADE 28 Lote 11 Águas Clara
CEP: 71991-360 - Brasília - DF
Tel.: 55(61) 3204-0888 - Fax: 55(61) 3204-0801
midiadistribuidora@grupomidia.com.br / www.grupomidia.com.br
As matérias assinadas são de responsabilidade dos autores e não refletem necessariamente a opinião deste jornal
Serviços noticiosos: Agência Brasil, Latino Americana
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‘Cura’ de Trump foi
gerada por células de feto
Bolsonaro acabou com a
economia, não com a corrupção
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) chamou a
atenção para a declaração do presidente Jair Bolsonaro,
que afirmou na quarta-feira, em pronunciamento no Palácio do Planalto, que “acabou” com a Operação Lava Jato
porque, no governo atual, “não há corrupção a ser investigada”.
“A atuação de Bolsonaro, de fato, desmantelou os mecanismos de combate à corrupção no país. Aos moldes da
ditadura, diz não existir corrupção quando interfere na realização de investigações. Seria piada se não fosse uma
afronta ao nosso Estado democrático”, apontou Randolfe.
Mais precisa foi a deputada federal Erika Kokay (PTDF), que classificou a fala como “cinismo e deboche”.
“Com cinismo e deboche, Bolsonaro diz que acabou com
a Lava Jato porque ‘não tem mais corrupção no governo’.
A Lava Jato nunca foi contra a corrupção, sempre foi um
instrumento para perseguir o PT e levar a direita ao poder.”
O que o governo faz é mais uma vez desviar do assunto
principal: o desastre na economia, que já vinha do ano
passado, com crescimento ridículo. Agora, temos inflação
subindo, recuperação perdendo fôlego e perspectivas piores com fim da renda emergencial.

Não precisa pagar
A U.S. Small Business Administration (espécie de Sebrae turbinado dos EUA) divulgou um pedido de perdão
para empréstimos do Programa de Proteção ao Contracheque (PPP) de até US$ 50 mil. “Esta ação agiliza o
processo de perdão de PPP para fornecer alívio financeiro
e administrativo para as menores empresas da América,
ao mesmo tempo que garante uma boa administração dos
dólares dos contribuintes”, comemora a SBA.
O programa forneceu 5,2 milhões de empréstimos no
valor de US$ 525 bilhões para pequenas empresas americanas, apoiando a manutenção de mais de 51 milhões de
empregos. Os negócios que utilizassem o dinheiro para
manter empregos não precisariam reembolsar o governo.
País rico – e em véspera de eleição – é outra coisa.

Rastreamento
O Grupo Eleva Educação passará a contar com aplicativo que rastreia aproximações entre funcionários, alunos e professores. O objetivo é prevenir o contágio pela
Covid-19. O app MPI (Mapeamento Preventivo de Interações), criado pela startup brasileira Nearbee, possibilita
o conhecimento sobre com quem alunos, funcionários e
professores, diagnosticados com a doença, interagiram
nas instituições.
A fase piloto, já em andamento, contempla as escolas
do grupo localizadas em Mato Grosso e em Natal, capital
do Rio Grande do Norte. Nos próximos meses, a solução
será levada a todas as escolas que integram o Eleva Educação.

Rede nacional
Quinta-feira foi o Dia Mundial dos Correios. No Brasil,
a estatal é a mais capilarizada do Governo Federal, presente em todos os municípios do país. “Isso tem o seu preço,
pois a grande maioria das agências postais não produzem
localmente receitas suficientes para cobrir seus custos com
atendimento e distribuição. Muitas, na verdade, faturam
apenas uma fração do que gastam. Mas os Correios mantêm essa rede em funcionamento porque ela é fundamental
para que os brasileiros tenham acesso ao serviço postal,
como cidadãos que são”, ressalta a Associação dos Profissionais dos Correios (Adcap).

Establishment
Véspera da eleição, o FBI desmantela uma quadrilha de
terroristas que planejava matar a governadora de Michigan, o que prejudica Trump. Diferente da justiça e da PF
no Brasil, que seguraram, até passar a eleição, a operação
para apurar desvio de dinheiro pelo filho de Bolsonaro.

Rápidas
“A Funarj de volta para o futuro” é a palestra que a Associação Comercial do Rio de Janeiro realizará nesta quarta-feira, às 10h30, com o presidente da Fundação Anita
Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, José Roberto Gifford. Informações: cecilia@acrj.org.br *** O empresário Victor Rizzo debaterá “Dilemas das Redes e Além
– Desafios da Privacidade Pessoal em uma Sociedade de
Vigilância” no Aquário Casa Firjan. O evento online será
nesta terça-feira, às 19h. Inscrições: bit.ly/aquario13out ***
Aasp realizará nesta terça-feira, às 17h, o webinar “Responsabilidade civil nas redes sociais”. Inscrições: aasp.org.br/
eventos *** Julian Tonioli, Sócio da Auddas, e João Vitor,
COO & Growth Gestão da 4.0, falam sobre “Como encontrar os melhores KPIs para o seu negócio”, neste sábado, às
12h, no canal do YouTube da Auddas.

Coquetel à base de
aborto voluntário,
prática repudiada
pelo próprio
presidente

A “cura” potencial para
o coronavírus, apontada por
Donald Trump, após sua
breve estadia no Hospital
Militar Walter Reed, foi desenvolvida com células humanas originalmente obtidas
a partir de um aborto voluntário, prática denunciada repetidamente pelo presidente
norte-americano e por muitos de seus apoiadores.
A informação é do jornal
britânico The Guardian, ao
revelar em reportagem desta
sexta-feira, os ingredientes
do coquetel antiviral do laboratório Regeneron administrado ao presidente dos
EUA. O Guardian ironiza o
fato do chefe de Estado ter
usado um remédio à base de
células de fetos abortados
para combater o coronaví-

rus, ao mesmo tempo em
que se alia ao discurso contra o aborto do eleitorado ultraconservador, na mira das
eleições presidenciais do 3
de novembro.
“A droga é um coquetel
de anticorpos desenvolvido
pela Regeneron”, publica
The Guardian. “O presidente recebeu uma infusão de
8 gramas quando foi hospitalizado no fim de semana
após teste positivo para Covid-19. Não há cura para a
Covid-19 e o medicamento
não foi aprovado (segundo
o cânone científico)”, destaca.
Segundo o jornal inglês,
as células usadas para desenvolver a droga são conhecidas como HEK-293T, uma
linhagem de células especialmente usada em laboratórios. Elas foram originalmente derivadas de um rim
embrionário após um aborto
realizado na Holanda, na década de 1970.
O líder dos conservadores tem buscado restringir
o acesso ao aborto em seu
país. “O movimento antiaborto é uma das bases de
apoio mais entusiásticas de

Ministra, que pode
voltar à Câmara: boi é
‘bombeiro do Pantanal’
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que os incêndios que já
destruíram mais de 25% do
Pantanal nos últimos meses
poderiam ser menores caso
houvesse mais gado pastando no bioma, por entender
que o boi é o “bombeiro do
Pantanal”.
Ao participar nesta sextafeira de audiência pública do
Senado, chamou a atenção
que “eu falo uma coisa que
às vezes as pessoas criticam,
mas o boi ajuda, ele é o bombeiro do Pantanal, porque ele
que come aquela massa do
capim, seja ele o capim nativo ou seja o capim plantado,
que foi feita a troca. É ele
que come essa massa para
não deixar que ocorra o que
este ano nós tivemos. Com a
seca, a água do subsolo também baixou em seus níveis.
Essa massa virou o quê? Um
material altamente combustível, incendiário”.
“Aconteceu o desastre
porque nós tínhamos muita
matéria orgânica seca que,
talvez, se tivéssemos um
pouco mais de gado no pan-

tanal, isso teria sido um desastre até menor do que nós
tivemos este ano. Mas isso
tem de servir como reflexão do que temos de fazer”,
completou.
A ministra está sendo
pressionada por aliados para
voltar ao mandato de deputada federal e concorrer à
presidência da Câmara em
fevereiro de 2021. Ela é deputada licenciada pelo DEM
do Mato Grosso do Sul.
Em conversas com deputados, a ministra nega a intenção de concorrer. O Congresso em Foco confirmou
que há um movimento para
a candidatura. A articulação
não foi iniciada por Tereza,
mas por congressistas ligados a ela, e conta com o
apoio de segmentos das bancadas ruralista e feminina e
base do governo na Câmara,
“Ela nunca aceitou falar desse assunto. É um movimento
natural... Uma conversa que
ganhou força. Na verdade, a
primeira meta seria convencê-la de aceitar”, disse um
deputado que se reuniu com
a ministra recentemente.

Armênia e Azerbaijão
sem hostilidades

da Itália assinou nesta sextafeira o decreto da Alitalia,
maior empresa italiana de
aviação civil, que institui
uma newco (uma nova companhia resultante de fusão)
para o transporte aéreo do
país. O documento foi firmado pelos ministros de
Economia, Roberto Gualtieri; de Infraestrutura e Transportes, Paola De Micheli; de
Desenvolvimento Econômico, Stefano Patuanelli; e do
Trabalho e Políticas Sociais,
Nunzia Catalfo.
A Alitalia pertence à
holding Compagnia Aerea
Italiana (51%) e à Etihad
Airways (49%), mas estava

Armênia e Azerbaijão
concordaram em interromper as hostilidades no contestado Nagorno-Karabakh,
após maratona de negociações em Moscou, disse o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov. O
armistício está definido para
entrar em vigor ao meio-dia
de 10 de outubro.

Reestatização
da Alitália
Um grupo de ministros

Trump”, observa o jornal,
relembrando que a indicação da conservadora juíza
católica Amy Coney Barrett
para a Suprema Corte, no
mês passado, sinaliza esse
objetivo.
A plataforma eleitoral
do Partido Republicano de
2020 se opõe explicitamente à pesquisa com célulastronco embrionárias e pede a
proibição do financiamento
federal para pesquisas com
elas, porque, como as células

HEK, são derivadas de um
embrião, frisa o Guardian.
“Trump já limitou as pesquisas com células-tronco
embrionárias por razões ideológicas”, destaca o jornal.
Em 2019, sublinha o texto,
o governo interrompeu o financiamento para cientistas
do governo trabalharem em
estudos envolvendo célulastronco embrionárias, afetando cerca de US$ 31 milhões
em pesquisas, de acordo com
a revista Science.

Segundo debate é cancelado
A Comissão de Debates
Presidenciais dos Estados
Unidos decidiu, nesta sextafeira, cancelar o segundo
debate entre o atual presidente norte-americano, Donald Trump, e Joe Biden,
que marcado pra o próximo
dia 15 de outubro. A decisão
foi tomada depois que o republicano se recusou a participar em formato virtual. A
mudança de formato foi feita
em razão das preocupações
com o diagnóstico de Covid-19 do presidente.
O cancelamento ocorre
após um vaivém de 48h en-

tre a comissão e as equipes
de campanha, já que os democratas decidiram que Biden também não participaria
do debate após a recusa de
Trump, ao alegar que está liberado para viajar e se recusou a participar de um debate
que não fosse presencial. O
terceiro debate entre eles, em
Nashville, em 22 de outubro,
deve ser o encontro final entre os dois candidatos. Nesse
segundo debate, esperava-se
que eleitores indecisos - e
não um moderador - fizessem as perguntas aos candidatos.

Tarifa de alumínio
do Brasil nos EUA
vai para 135,63%
Os Estados Unidos da
América vão aumentar
a tarifa sobre chapa de
alumínio vinda do Brasil e de outros 17 países. A informação é do
secretário de Comércio
dos EUA, Wilbur Ross,
que, em entrevista à Fox
News nesta sexta-feira,
justificou que esses 18
países praticaram dumping, que é a venda de
produtos com preços
menores do que o de
custo para que sejam
eliminados os concorrentes.
“Este é o maior e
mais abrangente caso
que nosso departamento trouxe em mais de 20
anos”, disse Ross sobre o
tamanho da ação de fiscalização do comércio. A
tarifa praticada em produtos brasileiros vai aumentar de 48,33% para
135,63%.

sob intervenção do governo desde maio de 2017 por
causa de uma crise de liquidez que a deixou à beira da
falência.

