OPINIÃO
74% dos jovens muçulmanos são
mais leais à fé do que à França

OPINIÃO
EUA têm regime de partido único,
apelidado de Partido da Guerra
Ranulfo Vidigal, página 2
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Apoio de
Estados adia
crise econômica
para 2021
Apesar da expectativa de aumento da insolvência, o índice
global calculado pela seguradora de crédito Euler Hermes
registrou um declínio de 7% no
primeiro semestre de 2020 em
comparação com os primeiros
seis meses de 2019. Segundo a
seguradora, essa tendência continuará na maioria dos países,
apesar do prolongamento da crise sanitária.
Este aparente paradoxo vêm
ocorrendo devido às políticas
adotadas pelos governos destinadas a evitar colapsos financeiros
e às mudanças nas estruturas de
declaração de insolvência, que
buscam dar tempo e flexibilidade às empresas antes de se declararem insolventes.
“Em meio à retirada gradual
dessas medidas, esperamos uma
reversão de tendência no quarto
tri de 2020. Prevemos que todas
as regiões do globo apresentarão
um aumento de dois dígitos no
índice até 2021”, afirmou Maxime Lemerle, especialista de
insolvência do Grupo Euler Hermes.
Após análise dos números
de recuperações judicias (RJs)
e falências no Brasil, o diretor
de risco da Euler Hermes Brasil, Felipe Tanus, apresentou os
principais fatores que contribuíram para a queda nos índices (redução de 22% nas RJs e de 29%
nas falências decretadas), porém
alertou que o primeiro trimestre
de 2021 exigirá cautela.
Segundo o diretor, o auxílio
emergencial foi o propulsor da
recuperação econômica no terceiro tri, além de outras medidas
adotadas pelo governo como redução de salários, suspensão do
contrato de trabalho e prorrogação de pagamento de impostos.
A injeção de liquidez no mercado para empréstimos também
contribuiu para a queda nos números.
Por outro lado, Tanus acredita
que a elevação da taxa de desemprego pode suprimir a renda e o
poder de consumo da população,
assim como o fim do auxílio
emergencial, provocando um
choque de oferta x demanda no
primeiro trimestre de 2021.
“As pressões sobre a liquidez
das empresas e recuperação econômica tardia, podem aumentar
o número de insolvências no
Brasil. Portanto a inadimplência
futura dependerá do apoio contínuo da política econômica e do
ritmo de recuperação”, afirma o
diretor.
A China deve continuar liderando a recuperação econômica,
enquanto os EUA devem atingir
os níveis de PIB pré-crise apenas no final de 2021 e Europa
em 2022 (Alemanha e Holanda
se recuperam mais rápido do que
Espanha, Itália e Reino Unido).
Em função da exposição desigual ao impacto da crise e aos
pacotes de estímulo dos governos, haverá uma trajetória diferente na recuperação de cada setor. Transporte, entretenimento,
têxtil e turismo estão expostos
a um caminho mais longo e difícil, com previsão de retomada
dos níveis pré-crise somente em
2023. Enquanto alimentos, farmacêuticos e TI, estão relativamente isolados e devem continuar apresentando resiliência.
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Caos no Amapá apaga
privatização da Eletrobras
Rudja Santos/Amazonia-Real

OPINIÃO
Até 30% do ensino
superior privado não
reabrirá as
portas após
pandemia
Elizabeth
Guedes,
página 2

Biden garante
que vacina
contra Covid
será gratuita

Presidente no Senado
vê poucas chances de
venda defendida por
Guedes prosperar
Aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP),
consideram que a falta de luz no
Amapá enterra planos de privatização da Eletrobras. O senador ficou
irritado com falha provocada por
equipamento de empresa privada
que opera em seu estado. O apagão, que deixou cerca de 90% do
Amapá sem luz, pode ter enterrado
de vez a vontade do governo de privatizar a Eletrobras.
Alcolumbre já afirmou: “Se for

comprovada a negligência da empresa Isolux, que a concessão seja imediatamente cassada e que a Eletronorte assuma o comando da subestação
no Amapá”. O irmão do presidente
do Senado, Josiel Alcolumbre, é candidato a prefeito de Macapá.
Outros senadores também estão
mobilizados com a situação e se
mostram solidários à população
amapaense e cobram soluções.
“Ministro, a vida do povo amapaense está longe de voltar ao normal.
Muito pela incompetência do próprio Ministério de Minas e Energia.
Que solução vocês vão apresentar
para a retomada integral da energia no Amapá? Quantos dias mais
nossa população terá que esperar
resolução por parte do governo?”,
indagou Randolfe Rodrigues (Rede-AP) em postagem no Twitter no

Casa Rosada

Recuperação
do mercado de
trabalho sofre
desaceleração
O Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) da Fundação
Getulio Vargas subiu 2,9 pontos
em outubro, para 84,9 pontos.
Apesar da sexta alta consecutiva,
há uma desaceleração na recuperação do indicador desde julho.
Em médias móveis trimestrais, o
IAEmp avançou 6,3 pontos, para
80,6 pontos.
“O resultado de outubro confirma o cenário de recuperação do
mercado de trabalho. Apesar da
sexta seguida, a melhora tem sido
mais tímida com o passar dos meses e o nível atual ainda se encontra
consideravelmente abaixo do período pré-pandemia. A incerteza, que
ainda se mantém elevada, e a proximidade do período final de ajuda do governo, parecem contribuir
para uma maior cautela dos empresários”, afirma Rodolpho Tobler,
economista do FGV Ibre.
O Indicador Coincidente de Desemprego (ICD) se manteve estável pelo segundo mês consecutivo,
permanecendo com 96,4 pontos
em outubro. O ICD é um indicador
com sinal semelhante ao da taxa de
desemprego, ou seja, quanto menor
o número, melhor o resultado.

fim da manhã desta segunda-feira.
Também no Twitter, ao apresentar um link para o noticiário sobre o
tema, o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) lembrou que a situação não
voltou ao normal e que o restabelecimento da energia só deve ocorrer
no fim de semana. Alcolumbre, que
quer investigação rigorosa das responsabilidades da empresa Isolux,
vai contrariar o ministro da Economia, Paulo Guedes, que considerava
a privatização da estatal como certa.
A Isolux tem até esta terça-feira
para solucionar por completo o problema da falta de energia elétrica
no estado, sob pena de multa de R$
15 milhões. A ordem foi dada pelo
juiz federal João Bosco Soares da
Silva, numa ação popular movida
pelo senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP). Página 6

O presidente eleito dos Estados
Unidos (EUA), Joe Biden, convocou nesta segunda-feira uma força-tarefa contra o novo coronavírus
para examinar o principal problema
que terá que enfrentar quando tomar posse, em janeiro, enquanto o
presidente norte-americano, Donald
Trump, faz diversas apostas improváveis para se manter no cargo.
Entre os integrantes da comissão
está Luciana Borio, pesquisadora
sênior de saúde global do Conselho
de Relações Exteriores dos EUA. O
grupo irá organizar um programa
de distribuição de vacinas de forma
gratuita para os norte-americanos,
tão logo o medicamento esteja disponível.
O presidente eleito falou em Wilmington, no Delaware, sobre seus
planos para enfrentar a Covid-19 e
reerguer a economia. “Lidar com
a pandemia do novo coronavírus
é uma das batalhas mais importantes que nosso governo enfrentará, e
serei amparado pela ciência e por
especialistas”, disse Biden em um
comunicado nesta segunda-feira.
Para lidar com os efeitos econômicos adversos, os democratas vão
retomar no Congresso a negociação para nova injeção de dinheiro
público na economia. A expectativa é de ao menos US$ 1 trilhão
seja aprovado.
O grupo de cientistas e especialistas coordenará a reação à pandemia com autoridades municipais e
estaduais, o que inclui como reabrir
escolas e empresas com segurança e
lidar com as disparidades raciais.
Biden superou a marca de 270
votos do Colégio Eleitoral, necessários para conquistar a Presidência,
no último sábado, quatro dias após a
eleição de 3 de novembro. Ele derrotou Trump por mais de 4 milhões
de votos, o que torna o republicano o
primeiro presidente a não se reeleger
desde 1992, mas Donald Trump ainda não reconheceu a derrota.

COTAÇÕES
Presidente da Argentina acompanha Morales até a fronteira no
retorno triunfal à Bolívia

Carreata e apoio de Fernandez marcam
retorno de Evo Morales à Bolívia
O ex-presidente da Bolívia Evo
Morales atravessou a fronteira de
volta para o país nesta segunda-feira, encerrando período de um ano
de exílio na Argentina após o golpe
de estado que o obrigou a deixar o
país. Neste domingo, tomou posse
na presidência Luis Arce, do partido MAS, o mesmo de Evo.

Morales, que governou a
Bolívia por 14 anos como primeiro presidente indígena do
país, retornou ao território boliviano após uma cerimônia de
despedida que contou com a presença do presidente da Argentina,
Alberto Fernández, que o acompanhou até a fronteira.
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Opinião

Mundo em ebulição e capitalismo para poucos
Diante do conflito aberto
que se observa nessa eleição, vale a pena destacar
que a democracia estadunidense há muito tempo se
aproxima de um regime de
partido único, apelidado por
muitos de War Party (Partido da Guerra), por conta da mínima diferença de
políticas entre os partidos
Republicano e Democrata. Independentemente do
candidato que vença a eleição presidencial, o papel de
dar continuidade ao poder
imperial será mantido pela
presidência dos EUA, junto com o Departamento de
Justiça, o Pentágono, a NSA
e a CIA.
O papel que os EUA destinam para si mesmo no
mundo já está enraizado na
real política e vai muito além
de disputas partidárias. Agora, inclusive, mediante uma
aliança tácita entre as BigTechs e Wall Street. Inter-

namente, a maior economia
do planeta convive com uma
força de trabalho desempregada de 10% da População
Economicamente Ativa.
O real poder nos EUA
está nas decisões estratégicas dos representantes do
poder econômico e do poder militar. É o complexo
industrial-militar estadunidense, representado pelas
multinacionais e pelo Pentágono – que atuam principalmente através de think
thanks e agências de inteligência – que determina a
política externa dos EUA.
Nesse contexto, o impasse em escala planetária
sublinhado pela pandemia
nos mostra uma China em
franca recuperação, com o
seu capitalismo de estado industrializante e planejado. O
que complica o sucesso dessa trajetória tem como limite
o esgotamento dos recursos
naturais e o desequilíbrio

Nos últimos 15 anos
o número de populações
deslocadas pela imigração
dobrou. A Organização Internacional do Trabalho
anuncia que, em poucas
décadas, metade dos postos de trabalho existentes
na atualidade serão eliminados, irreversivelmente.
Em paralelo presenciamos
a volta da fome e da indigência em escala mundial.
O quadro de crise geral
exige o Estado e sua dívida
pública para salvar empresas, ou os Bancos Centrais
gerando liquidez a juros
negativos, de modo a evitar
a bancarrota total. Observamos uma elite plutocrática
cada dia mais próspera e
uma maioria cada vez mais
perplexa com tanta desigualdade. Tempos difíceis os atuais.

climático. O limiar de reprodução ecológica do planeta
Terra foi ultrapassado muito
recentemente, afirmam especialistas.

Há muito tempo
EUA têm regime
de partido único,
apelidado de
Partido da Guerra
No plano social, o ensaio
geral das revoltas populares recentes – incluindo o
Chile buscando nova carta
constitucional, áreas periféricas da sociedade norte-americana e o conflito
racial, ou a juventude europeia contestando as medidas restritivas pela segunda
onda da crise sanitária –
tende a gerar movimentos
de contra-insurgência.

q Ranulfo Vidigal
Economista.

A pandemia acentuou os problemas da educação
O setor da educação particular, básica e superior,
sairá menor dessa pandemia. Ainda sem perspectivas claras de quando esse
cenário de fechamento das
escolas irá terminar, não há
dúvidas de que teremos fechamento com interrupção
de atividades, aumento da
evasão dos alunos e do desemprego de professores e
pessoal administrativo.
O impacto negativo do
caos provocado pelo coronavírus nos atinge de forma
bem abrangente e profunda,
e a desinformação reforça o
medo das famílias e da sociedade acerca do momento
do retorno às aulas. E este
panorama é mais dramático se compararmos o que
vem acontecendo com as
escolas de países com sistemas educacionais mais bem
organizados e eficientes,
quando as determinações
de fechamento não atingem
as escolas.
Muito dessa desinformação se deve aos governos municipais e estaduais,
que, temendo os efeitos de
um aumento de contaminação no processo eleitoral, mantêm-se impassíveis
diante da tragédia que se
desenrola diante dos olhos
de todos. Enquanto bares,
restaurantes e shoppings
reabriram, escolas e faculdades ainda não têm um
horizonte definido de quando poderão retomar as aulas presenciais na maioria
dos municípios, mesmo
que estejamos preparados
segundo os melhores protocolos sanitários, muitos
deles oriundos da autoridade pública. Não se vê
planejamento de prefeitos
e governadores para tentar
repor o prejuízo educacio-

nal provocado pelos meses
sem aulas.
No caso do ensino privado, essa visão pessimista
fica ainda mais clara quando se observa que escolas
e faculdades estão fechando as portas devido ao aumento da inadimplência e
da evasão. A Anup estima
que de 25% a 30% das instituições de ensino superior
privadas não vão reabrir
suas portas após a pandemia. Perspectiva temerosa
não somente para o próprio
setor, mas também para um
país que ainda apresenta
baixa penetração do ensino
superior na população. Isso
deve piorar, pois 70% dos
alunos universitários estão
em instituições de ensino
superior particulares.

De 25% a
30% dos
estabelecimentos
do ensino
superior privado
não reabrirão
as portas
Todos sentimos esta
sensação de abandono por
parte dos poderes executivos e legislativos, como
se a ameaça de fechamento
de uma escola não afetasse o futuro do país todo.
Enquanto outros segmentos foram socorridos ou
receberam apoio do poder
público, a educação se viu
solitária, relegada, esquecida. Para piorar, a educação privada ainda tem que

enfrentar desmandos, como
o caso de câmaras legislativas que aprovaram leis
inconstitucionais determinando a redução linear das
mensalidades.
Em Belo Horizonte, o
prefeito ameaçou suspender os alvarás de estabelecimentos de ensino para
impedir a reabertura ignorando o que ocorria em termos de sua preparação para
receber a comunidade acadêmica em segurança.
Na verdade, a pandemia
apenas escancarou algo
que já se sabia: a educação não é prioridade no
Brasil. A desigualdade de
acesso à tecnologia, que
amplia o abismo que há
entre alunos de escola privada e pública, por exemplo, já existia bem antes
do coronavírus colocar o
mundo de quarentena. A
necessidade de rever as
formas de ensinar, bem
como a falta de capacitação dos professores para
lidar com ferramentas
mais modernas, tudo isso
já era discutido antes da
pandemia. Mas esse cenário de exceção colocou em
destaque questões que até
então não conseguiam ter
apelo público.
O Brasil já era aquele
aluno com uma enorme lição de casa atrasada para
resolver. Prova disso é que
o país ocupa a 57ª posição
em Leitura, a 70ª em Matemática e a 66ª em Ciência
entre os 79 países avaliados
pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).
Os indicadores são preocupantes. Há pesquisas que
apontam que apenas 18%
dos brasileiros têm ensino
superior completo, menos

da metade da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), que
reúne 36 países considerados desenvolvidos. O país
consegue estar abaixo de
outros países da América
Latina. A taxa de adultos
com ensino superior na Argentina é de 36%, no Chile
é de 25%, e na Colômbia é
de 23%.
O fosso entre o Brasil e os
sistemas de ensino mais estruturados está aumentando.
Mas não é de surpreender,
já que somos um país que
gasta rapidamente R$ 8,3
bilhões para construir estádios para Copa do Mundo,
enquanto há escolas públicas
sem rede de saneamento, infraestrutura de tecnologia e,
até mesmo, carteiras, muitas
delas ainda com salas multisseriadas em locais distantes e
esquecidos.
A conta vai ser paga, e
todo o futuro do país vai
sentir, porque não há como
ser competitivo em mundo
com mercados cada vez
mais interdependentes sem
investir em educação. Não
teremos competitividade
nem produtividade para enfrentar a qualidade do capital humano de países que
investiram e apoiaram seus
sistemas educacionais também durante a pandemia.
É preciso tornar a agenda da educação prioritária
como política de Estado,
para que deixemos de ser
aquele aluno que vive tirando nota vermelha e sempre
com pronto para repetir de
ano.

q Elizabeth Guedes

Presidente da Associação
Nacional das Universidades
Particulares (Anup).

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

A França e o
Estado laico
Defender a república
e seus valores do islamismo radical e do terrorismo é o objetivo da
nova lei que o presidente
francês, Emmanuel Macron, anunciou, recentemente, com um amplo
esboço de medidas. A lei
prevê que as autoridades
locais tenham um poder
legal extra para combater o extremismo, e, ao
mesmo tempo, o governo
investirá dinheiro, seja
na educação, como nos
problemas sociais, em
particular, no setor habitacional e no combate
à pobreza, enfatizando
os aspectos positivos e
moderados da cultura
islâmica.
A lei, em fase de elaboração, será apresentada em dezembro.
Um aspecto importante
concerne a situação das
mesquitas e dos templos
islâmicos, que serão sujeitos a maior controle e
com a obrigação de que
os ímãs sejam treinados e tenham certificado francês, libertando o
Islã, no país, das influências estrangeiras.
De fato, o islamismo
radical é um problema
na França desde 2012,
quando três tiroteios
horríveis ocorreram em
Toulouse, e a polícia matou o homem que estava
por trás dos ataques: um
adepto da Al Qaeda, chamado Mohamed Merah.
Recentemente, 14 pessoas foram a julgamento pelo ataque mortal à
revista satírica francesa
Charlie Hebdo, que desencadeou uma onda
de violência, por parte
do Estado Islâmico, em
toda a Europa. Os réus
são acusados de serem
cúmplices dos ataques
de janeiro de 2015, que
também atingiram uma
policial e um supermercado judeu. Isso prova
que a última iniciativa
do presidente francês
não é mera coincidência.
É destes dias o cruel episódio de Nice, onde uma
brasileira foi vítima de
um terrorista.
Recente pesquisa de
opinião, conduzida por
importante
instituto
francês, Odoxa-Dentsu,
alarmou o governo. De
fato, a pesquisa mostrou que cerca de 74%
dos jovens muçulmanos
com menos de 25 anos
de idade são mais leais à
sua fé do que à República Francesa. Se os resultados dessas pesquisas
estiverem corretos, isso
prova que a ameaça do
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islamismo radical não
tem sido exagerada por
Macron.
Internamente, a nova legislação de
Macron faz sentido, e
será interessante ver se
outras nações europeias
seguirão seu exemplo.
Porém, no momento
em que as relações entre
Ancara e Paris atingiram um nível de contraste muito alto, a proposta
legislativa do presidente
francês gerou forte polêmica na Turquia. Os
dois países, de fato, já
entraram em confronto
por causa dos contrastes no Mar Mediterrâneo, causados por um
navio francês que fazia
fiscalizações a um navio
turco, na costa da Líbia,
suspeito de violar o embargo de armas da ONU
ao país.
Outro motivo de confronto é devido à intervenção de Macron no
impasse entre Grécia
e Chipre, de um lado,
e a Turquia do outro,
sobre os recursos de hidrocarbonetos e sobre
a influência naval no
Mediterrâneo oriental.
O Ministério das Relações Exteriores turco
criticou as afirmações
de “separatismo islâmico” de Macron por ser o
que eles chamam de uma
abordagem distorcida.
Eles acrescentaram que
a lei vai reprimir as comunidades de migrantes
na França por meio do
estabelecimento de falsos pretextos.
A intenção de Macron,
porém, não é provocar
mais a Turquia com suas
novas leis ante extremismo, mas as medidas
legislativas
propostas
acontecem num momento ruim.
O jornalista Muhittin Ataman, que escreve para o jornal turco
Daily Sabah, afirma que
a França continua seguindo uma política de
isolamento da Turquia,
formando uma aliança
com países, como Israel
e Grécia, com o objetivo de suprimir as atividades de Erdogan no
Mediterrâneo oriental.
Neste sentido, a proposta
de lei do presidente francês pode ser interpretada como mais um passo,
não intencional, para
provocar uma potencial
guerra fria entre a França e a Turquia.

q Edoardo Pacelli

Jornalista, ex-diretor de
pesquisa do CNR (Itália), é
editor da revista Italiamiga.
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BC: comer em casa gera inflação
Para Campos Neto a
alta de commodities
eleva preços de
alimentos no Brasil

Acabou a trégua: Biden
terá que dizer a que veio
Definida a eleição de Joe Biden, acaba a trégua dentro
do Partido Democrata. Diferente do que aconteceu com
Hillary Clinton, em 2016, o partido se uniu para derrotar
Donald Trump. Agora, a disputa começa para se definir
que mudanças prometidas serão realmente feitas. O alerta
foi feito pela deputada por Nova York Alexandria Ocasio-Cortez. Reeleita com tranquilidade, com as outras 3
democratas que integram “o esquadrão”, pelotão de frente
da esquerda no Congresso, AOC, como é conhecida, cobra do partido o reconhecimento de que foi o desejo por
mudanças que levou à vitória; e essa alteração deve ser
ampla, da forma como os democratas se comunicam às
políticas públicas e à economia. Não fosse a crise trazida
pela pandemia, provavelmente seriam os republicanos
comemorando.
Qualquer análise do resultado das eleições norteamericanas mostra um país dividido. E uma olhada
mais de perto revela que, se foi o elevado comparecimento às runas, especialmente de jovens e negros, que
fez a diferença em estados que foram decisivos para a
eleição de Biden, a campanha democrata ficou longe
de atrair o que podemos chamar de “cidadão médio”,
o eleitor (e eleitora) branco, que mora fora dos grandes
centros.
O presidente eleito conseguiu algum sucesso em virar
os votos nos subúrbios, onde, 4 anos atrás, Trump venceu
por larga margem. Mas o norte-americano que votou pela
reeleição – majoritariamente homem, branco, de nível
educacional médio e do interior – pertence à classe trabalhadora. “Trump chegou à presidência em 2016 tecendo
uma colcha de retalhos de eleitores da classe trabalhadora na América rural. Esses eleitores compareceram em
números ainda maiores para Trump em 2020, mas isso não
foi suficiente para compensar o aumento da participação
em áreas com mais pessoas com ensino superior”, apontam números em análise feita pelo jornal britânico The
Guardian.
Não se trata de fenômeno restrito aos EUA. Pode
ser visto em dezenas de países. Tirar Trump funcionou como um catalisador para parte da população. Mas
se Biden pretende realmente unir o país – e que não
o faça atacando Venezuela ou Irã – deve ficar atento
ao que dizem AOC e outros personagens importantes.
Uma tarefa para 4 anos, mas cujo primeiro passo será
já em janeiro: se pretende alcançar maioria (mínima)
no Senado, o presidente eleito terá que conquistar os
eleitores da Geórgia no segundo turno para 2 vagas de
senadores. Nesse estado, o alto comparecimento de jovens e negros fez a eleição pender para Biden (o resultado final ainda depende da recontagem). Vamos ver se
conseguirá aumentar o número de votos com propostas
que atraiam o eleitor, e não apenas com a vantagem de
presidente eleito.

Ideologia
Deu no G1: “Vacina da Pfizer e BoiNTech é mais de
90% eficaz, aponta análise preliminar”. Logo abaixo:
“Sem estudos, Rússia diz que Sputnik V também tem
‘mais de 90%’ de eficácia”.
Em ambos os casos, o desenvolvimento das vacinas
encontra-se na fase 3, e ainda não foram divulgados os
resultados em publicações especializadas. A diferença
que levou o G1 a destacar o “sem estudos” na notícia do
medicamento da Rússia? Exatamente esta palavra: “Rússia”.

Marcha à ré
Anos de políticas ultraneoliberais, agora com Paulo
Guedes à frente, levaram a economia do Brasil a afundar:
em 2020, deve sair do grupo dos 10 maiores, depois de
ser o 6º maior em 2011 e almejar a 5ª colocação. O Brasil
dever ser ultrapassado por Canadá, Coreia e Rússia.

Rápidas
O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) promoverá o lançamento dos livros Terras indígenas: a
indiferença dos tribunais do Brasil e Destruição dos
princípios liberais: o suicídio da elite brasileira, do diretor Jorge Rubem Folena de Oliveira, nesta terça, às 18h,
no canal TVIAB no YouTube *** Nesta terça, 14h, Luiz
Edgard Montaury Pimenta, sócio da banca Montaury
Pimenta Machado e Vieira de Mello, será o palestrante
do painel “Trade Dress de Estabelecimentos Comerciais – Interseção entre moda, arquitetura e direito” no V
Congresso Internacional de Direito da Moda, organizado
pela OAB-RJ. Inscrições: cdmd.com.br *** IGE Brasil e
Sports Value promovem o Curso Gestão e Marketing Esportivo na Era Digital. As aulas vão de 10 de novembro
a 8 de dezembro. Inscrições: ticketagora.com.br/e/CUR
SO+DE+GESTÃO+E+MARKETING+ESPORTIVO+N
A+ERA+DIGITAL-31048

A alta dos preços de alimentos no Brasil é influenciada pelo dólar e pelos
preços de commodities, produtos básicos com cotação
internacional. Essa foi a justificativa para a desenfreada
inflação dada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao participar nesta segunda-feira do
evento virtual Greenwich
Economic Forum 2020, promovido pela The Economist.
Outro fator citado pelo

presidente do BC foi a substituição de gastos com serviços por alimentação em casa,
além do crescimento do consumo por pessoas que fazem
parte de programas de auxílio
à renda. Disse ainda que há
incertezas em relação à pandemia de Covid-19 e citou
que alguns países descobriram mutação do coronavírus,
mas acredita que vacina ajudará a mudar o cenário.

mente dos informais”.
O presidente do BC também reforçou que o governo
brasileiro quer reduzir o tamanho do Estado e estimular o investimento privado.
Com os juros básicos baixos,
ele ressaltou que o Brasil
tem perdido investimentos
em ações e títulos, mas há
aumento das aplicações na
economia real do país.
‘Reinventando Estado’

Demora no emprego
Para Campos Neto, a
economia terá recuperação
rápida, mas o emprego deve
levar mais tempo para crescer, devido ao avanço da
tecnologia durante a pandemia. Segundo ele, isso
vai impactar a alocação de
trabalhadores, “principal-

Segundo ele o Brasil estava “reinventando o Estado”
com reformas, redução de
juros e corte de subsídios,
quando foi atingido pela
pandemia. “Tomamos medidas de capital e liquidez para
proteger o setor financeiro.
O objetivo foi estabilizar o
mercado e ter liquidez no

sistema”, completou.
Após ressaltar que a retomada da economia terá que ser
inclusiva e sustentável, disse
que as empresas brasileiras
ainda não tomaram todos os
recursos disponíveis nos programas de crédito abertos para
fazer frente à pandemia do coronavírus. “Os recursos ainda
estão disponíveis”, afirmou.
Campos Neto disse que o
país vive uma “recuperação
robusta” da economia. Ele
ressaltou as medidas adotadas pela autoridade monetária para minimizar os efeitos
da crise econômica, como a
redução de juros, medidas de
aumento de liquidez e de estímulo ao crédito. “Nós não
cruzamos a linha de fazer política fiscal. Se isso ocorrer,
perde-se credibilidade”, completou.