Pandemia já levou
77% dos recursos
O governo federal executou até agora 77% dos
recursos disponibilizados
para as ações de enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus. Dos R$ 44,2
bilhões abertos em crédito
extraordinário, foram pagos
R$ 34,2 bilhões. O balanço
foi feito nesta sexta-feira
pela equipe do Ministério

De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, o país importou US$ 97 milhões
em chapas de alumínio
brasileiro em 2019, do
total de US$ 1,96 bilhão
importados dos 18 países afetados pela medida desta sexta. Os países
terão que apresentar a
defesa para o governo
americano, que posteriormente decidirá pelo
aumento ou não.
Além do Brasil, também foram afetados
Bahrein, Croácia, Egito, Alemanha, Grécia,
Índia, Indonésia, Itália,
Omã, Romênia, Sérvia,
Eslovênia, África do Sul,
Coreia do Sul, Espanha,
Taiwan e Turquia. No
final de 2019, o governo
norte-americano também aumentou tarifas
sobre o aço brasileiro e
argentino.

da Saúde em entrevista coletiva virtual.
O secretário executivo
da pasta, Elcio Franco, declarou que o montante ainda não executado se deve
a ações com repasses que
ainda serão feitos. “É importante destacar que parcialmente ainda não foram
totalmente pagas por se tratarem de despesas que ainda não foram executadas na
integralidade.
Temos recursos para habilitação de leitos e precisamos de reserva orçamentária para atender a
demandas de estados e municípios”, comentou.
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Atividade econômica,
propriedade privada e
método das queimadas
O art. 2º do atual Código Florestal de 2012, a exemplo do que dispunha o revogado Código de 1965 em seu
art. 1º, dispõe que “as florestas existentes no território
nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas
de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação
em geral e especialmente esta lei estabelecem”.
Não há, portanto, um direito adquirido ao uso dos solos
que estaria implícito no título de aquisição da propriedade, embora a propriedade contenha não apenas o direito
de construir, mas outras faculdades de disposição, inclusive as que digam respeito à sua exploração econômica. A
imposição dos vínculos ecológicos serve para evitar uma
utilização predatória ou muito intensa de bens naturais
em determinadas áreas nas quais, ainda que os custos dos
bens naturais fossem internalizados pelo agente, no âmbito do princípio do usuário-pagador expressos no art. 225,
§ 3º, a perda não poderia ser compensada.
Mas estamos vendo em 2020 que, em apenas alguns
meses, um bioma pode perder, em virtude da queima sem
controle de vegetação, mais de 20% de sua área. Isso
acontece agora com o Pantanal Mato-grossense, sem que
as equipes de voluntários, bombeiros e militares consigam deter o fogo que avança, deixando rastros de cinzas e
mortes em um patrimônio ecológico da humanidade.
As causas desse incêndio florestal, podem até ser naturais devido a um dos piores períodos de estiagem dos últimos anos. Mas a causa maior, que vem sendo comprovada, é o próprio homem em nome do livre exercício de sua
atividade econômica visando a preparação de seu terreno
ou abertura de novas áreas para atividades agropastoris.
De fato, com a configuração do clima global cada vez
mais quente, a formação de pastos e preparação do solo
por meio da queima da vegetação podem colocar em risco
a vida das pessoas, da fauna e flora. Resulta ainda em despertar o interesse comum na existência e no uso adequado
das florestas, pois sem estas e sem as espécies vegetais e
animais não haverá água, nem fertilidade do solo, e não
será possível a vida na Terra.
O desmatamento pela queima do solo, ainda que não
saia do controle do proprietário ou do possuidor, vai transformando os campos em solos pobres e com produtividade cada vez menor. O uso de adubos e práticas conservacionistas como as queimadas resultam em mais trabalho
para o agricultor que vê crescente perda do produto de sua
atividade agrícola ao retirar cada vez menos do solo.
No Brasil, pela quantidade disponível de terras, o agricultor entrega ao abandono o terreno esgotado pelas queimadas anuais e inicia novo ciclo devastador de queima
das matas segundo os métodos primitivos de tempos remotos importados de outros países que já destruíram suas
florestas, sem nem mesmo saberem o valor de uma única
árvore de pé.
O aproveitamento racional e adequado do solo, com a
gradativa substituição, pelo proprietário, do método das
“queimadas”, através de técnicas mais modernas de formação de pastos ou que importem em diminuição efetiva
de riscos para o meio ambiente inclusive com o assoreamento de rios – por exemplo, a colocação de telas protetoras que impeçam a passagem de areia – a demonstração
de rígido controle das atividades de acordo com o clima
e horários menos secos, dentre outras medidas, não pode
ser adiado.
Afinal, no sopesamento entre o livre exercício da propriedade e da atividade econômica e o direito à saúde e ao
meio ambiente é preciso decidir o que deve preponderar.
O STF já demonstrou, tanto na ADPF 101 que proibiu a
importação de pneus usados, e da ADI 4066 e 3937, que
tratava sob a exploração e comercialização do amianto
crisotila e dos produtos que o contenham, que, no confronto entre a atividade econômica, meio ambiente e a
saúde, é possível restringir a atividade econômica, ante a
omissão do empresário ou do proprietário em adotar todos
os instrumentos possíveis de controle e de precaução para
evitar danos ambientais.
É preciso também rever e atualizar o art. 40 do Código
Florestal quando favorece a prática de queimadas ao dispor que “o Governo Federal deverá estabelecer uma Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que promova
a articulação institucional com vistas na substituição do
uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na
prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas”.
Se ponderarmos os interesses em jogo de acordo com
a Constituição, tratados internacionais e as leis infraconstitucionais, tanto as que protegem a propriedade e o exercício da atividade econômica, quanto as que garantem um
meio ambiente saudável, a outra conclusão não se pode
chegar senão a de que a exploração do meio ambiente
através da prática de queimadas, ainda que revestida de
interesse da comunidade no desenvolvimento econômico,
deve ser compensada pelo proprietário e reduzida gradativamente com a utilização de técnicas mais modernas. A
isso é possível chamar de desenvolvimento sustentável,
que interessa a todos, tanto ao proprietário do solo ou as
presentes e futuras gerações.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
AVISO DE LEILÃO - EDITAL nº 005/2020. Data: 29 de outubro de 2020,
às 13 horas. Local: Av. Rio Branco nº 124, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na
forma on-line. Leiloeiro Oficial: Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071
JUCERJA. Objeto: Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.).
A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na
data acima, leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.),
retirados e/ou removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as)
no prazo legal, que se encontram no Pátio terceirizado da concessionária
APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo
poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua Vereador Chequer Elias
nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, das 9h às 15h ou ainda
no sítio eletrônico www.aplpatios.com.br.

Venda de carros usados cresce em setembro
Segundo a Federação Nacional das Associações dos
Revendedores de Veículos
Automotores (Fenauto), as
vendas de carros usados por
todo o Brasil apresentaram
crescimento de 10,5% no
mês de setembro, em comparação com o mês de agosto.
O setor veio apresentando crescimento com a retomada gradual das atividades
econômicas em meio à pandemia. O mês de setembro
deste ano teve avanço de
12,2% também em relação
ao mesmo mês do ano passado. Segundo a Fenauto, o

movimento positivo se manteve por todas as regiões do
Brasil.
Entre as empresas que comemoram a recuperada do
setor é a Carupi, que mesmo
durante a crise e desde sua
fundação, em setembro do
ano passado, cresceu oito
vezes. A expectativa é fechar
o segundo semestre com R$
160 milhões em valor transacionado anualizado.
A startup oferece uma
solução segura que gerencia e desburocratiza todo
o processo de venda ou
compra tanto para vendedor como comprador desde

o começo até o final e de
forma totalmente digital,
com apenas alguns cliques
no aplicativo, sem sair de
casa. O processo de ponta
a ponta desde o envio de
um fotógrafo para fazer
imagens profissionais do
carro do vendedor até a documentação para a compra
efetiva do veículo é 100%
gerenciado pela Carupi,
que garante melhores preços, além de conveniência.
“A nossa solução permite
que o vendedor fique satisfeito por ter seu carro vendido rapidamente com segurança e conveniência e que o

comprador tenha o carro de
interesse entregue na porta de casa com um clique
para test-drive grátis e após
a compra. Segundo nossos
investidores e clientes, é o
serviço mais sofisticado de
compra e venda de carros
que existe”, afirma Diego
Fischer, CEO da Carupi.
Atualmente, com atuação
em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, São Vicente,
Cubatão, Guarujá e Praia
Grande, BH e Porto Alegre,
a previsão é expandir para
uma nova cidade do Brasil
a cada duas semanas no segundo semestre.