Balança: superávit de US$ 1,55 bi na primeira semana de novembro
A balança comercial brasileira registrou superávit de
US$ 1,55 bilhão e corrente
de comércio de US$ 7,377
bilhões, na primeira semana
de novembro de 2020 – com
quatro dias úteis –, como resultado de exportações no
valor de US$ 4,464 bilhões
e importações de US$ 2,914
bilhões. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira
(9/11), pela Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério da Economia (Secex/
ME). No ano, as exportações
totalizam US$ 178,61 bilhões e as importações, US$

129,63 bilhões, com saldo
positivo de US$ 48,97 bilhões e corrente de comércio
de US$ 308,24 bilhões.
Nas exportações, comparadas a média diária até a primeira semana de novembro
de 2020 (US$ 1,11 bilhão)
com a de novembro de 2019
(US$ 886,84 milhões), houve crescimento de 25,8%, em
razão do amento nas vendas
de produtos da indústria de
transformação (15,7%), da
indústria extrativista (56,3%)
e também da agropecuária
(27,0%). O crescimento das
exportações foi puxado, prin-

cipalmente, pelo aumento nas
vendas dos seguintes produtos
da indústria de transformação:
Açúcares e melaços (90,4%);
Álcoois, fenóis, fenóis-álcoois, e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou
nitrosados ( 189,6%); Veículos automóveis de passageiros
(48,6%); Celulose (39,2%) e
Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (22,6%).
Quanto à indústria extrativista, o crescimento das
exportações se deve, principalmente, ao aumento das
vendas dos seguintes produtos: minério de ferro e seus

concentrados (44,8%), óleos brutos de petróleo ou de
minerais betuminosos, crus
(48,2%), minérios de cobre e
seus concentrados (12,4%),
outros minerais em bruto
(165,2%) e fertilizantes brutos, exceto adubos (27,0%).
Já no que se refere à
agropecuária, o aumento das
exportações de deve, principalmente, ao café não torrado
(102,7%); algodão em bruto
(97,2%); milho não moído,
exceto milho doce (45,2%);
frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas (100,2%)
e especiarias (+ 61,5%).

Fux vê ‘moléstia’
na judicialização

rio para tentar reverter aquela
solução, mas é isso que tem
ocorrido diuturnamente, através de um fenômeno cujo o
próprio nome é equivocado,
que é a judicialização da política. O Supremo não pode
intervir na política. A política
é necessária, e em um Estado
Democrático de Direito a instância maior é o Parlamento”.

garantir que os eleitores
possam votar com segurança em meio à pandemia da
Covid-19. Pelas regras, os
eleitores só poderão para entrar nos locais de votação se
estiverem usando máscaras
faciais e deverão higienizar
as mãos com álcool em gel
antes e depois de votar.

50 milhões no mundo
contaminados

O número excessivo de se
buscar decisões “até de questões regionais mínimas”, foi
alertado pelo presidente do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Luiz Fux, durante a
abertura, nesta segundafeira,
da Semana Virtual Jurídica e
de Gestão Empresarial, quando defendeu a importância
do STF na manutenção da
democracia brasileira.
Após classificar de “moléstia” a judicialização frequente que ocorre no Brasil,
causada pela falta de decisões
em arenas próprias de discussão, disse que “se assiste hoje
o uso epidêmico do Supremo
para resolver todos os problemas, ou seja, o Supremo
é instado a decidir problemas
que devem ser decididos na
arena própria. Se, eventualmente, determinado partido
político perde a votação na
arena própria, ele não tem o
direito de provocar o Judiciá-

Só pode votar
com máscara
O presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
ministro Luís Roberto Barroso, reafirmou nesta segunda-feira que os eleitores só
poderão entrar nas seções
eleitorais para votar se estiverem usando máscaras.
As eleições municipais serão realizadas no próximo
domingo (15) em todo país,
exceto no Distrito Federal.
Serão eleitos prefeitos, viceprefeitos e vereadores. Em
setembro, o TSE elaborou
um protocolo sanitário para

Pezão é internado
com Covid-19
O ex-governador do Rio
de Janeiro, Luiz Fernando
Pezão, passou mal e foi internado em um hospital da
capital com diagnóstico de
Covid-19., segundo informações foram divulgadas nesta
segunda-feira pela assessoria
da Unimed Rio. De acordo
com a operadora de saúde,
Pezão deu entrada no hospital da Unimed, na Barra da
Tijuca, neste domingo (8),
com falta de ar. Ele estava
em prisão domiciliar em sua
residência, no município de
Piraí, no interior do estado.

No momento em que o
mundo chega à lamentável
marca de 50 milhões de casos, o aumento de contágio
por coronavírus nos países do
hemisfério norte levou a um
novo registro importante nesta
segunda-feira. Pela primeira
vez, um país superou a marca
de 10 milhões de infectados,
e não poderia ser outro senão
os Estados Unidos. Segundo
números do observatório da
Universidade Johns Hopkins,
os EUA são responsáveis por
quase uma quinta parte do número de casos em
Além de ser o país com
maior número de infectados
– ranking no qual o Brasil
aparece em terceiro lugar,
com 5,6 milhões, atrás também da Índia – os EUA também lideram a lista de óbitos
por Covid-19, com 238 mil
até o momento – neste caso,
o Brasil é o segundo colocado global, com 162 mil.

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas, Cursos e Treinamentos de Informática, Lan House, Cyber Café, Manutenção e Reparação de Máquinas de Escritório
do Estado do Rio de Janeiro — SINDIERJ, por seu Presidente, fazendo uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, pela legislação em vigor
e face a Nota Técnica 44054/2020/ME que concedeu a alteração estatutária publicada no DOU edição 198, paginas, 78, 79 na data de 15.10.2020, convoca todos
os integrantes da categoria dos trabalhadores das áreas técnicas, administrativas e operacionais, sejam, diretamente contratados (CLT),
temporários ou através de terceirização, bem como, aqueles que desenvolvem suas atividades profissionais sob qualquer vínculo jurídico
nas empresas do segmento das seguintes categorias econômicas: empresas de Cursos de Informática, Manutenção e Reparação de
Máquinas de Escritório e Equipamentos de Informática, de Jogos de Entretenimento na Internet, Hospedagem de Site, Lan House e Cyber
Café, nas empresas do segmento das seguintes categorias econômicas: Reparação, Reforma, Remanufatura, Consertos, Reparos, Montagem
e Manutenção de Máquinas de Escritório e Computadores, Equipamentos Periféricos de Informática, Equipamentos de Tecnologia da
Informação, “Smartphone”, “Tabletes”, Instalação de Sistemas, Reparação, Reforma e Manutenção/Assistência de Caixas Bancários Eletrônicos
e Equipamentos Emissores de “Cupons” (Maquinas móveis de leitura de cartões débito/crédito), e de Suporte Técnico, Consultoria em
Tecnologia da Informação, Assessoria em Software, Programas de Informática, Serviços de Apoio na Configuração de Equipamentos,
Instalação e uso de Aplicativos Informáticos, Apoio a Clientes “Help Desk”, Assistência, Manutenção, Configuração de Equipamentos,
Instalação e Uso de Aplicativos Informáticos; Serviços de Apoio a Clientes, Configuração de Equipamentos de Informática, Serviços de
Instalação de Programas de Informática; Serviços de Instalação de Software; Serviços de Manutenção de Programas de Informática;
Serviços de Manutenção de Sistemas Informáticos; Manutenção em Tecnologia da Informação, Recuperação de Panes Informáticas; Serviços
de Recuperação de Arquivos; Serviços de Recuperação de “Panes, bugs, Erros Intermitentes” em Programas de Informática, Serviços de
Segurança em Informática, Antivírus, Criptografia, Autenticação, Detecção de Hackers, Serviços de Segurança em Tecnologia da Informação,
Suporte Técnico em Tecnologia da Informação, Serviços de Suporte e Manutenção de Hardware, Inclusive Upgrade, Instalação e Uso de
Aplicativos Informáticos, Configuração de Equipamentos de Informática, Instalação de Programas de Informática, Instalação e Atualização de
Software, Manutenção de Programas e Sistemas de Informática, Suporte Técnico em Informática e Tecnologia da Informação, sejam
presenciais, sejam remotos, e outros serviços em Tecnologia da Informação, Recarga e Remanufatura de Cartuchos de Impressoras e
Equipamentos de Impressão, Jogos de Entretenimento na Rede Mundial de Computadores, Empresas de Criação e Desenvolvimento de
Jogos On-line e Multi-plataforma, incluindo todos os tipos de consoles sendo portáteis ou não, Hospedagem e Transmissão Digital e/ou
Virtual de Conteúdo Multimídia Via Streaming e/ou Podscast, Broadcast, Unicast, Multicast, Exploração de Jogos no Computador, Celular,
“Smartphone”, “Tablet”, “Vídeo Games”, Lan House e Cyber Café, Aluguel de Hora em Computador, Serviços de Sistemas e Suporte de
Informática, Treinamento em Informática, Cursos e Treinamentos de Manutenção e Informática, Cursos de Informática Franqueados,
Cursos de Informática com venda de material didático inerente aos cursos de informática, Ensino e Educação via Internet, Aulas de
Informática, Cursos, Ensino de Robótica, Ensino de Tecnologias da Informação e Acesso à Internet, Empresas de Sistemas de Segurança
Digital, de Sistemas de Computadores e Periféricos, Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Segurança Digital e Digital Patrimonial,
Serviços de Hospedagem de Páginas, Desenvolvimento e Manutenção de BLOGS e Sites, Web Hosting, Serviços de Compartilhamento de
Computadores, Serviços de Hospedagem na Internet - Web Hosting, Instalação, Manutenção, Suporte, Configuração de Servidores Físicos
e/ou Virtuais, Liquidação de Transações com Cartões de Crédito e Débito; Desenvolvimento de Projetos para Instalações de Rede, Atualização
de Software, Programas de Informática sob Encomenda, Assessoria em Software, Programas de Informática, Serviços de Soluções
Eletrônicas Comerciais na Transmissão, compilação e Liquidação Financeira com Cartões de Crédito e Débito, Gateway de Pagamentos,
Cobranças e transações eletrônicas tanto de moeda corrente quanto moeda virtual tipo “bitcoins”, Guarda de Documentos na Forma
Eletrônica, uso Compartilhado de Instalações Informáticas de tecnologia da informação, instalação, manutenção e reparação de antenas e
sistemas de tecnologia da informação e computadores, criação, desenvolvimento e serviços de manutenção e atualização de aplicativos
para dispositivos móveis, dentre eles, “drones”, “smartphones”, “tabletes’, simulação de ambientes, criação, desenvolvimento e manutenção
de programas/aplicativos de automação automotiva, de robótica e navegação via GPS, criação, desenvolvimento e manutenção de programas
e sistemas de navegação na rede mundial de computadores, criação, desenvolvimento, manutenção e consultoria de programas de
navegação “intra net”, criação, desenvolvimento, manutenção de software e hardware de controle à distância ou por conexão física de
robótica, e outras atividades de informática não especificadas, com exceção dos trabalhadores nas empresas de processamento de dados,
provedores de acesso, portais de busca de internet, páginas de sites de busca, para à Assembleia Geral Extraordinária a ser (realizada de forma
VIRTUAL, conforme previsto no artigo 5. da LEI 14.010 de 10 de junho de 2020 através da plataforma:https//us04web.zoom.us/j/
6573601954?pwb=aun0RytjQmJMaTNHaEk3QWFxUEUyQT09) em 13 de novembro de 2020 na Rua Álvaro Alvim, nº 31, 14º andar, sala 1401 — Centro — Rio
de Janeiro/RJ, às 09:00h (nove horas) em primeira convocação e às 09:30h (nove horas e trinta minutos), em segunda e última convocação, com qualquer
número, tendo com escopo a deliberação da seguinte ordem do dia 1) Aprovação da Pauta de reivindicação da categoria relativa a data base patronal, para ser
entregue ao TIRIO; 2) Concessão de poderes para a diretoria do sindicato estabelecer negociação coletiva com o sindicato patronal TIRIO e empresas, e firmar
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho; 3) Suscitar dissídio coletivo; 4) Aprovação da contribuição assistencial/negocial para o custeio sindical, bem como,
fixação de percentual, prazos e forma de oposição; 5) Ratificação das assembleias dos dias 19 de Julho de 2019 e 30 de Agosto de 2019; 6) Assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2020.
Claudemis Lopes da Cunha - Presidente.
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Pagar dívidas e ‘limpar
o nome’ com R$ 50
O 26º Feirão Limpa Nome,
da Serasa, informou que 10
milhões de consumidores poderão quitar dívidas por apenas R$ 50. A ação permite
renegociar dívidas atrasadas
com até 99% de desconto.
O feirão vai até o fim de novembro. Participam da iniciativa mais de 50 empresas
de diversos segmentos, como
lojas de departamento, companhias telefônicas, bancos e
faculdades.
A estimativa é que as
ações podem dar a possibilidade para 64 milhões de
consumidores regularizarem
sua situação. Para participar,
o consumidor pode acessar
um dos canais digitais da

Serasa: site do Serasa Limpa
Nome WhatsApp (11 995752096) e aplicativo.
Nesta edição, a negociação poderá ser feita em mais
de 7 mil agências dos Correios em todo o país. A ação
permitirá ainda que, após a
quitação da dívida, o consumidor tenha sua pontuação
aumentada e assim obtenha
melhores condições de crédito nas próximas compras.
Segundo a Serasa, o Brasil tem atualmente 62,7 milhões de pessoas com dívidas em atraso, das quais 15
milhões no estado de São
Paulo. Apenas na capital
paulista, há 4,2 milhões de
pessoas inadimplentes.

QuintoAndar fecha
aquisição do SíndicoNet
O QuintoAndar, plataforma
imobiliária digital com mais
de R$ 30 bilhões em ativos
sob gestão, fechou a aquisição
do SíndicoNet, companhia
especializada em conteúdo e
marketplace de serviços para
condomínios.
A empresa vai continuar
atuando de forma independente, sem mudanças em
sua estrutura operacional. O
fundador do SíndicoNet, Julio Paim, e os co-fundadores
Marjorie Albuquerque e André Agostinho continuarão à
frente do negócio, que receberá investimentos para acelerar
expansão e ampliar oferta de
serviços para condomínios.
O investimento vai fortalecer a atuação do SíndicoNet
pelo acesso à tecnologia e
know-how do QuintoAndar.
A união permite alavancar
a experiência de 20 anos e a
rede de relacionamento e parceiros do SíndicoNet com a
ajuda da cultura de inovação e
alcance da nova controladora.
O QuintoAndar vê na aquisição uma forma de fortalecer
estrategicamente o negócio,
ampliando sua presença em
segmentos com impacto direto na experiência das pessoas
com moradia.
“O QuintoAndar tem muito a oferecer, em termos de
tecnologia e conhecimento,
para que o SíndicoNet possa consolidar ainda mais sua
história de 20 anos no mercado”, diz Gabriel Braga, CEO
e co-fundador do QuintoAndar. “A experiência deles é a
sua principal força e estamos
confiantes que, com nosso
apoio, o SíndicoNet vai poder oferecer um serviço ainda melhor a seus clientes.”