VIDROS DA GLÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 31.614.378/0001-09 - NIRE 33300329862
Ata da AGE em 18/09/20. I. Data, Hora e Local: 18/09/20, às 9h, na sede social da Vidros da Glória Participações S.A., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. II. Convocação e Presença: Acionista representando a totalidade do capital social da Cia., em razão do que fica dispensada a
convocação, nos termos do §4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme se verifica pela assinatura lançada no Livro de
Presença de Acionistas. III. Mesa: Presidida por Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque e secretariada por Bianca Nunes Falcone. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração de determinadas condições (i.a) das debêntures da 1ª emissão da Cia. (“Debêntures”), cujas condições foram aprovadas na AGE
em 20/08/19, cuja ata foi inscrita na Jucerja 3731200, em 22/08/19 (“AGE da Emissão”) e cujos termos estão previstos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em
Duas Séries, Para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Flamengo Participações S.A.” celebrado entre a Cia. e o Agente Fiduciário (conforme definido abaixo) em 20/08/19, o qual foi registrado perante a Jucerja ED333005312000, em 22/08/19, conforme alterado (“Escritura de Emissão”); e (i.b) da Alienação Fiduciária de Ações da 1ª Série (conforme abaixo definida), cujas condições foram aprovadas na AGE da Emissão e cujos termos
encontram-se previstos no “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças sob Condição Resolutiva (1ª Série)”,
celebrado entre a Cia. e o Agente Fiduciário em 28/08/19, o qual foi registrado perante o 4º Ofício de RTD/RJ, nº 1027069, em 29/08/19 (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da 1ª Série”); (ii) a autorização para que a Diretoria e os representantes legais da Cia. negociem os termos e as condições finais
e pratiquem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas, inclusive para firmar os Aditamentos (conforme abaixo
definidos); (iii) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria e pelos representantes legais da Cia. relacionados às matérias acima, bem como de todos
os termos e condições das Debêntures, da Escritura de Emissão, da Alienação Fiduciária de Ações da 1ª Série e do Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações da 1ª Série não alterados nesta assembleia; e (iv) a autorização para a publicação desta ata na forma prevista no §1º, do Art. 130, da Lei das S.A.. V.
Deliberações: Instalada a Assembleia, foram tomadas as seguintes deliberações, sem quaisquer restrições, aprovadas pelo acionista titular da totalidade
das ações representativas do capital social da Cia.: (i) aprovar a alteração de determinados termos e condições das Debêntures, da Escritura de Emissão,
da Alienação Fiduciária de Ações da 1ª Série e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da 1ª Série, por meio da alteração das deliberações constantes
dos itens “Espécie”, “Garantias Reais”, “Troca de Garantias Reais” e “Distribuição, Negociação e Custódia Financeira” previstos na AGE da Emissão: (l)
Espécie: as Debêntures são da espécie com garantia real, nos termos do Art. 58, caput, da Lei das S.A., sem garantia e sem preferência. Observado o
disposto na Escritura de Emissão, caso verificada a Condição Resolutiva Alienação Fiduciária Ações 1ª Série (conforme abaixo definida), as Debêntures da
1ª Série tornar-se-ão da espécie quirografária; (...) (n) Garantias Reais: (i) Observado o disposto na Escritura de Emissão, em garantia do fiel, pontual, cabal
e pronto cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora relativas exclusivamente às Debêntures da 1ª Série, principais, acessórias, presentes e futuras nos termos da Escritura de Emissão, conforme prorrogada, alterada e/ou aditada de tempos em tempos, incluindo o Valor Nominal Unitário ou saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso, a Remuneração das Debêntures da 1ª Série, todos os Encargos Moratórios das Debêntures da 1ª Série, multas decorrentes de eventual atraso, pela Emissora, no cumprimento de suas obrigações pecuniárias relacionadas às Debêntures
da 1ª Série, nos termos da Escritura de Emissão, e todos os eventuais tributos, custos e despesas devidos pela Emissora com relação às Debêntures da 1ª
Série, incluindo gastos com honorários advocatícios razoáveis, obrigações relativas à B3, ao Agente Fiduciário, ao Agente de Liquidação e Escriturador, incluindo, mas não se limitando, suas remunerações, reembolsos, multas, perdas, verbas indenizatórias, custas e taxas judiciárias ou extrajudiciais (“Obrigações Garantidas Debêntures 1ª Série”), as Debêntures da 1ª Série contam com alienação fiduciária prestada, pela Emissora, em favor dos Debenturistas
das Debêntures da 1ª Série, representados pelo Agente Fiduciário, em quantidade equivalente a 25,0% das ações representativas do capital social total da
Nadir Figueiredo, sendo que o percentual total da Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série (conforme definido abaixo) compreenderá Ações Ordinárias (conforme definido abaixo) em quantidade equivalente a 25,0% das ações do capital votante da Nadir Figueiredo e o restante será composto por Ações Preferenciais, em montante equivalente para compor a porcentagem acima descrita (“Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série”). Os demais termos e condições
da Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série serão detalhados expressamente no respectivo “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em
Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva (1ª Série)”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série”). (ii) Observado o disposto na Escritura de Emissão, em garantia do fiel, pontual, cabal e pronto cumprimento das obrigações assumidas pela Emissora relativas exclusivamente às Debêntures da 2ª Série, principais, acessórias, presentes e futuras nos termos da Escritura de Emissão,
conforme prorrogada, alterada e/ou aditada de tempos em tempos, incluindo o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da
2ª Série, conforme o caso, a Remuneração das Debêntures da 2ª Série, todos os Encargos Moratórios das Debêntures da 2ª Série, multas decorrentes de
eventual atraso, pela Emissora, no cumprimento de suas obrigações pecuniárias relacionadas às Debêntures da 2ª Série, nos termos da Escritura de Emissão, e todos os eventuais tributos, custos e despesas devidos pela Emissora com relação às Debêntures da 2ª Série, incluindo gastos com honorários advocatícios razoáveis, obrigações relativas à B3, ao Agente Fiduciário, ao Agente de Liquidação e Escriturador, incluindo, mas não se limitando, suas remunerações, reembolsos, multas, perdas, verbas indenizatórias, custas e taxas judiciárias ou extrajudiciais (“Obrigações Garantidas Debêntures 2ª Série” e, em
conjunto com as Obrigações Garantidas Debêntures 1ª Série, as “Obrigações Garantidas Debêntures”), as Debêntures da 2ª Série contam com alienação
fiduciária prestada, pela Emissora, em favor dos Debenturistas das Debêntures da 2ª Série, representados pelo Agente Fiduciário, em quantidade equivalente a 25,0% mais uma das ações representativas do capital social total da Nadir Figueiredo sendo certo que o percentual total da Alienação Fiduciária de
Ações 2ª Série compreenderá Ações Ordinárias (conforme definido abaixo) equivalentes a 25,0% mais uma das ações do capital votante da Nadir Figueiredo e o restante será composto por Ações Preferenciais em montante equivalente para compor a porcentagem acima descrita (“Alienação Fiduciária de
Ações 2ª Série” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série, as “Alienações Fiduciárias de Ações”). Os demais termos e condições da
Alienação Fiduciária de Ações 2ª Série serão detalhados expressamente no respectivo “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva (2ª Série)”, a ser celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações 2ª Série” e, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série, os “Contratos de Alienação Fiduciária de Ações”). (iii) A Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série é constituída em caráter resolúvel, nos termos do Art. 127 do Código Civil, isto é, deixará de produzir seus efeitos mediante de qualquer dos seguintes eventos (cada um, individual e indistintamente, uma “Condição Resolutiva Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série”),
observado o disposto na Escritura de Emissão: (i) a efetiva transferência definitiva da titularidade a terceiro(s) de uma ou mais Debênture(s) da 1ª Série
pelos Debenturistas que subscreveram e integralizaram a totalidade das Debêntures da 1ª Série na 1ª Data de Integralização da 1ª Série (“Debenturistas
Iniciais 1ª Série”), observado o disposto na Escritura de Emissão; e/ou (ii) o descumprimento, pelos Debenturistas Iniciais 1ª Série, do disposto na Escritura
de Emissão, em uma Data de Caracterização de Evento de Excussão (conforme definida na Escritura de Emissão); e/ou (iii) transferência dos direitos políticos de uma ou mais Debêntures da 1ª Série pelos Debenturistas Iniciais 1ª Série a terceiro(s), conforme verificado em qualquer evento que enseje o exercício de direitos políticos por Debenturistas da 1ª Série. Os demais termos e condições da Condição Resolutiva Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série serão
descritos no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série, conforme aditado; (...) (o) Troca de Garantias Reais: Observado o disposto na Escritura
de Emissão, em até 180 dias corridos a contar (i) da Data da Incorporação Reversa (termo a ser definido na Escritura de Emissão); ou (ii) data que a Emissora efetivamente se tornar titular de 100,0% do capital social da Nadir Figueiredo, o que ocorrer primeiro (“Prazo para Constituição das Garantias Adicionais”), a Emissora deverá: (i) Para garantir o fiel, pontual, cabal e pronto cumprimento exclusivamente das Obrigações Garantidas Debêntures 1ª Série,
a seu exclusivo critério: (i.1) observado o disposto na Escritura de Emissão, e sem prejuízo da observância dos procedimentos e requisitos aplicáveis por
força da lei e da regulamentação, constituir, por si ou por suas Controladas, em favor dos Debenturistas titulares das Debêntures da 1ª Série, representados
pelo Agente Fiduciário, garantia real sobre bem ou ativo imobiliário de propriedade da Emissora e/ou de suas controladas (conforme definição de controle
prevista no Art. 116 da Lei das S.A.) (“Controladas”), a ser definido exclusivamente pela Emissora (“Garantia Imobiliária - 1ª Série”), desde que tal Garantia Imobiliária - 1ª Série também esteja alienada fiduciariamente em garantia a outras eventuais dívidas para com os Debenturistas da 1ª Série, se houver,
observado o disposto na Escritura de Emissão, nos termos do documento a ser celebrado entre o Agente Fiduciário e a Emissora e/ou a respectiva Controlada, conforme o caso (“Contrato de Garantia Imobiliária - 1ª Série”) (“Cenário A - 1ª Série”), conforme critérios a serem estabelecidos na Escritura de
Emissão e no Contrato de Garantia Imobiliária - 1ª Série, conforme aplicável; ou, alternativamente, (i.1) observado o disposto na Escritura de Emissão e sem
prejuízo da observância dos procedimentos e requisitos societários aplicáveis por força da lei e da regulamentação, constituir, por si ou por suas Controladas,
em favor dos Debenturistas titulares das Debêntures da 1ª Série, representados pelo Agente Fiduciário, cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Emissora e/ou de suas Controladas, constituídos por meio de duplicatas liquidáveis por meio de boleto bancário (“Recebíveis - 1ª Série” e “Cessão
Fiduciária Recebíveis - 1ª Série”, respectivamente), nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e
Direitos sobre Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças (1ª Série)”, a ser celebrado entre a Emissora e/ou a respectiva Controlada, conforme o caso,
o Agente Fiduciário e demais outras partes, se for o caso (“Contrato de Cessão Fiduciária Recebíveis - 1ª Série”), cujos pagamentos deverão, obrigatoriamente, ser direcionados para a conta vinculada à Emissão, de titularidade da Emissora e/ou da respectiva Controlada, e movimentável exclusivamente
pelo respectivo agente administrador (“Agente Administrador - 1ª Série” e “Conta Vinculada 1ª Série”, respectivamente) (“Cenário B - 1ª Série”), conforme critérios e valores mínimos estabelecidos e calculados conforme disposto na Escritura de Emissão e no Contrato de Cessão Fiduciária Recebíveis - 1ª
Série, conforme aplicável; (i.3) observados os procedimentos previstos na Escritura de Emissão, e caso não tenha sido implementada a Condição Resolutiva Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série, quando da: (i) constituição das garantias descritas no Cenário A - 1ª Série ou, caso a Emissora escolha este cenário e os titulares das Debêntures da 1ª Série isentem a Emissora da obrigação de constituir a Garantia Imobiliária - 1ª Série por meio do envio de notificação nesse sentido (“Notificação de Isenção”), nos termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, o que ocorrer primeiro; ou (ii) constituição das
garantias descritas no Cenário B - 1ª Série, a Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série será liberada em definitivo e o respectivo Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série será rescindido; (i.4) caso os Debenturistas da 1ª Série isentem a Emissora da obrigação de constituir a Garantia Imobiliária - 1ª
Série, nos termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, os Debenturistas da 1ª Série, as Debêntures da 1ª Série restarão automaticamente sem
garantias e serão convoladas em espécie quirografária, restando autorizada a celebração de um aditamento à Escritura de Emissão, de forma indicar a
convolação da espécie das Debêntures de 1ª Série de “com garantia real” para “quirografária”. Fica estabelecido, desde já, que não será necessária a realização de qualquer ato societário adicional da Emissora, tampouco de aprovação dos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas para a aprovação
do respectivo aditamento; (i.5) observado o disposto na Escritura de Emissão, caso, ao final do Prazo para Constituição das Garantias Adicionais, a Emissora tenha optado pelo Cenário A - 1ª Série, a Emissora poderá posteriormente optar por trocar o Cenário A - 1ª Série pelo Cenário B - 1ª Série. (ii) Para garantir o fiel, pontual, cabal e pronto cumprimento exclusivamente das Obrigações Garantidas Debêntures 2ª Série, a seu exclusivo critério: (ii.1) observado o
disposto na Escritura de Emissão e sem prejuízo da observância dos procedimentos e requisitos societários aplicáveis por força da lei e da regulamentação,
constituir, por si e/ou por suas Controladas, ou manter, conforme o caso, em favor dos Debenturistas titulares de Debêntures da 2ª Série, representados pelo
Agente Fiduciário, as seguintes garantias, a serem escolhidas a exclusivo critério da Emissora (“Cenário A - 2ª Série”), conforme critérios e valores mínimos
estabelecidos e calculados conforme disposto na Escritura de Emissão: a) alienação fiduciária de ações de emissão da Nadir Figueiredo (“Alienação Fiduciária de Ações 2ª Série - Cenário A” e “Ações Alienadas 2ª Série - Cenário A”), nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações
em Garantia e Outras Avenças sob Condição Suspensiva (2ª Série - Cenário A)”, a ser celebrado entre o Agente Fiduciário e o titular das ações da Nadir
Figueiredo (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 2ª Série - Cenário A”); em conjunto com a b) cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Emissora e/ou de suas Controladas, constituídos por meio de duplicatas liquidáveis por meio de boleto bancário e/ou depósito em conta vinculada
à Emissão, de titularidade da Emissora e/ou de suas Controladas, e movimentável exclusivamente pelo respectivo agente administrador (“Recebíveis - 2ª
Série” e “Cessão Fiduciária Recebíveis - 2ª Série”, respectivamente), nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Direitos sobre Conta Vinculada em Garantia e Outras Avenças (2ª Série)”, a ser celebrado entre a Emissora e/ou suas Controladas, o
Agente Fiduciário e demais outras partes, se for o caso (“Contrato de Cessão Fiduciária Recebíveis - 2ª Série”), cujos pagamentos deverão, obrigatoriamente, ser depositados em conta vinculada à Emissão, de titularidade da Emissora e/ou de suas Controladas, e movimentável exclusivamente pelo respectivo agente administrador (“Agente Administrador - 2ª Série” e “Conta Vinculada 2ª Série”, respectivamente); ou, alternativamente, (ii.2) observado o
disposto na Escritura de Emissão e sem prejuízo da observância dos procedimentos e requisitos societários aplicáveis por força da lei e da regulamentação,
constituir, por si ou por suas Controladas, em favor dos Debenturistas titulares das Debêntures da 2ª Série, representados pelo Agente Fiduciário, exclusivamente a Cessão Fiduciária de Recebíveis - 2ª Série (“Cenário B - 2ª Série”), conforme critérios e valores mínimos estabelecidos e calculados conforme
disposto na Escritura de Emissão. (ii.3) observados os procedimentos previstos na Escritura de Emissão, quando da constituição das garantias descritas no
Cenário A - 2ª Série ou no Cenário B - 2ª Série, a Alienação Fiduciária de Ações 2ª Série será liberada em definitivo e o respectivo Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações 2ª Série será rescindido; (ii.4) (i) na data em que for(em) a) constituída(s) as respectivas Garantias Reais descritas no Cenário A - 2ª
Série ou no Cenário B - 2ª Série; e b) liberada a Alienação Fiduciária de Ações 2ª Série, ou (ii) ao término do Prazo para Constituição das Garantias Adicionais, o que ocorrer primeiro, as Debêntures da 2ª Série poderão ser negociadas em mercado de balcão organizado, administrado e operacionalizado pela
B3, entre investidores qualificados (assim definidos como sendo aqueles investidores referidos no Art. 9º-B da Instrução 539 (“Investidores Qualificados”),
observada a legislação e regulamentação aplicável, sendo certo que, na data do cumprimento cumulativo das condições previstas neste item, as Partes se
comprometem a formalizar um aditamento à Escritura de Emissão para refletir tal permissão, nos termos da regulamentação aplicável, incluindo, mas sem
limitação, as obrigações de que trata a Instrução CVM 476; e (i.5) observado o disposto na Escritura de Emissão, caso, ao final do Prazo para Constituição
das Garantias Adicionais, a Emissora tenha optado pelo Cenário A - 2ª Série, a Emissora poderá posteriormente optar por trocar o Cenário A - 2ª Série pelo
Cenário B - 2ª Série. (...) (hh) Distribuição, Negociação e Custódia Financeira: As Debêntures serão depositadas para distribuição pública no mercado
primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento
CETIP UTVM (“B3”), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3. As Debêntures da 1ª Série serão depositadas para negociação no mercado secundário por meio do CETIP 21, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures da 1ª
Série custodiadas eletronicamente na B3, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão e na regulamentação aplicável. As Debêntures da 2ª Série foram depositadas para custódia eletrônica e pagamento de eventos financeiros das Debêntures por meio do CETIP 21 - Títulos e Valores
Mobiliários (“CETIP 21”), administrado e operacionalizado pela B3. As Debêntures da 2ª Série subscritas e integralizadas no mercado primário não poderão
ser transferidas pelos Debenturistas titulares das Debêntures da 2ª Série a terceiros e/ou negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários.
Não obstante, as Debêntures da 2ª Série somente passarão a ser negociáveis, observados os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão.
(ii) autorizar a Diretoria e os representantes legais da Cia. a: a) discutir, negociar e definir os termos e condições do 2º aditamento à Escritura de Emissão e
do 1º aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série (em conjunto, os “Aditamentos”), necessários para refletir as deliberações acima,
bem como para prever os modelos dos contratos de garantia aplicáveis às Debêntures da 1ª Série, nos termos do item “Troca de Garantias Reais” da AGE
da Emissão; b) celebrar os Aditamentos; c) praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações aqui tomadas,
no que se refere ao registro desses documentos nos competentes cartórios de Registro de Títulos e Documentos e junta comercial, podendo, para tanto,
negociar e assinar os respectivos Aditamentos; e d) a tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora
tomadas; (iii) ratificar os atos já praticados pela Diretoria e pelos representantes legais da Cia. relacionados às deliberações acima, bem como de todos os
termos e condições das Debêntures, da Escritura de Emissão, da Alienação Fiduciária de Ações da 1ª Série e do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações
da 1ª Série não alterados nesta assembleia; e (iv) autorizar a publicação desta ata na forma prevista no §1º, do Art. 130, da Lei das S.A.. VI. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada pelo acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social da Cia. VII. Assinaturas: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque (Presidente); Bianca Nunes Falcone (Secretária); Acionista
Presente: Vidigal Participações S.A. RJ, 18/09/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente, Bianca Nunes Falcone - Secretária. Jucerja em 07/10/20 sob o nº 3946827. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Cerca de 90% dos brasileiros não
tiveram aumento de renda na pandemia
O Centro de Estudos em
Finanças da Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas (FGVcef)
e a Toluna, fornecedora de
insights do consumidor sob
demanda, realizaram um estudo sobre o impacto da Covid-19 nas finanças dos brasileiros. Segundo a pesquisa,
90,33% dos entrevistados
disseram que não tiveram
aumento de renda durante a
pandemia.

A pesquisa que entrevistou 800 pessoas em todo
o país entre os dias 21/9 e
30/9, também indica que os
brasileiros reduziram gastos.
Os três itens em que os brasileiros decidiram diminuir
seus gastos foram: Lazer
(68,18%), Viagens (67,69%)
e Restaurantes, bares e lanchonetes (65,73%).
Entretanto, o estudo revela que os gastos em casa
aumentaram no período da
pandemia. O aumento nas

contas de consumo de casa é
uma constante. Assim como
supermercado. Também há
um aumento em compras em
restaurantes, lanchonetes e
similares, com maior incidência no segmento de alta
renda, seguido pelo de baixa
renda.
O estudo indica ainda que,
entre os brasileiros que conseguiram investir, a maioria
(56,43%) não diminuiu o investimento. E entre aqueles
que reduziram, grande parte

utilizou recursos da poupança (64,04%).
A pesquisa foi idealizada pelo FGVcef (Centro
de Estudos em Finanças da
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas)
e pela Toluna. Coordenada
pelos professores William
Eid e Claudia Yoshinaga. O
objetivo foi identificar mudanças na posição financeira
dos brasileiros causadas pela
atual crise.

SP: lojas de shopping vão funcionar
entre 11h e 21h após fase verde

O anúncio da passagem para fase verde dentro do Plano São Paulo,
irá alterar o horário de
funcionamento das lojas
de shopping. Segundo
a Associação Brasileira
de Lojistas de Shopping
(Alshop), as lojas irão
funcionar entre 11h e
21h nos dias úteis e sábados, e das 12h às 20h nos
domingos e feriados, segundo o plano anunciado
pelo governo e mantendo
todos os protocolos sanitários aprovados.
“Nosso pleito era retomar o atendimento em
horário normal nas lojas
de shopping, ou seja, das
10h às 22h pois o setor do
comércio foi duramente
prejudicado pela pandemia, mas consideramos

um avanço ter duas horas a mais de atendimento. Esperamos recuperar
parte do movimento perdido pois hoje, mesmo
com a retomada, o faturamento das lojas segue
em torno de 60% do normal”, diz Nabil Sahyoun,
presidente da Alshop.
Nos últimos 15 dias, a
Alshop tem feito reuniões com o secretariado do
governo estadual pedindo
a reabertura em horário
normal.
“Nos próximos dias já
devemos ter uma novidade quanto a ampliação
do horário retomando
nossas atividades normais mesmo que com
movimento mais baixo”,
completa o presidente da
entidade.
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ALEXANDRO DA SILVA LACERDA – LEILOEIRO PÚBLICO
Informamos que o aviso publicado no dia 29/08/2020, na página 03, edição
28.700 deste jornal constam erro que ora retificamos abaixo:
Onde se lê:
LEILÕES SOMENTE ONLINE
01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
30 de Setembro/2020
01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,
30 de Outubro/2020
Descrição detalhada e condições do leilão em www.brbid.com
(21) 4441-9041/9042
Ler-se à:
Alexandro da Silva Lacerda, MAT.103, Leiloeiro Público AVISA que fará leilão
de Equipamentos, bens de consumo, veículos e eletrônicos, com autorização
de BRBID
LEILÕES SOMENTE ONLINE
01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
30 de Setembro/2020
01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 30 e 31 de Outubro/2020
Descrição detalhada e condições do leilão em www.brbid.com
(21) 4441-9041/9042

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA, 115, LAM. I,
salas 277, 279, 281 - D, CENTRO - RJ
Tel.: (21) 3133-3021 / E-mail: cap02vfam@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE Sobrepartilha ora em fase de Execução de Sucumbência
movida por ERICA CRISTINA FREIRE LEVY (Autora/Executada)
em face de PAULO MAURÍCIO LEVY, sendo Exequente LUIZ
CLAUDIO FABREGAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROCESSO Nº 0248035-09.2017.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) GERARDO CARNEVALE NEY DA SILVA – Juiz(a) de
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ERICA CRISTINA FREIRE LEVY (Autora/
Executada) - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro
Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na
forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do
art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do
CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de
antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a
avaliação, que será encerrado no dia 27/10/2020 às 12:00h e,
não havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão,
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será
encerrado no dia 03/11/2020 às 12:00h. DO BEM A SER
LEILOADO: (Conforme Laudo de Avaliação às fls. 293e): Sala
503 na Avenida Ataulfo de Paiva, 255, Leblon – RJ. Matriculado
sob o nº 73611 no Cartório do 2º Ofício do RGI e inscrito na
Prefeitura 1.921.129-1 e C.L. 06588-8. (...) AVALIO O IMÓVÉL EM
R$740.000,00 (Setecentos e quarenta mil reais) avaliação
baseada no método comparativo/homogeneização, cumprindo
informar que a Secretaria de Fazenda atribui ao mesmo, para
fins de calculo do ITBI, o valor de R$ 756.139,60 E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) - ERICA CRISTINA FREIRE LEVY (Autora/
Executada) - intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA
JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS
LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO.
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro,
em 07 de setembro de 2020. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da
Serventia, subscrevo __. (ass.) GERARDO CARNEVALE NEY DA
SILVA – Juiz de Direito.

Outra consequência
do avanço de fase é a
permissão para a reabertura de espaços de
entretenimento dos shoppings como cinemas e
teatros, com limitação
de público e venda de
ingressos preferencialmente online. Também
serão permitidos eventos dentro dos shoppings
e eventos em geral com
até duas mil pessoas.
“A reabertura dos espaços de entretenimento nos shoppings devem
ajudar na recuperação
do movimento e das vendas nas lojas, pois um dos
fatores para a crise que
estamos vivendo é a baixa circulação de pessoas,
horário restrito de restaurantes na praça de ali-

mentação e o fechamento
de cinemas e teatros ou
mesmo a impossibilidade
de eventos que movimentam centros de compra”,
finaliza Sahyoun.
Para conscientizar a
sociedade e a opinião
pública sobre a crise e a
retomada da economia,
a Alshop formou junto
com outras 30 entidades
e 70 empresários o Instituto Unidos Pelo Brasil. O grupo lançou uma
campanha em formato de
vídeo, pelas redes sociais,
com entrevista a pequenos empreendedores do
comércio, sobre os prejuízos e o desemprego causados pelo fechamento do
comércio como resultado
das ações de contenção da
pandemia.

FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ELETIVA DA DIRETORIA DA FARJ
O Presidente da Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro - FARJ,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias DECIDE: I - CONVOCAR
os integrantes do colégio eleitoral da FARJ para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELETIVA da Diretoria da FARJ (Presidência e Vice-Presidência),
a ser realizada no dia 21/12/20, às 14h (quatorze horas) em primeira convocação com maioria absoluta de seus membros, e às 14:30h, com
qualquer número, na sede da Federação Aquática do Estado do Rio de
Janeiro, situada na Rua Santa Luzia, nº 799, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-040. a) Serão consideradas válidas tão somente as chapas protocoladas até a data 20/10/20, na sede da Federação Aquática do
Estado do Rio de Janeiro, de segunda à sexta-feira, das 09:00h às 14:00h
e que respeitem as exigências contidas no Estatuto da FARJ e na Lei nº
9.615 de 1998. b) poderão participar das eleições de acordo com o Estatuto
da FARJ, “I - conte, no mínimo, com 1 (um) ano de filiação; II - esteja em
situação regular perante a FARJ; III - figurar na relação que deverá ser publicada pela FARJ, juntamente com edital e convocação da Assembleia Geral,
e tenham atendido às exigências legais estatutárias; IV - estejam em pleno
gozo dos seus direitos”, “Terá direito a voto nas assembleias o representante indicado pela Comissão de Atletas, conforme disposto no art. 6º deste
Estatuto.”. Sendo assim, os integrantes aptos a participar desta assembleia
são: Aqua UP Escola Natação, Associação Atlética do Banco do Brasil Niterói, Associação Cristã de Moços, Bonsucesso Futebol Clube, Botafogo
Futebol e Regatas, C. Esport. Ed. Golfinhos da Baixada, Club de Regatas
Vasco da Gama, Clube Instituto Mangueira do Futuro, Clube de Regatas do
Flamengo, Clube de Regatas Guanabara, Clube dos Funcionários da C. S.
Nacional, Esporte C.L.L. Gladiadores, Fluminense Football Club, Fundição
Municipal de Esportes, GNG Sport Ação, GRES. Acadêmicos do Salgueiro,
Iate Clube Jardim Guanabara, Marina Barra Clube, Mello Tênis Clube, Serclau Nado Livre, Olaria Atlético Clube, Tijuca Tênis Clube, Tênis Clube de
Campos e Comissão de Atletas da FARJ (Presidente Fabrício Odoríci). c) o
mandato dos eleitos, presidente e vice-presidente da FARJ, se findará em
21/12/24. II - INFORMAR que o presente edital será publicado com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias da realização da Assembleia, em jornal
de grande circulação, por três vezes, em três dias consecutivos na forma
prevista no artigo 22, III da Lei 9.615 de 1998, estando o Estatuto da FARJ,
publicado no site da FARJ. Rio de Janeiro, 05/10/20. Celso de Oliveira Presidente da FARJ

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CABO FRIO
RUA MINISTRO GAMA FILHO, S/N, FÓRUM, BRAGA - RJ
C.E.P.: 28908-090 - Tel.: (22) 2646-2679
E-mail: cfr01vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR GESTORA DE RECEBÍVEIS TETTO
HABITAÇÃO S/A em face de NORBERTO DE ALMEIDA LOPES
e ISAURA BICALHO DOS S. LOPES PROCESSO Nº 0000057-40.1987.8.19.0011, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) CAIO LUIZ RODRIGUES ROMO – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados,
e
especialmente
ao(s)
devedor(es)
supramencionado(s) - NORBERTO DE ALMEIDA LOPES e ISAURA
BICALHO DOS S. LOPES - que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA
MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível
no portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br,
na forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do
art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ
nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de
antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a
avaliação, que será encerrado no dia 10/11/2020 às 11:00h e,
não havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão,
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será
encerrado no dia 17/11/2020 às 11:00h. DO BEM A SER LEILOADO:
(Conforme laudo de avaliação Às fls. 459): Lote 22 do loteamento
denominado Caminho de Búzios, quadra 3, Cabo Frio/RJ.
Caracterizado e dimensionado no 2º Registro de Imóveis sob o
nº 14.040. (...) AVALIO indiretamente o imóvel em R$ 130.000,00
(Cento e trinta mil reais). E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (NORBERTO DE
ALMEIDA LOPES e ISAURA BICALHO DOS S. LOPES) intimado(s)
da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE
JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 04 de setembro de 2020. Eu,
digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo__. (ass.) CAIO
LUIZ RODRIGUES ROMO – Juiz de Direito.
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Pinta Mundi Tintas participa
da Franchise 4U no Rio
No dia 15 de outubro, das
9h às 20h, a Pinta Mundi
Tintas participará da Franchise 4U, feira presencial de
franquias que será realizada
para investidores do Estado
do Rio de Janeiro no Hotel
Prodigy Santos Dumond.
Para participar, o candidato
precisa agendar um horário
com as marcas de seu interesse, de modo a se respeitar
as regras de distanciamento
social necessárias para este
momento de pandemia.
“Essa é uma boa hora para
se investir em uma marca
que se manteve atuante durante toda a pandemia, obteve excelentes resultados
em vendas e não apresentou
queda de faturamento, ao
contrário: nossas lojas superaram as metas em mais de
120% durante os meses da
pandemia”, afirma Nassim
Katri, franqueador da Pinta
Mundi Tintas.
A empresa é uma varejista de tintas e acessórios para
pintura com 30 anos de história e parceria com indústrias de tintas como Sherwin-Williams, Suvinil e Coral,
além de acessórios como
Condor e Tigre. A rede é
composta por 30 lojas e está
em plena expansão.
Uma loja compacta da
marca exige investimento a
partir de R$ 159 mil. Trata-se
de uma franquia com operação enxuta, de baixa complexidade, que permite ao franqueado trabalhar com apenas
um colaborador, em horário
comercial. Por ser uma operação com tais características, permite ao franqueado
ter flexibilidade de horários.
“Sempre dizemos que nosso
negócio não admite escravos”, brinca Katri. “Ele é
feito para empreender e gerar excelente lucratividade,
com todos os franqueados
performando acima das metas estipuladas – temos esse

resultado apresentado de janeiro a junho de 2020 – e boa
parte deles já com o retorno
do investimento inicial apurado, algo raro de se alcançar
no franchising no primeiro
ano”, afirma o franqueador.
A meta da rede é finalizar
2020 com 40 lojas.
É um negócio em plena
expansão, que permite ao
investidor trabalhar em horário comercial – de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h e,
aos sábados, até às 13h – e
sem a preocupação com estoques que encalham ou que
são altamente perecíveis. “As
tintas têm prazo de validade
muito longo. Não são como a
moda, que trocam de coleção
quatro vezes por ano. E não
se estragam, como alimentos. Então, nosso franqueado
dorme tranquilo, não sendo
escravo do negócio. Ele também pode planejar lazer nos
finais de semana, porque não
tem horários de shopping a
cumprir”, diz Katri.
Há algumas características muito particulares, como
franquia. Em primeiro lugar,
é uma marca completamente
desburocratizada, que tem
como princípio facilitar a
operação da unidade franqueada. Para se ter ideia, o
franqueado compra diretamente do fabricante homologado pelo franqueador, o
que reduz custos e prazos
de entrega e aumenta as
margens de lucro, além de
proporcionar flexibilidade
nos prazos de pagamento.
“A franqueadora negocia
os preços pelo volume de
vendas, mas o franqueado compra diretamente,
conforme o perfil de seu
público consumidor. Não
impomos compras mínimas
ou produtos que ficarão encalhados em estoque porque
não correspondem ao que é
vendido naquela região, por
exemplo”, explica Katri.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA
Torna público leilão presencial e online 005/2020 a ser realizado
em 28/10/2020, às 10:00h. Local: Estrada Governador Chagas
Freitas, nº 2.700, Colônia, Barra Mansa - RJ (Salão de Festas
Joana Reis Buffet). Leiloeira Pública Oficial Sandra Sevidanes,
matrícula 165 – JUCERJA. Objeto do leilão: Veículos conservados e sucatas inservíveis. Descrição detalhada e termo de condições do leilão em www.brbid.com
KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ: 28.789.998/0002-55
AUDITORIA AMBIENTAL
KATRIUM INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A. torna público que entregou ao
Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 07/08/2020 o Relatório de
Auditoria Ambiental, do ano de 2019, referente às atividades de fabricação
de produtos químicos, e informa que este estará à disposição para consulta
na Estrada João Paulo, 530 – Honório Gurgel, no município do Rio de
Janeiro, no período de 20/10/2020 a 30/10/2020, no horário das 10h às
16h. Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para
consulta no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca (Processo
E-07/504470/2009)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO
2a CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 14.2020
OBJETO: Aquisição de materiais de consumo e de construção com objetivo de atender a execução dos serviços prestados pela Secretaria Municipais de Conservação e Serviços Públicos – SEMCONSESP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4967.2019.20. RETIRADA DO EDITAL:
www.queimados.rj.gov.br-avisos-licitacao ou na Prefeitura, Rua
Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00
horas, mediante a entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do
CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 23/10/2020 as 10:30 horas.
Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira - CPLMSO