“Essa é uma oportunidade
única para o SíndicoNet. Vamos absorver e trocar muito
conhecimento e experiências
com o QuintoAndar, que é referência em inovação e visão
de mercado. A ideia é canalizar isso na evolução do nosso produto e no que a gente
oferece aos nossos clientes”,
diz Júlio Paim, CEO e co-fundador do SíndicoNet. “Estamos muito animados em nos
unir ao Gabriel, ao André e a
toda equipe no QuintoAndar”.
O QuintoAndar é uma plataforma imobiliária digital que
oferece uma experiência direta, simples e transparente para
quem busca um lugar para
morar e para quem tem uma
casa para alugar ou vender.
A plataforma permite a busca
de imóveis por meio de fotos
de alta qualidade, marcação
de visitas e fechamento do
aluguel ou da compra online,
sem burocracia. Os inquilinos não têm burocracia para
alugar, e os compradores têm
maior transparência do longo
de toda a transação.
Todos os proprietários estão
cobertos pela Proteção QuintoAndar, que assegura o recebimento em dia do valor do
aluguel, independentemente
do pagamento pelo inquilino
e cobre até R$ 50 mil em reparos não realizados no imóvel
ao fim do contrato. Para vendedores, a plataforma oferece
toda a assistência e transparência necessárias para elevar a
liquidez e reduzir o tempo de
transação. A companhia opera
em 30 cidades nas 9 principais
regiões metropolitanas do país.
Para mais informações sobre
o QuintoAndar, acesse: www.
quintoandar.com.br

Programa promete acelerar
crescimento de outras empresas
A Matera, empresa de desenvolvimento de tecnologia
para o mercado financeiro,
fintechs e gestão de riscos,
está iniciando um programa
exclusivo de Alianças e Canais, o Matera Ecosystem. O
objetivo da iniciativa é a formação de parcerias com empresas de tecnologia de todo
o Brasil, na qual estas terão
a oportunidade de conquistar
novos clientes e alavancar
suas receitas.
O lançamento oficial será
realizado em evento online,
nesta quinta-feira (12), às
10h. Quem acompanhar a live
vai conhecer o funcionamento do programa, suas vantagens e visualizar o potencial
de gerar novas oportunidades
de negócio desse ecossistema
que está sendo formado. Ivan
Habe, Diretor Executivo e
líder da prática de pagamentos da EY na América Latina,
será o convidado especial e
trará uma apresentação sobre
o poder transformador do Pix
e a desintermediação de pagamentos.
O programa chega em um
momento de ascensão da
Matera, na qual os parceiros
terão a chance de se beneficiar da força de uma empre-

sa com mais de 30 anos de
mercado para crescer junto,
de forma acelerada, aproveitando sua relevância e representatividade. Recentemente,
a empresa atingiu a marca de
700 profissionais e em 2020
recebeu um aporte de R﹩
100 milhões do fundo de investimentos Kinea para seu
processo de expansão internacional. Hoje a Matera está
presente em mais de 160 bancos e fintechs, sendo que sua
solução para o Pix é utilizada
por mais de 100 instituições
financeiras e de pagamentos
do país.
As inscrições no evento
de lançamento do Matera
Ecosystem são gratuitas e
podem ser feitas por aqui: https://bit.ly/3eqDNa9
Fundada em 1987, a Matera é uma empresa de tecnologia em soluções de core
banking e meios de pagamentos. Além dos bancos tradicionais, possui clientes nos
segmentos de fintechs, varejo
e gestão de riscos. Com um
time de mais de 650 profissionais, está presente no
Brasil, Canadá e avançando
em sua expansão internacional. Para saber mais: https://
www.matera.com

Lojistas esperam aumento de 3% nas vendas no Natal
A menos de 2 meses para
o Natal – a maior data comemorativa para o comércio, responsável por cerca
de um terço do faturamento
anual do setor – os lojistas
cariocas estimam um aumento de 3% nas vendas. É
o que mostra a pesquisa do
CDLRio e do SindilojasRio, que ouviu 500 lojistas
da Cidade do Rio de Janeiro para conhecer a expectativa para o Natal.
Para estimular os consumidores os comerciantes
estão fazendo promoções,
descontos, planos de pagamentos facilitados, kits
promocionais, liquidações,

brindes, sorteios, lançaram
novos produtos e aumentaram a variedade de produtos.
Eles acreditam que os presentes mais vendidos para
a data festiva serão roupas,
calçados, brinquedos, bolsas
e acessórios, celulares, perfumaria/beleza e bijuterias e
eletroeletrônicos.
Para 69% dos lojistas entrevistados o preço médio
dos presentes por pessoa
deve ser de R$ 170 e que os
clientes deverão utilizar o
cartão de crédito como forma de pagamento, seguido
do cheque pré-datado, cartão
à vista, dinheiro e a prazo.
Para aumentar as vendas,

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF Nº 40.450.769/0001-26 - NIRE 33300032614
Ata da AGE realizada em 2/10/20. 1. Data, hora e local: Em 2/10/20, às 15h,
na sede social, na Rua do Parque, nº 31, São Cristóvão/RJ. 2. Presença:
Convocação dispensada, em face da presença da acionista da Cia. representando 100% do capital social, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76,
conforme lista de Presença de Acionista (Doc. 1). 3. Mesa: Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Fabio Medeiros Junqueira Meirelles. 4. Ordem
do dia e Deliberações: Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Consignar a renúncia do seguinte membro da gerência técnica da Cia.: Renata Lima Gonçalves, brasileira, solteira, engenheira civil, inscrita no Registro Nacional do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia sob o nº 2004982640 e no
CPF/MF sob o nº 078.021.087-56, agradecendo-lhe pelos serviços e tempo
de dedicação prestados à Cia. b) Em razão do constante aprimoramento do
Programa de Integridade da Cia., aprovar a criação de novo Sistema de Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial da Cia., aprovando, em decorrência, a adequação do Capítulo V, Art. 15 do Estatuto Social e a inclusão do
§1º no Art. 8º do Estatuto Social, com a consequente renumeração do § posterior. Os referidos dispositivos passarão a vigorar com a redação abaixo:
“Art. 8° - A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios da Cia., de acordo com as suas atribuições e sujeito ao disposto na lei e
neste Estatuto. §1º – A Diretoria poderá indicar para os acionistas profissionais com o perfil e currículo compatíveis para o exercício do cargo de Compliance Officer. A eleição e destituição do Compliance Officer será realizada
somente pelos acionistas, reunidos ou não em Assembleia Geral.” “Capítulo
V – Área de Compliance: Art. 15 - A Área de Compliance, composta por um
Compliance Officer, eleito e destituível pelos acionistas, e por uma equipe de
profissionais capacitados e habilitados a desenvolverem seus trabalhos, deve
zelar pela implantação e constante aprimoramento do Sistema de Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial (SGACC), contando com o apoio de
um Comitê de Ética. § Único - De modo a assegurar o resultado de seus trabalhos, a Área de Compliance foi criada como uma estrutura independente,
traduzindo-se essa independência nos seguintes aspectos: (i) reporta-se diretamente aos acionistas, não estando subordinada a empregado ou diretor da
Carioca; (ii) é dotada da autonomia e responsabilidade necessárias para o
concreto desempenho das suas funções; (iii) tem acesso a qualquer colaborador da Carioca, devendo obter deste a necessária cooperação, bem como
a quaisquer registros, informações e documentos que se mostrem necessários para o desenvolvimento das suas atividades; (iv) tem o direito de promover verificações de conformidade in situ em qualquer filial ou obra da Carioca;
(v) tem o dever de investigar denúncias de não conformidades legais ou infrações ao Sistema de Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial
(SGACC), bem como centralizar as informações e reportar as autoridades
competentes, em caso de necessidade.” c) Aprovar a consolidação da nova
redação do Estatuto Social, incorporando as alterações acima aprovadas, o
qual passará a vigorar conforme anexo 2 (Doc. 2). d) Ratificar a indicação da
Diretoria, elegendo a Sra. Tatiane Albuquerque Paulino do Amaral, brasileira,
advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 124.428, e no CPF/MF sob o nº
088.867.907-67 como nova Compliance Officer, por entenderem que se trata
de uma profissional com currículo e senioridade compatíveis com o exercício
da função, possuindo credibilidade e respeito para tanto, a qual, presente na
assembleia, desde logo aceita o encargo e toma posse mediante assinatura
de termo próprio, anexo a esta ata (Doc. 03). 5. Encerramento: Após lavrada,
lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. 6. Assinaturas:
Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Fabio Medeiros Junqueira Meirelles. Acionista: Santo Avito Participações S.A., por seus diretores Ricardo
Pernambuco Backheuser Junior e Eduardo Backheuser. Compliance Officer:
Tatiane Albuquerque Paulino do Amaral. RJ, 2/10/20. Eduardo Backheuser Presidente; Fabio Medeiros Junqueira Meirelles - Secretário. Estatuto Social
Consolidado na AGE realizada em 2/10/20: Capítulo I – Denominação,
Sede, Objeto e Duração: Art. 1º - A Carioca Christiani-Nielsen Engenharia
S.A. é uma S.A. regida pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável. Art.
2º - A Cia. terá sede e foro na Cidade do RJ, Estado do RJ, podendo criar ou
extinguir filiais, agências, depósitos, escritórios, representações e dependências similares em qualquer parte do território nacional ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria. Art. 3º - A Cia. tem por objeto social: (i) a execução de serviços de engenharia civil, diretamente ou através de terceiros, incluindo, mas não se limitando a, serviços de terraplenagem, de pavimentação, de saneamento, de irrigação, de construção civil, inclusive o planejamento, a organização e incorporação de empreendimentos imobiliários, de instalações, de montagens industriais e mecânicas, bem como a construção de
oleodutos e gasodutos, obras ferroviárias, portuárias e aeroportuárias, serviços de dragagem e demais atividades de engenharia subaquática e a compra
e venda de materiais ou equipamentos necessários a tais serviços. (ii) a atuação como armadora de embarcações utilizadas na prestação de seus serviços, inclusive dragas, flutuantes e chatas; (iii) a exploração de serviços de
transporte coletivo de passageiros por ônibus; (iv) exploração, direta ou indiretamente, de concessões de obras e serviços públicos, inclusive através de
parceria público-privadas, especialmente aqueles voltados à operação de
estradas de rodagem, infra-estruturas ferroviárias e metroviárias, saneamento urbano e coletas de lixo; (v) a atuação em consórcios, “joint-ventures” ou
sociedades em conta de participação, com empresas congêneres ou não, visando participação associativa em licitações e execução de serviços de engenharia em geral; (vi) participação em quaisquer outras sociedades comerciais
ou civis, como sócia ou quotista; (vii) exploração de atividades agrícolas e
pastoris, com a comercialização dos produtos oriundos dessas atividades; e
(viii) prestação de serviços de navegação de apoio portuário e marítimo e de
navegação de cabotagem. § único – A gerência técnica da Cia. será exercida
por engenheiro(s) designado(s) pela Assembleia Geral, devidamente registrado(s) junto ao(s) Conselho(s) Regional(is) de Engenharia competente(s). Art.
4º - O prazo de duração da Cia. é indeterminado. Capítulo II - Capital Social
e Ações: Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$ 354.910.612,16, dividido em 453.168.198 ações nominativas e sem valor
nominal, sendo 270.666.626 ordinárias e 182.501.572 preferenciais. §1º Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral. §2º - As ações preferenciais não terão direito de voto e terão prioridade
no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de dissolução ou liquidação,
participando no rateio do dividendo em igualdade de condições com as ações
ordinárias, como determina o Art. 17 da Lei 6.404/76. §3º - Os aumentos de
capital por subscrição poderão compreender apenas ações ordinárias, ou
ações preferenciais, ou, ainda, ações ordinárias e preferenciais, sem guardar
proporção com as ações ordinárias, devendo as ações ser emitidas por seu
valor patrimonial à época, respeitado o limite estabelecido no Art. 15, §2º, da
Lei 6.404/76. Capítulo III – Administração da Cia.: Art. 6º - A Cia. será administrada por uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. Art. 7° – A Diretoria da Cia. será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 4 membros,
sendo um Diretor Geral e até 3 Diretores sem designação específica, todos
residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto e
outras que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral, pela Diretoria ou pelo
Diretor Geral. §5º - O mandato dos Diretores será de 3 anos, permitida a reeleição, sendo o mandato automaticamente prorrogado até a eleição e posse
dos respectivos substitutos. §6º - Os Diretores serão investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem a sua eleição. Os Diretores reeleitos
serão investidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, sendo dispensadas quaisquer outras formalidades. §7º - Em suas ausências temporárias ou impedimentos eventuais, cada Diretor será substituído por quem for
indicado, por escrito, pela Diretoria. §8º - Compete à Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 dias, quando remunerada. §9º - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia
Geral, em seu montante individual ou global, sendo que, em caso de ser fixado montante global, a distribuição interna será feita pela Diretoria, ficando os
Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. §10º - A
Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores participação no lucro
da Cia., observadas as limitações legais aplicáveis. §11º - Ocorrendo vacância de cargo de Diretor caberá à Assembleia Geral eleger o novo Diretor, fixando o prazo da gestão. Art. 8° - A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios da Cia., de acordo com as suas atribuições e
sujeito ao disposto na lei e neste Estatuto. §1º – A Diretoria poderá indicar
para os acionistas profissionais com o perfil e currículo compatíveis para o
exercício do cargo de Compliance Officer. A eleição e destituição do Compliance Officer será realizada somente pelos acionistas, reunidos ou não em
Assembleia Geral. §2º – A prática dos seguintes atos pela Cia., ou autorização para sua prática por qualquer sociedade controlada direta ou indiretamente pela Cia., depende de prévia e expressa aprovação, por escrito, dos
acionistas representando a maioria do capital social, reunidos ou não em Assembleia Geral: (i) aprovação do planejamento compromisso anual; (ii) alienação ou oneração de qualquer bem do ativo permanente cujo valor, isoladamente ou no conjunto de operações realizadas em qualquer período de 12
meses, seja igual ou superior ao equivalente em Reais a US$1.000.000,00,
exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas
controladas pelo Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performance bond, down payment e desconto de

60% dos entrevistados disseram que pretendem abrir
as lojas aos domingos em
dezembro e estender o horário de atendimento. Para
isso 68% dos lojistas de rua
pretendem aumentar a segurança com equipes de apoio
e melhorar o monitoramento
com câmeras.
De acordo com Aldo
Gonçalves, presidente do
CDLRio e do SindilojasRio – que, juntas, representam 30 mil lojistas – o
moderado otimismo dos lojistas com o Natal é reflexo
do fraco desempenho das
vendas em todas as datas
comemorativas que o ante-

cederam, que não atingiram
a expectativa de crescimento estimada pelo comércio,
além do Covid-19, que
continua afugentando os
consumidores.
“No caso do Estado do
Rio de Janeiro, ponto fora
da curva na comparação
com outros estados da Federação, a dificuldade econômica também está inibindo o consumidor. E quando
a economia não vai bem
afeta o clima de otimismo
e inviabiliza as compras,
pois é o ambiente econômico quem dita o comportamento do consumidor”, diz
Aldo.

duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (iii) aprovação ou
desvio da política salarial e de participação nos lucros de funcionários e/ou
administradores; (iv) aprovação de qualquer promoção de executivos e de
funcionários cujos salários mensais excedam, individualmente, ao equivalente em Reais a US$ 10.000,00 por mês; (v) aquisição de bens, móveis ou
imóveis, cujo valor exceda individualmente ao equivalente em Reais a
US$1.000.000,00 ou a US$6.000.000,00 no conjunto de operações análogas
realizadas dentro de qualquer período de 12 meses; (vi) concessão de empréstimo em montante superior ao equivalente em Reais a US$5.000,00 por
funcionário ou administrador, ou em montante que faça com que o total de
empréstimos pendentes, no conjunto ou por pessoa, ultrapasse o equivalente
em Reais a US$50.000,00; (vii) contratação de empréstimo, financiamento e/
ou operação de endividamento, de qualquer natureza, em montante que faça
com que o valor acumulado do endividamento da Cia. exceda a 5% do patrimônio líquido da Cia., conforme último balanço então aprovado, exceto no
caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas controladas
pelo Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos afins, performance bond, down payment e desconto de duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (viii) concessão de garantia, salvo no caso de garantias concedidas a funcionários em contratos de
locação de imóveis e desde que tais garantias não envolvam valores totais
superiores ao equivalente em Reais a US$10.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas controladas pelo Poder
Concedente para participação em concorrência, licitações e procedimentos
afins, performance bond, down payment e desconto de duplicatas; (ix) aquisição, alienação ou oneração, inclusive mediante licenciamento, a qualquer título, de bens objeto de propriedade intelectual e/ou outros ativos intangíveis;
(x) realização de qualquer negócio com acionistas e/ou pessoas ligadas a
acionistas e/ou administrador, assim consideradas aquelas definidas como tal
pela legislação do IR; (xi) caução ou qualquer outra forma de oneração de
ações da Cia. e/ou de sociedade direta ou indiretamente controlada; (xii) liquidação, dissolução e/ou pedido de falência da Cia. e/ou de sociedade direta ou
indiretamente controlada; (xiii) abertura de capital; e (xiv) alienação ou oneração, ou aprovação da alienação ou da oneração, no caso de suas controladas, de ações ou participações societárias detidas pela Cia. ou por qualquer
de suas controladas. Art. 9º - A Diretoria se reunirá preferencialmente na sede
social, com a presença da maioria de seus membros, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, sendo as suas deliberações tomadas por maioria de votos e lavradas em livro próprio. Art. 10 – Ressalvada a hipótese prevista no item (vii) do Art. 12, todos os atos que criem obrigações para a Cia.
ou desonerem terceiros de obrigações para com a Cia. deverão, sob pena de
não produzirem efeitos contra a Cia., ser praticados por escrito, mediante
documentos assinados: (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por um Diretor em
conjunto com um procurador com poderes especiais e específicos, ou por (iii)
2 procuradores com poderes especiais e específicos. Art. 11 - Ressalvada a
hipótese prevista no item (vii) do Art. 12, as procurações outorgadas pela Cia.
serão sempre assinadas; (i) por 2 Diretores em conjunto; (ii) por um Diretor
em conjunto com um procurador com poderes especiais e específicos, devendo conter descrição pormenorizada dos poderes outorgados e terão prazo
determinado de duração, limitado a 1 ano, exceto as procurações outorgadas
para fins judiciais, que poderão ser por prazo indeterminado. Art. 12 – A Cia.
poderá ser representada por apenas 1 Diretor ou por 1 procurador, nas seguintes circunstâncias: (i) em assuntos de rotina perante os órgãos públicos
federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista;
(ii) na cobrança de quaisquer pagamentos devidos à Cia.; (iii) na assinatura
de correspondência sobre assuntos rotineiros; (iv) no endosso de instrumentos destinados à cobrança ou depósito em nome da Cia.; (v) na representação da Cia. nas Assembleias Gerais de sociedades em que tenha participação acionária, obedecido o voto e as orientações estabelecidas pelos acionistas; (vi) na representação da Cia. em juízo; e (vii) excepcionalmente, em
qualquer outro ato, inclusive outorga de mandatos, desde que haja autorização expressa da Diretoria, mediante ata de reunião assinada por todos os
Diretores. Capítulo IV - Assembleia Geral: Art. 13 - A Assembleia Geral,
com as funções e atribuições previstas em lei e pelo presente Estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para os fins previstos em lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas. §1º - A Assembleia Geral, convocada nos
termos da lei e deste Estatuto, será presidida por um representante dos acionistas, ou por outra pessoa que seja escolhida pelos acionistas presentes,
sendo o secretário designado pelo presidente da Assembleia. §2º - Será dispensada convocação prévia para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos os acionistas. §3º - Os acionistas poderão ser representados nas
Assembleias Gerais por mandatários nomeados na forma do §1º do Art. 126
da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados na sede social, com antecedência mínima de 3 dias da data marcada
para a Assembleia Geral. Art. 14 - As deliberações da Assembleia Geral,
ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. Capítulo V – Área de Compliance: Art. 15 - A Área de Compliance, composta por um Compliance Officer, eleito e destituível pelos acionistas, e por uma equipe de profissionais
capacitados e habilitados a desenvolverem seus trabalhos, deve zelar pela
implantação e constante aprimoramento do Sistema de Gestão Antissuborno
Compliance e Concorrencial (SGACC), contando com o apoio de um Comitê
de Ética. § Único - De modo a assegurar o resultado de seus trabalhos, a Área
de Compliance foi criada como uma estrutura independente, traduzindo-se
essa independência nos seguintes aspectos: (vi) Reporta-se diretamente aos
acionistas, não estando subordinada a empregado ou diretor da Carioca; (vii)
é dotada da autonomia e responsabilidade necessárias para o concreto desempenho das suas funções; (viii) tem acesso a qualquer colaborador da Carioca, devendo obter deste a necessária cooperação, bem como a quaisquer
registos, informações e documentos que se mostrem necessários para o desenvolvimento das suas atividades; (ix) tem o direito de promover verificações
de conformidade in situ em qualquer filial ou obra da Carioca; (x) tem o dever
de investigar denúncias de não conformidades legais ou infrações ao Sistema
de Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial (SGACC), bem como
centralizar as informações e reportar as autoridades competentes, em caso
de necessidade. Capítulo VI - Conselho Fiscal: Art. 16 – O Conselho Fiscal
da Cia., com as funções fixadas em lei, será composto de 3 ou 5 membros
efetivos e 3 ou 5 suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.
§1º - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que
sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1
das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto, e cada
período de funcionamento terminará na primeira AGO subsequente. §2º – A
remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia
Geral que os eleger. §3º - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VII – Exercício Social e Lucros: Art. 17 - O exercício social termina no dia 31/12 de
cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas pela Diretoria,
as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro
líquido do exercício. Art. 18 - Do lucro líquido do exercício remanescente
depois de deduzidas as participações que forem atribuídas aos administradores, na forma do Art. 7º, §6º deste Estatuto, 5% serão destinados à reserva legal até que atingidos os limites legais. Do saldo a) 25%, serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório; e b) até 75% serão destinados
à Reserva de Investimento para financiar a expansão das atividades da
Cia., salvo destinação diversa determinada pela Assembleia Geral. O saldo
do lucro líquido ajustado, se houver, será distribuído aos acionistas como
dividendo complementar. §1º - A Cia. poderá levantar balanços semestrais,
trimestrais ou em períodos menores, sendo facultado à Diretoria declarar
dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, bem como declarar
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. §2º - Os dividendos poderão ser pagos em moeda
corrente ou bens e no prazo de lei. §3º - A Cia. poderá, ainda, pagar juros
sobre o capital próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. §4º Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados
em cada exercício social poderão ser computados, por seu valor líquido total ou parcial, para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social
em que forem distribuídos, devendo ser, nesse caso, creditados como antecipação de dividendos. Capítulo VIII – Liquidação: Art. 19 - A Cia. somente
será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação dos acionistas ou
nos demais casos previstos em lei. §1º - Caberá à Assembleia Geral que
deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. §2º - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal para
o período de liquidação. RJ, 2/10/20. Eduardo Backheuser - Presidente; Fabio
Medeiros Junqueira Meirelles - Secretário. Jucerja em 03/11/2020 sob o nº
00003961762. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Vítimas da tragédia em Mariana irão apelar decisão da Corte Inglesa
As vítimas do desastre
da barragem de Fundão, em
Mariana, pretendem recorrer
após uma decisão judicial da
primeira instância do Judiciário Inglês de não prosseguir
com o processo de bilhões
de libras contra a gigante da
mineração BHP por causa da
sua “responsabilidade derradeira” pelo incidente, no
qual uma barragem de rejeitos de minério de ferro perto da cidade mineira, entrou
em colapso, desencadeando
o pior desastre ambiental da
história do país.
O rompimento da barragem em Mariana ocorreu
na tarde de 5 de novembro
de 2015 no subdistrito de
Bento Rodrigues, a 35 km
do centro do município brasileiro de Mariana, Minas
Gerais. Foram 19 mortos e
um rio – o Rio Doce – totalmente contaminado por iodo
tóxico. A tragédia destruiu
comunidades e contaminou
cursos de água por centenas
de quilômetros.
Após audiência inicial em
Manchester em julho deste ano,
o Juiz Turner publicou nesta
segunda-feira uma decisão de
recusar o reconhecimento da
jurisdição, pouco mais de cinco
anos desde o colapso da barragem de resíduos de mineração
perto de Mariana.

Os advogados dos 200
mil autores sustentam que as
empresas anglo-australianas
da BHP, registrada em ambos os países, devem ser
processadas nos tribunais do
país em que estão sediadas
- a Inglaterra - e vão agora
levar o caso ao Tribunal
Recursal. Os autores argumentam que a reparação
obtida no Brasil tem sido
totalmente
inadequada,
com a BHP sendo amplamente protegida das consequências legais até agora
e que eles têm o direito de
prosseguir o processo contra a BHP na Inglaterra. Líderes locais afirmam que as
reparações que a BHP alega
ter feito “existem apenas no
papel” e que o esquema de
reparação estabelecido pelas
mineradoras e a Fundação
Renova é um fracasso.
Decisão
Tom Goodhead, sócio
administrador do escritório
PGMBM, que atua em nome
dos autores, informou que a
BHP conseguiu, mais uma
vez, atrasar o provimento
de uma indenização integral
para as vítimas do pior desastre ambiental da história
do Brasil. A artimanha jurídica da BHP tanto na Ingla-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2020 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE - A Presidente da COOPERATIVA COOPQUITUNGO
COOPERANDO E RECICLANDO O RIO LTDA, CNPJ 09.347.750/0001-09,
convoca os 12 (doze) associados para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária que se realizará no dia 23/11/2020, na Rua Surui, 1.109
Anexo a Igreja Católica, Braz de Pina, Rio de Janeiro, RJ., CEP: 21.215.575,
em 1ª Convocação as 09:00h com a presença de 2/3 dos cooperados, em
2ª Convocação às 10:00h com a presença de metade mais um do número
de associados ou em 3ª Convocação as 11:00h, com a presença mínima
de 04 (quatro) cooperados. A AGE deliberará sobre os seguintes assuntos: (A) Prestação de contas dos exercícios 2016, 2017, 2018 e 2019; (B)
Eleição da Diretoria para o Mandato 2020/2024; (C) Ratificação dos atos do
Conselho Fiscal; (D) Eleição do Conselho Fiscal para exercer o Mandato de
2020/2021; (E) Alteração do objeto social; (F) Ratificação da Admissão e
Desligamento de Cooperados (G) |Alteração de artigos do Estatuto Social
e Transcrição do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020.
Maria do Carmo Barbosa de Oliveira - Presidente