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de
representante da Comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia
real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Supervia Concessionária deTransporte Ferroviário S.A.(“Debenturistas”,“Emissão”e “Emissora”,respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem para a AGD, nos termos do Art. 124,
§1º,incisoI,doArt.71,§2º,daLeinº6.404/76,conformeemvigor(“LeidasS/A”),edaCláusula XI do“Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples,Não
Conversíveis emAções,em Série Única,da Espécie com Garantia Real,para Distribuição
Pública com Esforços Restritos de Distribuição,da Supervia Concessionária deTransporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura de Emissão”),
a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia 16/10/20, às 14h, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste Edital,
com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso
indicado, a fim de deliberar na Ordem do Dia, sobre as seguintes matérias: (i) Ratificar a
contratação e os atos do assessor legal que foram necessários até a data daAGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que
tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do RJ, e do Agravo Interno
no âmbito do processo deAgravo de Instrumento de nº 0027829-53.2020.8.19.0000, que
tramita perante a 14ª Câmara Cível do TJRJ, ambos de autoria da Emissora (“Processos
da Supervia”), assim como em qualquer outros processos ou incidente processual decorrentes dos Processos da Supervia, tendo em vista o cumprimento, peloAgente Fiduciário,
do disposto na Instrução CVM nº 583, arts 11, (ii) e 12, em busca da defesa dos interesses
dos Debenturistas; (ii) A contratação de assessor legal, dentre as 3 propostas disponíveis
através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para a defesa
integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos de Supervia e de qualquer medida judicial ou extrajudicial relacionada à Emissão; e (iii) Autorização para que a
Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a
segurança de todos, em linha com a Instrução CVM Nº 625/20, a AGD será realizada
por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para
contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de representação até o
horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão aceitos como documentos
de representação: a) participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de
identidade do Debenturista; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da
respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica,
ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Debenturistas;
e b) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação
legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante
legal;ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i)
com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de
cópiadigitalizadadosdocumentosdoDebenturista.RJ,08/10/20.PentágonoS.A.DTVM.
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Sábado, domingo, 2ª e 3ª feira, 10, 11, 12 e 13 de outubro de 2020

n Monitor Mercantil

Consulta pública de concessão
Mesmo com Covid-19,
de saneamento básico no Amapá 52% estão confiantes em
Projeto modelado
pelo BNDES
envolve melhorias
nos 16 municípios
do estado

O Governo do Amapá
abriu nesta sexta-feira, consulta pública para o processo
de concessão do serviço de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do estado, abrangendo as áreas urbanas de seus 16 municípios.
O projeto - estruturado
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) -tem investimentos estimados em R$
3,1 bilhões ao longo dos 35
anos de concessão, sendo R$
959 milhões nos cinco primeiros anos. A expectativa
do Estado do Amapá é que a
publicação do edital ocorra
ainda em 2020. O projeto,
que ficará aberto a contribuições da sociedade.
O BNDES estabeleceu o
saneamento básico como um
dos setores prioritários de
sua agenda, determinando
como uma das 15 entregas
para a sociedade do Plano
Trienal (2020 - 2022) a estruturação de projetos que
ampliem em 20 milhões o
número de brasileiros com
acesso a saneamento.

De acordo com o Sistema
Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS),
atualmente apenas 38% da
população urbana do Estado
é atendida com água tratada. Isso significa cerca de
458 mil pessoas sem acesso
a esse serviço nessas regiões. No caso de esgotamento
sanitário, 682 mil pessoas
não são atendidas nas áreas
urbanas, ou seja, apenas 8%
da população conta com o
serviço.
Modelo de concessão
A concessão deverá universalizar os serviços de
água em todos os municípios
em até 11 anos, atingido cobertura de 99% da população
na área do projeto. Deverão
ser realizados investimentos
de R$ 900 milhões em abastecimento de água, que terão
como resultado a redução do
índice de perdas de água de
70% para 30%, com ganhos
operacionais e ambientais.
A nova concessionária
deve, em até 18 anos, ampliar o serviço de coleta e
tratamento de esgoto a 90%
da população na área atendida de cada um dos municípios. Ao longo do período de
concessão, serão realizados
investimentos de R$ 2,2 bilhões em esgotamento sanitário.
O projeto viabilizará
melhorias na gestão e na

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM nº 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO
DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do
Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do art.
23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento
Interno”), às 15:00 horas do dia 28 de setembro de 2020. 2. Convocação
e Presença: A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes
do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”),
estando presentes os seguintes membros: Octávio Francisco Monteiro de
Carvalho Domit, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres, Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. 3. Mesa: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela
Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros
do Conselho de Administração da Companhia para tratar da seguinte ordem
do dia: (i) deliberar sobre a tomada de empréstimo pela Companhia no valor
de até R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), através de Cédula(s) de
Crédito Bancário (“Empréstimo”); e (ii) deliberar a outorga de garantia real no
âmbito do Empréstimo. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame e a
discussão da matéria, os membros do Conselho de Administração deliberaram,
por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar a tomada de empréstimo pela Companhia, no valor total de R$100.000.000,00 (cem milhões de
reais), através da emissão de 2 (duas) Cédulas de Crédito Bancário, no valor
de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões) cada, a uma taxa de CDI+1,4% a.a.,
com vencimentos em 20 de outubro de 2021 e 20 de dezembro de 2021, junto
ao Banco Itaú Unibanco S.A. (ii) aprovar a outorga de garantia real, por meio
da alienação fiduciária de ações de titularidade da Companhia, mediante a
celebração do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de
Ações em Garantia e Outras Avenças; (iii) autorizar a Diretoria da Companhia
a praticar todos os atos necessários e/ou pertinentes à implementação da
deliberação acima, incluindo a constituição de garantias ao pagamento integral
de todos e quaisquer valores principais e acessórios devidos pela Companhia;
e (iv) ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos
e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2020. Sergio Alberto
Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária.
Arquivado na JUCERJA em 07/10/2020 sob o nº 00003947177.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM nº 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO
DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede
da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos membros do
Conselho de Administração por meio de videoconferência, nos termos do art.
23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento
Interno”), às 15:30 horas do dia 28 de setembro de 2020. 2. Convocação
e Presença: A reunião foi convocada na forma dos artigos 16 e seguintes
do Regimento Interno do Conselho de Administração (“Regimento Interno”),
estando presentes os seguintes membros: Octávio Francisco Monteiro de
Carvalho Domit, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres, Roberto Duque Estrada de Sousa, Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. 3. Mesa: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela
Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se os membros
do Conselho de Administração da Companhia para tratar da seguinte ordem
do dia: (i) deliberar sobre a tomada de empréstimo pela Companhia no valor
de até R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), através de Cédula de
Crédito Bancário (“Empréstimo”); e (ii) deliberar a outorga de garantia real no
âmbito do Empréstimo. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, após o exame e
a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar a tomada de
empréstimo pela Companhia, no valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais), através da emissão de Cédula de Crédito Bancário, a uma
taxa de até CDI+1,5% a.a., com vencimento em 04 de outubro de 2022, junto
ao Banco Credit Suisse (Brasil) S.A., com direito a pré-pagamento na curva.
(ii) aprovar a outorga de garantia real, por meio da alienação fiduciária de
ações de titularidade da Companhia, mediante a celebração do Instrumento
Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras
Avenças; (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários e/ou pertinentes à implementação da deliberação acima, incluindo a
constituição de garantias ao pagamento integral de todos e quaisquer valores
principais e acessórios devidos pela Companhia; e (iv) ratificar todos os atos
já praticados relacionados às deliberações acima. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2020. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na
JUCERJA em 07/10/2020 sob o nº 00003946885.

qualidade dos serviços de
saneamento básico prestados à população, resultando
em uma série de impactos
sociais, tais como diminuição da mortalidade infantil,
economia com gastos nas
unidades de saúde pública
e aumento da produtividade no trabalho por meio da
redução de doenças associadas à falta de saneamento. Setores como o turístico
e o imobiliário também deverão ser beneficiados indiretamente. A qualidade e
eficiência na prestação dos
serviços serão avaliadas
por meio dos indicadores
de metas, que deverão ser
cumpridos pela concessionária sob o risco de sofrer
penalidades.
Segundo o Instituto Trata
Brasil, quase 100 milhões de
brasileiros (47% da população) não contam com coleta
de esgoto, dentre os quais 13
milhões são crianças e adolescentes. A Região Norte
apresenta um dos quadros
de saneamento mais críticos do país: apenas 10,49%
da população têm acesso
aos esgotos e apenas 21,7%
dos esgotos são tratados. O
Norte também possui o índice mais baixo de acesso à
água tratada do país: apenas
57,05% da população da região é atendida. No Brasil,
são quase 35 milhões de brasileiros sem o acesso a esse
serviço básico.

seus empreendimentos
Pesquisa da
FGV mostra que
também acreditam
que serão maiores
após a cise

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Empreendedorismo e Novos
Negócios (FGVcenn) da
Escola de Administração
de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio
Vargas (FGV EAESP)
sobre o impacto da Co-

vid-19 nos pequenos
negócios mostra otimismo em relação ao
futuro próximo. Cerca
de 52% dos empreendedores entrevistados, acreditam que seus negócios
avançaram e serão maiores do que no pré-crise da
Covid-19.

EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO 001/2020 - Senad/MJSP
BENS MÓVEIS
A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, neste
ato representada pela Comissão Permanente de Avaliação e
Alienação de Bens do Estado do Rio de Janeiro, torna público
que será realizada licitação, na modalidade LEILÃO, do tipo
MAIOR LANCE, na modalidade ELETRÔNCIO, através do
endereço eletrôncio www.brameleiloes.com.br, na data de 30 de
outubro de 2020, às 11:00 horas, para venda do(s) bem(ns)
móvel(is) de propriedade da Funad, a ser conduzido pelo Leiloeiro
Público Oficial LEANDRO DIAS BRAME, inscrito na JUCERJA nº
130, por força do contrato nº 97/2020, em conformidade com a
legislação vigente, do(s) bem(ns) descrito(s) a seguir: Lote 01)
CAMINHÃO MERCEDES BENZ - L 1620, COR BRANCA, ANO/
MODELO 2008/2008, PLACA KYC1425 (Rio de Janeiro), CHASSI
9BM6953048B609563, RENAVAM 00974264075, avaliado em R$
100.000,00 (cem mil reais); Lote 02) CHEVROLET - ONIX 1.4MT
LT, COR BRANCA, ANO/MODELO 2013/2013, PLACA JFN0076
(Brasília), CHASSI 9BGKS48L0DG299862, RENAVAM
00533985773, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Lote
03) RENAULT - OROCH 1.6 DYN42, COR PRATA, ANO/MODELO
2015/2016, PLACA PXO8344 (Belo Horizonte), CHASSI
93Y9SR0F5GJ229956, RENAVAM 01082122561, avaliado em R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Edital na integra no escritório
e no site do leiloeiro www.brameleiloes.com.br. Rio de Janeiro,
ao 05 (quinto) dia do mês de outubro do ano de 2020. LEANDRO
DIAS BRAME, Leiloeio Público Oficial.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF N° 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
1. Data, Hora e Local. Realizada aos 30 dias do mês de setembro de 2020, às
11:00 horas, na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na
Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267,
Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação e Presença. Convocação
dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração, de acordo com o previsto no parágrafo 6º, artigo 13 do Estatuto
Social da Companhia, e com a legislação em vigor. 3. Mesa. Presidente: Sr. Pedro
Hermes da Fonseca Rudge; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. Ordem do
Dia. Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite
do capital autorizado, em razão do exercício das opções de compra de ações da
Companhia, realizado por meio da notificação recebida pela Companhia no dia
25 de setembro de 2020, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 08 de julho de 2020; e (ii) ratificar a
integralização das 684.549 (seiscentas e oitenta e quatro mil, quinhentas e quarenta
e nove) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, emitidas pela Companhia
em razão do exercício das opções de compra de ações da Companhia, realizadas
por meio das notificações recebidas pela Companhia no período de 17 de setembro
de 2020 a 25 de agosto de 2020. 5. Deliberações. Os membros do Conselho de
Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar o
seguinte: 5.1. A emissão privada, dentro do limite de capital autorizado, de 19.266
(dezenove mil e duzentas e sessenta e seis) ações ordinárias, escriturais e sem
valor nominal ao preço de emissão de R$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos) por
ação, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na Assembleia
Geral Extraordinária de 08 de julho de 2020. As novas ações emitidas farão jus,
em igualdade de condições com as já existentes, a todos os benefícios, incluindo
dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que
vierem a ser aprovados pela Companhia. A emissão foi aprovada com exclusão do
direito de preferência para a subscrição pelos demais acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 171 §3º da Lei nº 6.404/76, tendo sido a subscrição efetivada,
nesta data, mediante a assinatura dos respectivos boletins de subscrição que, lidos e
aprovados, foram arquivados na sede da Companhia. 5.2. Um aumento de capital de
R$ 64.155,78 (sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito
centavos). O capital social da Companhia passa de R$ 249.554.331,39 (duzentos
e quarenta e nove milhões e quinhentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e trinta
e um reais e trinta e nove centavos), dividido em 38.729.350 (trinta e oito milhões e
setecentos e vinte e nove mil e trezentos e cinquenta) ações ordinárias, escriturais e
sem valor nominal, para R$249.618.487,17 (duzentos e quarenta e nove milhões
e seiscentos e dezoito mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete
centavos), dividido em 38.748.616 (trinta e oito milhões e setecentos e quarenta
e oito mil e seiscentos e dezesseis) ações ordinárias, escriturais e sem valor
nominal. 5.3. A ratificação da integralização, em moeda corrente nacional, no valor
de R$2.274.071,77 (dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil e setenta e um
reais e setenta e sete centavos), das 684.549 (seiscentas e oitenta e quatro mil,
quinhentas e quarenta e nove) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal,
emitidas dentro do limite de capital autorizado, conforme deliberado em Reunião do
Conselho de Administração de 26 de agosto de 2020, no âmbito do Plano de Opção
de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 08 de julho
de 2020. 5.4. Autorizar a administração da Companhia, desde já, a praticar todos
os atos e assinar todos os instrumentos relacionados às deliberações tomadas
acima. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida,
foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura
na forma de sumário. Mesa: Pedro Hermes da Fonseca Rudge – Presidente,
Bruno de Mello Pereira – Secretário. Membros do Conselho de Administração
presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Pedro
Hermes da Fonseca Rudge, Eduardo Khair Chalita e Roberto Carmelo de Oliveira.
[Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.]. Rio
de Janeiro, 30 de setembro de 2020. Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2020. Pedro
Hermes da Fonseca Rudge - Presidente. Bruno de Mello Pereira - Secretário.
Jucerja nº 3948259, em 08/10/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Para o coordenador da pesquisa e do
FGVcenn, Edgard Barki , as crises trazem
ameaças, mas também
oportunidades. “A crise tem o aspecto de
ameaça, a dificuldade
de vender e de ter que
se reinventar, mas essa
necessidade de fazer
algo diferente, novo,
pode ser uma nova
oportunidade, um novo
nicho de sucesso”. A
pesquisa foi realizada
entre os meses de maio
e julho. No total foram
consideradas
válidas
142 respostas.

Novas oportunidade
O estudo também revela que, para 49% dos
entrevistados, a Covid-19

abriu novas oportunidades de negócios; e 84%
disseram que mudaram
os seus planos para o ne-

gócio. Já os três principais
problemas citados pelos
empreendedores foram:
24% tiveram dificuldades
para pagar as despesas do
negócio; 19% revelaram
que os clientes não estão
pagando ou estão pagando
com longos atrasos e 10%
disseram que tiveram dificuldades para pagar seus
funcionários.
Os
empreendedores
também contaram que,
se a atual situação prevalecer, 61% só terão dinheiro para até mais seis
meses de operação. Apesar do cenário adverso,
54% dos entrevistados
ofereceram produtos ou
serviços do seu negócio
de forma voluntária para
apoiar outras atividades, ONGs ou governo e
48% se voluntariou para
instituições de caridade,
ONGs ou apoiou outras
pessoas que não são sua
família e amigos.

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.

VIDROS DA GLÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 31.614.378/0001-09 - NIRE 33300329862
ARD em 18/09/20. I. Data, Hora e Local: 18/09/20, às 9:30h, na sede social
da Vidros da Glória Participações S.A., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. II. Presença: A totalidade dos membros da Diretoria da Cia.. III. Convocação e Publicações: Dispensada a convocação
prévia, em virtude da presença da totalidade dos membros da Diretoria da
Cia., nos termos do Estatuto Social da Cia. IV. Mesa: Presidida por Marcelo
Hudik Furtado de Albuquerque e secretariada por Bianca Nunes Falcone.
V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a elisão da Condição Suspensiva da
Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série e inclusão da Condição Resolutiva
Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série (conforme definido abaixo) na alienação fiduciária prestada pela Emissora em favor dos titulares das Debêntures da 1ª Série (conforme definido abaixo), representados pelo Agente
Fiduciário, em quantidade equivalente a 25,0% das ações representativas
do capital social total da Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S.A., inscrita no CNPJ/ME 61.067.161/0001-97 (“Nadir Figueiredo”) (“Alienação
Fiduciária de Ações 1ª Série”), no âmbito da 1ª emissão, pela Cia., de
debêntures (“Debêntures”), cujos termos e condições estão previstas (i.a)
no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em 2 Séries, Para Distribuição Pública,
com Esforços Restritos de Distribuição, da Flamengo Participações S.A.”,
celebrado entre a Cia. e a Oliveira Trust DTVM S.A. em 20/08/19, o qual foi
registrado perante a JUCERJA sob o nº 00003731200, em 22/08/19, conforme alterado (“Escritura de Emissão”); e (i.b) no “Instrumento Particular
de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças sob Condição Resolutiva (1ª Série)”, celebrado entre a Cia. e o Agente Fiduciário em
28/08/19, o qual foi registrado perante o 4º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos da Cidade do RJ/RJ, sob o nº 1027069, em 29/08/19 (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da 1ª Série”), conforme características aprovadas na AGE de Acionistas da Cia., realizada nesta data; (iii)
autorização para que a administração e os representantes legais da Cia.
negociem as condições finais e pratiquem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas, inclusive para firmar
quaisquer instrumentos, contratos e documentos, da mesma forma que os
eventuais aditamentos, que possam ser necessários para efetivação das
deliberações previstas no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando, à
celebração dos Aditamentos (abaixo definidos); e (iv) a ratificação dos atos
já praticados pela Diretoria e os representantes legais da Cia. relacionados
às matérias acima. VI. Deliberações: Instalada a Reunião, foram tomadas
as seguintes deliberações, sem quaisquer restrições, aprovadas pela unanimidade de membros da Diretoria: (i) a autorização para a elisão da Condição Suspensiva da Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série e inclusão de
condição resolutiva na Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série, de forma que
esta passe a ser constituída em caráter resolúvel, nos termos do Art. 127 do
Código Civil, isto é, deixe de produzir seus efeitos mediante de qualquer dos
seguintes eventos (cada um, individual e indistintamente, uma “Condição
Resolutiva Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série”), observado o disposto
na Escritura de Emissão e no Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da
1ª Série: (i) a efetiva transferência definitiva da titularidade a terceiro(s) de
uma ou mais Debênture(s) da 1ª Série pelos Debenturistas que subscreveram e integralizaram a totalidade das Debêntures da 1ª Série na 1ª Data de
Integralização da 1ª Série (“Debenturistas Iniciais 1ª Série”), observado o
disposto na Escritura de Emissão; e/ou (ii) o descumprimento, pelos Debenturistas Iniciais 1ª Série, do disposto na Escritura de Emissão, em uma Data
de Caracterização de Evento de Excussão (conforme definida na Escritura
de Emissão); e/ou (iii) transferência dos direitos políticos de uma ou mais
Debêntures da 1ª Série pelos Debenturistas Iniciais 1ª Série a terceiro(s),
conforme verificado em qualquer evento que enseje o exercício de direitos
políticos por Debenturistas da 1ª Série. Os demais termos e condições da
Condição Resolutiva Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série serão descritos
no aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série; (iii)
autorização para que a administração e os representantes legais da Cia.
negociem as condições finais e pratiquem todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações ora tomadas, inclusive para firmar
quaisquer instrumentos, contratos e documentos, da mesma forma que os
eventuais aditamentos, que possam ser necessários para efetivação das
deliberações previstas no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando,
à celebração do 2º aditamento à Escritura de Emissão e do 1º aditamento
ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações 1ª Série (em conjunto, os
“Aditamentos”); e (iv) a ratificação dos atos já praticados pela Diretoria e os
representantes legais da Cia. relacionados às matérias acima. VII. Encerramento: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente
a esta Reunião da Diretoria, ata esta que foi aprovada e assinada em livro
pelos membros da Diretoria da Cia. e pelos membros da mesa. VIII. Assinaturas: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque (Presidente); Bianca Nunes Falcone (Secretária); Membros da Diretoria Presentes: Marcelo Hudik
Furtado de Albuquerque e Thiago Sguerra Miskulin. RJ, 18/09/20. Mesa:
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; Bianca Nunes Falcone - Secretária. Jucerja em 06/10/20 sob o nº 3946549. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.
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Orientações sobre registro de ofertas públicas
Área técnica da
CVM selecionou
seis tópicos
A Superintendência de
Registro de Valores Mobiliários (SRE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou
nesta sexta-feira um Ofício Circular que reforça
orientações da área e alerta a respeito da forma de
atendimento de determinados requisitos previstos
no âmbito da condução do
processo de pedido de registo de ofertas públicas.
Trata-se de uma lista que
reúne seis tópicos: Atos
societários,
Alterações
voluntárias, Uso de redações alternativas, Horário
para protocolo de documentos, Aviso por e-mail
acerca do protocolo dos
documentos e Nomeação
dos arquivos protocolados.
Luis Miguel Sono, superintendente de registro

de valores mobiliários da
autarquia, explica que as
recomendações, além de
representarem boas práticas, têm por objetivo contribuir para que o processo
seja conduzido da melhor
forma”.
Sobre atos societários, a
área técnica da CVM ressalta que os atos societários
que aprovaram a distribuição pública dos valores mobiliários devem ser
enviados à autarquia após
a devida formalização, o
que significa que devem
ter sido publicados e arquivados na junta comercial
competente. A SRE destaca, portanto, que não serão
aceitos atos em forma de
minuta e não formalizados
nos termos da legislação
aplicável.
A SRE explicita que,
idealmente,
alterações
voluntárias devem ser
implementadas em casos
excepcionais, diante da
ocorrência de fatos imprevisíveis quando da submissão do pleito de registro.

Com relação ao uso de
redações alternativas (entre colchetes ou similar),
a área técnica da CVM
destaca que tais redações,
por vezes contraditórias,
tendem a não permitir a
adequada análise de informação e, consequentemente, podem gerar exigências complementares
e/ou, inclusive, culminar
na caracterização de uma
modificação de oferta.
Desse modo, a SRE solicita que não seja utilizada
essa forma de linguagem
nos documentos.
Protocolo de documentos
Para fins do início de
contagem do prazo no
próprio dia, o protocolo tem horário limite às
18h. Assim, a área técnica da CVM alerta para
que os interessados se
atentem à questão a fim
de que haja tempo hábil
de elaboração e upload
da documentação completa no sistema até o limite do citado prazo.

A SRE reitera que o
protocolo dos documentos em atendimento a
ofícios de exigências e
de vícios sanáveis seja
informado por meio dos
e-mails indicados nos
ofícios tão logo sejam realizados. Esta solicitação
busca conferir segurança
adicional em termos do
procedimento de verificação do cumprimento
das exigências.
A área técnica da CVM
solicita que os documentos
protocolados sejam nomeados de forma a facilitar a
identificação do conteúdo,
em linha com a orientação
contida no Ofício-Circular
CVM/SRE 01/20, reproduzido a seguir: Nos nomes
dos arquivos encaminhados
em meio eletrônico deve
constar, obrigatoriamente, o número do anexo que
consta na petição e o nome
do anexo, não podendo
ultrapassar 40 caracteres
(prospecto, pedido de reserva, contrato de distribuição, resposta ao Ofício
xxx, etc.)”.