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial,
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado
pelo Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com
Sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/
67, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber
aos que virem o presente edital e interessar possa, especialmente
ao DEVEDOR FIDUCIANTE: GPS GESTÃO PATRIMONIAL
SOCIETÁRIA LTDA, inscrita no CGC nº 09.620.333/0001-98 com
sede nesta cidade à Av. das Américas, nº 10101 sala 231 –
Recreio dos Bandeirantes/RJ, CEP 22.793-082, que nos termos
do artigo 26 e seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1997 e regulamentação complementar do Sistema Financeiro
Imobiliário, que institui alienação fiduciária, será levado a público
o leilão de forma eletrônica a 1ª praça com início em 16 de
novembro de 2020 as 11:00 horas com término após 10 minutos
consecutivos sem lance do início 11:10h, pelo preço da avaliação
no sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.com.br, pelo preço
da avaliação conforme descrito, R$ 3.822.476,62(três milhões
oitocentos e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e seis reais
e sessenta e dois centavos), valor que deverá ser acrescido de
todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive
tributos, Condomínio e despesas com a realização de leilão,
conforme abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver
licitante será levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª
praça com início em 01 de dezembro de 2020 as 11:00 horas
com término após 10 minutos consecutivos sem lance do início
11:10h, pelo valor da dívida, que ATUALIZADA até a data do leilão
perfaz um total de R$ 7.867.068,10(sete milhões oitocentos e
sessenta e sete mil sessenta e oito reais e dez centavos) valor
que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes ao
imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas
com a realização de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL:
PRÉDIO Nº 461 DA ESTRADA DO MACEMBÚ, NA FREGUESIA DE
JACAREPAGUA, E RESPECTIVO TERRENO DISIGNADO POR LOTE
07 DA QUADRA 56 DO PAL 12.486, COM METRAGEM DE TERRENO
7.527 METROS QUADRADOS E ÁREA EDIFICADA 1.303 METROS
QUADRADOS, O IMÓVEL SE ENCONTRA OCUPADO CONFORME
CERTIDÃO, RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO
SITE DO LEILOEIRO. Condições do leilão: A venda será realizada
à vista na mesma data do leilão. Correrá por conta do comprador
todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão tais
como: ITBI, despesas com a escritura de compra e venda a ser
lavrada no Cartório do 09º Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco)
dias após a apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo
adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro de 5%(cinco
por cento) do valor da arrematação, acrescido das despesas de
R$ 7.500,00 que serão pagos no ato do leilão. Será de
responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU aproximados no
valor de R$ 141.306,17 (cento e quarenta e um mil trezentos e
seis reais e dezessete centavos) e até a 04/12/2019 constavam
débitos inscrito em Divida Ativa relativos aos exercícios: 2017 e
2018, inscrito no CBMERJ sob o nº 2668863-0 e até a presente
data constam débitos de R$ 9.198,98(nove mil cento e noventa e
oito reais e noventa e oito centavos referente aos exercícios de
2016,2017,2018 e 2019, taxas, alvarás, certidões, emolumentos
cartorários, registros, averbações, etc. O imóvel será vendido no
estado em que se encontra (venda ad corpus) não podendo o
arrematante alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação, a desocupação/imissão/
reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume
o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive
honorários advocatícios, mediante propositura da competente
ação, se necessário, na forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de
Acordo será paga comissão integral do Leiloeiro bem como as
despesas até a data do leilão. Maiores informações: tel: 25321961 – 2532-1705 ou pelo email: schulmann@schulmann.com.br
ou (http://www.schulmann.com.br).

terra como no Brasil resultou
em um julgamento fundamentalmente falho, do qual
pretendemos recorrer imediatamente. Elementos desse
julgamento não tem fundamento próprio nem no Direito inglês e nem no europeu,
tanto que estamos confiantes
de que o julgamento será reformado. Continuaremos a
lutar sem parar, enquanto for
preciso, em qualquer tribunal do mundo para garantir
que a BHP seja responsabilizada por suas ações.
“A BHP tem, arrogante e
vergonhosamente, rotulado
este litígio como ‘inútil e
dispendioso’. Ela argumentou em juízo que as vítimas
no Brasil têm direito à plena
reparação quando este obviamente não é o caso. As
vítimas enxergam isso. As
Nações Unidas enxergam
isso. E nós acreditamos que
o Tribunal Recursal vai enxergar isso.”
Duarte Júnior, o prefeito
da cidade de Mariana, acredita que os tribunais ingleses devem analisar o caso.
“Durante cinco longos anos
estivemos frustrados, tentando reconstruir as nossas
vidas e comunidades face às
empresas responsáveis pelo
desastre. Até agora, a compensação tem sido comple-

tamente inadequada e todos
os dias continuamos vivendo
com os efeitos do que aconteceu”, afirmou
“Este caso representa as
esperanças e os direitos de
cada indivíduo em Mariana
e além. A BHP não respeitou
os nossos direitos no Brasil.
Agora, esse caso na Inglaterra deverá forçá-la a reconhecer os nossos direitos”,
reforço Duarte Júnior.
Silvério da Luz, o prefeito
de Rio Doce, afirma que o
município mudou irreconhecivelmente após o colapso
da barragem, devido à liberação de milhões de metros
cúbicos de rejeitos tóxicos
de minério de ferro. Ele
acredita que a BHP enganou
os tribunais.
“Esta decisão será de
grande importância para todos nós”, disse da Luz. “Ouvimos argumentos da BHP
que simplesmente não correspondem à realidade. As
reparações que eles afirmam
ter feito existem apenas no
papel. Temos que ser ouvidos e temos a esperança de
que este caso traga justiça”
acrescentou.
Relatório
Os sentimentos dos prefeitos são ecoados pelo

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 007/2020. Data: 26 de novembro 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.

AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04 NIRE: N° 33300026720
Convoca os Srs Acionistas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários S
A conforme artigo 163 V da lei 6404 de 15/12/1976, para comparecerem a
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, Avenida das Américas ,
n° 700 , 2° andar, em frente a loja 219 R, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ,
Cep 22 640-100 no dia 23/11/2020 às 9 hs para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia; Motivo de urgência, alteração de endereço.
Theodoro Duvivier, Conselho Fiscal

EDITAL DE SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO.
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial,
estabelecida na Avenida Erasmo Braga nº 227 – Gr. 704, Centro
– Rio de Janeiro – RJ., tel. (21) 2533-7978,
www.machadoleiloes.com.br, faz saber que, devidamente
autorizada pela fiduciária/credora CONSTRUTORA SANTA ISABEL
S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-48, venderá
em segundo público leilão presencial, no dia 18/11/2020, com
início às 13:00 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 –
Centro /RJ., o imóvel identificado como Apartamento 204 do
edifício situado na Rua Alfredo Lopes de Souza, 25, antes Rua
Projetada 46 do PAL 48249, na Freguesia de Jacarepaguá, com
direito a 1 vaga de garagem descoberta indistintamente situada
no pavimento de acesso e correspondentes frações ideais de
111.34/16355,36 para o apartamento e de 27,48/16355,36 para
a vaga de garagem, tendo o terreno as medidas, características
e confrontações constantes da matrícula nº 422495 do 9º Ofício
de Registro de Imóveis, conforme previsto na Lei nº 9.514, de 20/
11/1997, com a nova redação dada pela Lei nº 10.931/2004 e
13.465/2017, combinada com as cláusulas do Contrato de
Compra e Venda, de financiamento imobiliário, de alienação
fiduciária em garantia e outros pactos, (R-12), do RGI, lavrada
em 17/03/2017, para garantia da dívida regendo-se o contrato
pelas demais cláusulas e condições constantes do título, venda
essa que se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da
dívida, vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais,
que não foram pagos pelos fiduciantes/devedores MARCIO JOSE
ALVES DE ALMEIDA, CPF nº. 037.504.687-96 e JANAINA
CONRADO DA SILVA, CPF nº. 081.030.867-38, nos termos do
supra referido contrato, tendo eles sido previamente constituídos
em mora, não a emendaram e, em consequência, consolidada
a plena propriedade em nome da fiduciária/credora, consoante
ato AV-16 da matrícula nº 422495 do 9º Ofício do Registro de
Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais der, desde que
igual ou superior ao valor de R$687.129,37 (seiscentos e oitenta
e sete mil, cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos),
fixado com base no valor da dívida mais os acréscimos
especificados nos §§ 2º e 3º do artigo 27 da Lei nº 9.514/1997, e
atualizado para o dia do leilão, que já contempla o débito
informado pelo condomínio do período de 05/10/2020 e 05/11/
2020, no valor R$ 1.413,39, débitos de IPTU dos exercícios de
2018, 2019 e 2020, no valor de R$ 2.645,09. Ficam cientes os
interessados de que a arrematação far-se-á mediante o
pagamento imediato pelo arrematante do lanço vencedor
acrescido de 5% de comissão à Leiloeira incidentes sobre o
valor da arrematação. Caso o imóvel objeto do leilão esteja
ocupado, o arrematante será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo, na forma do art. 30 da Lei nº 9.514/
1997. Os devedores acima identificados, e seus procuradores,
Sr. PEDRO PAULO DE ALMEIDA, CPF nº 073.719.247-03 e Sra.
MARLENE FRANCISCA CONRADO DA SILVA, CPF nº 298.585.26768, ficam desde já cientificados do dia, hora e local de realização
do presente leilão. A Leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos
interessados informações pormenorizadas sobre o imóvel objeto
do leilão, bem como apresentar as certidões inerentes ao imóvel
e à fiduciária/credora, proceder aos atos necessários à
formalização da arrematação. Rio de Janeiro, 04 de novembro
de 2020. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.

Relator Especial da ONU
Baskut Tuncak, cujo relatório de setembro de 2020
alega que os responsáveis
pela catástrofe não tinham
apoiado ou compensado as
vítimas de maneira eficaz,
destacando especificamente as insuficiências da Fundação Renova, administrada pelas mineradoras.
Tuncak escreveu: “Após
o desastre, BHP e Vale
apressaram-se para criar a
Fundação Renova, a fim de
prover às comunidades afetadas uma reparação eficaz.
Infelizmente, o verdadeiro
objetivo da Fundação Renova parece ser limitar a
responsabilidade da BHP e
da Vale, em vez de fornecer qualquer semblante de
uma reparação eficaz. As
deficiências institucionais
estão bem documentadas
na literatura e nos litígios.
Atualmente, nenhuma das
42 frentes de reparação está
encaminhada”.
Em outubro, Procuradores Federais brasileiros
acusaram a BHP e a Vale,
as coproprietárias da barragem, de conluio com um
juiz brasileiro para fixar
a indenização das vítimas, e de interferir com o
processo judicial contra a
BHP no Reino Unido.

Os procuradores no estado de Minas Gerais criticam o juiz, que aceitou
uma imposição de limites
à indenização devida a
autores de ações judiciais
que buscavam indenização. Depois, estendeu os
mesmos limites para todas as vítimas no Baixo
Guandu, estado do Espírito Santo, sem a participação do Ministério Público.
Essa decisão impediria
muitas vítimas de buscar
uma indenização adequada por meio da ação na
Inglaterra.
A BHP, uma das empresas controladoras da
Samarco, que operava a
barragem, está sendo processada por mais de 200
mil indivíduos, 25 municípios brasileiros, 530 empresas, uma arquidiocese
católica e membros da comunidade indígena Krenak neste caso na Inglaterra, ajuizado em nome dos
autores pelo escritório de
advocacia internacional
PGMBM. Se o seu recurso
for bem sucedido e o caso
for julgado na Inglaterra,
seria o primeiro caso jurídico relacionado com uma
grande catástrofe ambiental do Brasil a ser ouvido
nos tribunais ingleses.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª 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
(“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 é a Socicam
Administração e Projetos Ltda, CNPJ 43.217.280/0001-05 (“Cedente”), vem
pela presente, convocar os titulares para Assembleia Geral de Titulares de
CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários S.A. (AGT), a se realizar no dia 17/11/2020, às 14 horas, em
segunda convocação. Conforme autorizado pela CVM, nos termos do OfícioCircular 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 AGT, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar pela recompra
compulsória dos créditos imobiliários ou não, pela Cedente, em virtude do
inadimplemento de obrigações pecuniárias, o que impossibilitou o pagamento
dos CRI; (ii) deliberar pela concessão de carência de amortização dos CRI
Sênior, pelo período de 9 (nove) meses, a contar da parcela de outubro de
2020, sem concessão de carência nos créditos imobiliários pela Cedente
aos seus devedores. Aprovada esta 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, a ser
acrescido da atualização monetária prevista no termo de securitização, a
contar de 15 de outubro de 2020 até o seu efetivo pagamento; (iii) 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; (iv) 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; (v) aprovação da Planner Corretora
de Valores S/A., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.806.535/0001-54, para
substituir a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., das funções de
agente fiduciário e custodiante dos CRI. Aprovadas as deliberações, serão
implementadas as seguintes contrapartidas. Será outorgada garantia
adicional aos CRI, mediante 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 terminais rodoviários (“Taxas de Embarque”): [a] Terminais
Rodoviários Eng. João Thomé, Antônio Bezerra e Messejana, 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 das 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 novamente. Procedimento de resposta
à Consulta: A manifestação dos titulares 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 17/11/2020 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 encontramse 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, será enviada pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos
os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador, bem como
aos custodiantes, após a publicação deste edital, 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 18 de novembro
de 2020. Rio de Janeiro, 09 de novembro 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 17 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 ( ); Termo de Apuração de Votos. Com
relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte
forma: SIM ( ) NÃO ( ); Termo de Apuração de Votos. Com relação ao
item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( )
NÃO ( ); Termo de Apuração de Votos. Com relação ao item (iv) da ordem
do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Termo de
Apuração de Votos. Com relação ao item (v) da ordem do dia, manifesto
meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:
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Presidente do Congresso vai exigir
investigação pela Aneel do caso Amapá
O presidente do Congresso Nacional, senador Davi
Alcolumbre, disse nesta segunda-feira que vai exigir,
junto à Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel),
investigação das responsabilidades da empresa Isolux,
concessionária responsável
pela subestação de energia
elétrica no Amapá, no caso
do apagão que atingiu o estado. Davi defende que a

empresa perca a concessão
e que a Eletronorte assuma
o comando da subestação no
Amapá.
“Os amapaenses exigem
a apuração das autoridades
e que a responsabilidade de
todos os fatos que levaram
ao apagão no estado sejam
rigorosamente investigadas
e que, se comprovada a negligência da empresa Isolux,
que a concessão seja imedia-

tamente cassada e que a Eletronorte assuma o comando
da subestação no Amapá”,
afirmou.
Davi também informa que
solicitou ao general Adilson
Giovani Quint, comandante
da 22° Brigada de Infantaria
de Selva- Foz do Amazonas,
que dê segurança e proteja a
subestação de possíveis sabotagens.
“Neste momento, é im-

Expectativa sobre vacina puxa ações da Europa

Os principais índices acionários europeus registraram,
nesta segunda-feira (9), a melhor sessão desde o mês de
maio, ancorados pela notícia

de que a vacina da Pfizer
desenvolvida em parceria
com a BioNTech mostrou
ser melhor do que o esperado para proteger as pessoas
da Covid-19. Com isso, o
Stoxx 600 Europe terminou
o dia em alta de 3,98%, aos
380,99 pontos, melhor sessão
para o índice desde maio.
O STOXX Europe 600 ou
STOXX600 é um índice financeiro com um número fixo
de 600 componentes, dentre
eles grandes, médias e pequenas empresas capitalizadas

dentre 18 países da Europa.
Conforme declarações da
Pfizer e da BioNTech, a vacina
provou ser mais de 90% eficaz
nos primeiros 94 indivíduos
que foram infectados pelo novo
coronavírus e desenvolveram
pelo menos um sintoma, de
acordo com dados do estudo de
fase 3. Até agora, nenhum problema de segurança sério surgiu
no estudo, que inscreveu cerca
de 44 mil voluntários em diversos países.
As companhias disseram
que planejam pedir autorização para o uso de emergência
nos Estados Unidos da América ao órgão regulador local
(Food and Drug Administration, FDA) logo após as metas

de segurança serem cumpridas, o que está previsto para a
terceira semana de novembro.
Destaques
A notícia fez com que os investidores buscassem ações que
registraram desempenho inferior ao restante do mercado nos
últimos meses. A fabricante de
motores Rolls-Royce, disparou
43,76%, enquanto a companhia
de shopping centers Klepierre
subiu 31,18% e a operadora de
cruzeiros Carnival teve alta de
37,93%.
“Basicamente, o mercado
está fechando suas posições
vendidas e comprando os papéis de baixo desempenho e

portante garantir a segurança
do transformador, que possibilitou o restabelecimento
parcial da energia no estado.
Mas é preciso mais do que
isso. É fundamental que se
investiguem as causas que
acarretaram o incêndio na
subestação no Amapá. E que
os responsáveis sejam exemplarmente punidos para que
essa tragédia nunca mais se
repita.”

beneficiários óbvios de uma
recuperação econômica, ou
seja, cíclicas e de consumo
discricionário”, afirmam os
analistas do ING, em análise
enviada a clientes.
Bolsas

Em Frankfurt, o DAX
avançou 4,94%, aos 13.095,97
pontos. Em Londres, o FTSE
100 subiu 4,67%, a 6.186,29
pontos. Em Paris o CAC
40 teve ganhos de 7,57%, a
5.336,32 pontos. Em Milão,
o FTSE MIB avançou 5,43%.
Em Madrid, o IBEX 35 registrou alta de 8,57% — a
maior para o índice desde
maio de 2010.