Empresas chinesas de internet reportam alta na receita
O setor chinês de internet e os relacionados
a ele mantiveram um
crescimento de dois dígitos na receita de negócios
e no desenvolvimento e
pesquisa nos primeiros
oito meses do ano, mostraram os dados oficiais.
Alibaba Group puxa os
negócios de vendas na
internet.
As principais empresas de internet faturaram 796,2 bilhões
de iuanes (US$ 116,91
bilhões) no período de
janeiro a agosto, alta
anual de 13,6%, 1,3
ponto percentual a me-

nos ante a taxa de crescimento registrada nos
primeiros sete meses,
segundo o Ministério da
Indústria e Informatização. No período, o lucro
operacional da indústria
subiu 23,7% em termos
anuais, para 73,6 bilhões
de iuanes.
As despesas do setor
em pesquisa e desenvolvimento totalizaram 42,94
bilhões de yuans no período, um aumento de
12,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme a agência
Xinhua, o setor de internet se tornou um compo-

nente essencial da “nova
economia” da China, pois
o país está passando por
uma transformação de
crescimento, impulsionado mais pela tecnologia e
pelo consumo. As estatísticas da pasta abrangem
empresas que tiveram
uma receita anual de serviços de internet acima
de 5 milhões de yuans no
ano passado.
Gigante eletrônico
As plataformas de comércio do gigante de comércio eletrônico chinês
Alibaba Group atraíram

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS
IMOBILIARIOS DA 18ª E 19ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e
NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 18ª
e 19ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora
(“Termo de Securitização”), cuja cedente dos créditos imobiliários lastro é a Socicam Administração e Projetos Ltda, inscrita
no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Cedente”), vem pela presente, convocar os titulares dos CRI para a Assembleia
Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(Assembleia Geral), a se realizar no dia 03/11/2020, às 14 horas, em primeira convocação. Conforme autorizado pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/SIN, o procedimento de votação
se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com
a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar quanto a concessão de carência de amortização dos CRI Sênior, pelo período de
9 (nove) meses, a contar da parcela de 15 de outubro de 2020, de forma retroativa, sem que seja concedida carência no
pagamento dos créditos imobiliários pela Cedente aos seus devedores. Na hipótese de aprovação desta deliberação, tanto
os juros do CRI Sênior quanto o prêmio previsto no item abaixo, devidos em 15 de outubro de 2020, serão pagos em até 5
(cinco) dias úteis a contar da AGT, seja em primeira ou em segunda convocação, a ser acrescido da atualização monetária
prevista no termo de securitização, a contar de 15 de outubro de 2020 até o seu efetivo pagamento; (ii) Deliberar quanto ao
pagamento, pela Cedente, de prêmio mensal (“Waiver’s Fee”) de 0,1700% sobre o saldo devedor do CRI Sênior a ser paga
no mesmo dia de pagamento das parcelas de juros e amortização do CRI Sênior, a contar da parcela vincenda em outubro
de 2020; (iii) Deliberar quanto ao pagamento de prêmio mensal adicional (“Waiver’s Fee Condicionado”) de 0,08295%,
sobre o saldo devedor do CRI Sênior, devido somente na hipótese das curvas de amortização original e repactuada,
do CRI Sênior, não voltarem a se encontrar em até 24 (vinte e quatro) meses após a prestação de 15/10/2020, ou seja,
até 15/10/2022. Na hipótese de sua indicência, o Waiver’s Fee Condicionado será pago mensalmente no mesmo dia de
pagamento das parcelas de juros e amortização do CRI Sênior até que as curvas de amortização original e repactuada,
voltem a se encontrar; Aprovadas as deliberações constantes dos itens acima, serão implementadas as contrapartidas
adiante descritas. Será outorgada pela Cedente, garantia adicional ao CRI, consubstanciada na outorga de cessão fiduciária
em garantia, dos fluxos futuros de recebimento de taxas de embarque, a contar de Janeiro de 2022 ou do resgate das
CCBs, conforme adiante definidas, o que ocorrer por último, dos seguintes terminais rodoviários (“Taxas de Embarque”): [a]
Terminais Rodoviários Eng. João Thomé, Antônio Bezerra e Messejana, todos no Estado do Ceará; [b] Terminal Rodoviário
de Brasília (DF); [c] Terminais Rodoviários de Campina Grande e de João Pessoa, na Paraíba; e Terminal Rodoviário de
Natal/RN. As Taxas de Embarque são hoje garantia, outorgada pela Cedente, nas Cédulas de Crédito Bancário emitidas
pela holding, FMFS Participações e Empreendimentos Ltda. (“CCB” ou “CCBs”). Assim, a Cedente se compromete a
realizar, após o resgate das CCBs, amortização extraordinária mensal do CRI Sênior, no mesmo valor da última parcela
paga de juros e amortização do CRI Sênior no mês anterior, com recursos provenientes exclusivamente das Taxas de
Embarque, até que as curvas de amortização original e repactuada do CRI Sênior, voltem a se encontrar. Adicionalmente,
após o resgate das CCBs, a Cedente se obriga a fazer circular em conta do patrimônio separado do CRI, nova ou atual, com
as Taxas de Embarque, o montante mínimo de 150% das parcelas de amortização e juros dos CRI Sênior, considerando
a última parcela paga, até as curvas voltarem a operação original, caso isso ainda não tenha ocorrido. Os Titulares de CRI
Sênior terão a prerrogativa de escolher quais dos terminais rodoviários mencionados acima deverão direcionar as Taxas de
Embarque para o CRI, como garantia de cessão fiduciária. Finalmente, a Cedente, enquanto titular dos CRI Subordinados,
irá autorizar que a Emissora não realize nenhum pagamento de juros e amortização dos CRI Subordinados, até que as
curvas do CRI Sênior, original e repactuada, se encontrem. Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos
titulares com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo
I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação
do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii)
o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 03/11/2020 aos cuidados do agente fiduciário
e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da
ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI
em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os
Titulares dos CRI. A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se as matérias constantes da ordem
do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as alterações necessárias,
incluindo, mas não se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa
Brasil Balcão (“B3”), entidade onde os CRI encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status
dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário. A presente convocação da Assembleia Geral, cujas
deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os
titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos CRI, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a
sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer
informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails
ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da
Emissora até o dia 04 de novembro de 2020. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de
Recebiveis Imobiliários S.a. de 03 de Novembro de 2020. Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao
item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (ii) da ordem
do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto
meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ).
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira convocação da AGT, quanto para
uma eventual segunda convocação.

mais de 68 milhões de pequenas e médias empresas (SMEs, em inglês) de
mais de 200 países e regiões, informou a empresa
há alguns dias.
O Alibaba é um grupo de empresas privadas
considerado o sétimo
maior do mundo. Fundado em 4 de abril de
1999, a companhia foi
avaliada em março deste ano em US$ 131,2 bilhões. A empresa é uma
das responsáveis pela
revolução do mercado
digital global e domina
60% do mercado chinês
de e-commerce.
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IGP-M varia 1,97% na
primeira prévia de outubro
O Índice Geral de Preços
- Mercado (IGP-M) variou
1,97% no primeiro decêndio
de outubro. No primeiro decêndio de setembro, este índice havia registrado taxa de
4,41%. Com este resultado,
a taxa em 12 meses passou
de 18,01% para 19,45%
“Afora a contribuição do
minério de ferro (20,08%
para -7,25%), que foi decisiva
para a desaceleração do IPA,
outras commodities de peso
também influenciaram o recuo dos preços ao produtor:
milho (13,49% para 5,08%)
e café (6,29% para -7,78%),
apesar da volatilidade da taxa
de câmbio. Os demais componentes do índice geral de
preços, IPC e INCC seguem
pressionados, o primeiro por
alimentos (0,42% para 1,30%)
e, o segundo, pelo avanço dos
preços dos materiais e equipamentos para construção
(2,17% para 3,22%).”, afirma
André Braz, coordenador dos
índices de preços do Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre), da FGV.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) variou
2,45% no primeiro decêndio
de outubro. No mesmo período do mês de setembro, o índice subira 6,14%. Na análise
por estágios de processamento, os preços dos bens finais
variaram 2,40% em outubro,
após subir 2,70% em setembro. A principal contribuição
para este movimento partiu
do subgrupo combustíveis
para o consumo, cuja taxa
passou de 7,01% para -1,02%.
O índice correspondente aos
bens intermediários passou de
3,57% no primeiro decêndio
de setembro para 2,66% no
primeiro decêndio de outubro.
Este recuo foi influenciado
pelo subgrupo combustíveis e
lubrificantes para a produção,
cuja taxa passou de 8,61%
para -4,74%.
A taxa do índice referente as matérias-primas brutas
passou de 11,37% no primeiro decêndio de setembro para
2,31% no primeiro decêndio
de outubro. Contribuíram
para o recuo da taxa do grupo
os seguintes itens: minério de
ferro (20,08% para -7,25%),
milho em grão (13,49% para
5,08%) e café em grão (6,29%
para -7,78%). Em sentido
oposto, vale citar cana-de-

açúcar (1,64% para 8,54%),
bovinos (4,25% para 5,60%)
e aves (2,70% para 4,63%).
O Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) variou de
0,35% no primeiro decêndio
de setembro para 0,64% no
primeiro decêndio de outubro.
Três das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas
taxas de variação, com destaque para o grupo educação,
leitura e recreação (0,40%
para 3,03%). Nesta classe de
despesa, vale mencionar o
comportamento do item passagem aérea, cuja taxa passou
de 6,74% para 33,57%.
Também foram computados acréscimos nas taxas de
variação dos grupos alimentação (0,42% para 1,30%) e vestuário (-1,10% para 0,67%).
Nestas classes de despesa, as
maiores contribuições partiram dos itens arroz e feijão
(1,74% para 8,00%) e roupas
(-0,94% para 0,76%).
Em contrapartida, os grupos transportes (0,76% para
0,01%), saúde e cuidados pessoais (0,29% para 0,12%), habitação (0,37% para 0,27%) e
despesas diversas (0,17% para
0,10%) registraram decréscimo em suas taxas de variação. Estas classes de despesa
foram influenciadas pelos seguintes itens: gasolina (2,76%
para -0,70%), plano e seguro
de saúde (0,61% para 0,00%),
tarifa de eletricidade residencial (0,34% para 0,09%) e
cigarros (0,73% para 0,02%).
Já o grupo comunicação repetiu a taxa do primeiro decêndio de setembro, que foi
de 0,01%. Em sentido ascendente destaca-se o item tarifa
de telefone residencial (0,00%
para 0,40%) e em sentido descendente, mensalidade para
TV por assinatura (0,09%
para 0,04%).
O Índice Nacional de Custo
da Construção (INCC) subiu
1,26% no primeiro decêndio
de outubro, taxa superior a apurada no mês anterior, quando
o índice havia sido de 0,88%.
Os três componentes do INCC
registraram as seguintes taxas
da variação na passagem do
primeiro decêndio de setembro
para o primeiro decêndio de outubro: materiais e equipamentos (2,17% para 3,22%), serviços (0,14% para 0,41%) e mão
de obra (0,12% para 0,00%).

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br
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Cartel de compra é uma prática
sempre lesiva à concorrência
Avaliação é do
professor da
universidade da
Noruega, em debate
virtual do Cade

Nesta sexta-feira, o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade)
realizou o último painel da
Semana Nacional de Combate a Cartéis (SNCC). A
palestra de encerramento
abordou o tema “Buying
Groups e Cartel de Compra”. O professor Ignacio
Herrera Anchustegui da
Universidade de Bergen,
na Noruega, foi o convidado do Cade para discutir o assunto. O debatedor
foi o chefe de gabinete da
Superintendência-Geral da
autarquia, Alden Caribé.
O evento online reuniu
ao longo de toda a semana
– de 5 a 9 de outubro -- autoridades e especialistas em
política antitruste para debater ações contra a prática
anticompetitiva e expandir
a rede de colaboração dos

órgãos parceiros. A série de
debates teve a participação
de atores nacionais e internacionais que compartilharam experiências e melhores
técnicas de investigação.
Em sua apresentação,
Anchustegui explicou as
principais diferenças entre
cartel de compra e grupos
de compra. Segundo o professor, o cartel de compra é
uma prática sempre lesiva
à concorrência, ainda que,
a princípio, possa significar
preços mais baixos.
Os acordos entre concorrentes para adquirir
produtos podem formar
um monopsônio artificial
(quando há apenas um
comprador no mercado
para diversos vendedores
de um produto ou serviços), o que leva a uma
menor quantidade total
comprada, com impactos
na oferta no mercado a
jusante.É um tipo de competição imperfeita, inverso ao caso do monopólio,
onde existe apenas um
vendedor e vários compradores.
Os grupos de compras,
por sua vez, na visão do professor, tendem a ser positivos. Nessa modalidade, uma

associação de empresas se
organiza para adquirir conjuntamente um produto, mas
a compra geralmente é feita
por um agente independente.
Desse modo, não há troca de
informações comerciais sensíveis entre os concorrentes
e o resultado costuma ser
pró-competitivo: preços finais mais baixos, maior produção e qualidade, além do
aumento da inovação.
Casos
Para exemplificar as explicações,
Anchustegui
apresentou durante o debate
alguns casos concretos de
outras jurisdições. O caso da
Associação de Ácido Sulfúrico, nos Estados unidos, foi
apontado com um exemplo
positivo, pois os preços pagos foram acordados por um
comitê central, e não houve
fixação dos valores de compra em relação aos fornecedores. Já o caso da Holanda,
de uma cooperativa para
compra de queijos, foi considerado negativo, pois os
membros eram obrigados a
adquirir todos os produtos
exclusivamente na aliança, o
que restringia a livre concorrência.

Com relação ao Brasil, o
professor destacou que há
poucos casos na jurisprudência do Cade e os arranjos
analisados foram considerados prejudiciais à concorrência, como o caso do cartel
no mercado de compra de laranjas para produção de suco
concentrado congelado da
fruta. “Os cartéis de compra
são punidos porque podem
levar à ineficiência de monopsônio. Eles alteram a formação de preços e a competição
por méritos, além de servirem
para coordenação do mercado
downstream”, finalizou.
Cartel é qualquer acordo
ou prática concertada entre
concorrentes para fixar preços, dividir mercados, restringir produção ou adotar
posturas pré-combinadas em
licitação pública. Por implicarem aumento de preços e
restrição de oferta, sem nenhum benefício econômico,
os cartéis causam graves
prejuízos aos consumidores, tornando bens e serviços
inacessíveis a alguns e desnecessariamente caros para
outros. Em razão dos vários prejuízos que gera, é a
conduta considerada a mais
grave violação à ordem econômica.