Instituições financeiras chinesas estimam
economizar US$ 226,3 bilhões este ano

As instituições financeiras da China devem economizar 1,5 trilhão de iuanes
(cerca de US$ 226,3 bilhões) este ano por meio de
medidas para impulsionar
a economia real, disse Liu
Guoqiang, vice-presidente
do banco central do país.

Nos primeiros 10 meses
as instituições financeiras
economizaram cerca de
1,25 trilhão de iuanes, revelou Liu em uma coletiva
de imprensa do Banco Popular da China.
O país tomou medidas
para facilitar a economia

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO
1º Público Leilão – 16/11/2020, às 12:00 hs
2º Público Leilão – 26/11/2020, às 12:00 hs
LOCAL: Auditório de leilões do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de
Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, sala 1.008, Castelo
– Rio de Janeiro / RJ. JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado
na Jucerja sob o nº. 079, autorizado pelo Condomínio One World
Offices, representado por MTT 300 ADMINSTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ 09.008.760/0001-10; venderá em 1º
ou 2º Público Leilão, nas datas, horários e local acima citados, o
imóvel relacionado a seguir: Sala 530 do Bloco 01, Setor A, do
prédio na Av. 3 do PAA 10448/PAL 40481 nº 605, com direito a 01
vaga de garagem coberta indistintamente situada no 1º ou 2º
subsolos e correspondente fração ideal de 0,000750 para a
unidade do respectivo terreno designado por Lote 01, da Quadra
4.5/NO, do PAL 40.481 – Freguesia de Jacarepaguá/RJ, matrícula
nº 389429, 9º Ofício do Registro de Imóveis, nos termos da
Escritura de Promessa de Compra e Venda e Outros Pactos,
datado de 08/06/2011, lavrada no 10º Ofício de Notas do Rio de
Janeiro. Outorgado Promitente Comprador: Evandro Horácio de
Souza Valle, brasileiro, advogado, portador da identidade nº
101.680, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº
014.253.427-79 e sua mulher Sandra de Mattos Dias Valle,
brasileira, economista, portadora da identidade nº 09917018-5,
expedida pelo DIC/RJ, inscrita no CPF sob o nº 074.682.817-93,
devidamente notificados. O referido imóvel será vendido em 1º
Leilão por valor não inferior a R$ 357.039,49, e em 2º Leilão por
valor não inferior a R$ 219.530,51, na forma do § 2º do art. 63 da
L. 4591/64. Os valores serão atualizados na data do leilão. A venda
será à vista, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro. O bem
será vendido no estado em que se encontra.
CLASH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 15.797.646/0001-19 - NIRE 3330030403-7
Ata de AGE realizada em 30/10/20. Data, Horário e Local: Aos 30/10/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social
da Cia., conforme evidenciado no Livro de Presença de Acionistas da Cia.
Convocação e Publicações: Dispensada a convocação prévia, conforme
o disposto no art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), em razão da presença de acionista representando a totalidade do
capital social da Cia.. Mesa: Presidente: Felipe Franco da Silveira; Secretária: Bianca Nunes Falcone. Ordem do Dia: Deliberar sobre a conversão da
totalidade das debêntures da 1ª emissão de debêntures da Cia. em ações,
com o consequente aumento de capital social da Cia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Verificado o evento de conversão estabelecido nas
Cláusulas 5.1.4 e 5.8 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão
de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série
Única, para Distribuição Privada, da Cia., celebrado em 19/09/18 (“Escritura”), e tendo a Cia. recebido comunicação enviada pelo debenturista nesse
sentido em 19/09/20, foi aprovada a conversão de 159.980.261 debêntures da Cia. em 16.871.565 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal, de emissão da Cia., idênticas às ações ordinárias existentes, ao
preço de emissão de R$1,00 por ação, perfazendo um valor total de emissão de R$16.871.565,00. Dessa forma, o capital social da Cia. passa de
R$26.300.100,00 para R$43.171.665,00, com o consequente aumento de
R$16.871.565,00. O presente aumento de capital é totalmente subscrito e
integralizado pelo debenturista K2 Brasil Partners I E - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, conforme
o boletim de subscrição que integra esta ata como Anexo I. Tendo em vista
o aumento de capital ora aprovado, fica alterado o Art. 5º do Estatuto Social
da Cia., que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º. O capital
social, totalmente subscrito e integralizado da Cia., é de R$43.171.665,00,
dividido em 43.171.665 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Em vista da alteração acima aprovada, o Estatuto Social da Cia. foi
devidamente alterado e consolidado, o qual foi lido e aprovado por todos os
presentes. Por fim, fica a administração da Cia. autorizada a tomar todas
as medidas necessárias à efetivação das matérias ora aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém
a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. RJ, 30/10/20. Mesa: Felipe Franco
da Silveira - Presidente; Bianca Nunes Falcone - Secretária. Jucerja em
09/11/20 sob o nº 3964812. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

real, incluindo a redução
de taxas de juros, o adiamento dos pagamentos de
empréstimos para as micro,
pequenas e médias empresas, apoio na emissão de
empréstimos não garantidos para as pequenas e micro empresas e isenção de

taxas de serviço. Segundo
a agência Xinhua, o país
avançará na implementação direcionada de políticas relacionadas e garantirá
que as ferramentas políticas possam beneficiar diretamente as empresas, disse
Liu.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com
CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por seu
Presidente em exercício abaixo assinado, nos termos de seu Estatuto,
CONVOCA todos os empregados da Financiadora de Estudos e Projetos
- FINEP que atuem na base territorial deste sindicato, para se reunirem em
Assembléia Extraordinária Específica que se realizará de forma remota/
virtual no dia 11 de novembro de 2020 a partir das 18:00hs, na forma
disposta no site www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindicato na
Internet), onde estarão disponíveis todas as informações necessárias
para deliberação acerca da seguinte pauta: Discussão e deliberação sobre
a proposta apresentada pela empresa para celebração de acordo coletivo
de trabalho que irá reger as condições de trabalho a partir de 01 de
setembro de 2020 à 31 de agosto de 2022, bem como apreciar a proposta
de participação nos lucros e resultados da Empresa.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020.
PAULO CESAR MATILETI
Presidente em Exercício

AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF n° 10.335.963/0001-08 - NIRE 33.3.0028795-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE
OUTUBRO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: No dia 26 de outubro de
2020, às 10:00 horas, foi realizada a assembleia geral ordinária da Aços
Laminados do Pará S.A. (“Companhia” ou “ALPA”) de forma digital, por
meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos
termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação,
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos
termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista
a presença, por vídeo conferência, da única acionista representando
a totalidade do capital social da Companhia, a Vale S.A. (“Vale”), neste
ato representada por sua procuradora, Sra. Larissa de Souza Lima, que
cumpre orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale,
Srs. Luciano Siani Pires e Carlos Henrique Senna Medeiros (Decisão de
Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 292, de 07/10/2020). Verificado,
portanto, quorum suficiente para a instalação desta assembleia e para as
deliberações constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Sr. Dimas
Bahiense Moreira, Diretor-Presidente da Companhia, nos termos e para
os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76. 3. Mesa: Sr. Dimas
Bahiense Moreira - Presidente; Sra. Larissa de Souza Lima - Secretária.
4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) Do
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (ii) da destinação
do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
5. Leitura dos documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura do
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social em 31 de dezembro de 2019, uma vez que tais documentos
foram publicados em 23 de março de 2020 no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, respectivamente, às páginas 2
e 5, sendo, portanto, do conhecimento da única acionista e dos demais
presentes. 6. Deliberações: Foram deliberadas e aprovadas as seguintes
matérias pela única acionista da Companhia: 6.1. A lavratura da presente
ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130,
parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir
tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições
legais em vigor. 6.2. O Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; e 6.3. A alocação do prejuízo apurado pela Companhia no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$3.527.423,13
(três milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e três
reais e treze centavos) na conta de prejuízos acumulados, que passará
deter o saldo de R$372.715.710,39 (trezentos e setenta e dois milhões,
setecentos e quinze mil, setecentos e dez reais e trinta e nove centavos).
7. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão,
foi esta lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Rio de
Janeiro, 26 de outubro de 2020. Assinaturas: Mesa: Sr. Dimas Bahiense
Moreira - Presidente - Assinado digitalmente; Larissa de Souza Lima Secretária - Assinado digitalmente; Vale S.A. p.p. Larissa de Souza Lima
- Assinado digitalmente. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em
06/11/2020 sob o nº 00003964105. Protocolo: 00-2020/231094-9. Data do
protocolo: 04/11/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.
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Mapa de Empresas:
231.254 abertas
contra 89.306 fechadas
O Brasil teve saldo
positivo de 231.253 novos negócio no mês de
outubro, quando foram
abertas 320.559 empresas e 89.306 foram fechadas. Os dados são
do Mapa de Empresas,
ferramenta digital do
Ministério da Economia
para acompanhamento
dos registro empresariais no país
De acordo com a pasta, entre as unidades da
federação com maior
aumento
percentual
em relação ao registro
de novas empresas, o
Amapá foi o que mais
cresceu. Em outubro,
foram abertos 755 novos empreendimentos
no estado, 15,62% de
crescimento se comparado com setembro.
Destacam-se, também,
Mato Grosso (5,13%) e
Rondônia (3,71%).
“Por outro lado, Tocantins registrou a maior
variação em relação ao
número de empresas fechadas. Em outubro,
601 negócios foram finalizados no estado, o que
representa um aumento
de 19,48% em relação ao
mês anterior”, informou
o Ministério da Economia.
Bebidas
A atividade econômica com maior crescimento em outubro
foi o comércio varejista de bebidas, que teve
aumento de 4,81% no

registro de novos negócios, na comparação
com o mês anterior.
Transporte
rodoviários de cargas cresceu
4,77% e promoção de
vendas, 3,26%.
Para o Ministério da
Economia, os números
são mais uma evidência da retomada da
atividade econômica,
após os efeitos causados pela pandemia do
novo coronavírus, e do
impacto das medidas
de simplificação e melhoria do ambiente de
negócios, bem como de
transformação digital,
implementados
pelo
governo.
No mês de outubro,
para abrir uma empresa, o empreendedor levou, em média, 2 dias e
17 horas. O tempo é 4
horas menor que o registrado em setembro.
A medição registrada no
mês de outubro é a menor para a série histórica do
Mapa de Empresas,
que possui dados desde
janeiro de 2020.
Goiás segue na liderança como a unidade da federação mais
rápida no processo de
abertura de empresas
no Brasil. No estado,
leva-se, em média, 1
dia e 2 horas para registrar um novo negócio. A Bahia é o estado
onde o empreendedor
leva mais tempo para
iniciar sua empresa: 6
dias e 6 horas.