Petrobras reajusta gasolina em 4% e diesel em 5%
A Petrobras aprovou
nesta sexta-feira um reajuste médio de 4% no preço da
gasolina em suas refinarias,
o que equivale a R$ 0,07
por litro. O aumento vale a
partir de amanhã deste sábado (10).
Também será reajustado
o diesel vendido pela Petrobras. O combustível ficará

5% mais caro, o que equivale a R$ 0,08 centavos.
Com o reajuste, o litro da
gasolina passará a custar R$
1,82 nas refinarias, enquanto
o diesel, R$ 1,76. Após ser
vendido pela Petrobras aos
distribuidores, o combustível aumenta de preço até
chegar ao consumidor final
devido a imposto estaduais

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A.
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
Ata da AGE realizada em 17/08/2020
1. Hora, Data e Local: Às 11h do dia 17/08/2020, na sede social, na Rod.
Amaral Peixoto, S/N, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ. 2. Convocação e
Presença: Editais de convocação publicados no DOERJ, no dia 31/07/2020
na pág. 16, dia 03/08/2020 na pág. 12 e no dia 04/08/2020 na pág. 20 e no
Jornal Monitor Mercantil no dia 31/07/2020 na pág. 07, dia 03/08/2020 na
pág. 10 e no dia 04/08/2020 na pág. 05. 3. Mesa: Presidente: Carlos Alberto
Vieira Gontijo; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia
e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as
seguintes deliberações, pelo acionista presente representando 92,42% do
capital social votante, foi aprovada a abertura de 04 filiais da Cia., a serem
localizadas na (i) Rua Dr. João Vasconcellos n° 39, Centro, Araruama, RJ,
CEP: 28970-000, (ii) Praça Cristóvão Barcelos, Centro de São Vicente,
Araruama, RJ, CEP: 28.971-000, (iii) Av. Saquarema n° 4.120, Porto da
Roça, Saquarema, RJ, CEP: 28.990-000 e (iv) Rua Borges Alfradique n° 61,
Centro, Silva Jardim, RJ, CEP: 28.820-000. 5. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a
forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual foi
lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Carlos Alberto Vieira Gontijo:
Presidente; Leonardo das Chagas Righetto: Secretário. Saneamento
Ambiental Águas do Brasil S.A., Acionista. Confere com o original lavrado
em livro próprio. Araruama, 17/08/2020. Carlos Alberto Vieira Gontijo
- Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja nºS
33901794217, 33901794225, 33901794233, 33901794241 em 05/10/2020.

e federais, custos de distribuição e revenda e adição de
biocombustível.
O preço praticado pela
Petrobras em suas refinarias correspondeu, entre
julho e agosto, a 30% do
preço final da gasolina e a
49% do preço final do diesel vendidos nos postos de
combustíveis. Conforme a

agência Brasil, ao divulgar
os reajustes, a Petrobras
informou que, ao longo
do ano, os preços dos dois
combustíveis
acumulam
queda. No caso da gasolina, o preço está 5,3% mais
baixo que o de janeiro. Já
o diesel vendido nas refinarias está 24,3% mais barato
que no início do ano.

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.

n Monitor Mercantil

Fitch afirma rating
estável ao Bancoob
A Fitch Ratings afirmou nesta sexta-feira o
Rating de Qualidade de
Gestão de Investimentos
“Proficiente” da Bancoob
Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários
Ltda. (Bancoob DTVM).
A Perspectiva do rating é
estável.
O rating da Bancoob
DTVM se aplica apenas às
suas atividades de gestão
no mercado doméstico e
não inclui as áreas de administração fiduciária e
custódia, que contam com
processos e políticas próprios, informou a Fitch.
O rating “Proficiente”
da Bancoob DTVM reflete
a opinião da Fitch de que
a gestora apresenta capacidade de investimento e
características operacionais boas em relação às estratégias de investimentos
oferecidas, que se baseiam
amplamente em estratégias conservadoras de renda fixa.
O rating leva em consideração o processo de investimento de renda fixa
da Bancoob DTVM em
relação à complexidade
das estratégias gerenciadas
e a experiente equipe executiva da gestora. A classificação também reflete
a boa estrutura de controle
e governança e o adequado suporte tecnológico
do grupo. O rating ainda
considera o forte acionista
da gestora, o Banco Cooperativo do Brasil S.A.
(Bancoob, Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA–
(bra)’ (AA menos (bra)),
Perspectiva Negativa), a
estabilidade financeira do
grupo e o elevado volume
de ativos sob gestão (As-

sets Under Management –
AUM).
Crescimento
A Bancoob DTVM
apresentou crescimento de
25% nos AUM no primeiro
semestre de 2020, atingindo R$ 32,4 bilhões em junho de 2020, ante 0,9% na
indústria local, apesar da
significativa volatilidade
causada pela pandemia de
coronavírus. Este aumento ocorreu devido ao forte
crescimento das captações
do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
(Sicoob), que elevou a liquidez do grupo, alocada
na gestora.
Em maio de 2019, a
Bancoob DTVM lançou
fundos de renda variável e
multimercados, que representavam apenas 0,2% do
AUM em junho de 2020.
A Fitch continua monitorando o crescimento
dessas novas estratégias
juntamente com desenvolvimentos
proporcionais
nos processos e recursos
da gestora.
Na opinião da Fitch,
os principais desafios da
Bancoob DTVM são ampliar a equipe de investimento, principalmente
para as novas estratégias,
conforme elas crescem,
reduzir o risco de pessoas
chave, melhorar o desempenho dos fundos de renda
fixa em relação aos pares,
continuar o processo de
diversificação de sua base
de investidores e melhorar
a plataforma tecnológica,
principalmente o sistema
de front office e a integração com os provedores de
serviços externos.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A.
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
Companhia Fechada
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária da
Concessionária Águas de Juturnaíba S.A.1. Convocação: Ficam
convocados os Srs. acionistas da Concessionária Águas de Juturnaíba S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da
Companhia que se realizará no dia 21 de outubro de 2020, na sede social da
Companhia, na Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama,
RJ. A AGE será instalada, em primeira convocação, às 10 horas (horário de
Brasília). 2. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (a) realização de emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com
garantia fidejussória adicional, no valor total de R$ 120.000.000,00 (cento e
vinte milhões de reais) (“Emissão”), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, bem como dos termos e
condições da Emissão; e (b) autorização à diretoria da Companhia, ou a seus
procuradores, para praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização,
efetivação e administração das deliberações da AGE. Araruama (RJ), 13 de
outubro de 2020. Nome: Carlos Alberto Vieira Gontijo - Cargo: Diretor; Nome:
Leonardo das Chagas Righetto - Cargo: Diretor

RIWA S/A Incorporações, Investimentos e Participações
CNPJ Nº 31.937.287/0001-04
Balanço patrimonial em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Ativo
2019
2018
Circulante
9.305.844,35 14.892.792,55
Caixa e equivalentes de caixa
1.025.307,08
1.490.893,29
Aplicações financeiras
75.069,01
779.667,68
Adiantamentos
5.510.890,13
5.253.386,11
Imposto a recuperar
1.555.979,53
1.555.957,52
Outros créditos
1.138.598,60
5.812.887,95
Não circulante
411.683.886,52 413.802.616,14
Realizável a longo prazo
54.193.587,09 53.283.320,96
Partes relacionadas
53.970.963,03 53.060.696,90
Depósitos judiciais
16.964,86
16.964,86
Outros créditos
205.659,20
205.659,20
Investimentos
345.750.134,00 348.271.299,50
Imobilizado
11.740.165,43 12.247.995,68
420.989.730,87 428.695.408,69
Passivo
2019
2018
Circulante
22.254.220,12 31.136.432,46
Fornecedores
688.518,34
1.388.419,26
Obrigações a pagar
4.910.849,35
5.564.435,48
Despesas de pessoal a pagar
413.851,63
259.446,33
Impostos e contribuições a recolher
352.912,37
162.584,27
Impostos parcelados
72.593,84
Provisões
435.486,14
126.340,75
Dividendos a pagar
11.877.885,23 21.425.004,50
Outras obrigações
3.502.123,22
2.210.201,87
Não circulante
71.516.079,83 71.970.715,71
Impostos parcelados
245.364,12
Partes relacionadas
69.542.517,02 70.242.517,02
Outros créditos
1.728.198,69
1.728.198,69
Patrimônio líquido
327.219.430,92 325.588.260,52
Capital social
42.210.000,00 42.210.000,00
Reserva legal
8.442.000,00
8.442.000,00
Reserva de lucros a realizar
254.314.757,44 252.565.422,50
Ajuste de avaliação patrimonial
22.252.673,48 22.370.838,02
420.989.730,87 428.695.408,69
Notas explicativas - Exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Contexto Operacional: A Riwa S/A Incorporações, Investimentos e Participações e uma sociedade anônima de capital fechado, com sede a Rua Senador
Dantas, nº 75 19º andar - Centro Rio de Janeiro - RJ., iniciou as suas operações
em 25/05/1988 e tem objetivo especifico a participação em outras sociedades no
Brasil e no exterior, constituídas sob forma de sociedade anônima ou sociedade
limitada, seja como controladora ou como sócia participante. Adicionalmente, faz
parte do objeto da Companhia a administração de bens próprios, ai incluída a
Diretoria - Norberto Fernandes Neto
Carlos Eustáquio de Souza Lima

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Reserva
Ajuste Avaliação
Reservas de
Lucros (Prejuízos)
legal
patrimonial
lucros a realizar
acumulados
Capital
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017
42.210.000,00 8.442.000,00
22.489.330,80
(51.364.119,14) 21.777.211,66
Imobilizado
(118.492,78)
(118.492,78)
Ajustes exercícios anteriores
264.044.074,22 264.044.074,22
Lucros (Prejuízos) exercício
39.885.467,42 39.885.467,42
252.565.422,50
(252.565.422,50)
Reservas de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2018
42.210.000,00 8.442.000,00
22.370.838,02
252.565.422,50
- 325.588.260,52
Ajuste de avaliação patrimonial
(118.164,54)
(118.164,54)
Lucros (Prejuízos) exercício
1.749.334,94
1.749.334,94
1.749.334,94
(1.749.334,94)
Reservas de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2019
42.210.000,00 8.442.000,00
22.252.673,48
254.314.757,44
- 327.219.430,92
Demonstração de resultados em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em Reais)
Receita operacional bruta
2019
2018
2019
2019
Atividades operacionais
Deduções
Lucro líquido do Período
1.749.334,94 39.885.467,42
(-) Impostos sobre vendas
- Itens que não afetam o capital circulante
4.679.536,56 41.013.421,97
Receita operacional líquida
- Depreciações e amortizações
2.030,25
16.777,92
Custos dos produtos vendidos
- Resultado de equivalência Patrimonial
4.677.506,31 40.996.644,05
Lucro bruto
- (Aumento)/redução no ativo
3.506.497,19
(894.095,13)
Receitas (despesas) operacionais
Contas a Receber partes relacionadas
Administrativas e gerais
(2.606.856,17) (1.834.542,59) Adiantamentos
(257.504,02)
(380.260,08)
Resultado financeiro
(193.670,95)
(18.933,00) Impostos a recuperar
(22,01)
71.002,20
Outras (despesas) receitas operacionais
(127.644,25)
742.298,96 Partes relacionadas
(910.266,13)
Resultado partipações societárias
4.677.506,31 40.996.644,05 Outros ativos
4.674.289,35
(584.837,25)
Lucro (Prejuízo) operacional antes do
Aumento/(redução) no passivo
210.271,05 (14.718.503,91)
imposto de renda e da contribuição social
1.749.334,94 39.885.467,42 Fornecedores
(699.900,92)
41.074,76
Imposto de renda e contribuição social
- Despesas de pessoal a pagar
154.405,30
170.068,09
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício
1.749.334,94 39.885.467,42 Impostos e contribuições a recolher
508.286,06
118.642,68
Partes relacionadas
(700.000,00) (21.239.385,14)
compra, venda e locação de imóveis próprios. Apresentação das Demonstra- Outros passivos
947.480,61 6.191.095,70
ções Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 3.716.768,24 (15.612.599,04)
as praticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei 6.404/76 que incluem Atividades de investimentos
os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pelas Leis 11.638/07, Investimentos
(2.156.340,81) (83.586.369,23)
11.641/09 e demais normas , pronunciamentos técnicos , orientações e interpre- Imobilizado
387.635,46 22.640.322,48
tações posteriores pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Resumo Caixa líquido gerado nas atividades
das praticas Contábeis: O resultado do exercício e apurado em conformidade de investimento
(1.768.705,35) (60.946.046,75)
com regime contábil de competência de exercício. As aplicações financeiras estão Atividades de financiamentos
registradas ao custo acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos ate a data
(9.547.119,27) (3.196.185,60)
do encerramento do exercício. Os investimentos decorrentes de participações so- Distribuição de dividendos
(66.386,37)
cietárias em controladas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Saldo líquido de empréstimos
O Imobilizado esta registrado ao custo de aquisição, deduzidos dos valores de Caixa líquido gerado nas atividades
(9.547.119,27) (3.262.571,97)
depreciações calculados pelo método que contempla a vida econômica dos bens. de financiamentos
(1.170.184,88) 1.077.671,63
O passivo circulante e não circulantes demonstrados pelos valores conhecidos ou Aumento líquido no caixa e bancos
Representado por:
calculáveis, acrescidos quando aplicável dos encargos correspondentes.
Saldo final de caixa e bancos
1.100.376,09 2.270.560,97
Saldo inicial de caixa e bancos
2.270.560,97 1.192.889,34
Walter Guimaraes de Moraes Junior
Aumento/redução
(1.170.184,88) 1.077.671,63
Alberto Luiz Moraes Bessa - Contador - CRC-RJ 088583/O-8