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S/A
CNPJ 05.209.279/0001-31
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Onde se lê: Na publicação do Monitor Mercantil no dia quarta-feira, 10 de
junho de 2020. Alessandro da Silva Gonçalves - CRC 088.127-O7 - CPF:
080.453.617-19. Leia-se correto: Alessandro da Silva Gonçalves - CRC/RJ
088.127-O7 Contador - CPF: 080.453.617-19.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento
dos interessados, que, no dia 19 de Novembro de 2020 às 10:00h
Local: Estrada dos Bandeirantes, 28.137 - Vargem Grande, Rio
de Janeiro/RJ, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ11-20, na
forma online dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer
título, classificados como conservados, sucatas aproveitáveis
ou sucatas inservíveis e não reclamados por seus proprietário,
devidamente notificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data do recolhimento, conforme Portaria DETRO/
PRES n° 1537 de 04 de agosto de 2020, tendo como leiloeiro o
SR. ALEXANDRO LACERDA, inscrito na JUCERJA sob o nº 103. A
cópia do edital poderá ser consultada através dos sites
www.detro.rj.gov.br / www.rebocarleiloes.com.br

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. THIAGO SIMÕES MAFFRA, inscrito no CPF/ME sob o nº
330.766.318-61, (“Thiago”). DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração no BANCO XP S.A., sociedade
anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.264.668/0001-03 (“Banco XP”).
ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente
ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central
do Brasil na internet): (i) selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições; (ii) supervisionadas e para Integrantes do
SPB; (iii) selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento
de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro 10 de novembro de 2020

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. THIAGO SIMÕES MAFFRA, inscrito no CPF/ME sob o nº 330.766.31861, (“Thiago”). DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos
de administração na XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., sociedade anônima, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04 (“XPI CCTVM”). ESCLARECE que
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo
de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da
legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo
Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet):
(i) selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para
Instituições; (ii) supervisionadas e para Integrantes do SPB; (iii) selecionar,
no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
Gerência Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro 10 de novembro de 2020
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Ibovespa sobe com notícias
positivas vindas dos EUA

O Ibovespa encerrou a
segunda-feira em alta, ultrapassando 105.000 pontos na
máxima. Alta teve o estímulo
da vitória de Joe Biden para a
presidência dos Estados Unidos e o anúncio da Pfizer/
BioNTech de que sua candidata, a vacina contra o coronavírus, mostrou-se 90% eficaz
em estudos preliminares.
Índice de referência do
mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,57%,
a 103.515,16 pontos. No
melhor momento, chegou a
105.146,56 pontos, renovando máxima intradia desde julho. O volume financeiro na
bolsa somava R$ 46,6 bilhões
“O mercado começou a
semana otimista com a confirmação de Biden como presidente e ganhou mais euforia
com o estudo que apontou
90% de eficácia da vacina da
Pfizer contra a Covid-19. As
bolsas dispararam pelo mundo todo, não só no Brasil. Trata-se de um movimento global de otimismo. Investidores
estão assumindo mais riscos
em suas carteiras por causa

da confirmação da eleição
democrata. As eleições foram
decididas com mais votos que
o necessário, evitando uma
judicialização com possível
recontagem de votos. Esses
fatores trazem alívio para os
mercados”, comenta Rossano Oltramari, estrategista e
sócio da 051 Capital, gestora
especializada em alocação de
recursos e planejamento patrimonial.
Rossano diz que a expectativa é de que os últimos
dois meses de 2020 sejam
bem positivos. “A bolsa
pode chegar a 120 mil pontos ainda este ano, vamos ter
fim de ano positivo com bolsa para cima e câmbio para
baixo. Os investidores estão
mais otimistas e aumentando
os riscos”, ressaltou.
João Beck, economista e
sócio da BRA, escritório credenciado da XP Investimentos, comentou à reportagem
do MONITOR MERCANTIL sobre a alta do Ibovespa
nesta segunda-feira.
O que representa esta
alta do Ibovespa?

- Mercados iniciaram um
rally depois que Pfizer e
BioNTech anunciaram resultados acima do esperado
num estudo para a vacina
da Covid. A notícia pegou
mercados de “guarda baixa” ainda fazendo as contas
do prejuízo de uma segunda
onda na Europa e nos Estados Unidos e também pelos
recentes lockdowns anunciados na Europa.
A prova disso é que as
ações mais impactadas ao
longo do ano pandêmico
como aviação, turismo e
shoppings lideram a alta desta segunda-feira.
Por que o dólar caiu no
começo do dia?
A redução de incertezas na economia americana
combinada a uma alta das
commodities é favorável
aos países emergentes e especialmente ao Brasil com a
alta das commodities.
A recusa de Trump em
aceitar a derrota pode provocar mais volatilidade
nesta semana? Ou o cenário está mais calmo com

uma vitória mais segura de
Biden?
- Alguns contratos de derivativos (que podem ser
considerados como seguros
para a bolsa) ainda negociavam com prêmio na semana
passada, o que mostrava que
o mercado ainda se protegia
de um litígio eleitoral.
Com algumas sinalizações de pessoas chaves do
partido republicano de que
a aceitação de Trump seria
uma questão de tempo, além
das recentes derrotas de processos judiciais no tribunal
eleitoral, diminui o risco de
uma indefinição política.
Quais fatos devem ficar
no radar do investidor nos
próximos dias?
- O investidor brasileiro desviou as atenções para
a eleição americana como
abstração temporária do que
realmente continua sendo
crucial para o Brasil que é
o debate de curto prazo do
teto, de curto, de médio prazo das reformas e de longo
prazo do crescimento e da
geração de emprego.

Vitória de Joe Biden reflete na desvalorização do dólar

Analistas do BTG Pactual
reforçaram nesta segunda-feira
a recomendação “convicta” de
compra para os papéis da Vale,
com preço-alvo de US$14 para
os recibos das ações da mineradora negociados nos EUA
(ADR), citando uma “nova ordem política global”. A notícia
foi veiculada pela Reuters.
Na visão dos analistas, a
eleição de Joe Biden como
novo presidente dos Estados
Unidos tem como principais
reflexos a desvalorização
do dólar norte-americano e
redução nas tensões comer-

ciais entre os EUA e a China.
“Em última análise, os riscos em torno do crescimento
chinês diminuíram.”
“Nós acreditamos que as ações
estão bem posicionadas para
apresentar desempenho acima
da média do mercado e vemos
vários motivos para aumentar as
posições no nome”, afirmaram
Leonardo Correa e Caio Greiner
em relatório a clientes, citando
entre os fatores forte ‘momentum’ para os lucros.
Nesta segunda-feira, os
ADRs da Vale apresentavam
leve alta, a 11,78 dólares em

Nova York, acumulando queda de 10,6% em 2020. Na
bolsa brasileira, as ações da
companhia avançam 0,3%, a
63,39 reais nesta sessão, ganhando quase 24% no ano.
A equipe do BTG Pactual
também destacou que os fundamentos para o minério de ferro
permanecem firmes. “Os preços dos minérios de ferro continuam desafiando a gravidade
e o ciclo de estoque e giram em
torno de 120 dólares/tonelada”,
afirmaram, citando que a demanda chinesa está bem acima
das expectativas.

Os ADRs da Vale, na avaliação dos analistas, refletem
um desconto perto de 65 dólares/tonelada (uma correção
de baixa de 45% em relação
ao preço spot do minério de
ferro), o que eles consideram
excessivamente “baixista”.
Correa e Greiner calculam
que, em um cenário de preço de 100 dólares/tonelada, a
Vale poderia pagar um ‘dividend yield’ de cerca de 15%
em 2021. “O dividendo mínimo de março/abril pode sair
em 5%, o que consideramos
atraente”.
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Copel vende unidade
de telecom para fundo
Bordeaux por R$ 2,395 bi
O fundo de investimentos
Bordeaux comprou por R$ 2,4
bilhões a unidade de telecomunicações da estatal paranaense
de energia Copel. A venda foi
feita em leilão na B3. Acreditase que o fundo Bordeaux deverá aumentar o foco de seus
aportes no setor elétrico.
Conforme a Reuters, a
proposta vitoriosa pela Copel
Telecom foi bem superior ao
preço mínimo de R$ 1,4 bilhão definido para a empresa
e superou em disputa vivavoz ofertas rivais da Algar
Soluções, que chegou a fazer
um lance de R$ 2,385 bilhões.
Também participaram da
disputa um consórcio com participação da Telefonica Brasil
e um grupo com o banco BTG
Pactual, que fizeram propostas
de R$1,4 bilhão e R$ 1,75 bilhão, respectivamente.
As ações da Copel subiam
quase 1,9% por volta das
15:35 (horário de Brasília), a
R$ 69,74, depois de chegarem
a tocar máxima de R$ 70,73

com o resultado do pregão.
A Copel Telecom possui
100% de sua tecnologia em
fibra ótica e dispõe de 36 mil
km de cabos que levam internet de alta velocidade aos
399 municípios do Paraná.
O presidente da Copel,
Daniel Slaviero, disse que
com a operação a estatal
buscará focar em seus negócios principais, em geração,
transmissão, distribuição e
comercialização de energia.
“Essa é uma diretriz muito clara e já dita e repetida
muitas vezes pelo nosso governador e nosso conselho”,
afirmou ele, ao comemorar
os resultados da licitação.
Analisas do Itaú BBA escreveram em relatório antes
do leilão que uma venda da
Copel Telecom pelo valor
mínimo previsto na licitação, de R$ 1,4 bilhão, poderia representar uma criação
de valor de R$ 688 milhões
para a Copel, equivalente a
R$ 2,5 por ação.

ANP mostrará dados de
desempenho em segurança
operacional em evento virtual
A Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em
parceria com a Rio Oil &
Gas e o IBP, realizará o oitavo workshop de Segurança
Operacional e Meio Ambiente (Soma), no dia 16 de
novembro, das 16h às 19h,
com transmissão online. O
Soma tem como objetivo di-

vulgar o desempenho em
segurança das atividades
de exploração e produção

de petróleo e gás no Brasil.
A abertura será realizada pela diretora-geral do
Petroleum Safety Authority Norway (PSA), Anne
Myhrvold, juntamente com
o diretor-geral interino da
ANP, Raphael Moura. O
evento será realizado online
e os interessados poderão
acompanhar no YouTube
(https://www.youtube.com/
watch?v=5qisbTZMB4g).

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
30ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA 115 SALA 318, 320 E 322 – D - CASTELO - RIO DE JANEIRO - RJ / C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2989 - E-mail: cap30vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95
em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO Nº 0082551-05.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
A MM. DRA. VIRGINIA LÚCIA LIMA DA SILVA – Juíza Titular da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial ao Executado (MCL280
PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81), e ao Promitente compradora (CARMEM RODRIGUES PINELLI inscrita no CPF nº 024.776.697-61), que será realizado o público leilão
híbrido (Presencial e on-line), pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones: (21)
99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde o Primeiro Leilão será no dia 01/12/2020 às 13:30h, para venda por valor igual ou superior à avaliação, e o Segundo Leilão no dia 04/12/2020 às
13:30h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a 50% da avaliação, sendo realizado na MODALIDADE PRESENCIAL no Átrio do Fórum da Comarca da Capital, situado na Avenida
Erasmo Braga, 115, na área próxima aos elevadores no quinto andar na Lâmina Central (entre a I e a II), Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ON-LINE através da plataforma de Leilões no site do
Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo certo que todos os lances (presencial e on-line) ocorrerão de forma simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação Indireta de
index. 199/200: Apartamento nº 405, Bloco B, situado na Rua Barão de Mesquita, nº 280, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. Matriculado no 10º Ofício do RGI sob o nº 42.819 e na Prefeitura sob a inscrição nº
1.254.393-0 e C.L. nº 06638-1. Com 67m² de área edificada. DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12 (doze) andares, composto de 08 apartamentos por andar, playground, salão de festas, 03
elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24hs, construção do ano de 1998. Do Imóvel – O imóvel possui área edificada de 67m², conforme disposto no carnê de IPTU de 2019, e uma vaga de
garagem, conforme descrito no RGI. Dois quartos, um banheiro social e dependências de empregada, conforme informação de Valdenir da Administração do Condomínio. DAS CONFRONTAÇÕES E
DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem
testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua
Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da
quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área destinada
a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta
de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Assim, ante as pesquisas levadas a efeito
na região através do site imobiliários ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis semelhantes, e considerando sua localização, dimensões, padrão do logradouro e idade, o imóvel objeto de leilão foi
avaliado em 22/09/2020 no valor de R$ 412.000,00 (Quatrocentos e doze mil reais), correspondentes a 115.893,10 UFIR. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte:
Que o réu foi citado da Execução no index. 111/112; Que no index. 148/149 consta Sentença dos Embargos à Execução nº 0166521-97.2018.8.19.0001 que foram julgados improcedentes; Que no index. 138
consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi lavrado no index. 141; Que consta a intimação do executado a respeito da Penhora nos index. 143 e 153; Que no index. 204 a Executada
concordou com o laudo de avaliação; Que o laudo de avaliação foi homologado no index. 212. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em
27/10/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 8.546,24 (Oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 381,71 (trezentos e oitenta e um reais e setenta e um centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 06/11/2020
perfaz a quantia de R$ 22.510,84 (vinte e dois mil quinhentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), sendo certo que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão.
OBSERVAÇÕES DO RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-2 da matricula nº 42.819 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa
de Venda em favor de Jean Michel Pinelli e s/m Carmem Rodrigues Pinelli, re-ratificada no AV-12, e com o Falecimento de Jean Michel Pinelli, foi partilhado o Direito e ação do imóvel a Carmem Rodrigues
Pinelli conforme consta no R-13 e Av-26, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0166521-97.2018.8.19.0001, restou estabelecido que: “...No caso dos autos, o
embargado expressamente asseverou em sede de impugnação que não se imitiu no imóvel e, em réplica, a parte embargante não controverteu tal alegação, limitando-se a reafirmar sua ilegitimidade
passiva. Assim sendo, não tendo havido controvérsia, reputo como verdadeira a alegação de que o credor/embargado não se imitiu na posse do imóvel e, neste cenário, a responsabilidade permanece
sendo do devedor/embargante...”; Que conforme consta no R-24 houve a TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL para a empresa executada. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo
com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na
modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas
da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que
preencherá os dados pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente
serão confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e se
for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante
legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem como de procuração com poderes para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro
será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo
provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o
Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem
como o próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”,
sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do
estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo arrematação
do bem, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., obtida através do site: https://www3.tjrj.jus.br/depjud/formPesqProc.faces, podendo
ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de
depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização
do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal
informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas despesas
processuais respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir,
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses
a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver,
a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será efetuada à vista. Feito o leilão, o valor apurado será depositado
imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso haja algum interessado em participar do leilão através do oferecimento
de lances para pagamento parcelado, o mesmo deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do CPC), entregue ao Leiloeiro presencialmente, ou através do e-mail: sergiorepresas@gmail.com,
sempre antes do início de cada leilão, para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M. Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados que a proposta de pagamento do
lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o auto de arrematação ou o auto de leilão negativo
(artigo 901, do CPC), devendo o valor apurado ser depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, no primeiro caso. 4. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser
pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação, o qual
não está incluso no montante do lance. 4.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso
de arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no
leilão. 4.3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, com reembolso integral das despesas adiantadas
para sua realização. 5. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos de IPTU, taxa de incêndio e condomínio, desde que o preço comporte seu pagamento
integral, atendendo-se ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN c/c §1º do art. 908 do CPC. 6. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência
da propriedade em seu favor; 6.1. A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes)
passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
e local. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado. Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2020. Eu ___T.J.J. datilografei e
Eu___, titular subscrevo. (ass) VIRGINIA LÚCIA LIMA DA SILVA – Juíza Titular.
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