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Investimento privado em saneamento 
fica muito abaixo do prometido
ONU aponta para 
aumento de tarifas  
e redução de acesso  
com privatização

Os riscos para os direitos huma-
nos com a privatização do sanea-
mento são tema do mais recente 
relatório transmitido à Assembleia 
Geral da ONU elaborado por Léo 
Heller, relator especial para os Di-
reitos Humanos à Água Potável e 
ao Esgotamento Sanitário e pesqui-
sador da Fiocruz.

No relatório, Heller, que também 
é conselheiro de orientação do On-
das – Observatório Nacional dos 
Direitos à Água e aos Saneamen-
to, mostra os riscos no acesso a um 
recurso essencial. Em Guayaquil, 
Equador, os preços da água aumen-
taram 180% após a privatização; 
em Jacarta, alta de 135% nos pri-
meiros 10 anos do contrato de con-
cessão; e em Cochabamba, Bolívia, 
subiram em média 43%.

Em KwaZulu-Natal, África do 
Sul, o acesso à água por meio de 
medidores pré-pagos, implemen-
tados pelo prestador privado, foi 
associado a um surto de cólera em 
2000, quando 120 mil pessoas fo-
ram infectadas e 300 morreram. Na 
Inglaterra e no País de Gales, nos 
primeiros cinco anos após a priva-

Aportes privados não beneficiam regiões que mais precisam

Alerj mobiliza 
Rio contra perda 
catastrófica de 
royalties

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) está lide-
rando movimento para influir no 
julgamento que o Supremo Tribu-
nal Federal realizará sobre a Lei de 
Royalties e Participações Especiais 
(Lei 12.734/2012). Em 2019, a re-
ceita do Estado do Rio com as inde-
nizações pela exploração de petró-
leo somou R$ 13,4 bilhões, valor 
que poderá cair à metade se o STF 
determinar que a lei é válida.

A iniciativa do presidente da 
Alerj, deputado André Ceciliano 
(PT), visa unir entidades, univer-
sidades e a bancada federal flumi-
nense. A reunião, online, será se-
gunda-feira que vem. O julgamento 
está marcado para 3 de dezembro. 
O governador afastado Wilson Wit-
zel não se mobilizou para este tema 
quando estava no governo.

A receita de royalties e participa-
ções especiais corresponde a quase 
metade do gasto do governo esta-
dual com a folha anual dos servido-
res (ativos e inativos).

Os municípios também serão 
severamente afetados. Maricá, 
que lidera a arrecadação das in-
denizações, ficou com R$ 1,630 
bilhão, quase 71% da receita total 
da cidade. Em segundo vem Nite-
rói, com R$ 1,380 bilhão e 40,4% 
da receita.

Outros três municípios igual-
mente têm mais de 40% de seus 
ganhos vindos de royalties e par-
ticipações especiais: Saquarema 
(46,18%), Paraty (44,10%) e Quis-
samã (41,23%).

Recessão encolhe economia 
mundial em US$ 28 trilhões

Exportações 
sobem na semana 
puxadas por 
minério de ferro

A balança comercial brasileira 
registrou superávit de US$ 1,716 
bilhão e corrente de comércio de 
US$ 7,03 bilhões na segunda se-
mana de outubro de 2020, como re-
sultado de exportações no valor de 
US$ 4,373 bilhões e importações 
de US$ 2,657 bilhões. No ano, o 
saldo é de US$ 44,871 bilhões.

A média diária das exportações em 
outubro é 2,6% maior que no mesmo 
mês de 2019, em razão do aumento 
nas vendas na Indústria Extrativista 
(+10,7%), especialmente relaciona-
das a minério de ferro.

Mais de 40% 
das negociações 
salariais obtêm 
aumento real

Aproximadamente 43% das ne-
gociações salariais resultaram em 
aumento real (acima da inflação) 
e 29% garantiram a variação acu-
mulada do INPC. As demais 28% 
tiveram perdas. A pesquisa do Die-
ese, divulgada pela RBA, inclui 
4.938 reajustes salariais, com cate-
gorias que têm data-base de janei-
ro até agosto. Na média do ano, a 
variação é ligeiramente negativa: 
-0,07%.

O Dieese analisou dados divul-
gados pelo Ministério da Econo-
mia. O melhor resultado foi re-
gistrado em junho, com 53% dos 
reajustes acima da inflação e só 
14% abaixo. O pior foi em janeiro: 
ganhos reais em 30% e perdas em 
36% dos acordos.

Cresceu o número de categorias 
sem reajuste. Até agosto, foram 373 
(8,4% do total). Em igual período 
de 2019, eram 33 (0,4%). “Apesar 
das perdas causadas pelos reajustes 
de 0%, na média, as categorias que 
alcançaram reajustes em 2020 con-
seguiram repor a inflação, resulta-
do importante, levando em conta o 
cenário complicado do ano”, diz o 
Dieese.

O instituto aponta dificuldades 
adicionais na sequência das cam-
panhas salariais. “O aumento da in-
flação nos últimos meses, captado 
pelo IBGE, e também pela Pesqui-
sa Nacional da Cesta Básica de Ali-
mentos do Dieese, traz incertezas 
para as negociações de fim de ano.”

Sebrae defende renegociação ou até perdão de impostos

tização, o número de desconexões 
domiciliares triplicou, o que resul-
tou na Lei da Água de 1999, que 
proibiu a desconexão de usuários 
por falta de pagamento e o uso de 
medidores pré-pagos em resposta 
aos riscos à saúde pública associa-
dos aos cortes.

O resultado é que, entre 2000 
e 2019, pelo menos 311 casos de 
desprivatização ocorreram em todo 
o mundo. Um caso destacado de 
remunicipalização ocorreu em Pa-
ris, onde as autoridades optaram 
por não renovar os contratos com 
a Veolia e a Suez devido a preocu-

pações com o aumento das tarifas 
e falta de transparência e responsa-
bilidade.

O relatório também impõe dú-
vidas sobre os esperados aportes 
de recursos financeiros privados. 
“Durante a década de 1990, os in-
vestimentos globais em água e es-
gotamento sanitário corresponde-
ram a 5,4% do total investido em 
infraestrutura privada; no entanto, 
os investimentos não fluíram para 
as regiões onde eram mais necessá-
rios, mas para países de renda mé-
dia e mais estáveis.”

Além disso, prossegue Heller, 

“os prestadores privados muitas 
vezes dependem de fundos públi-
cos, frequentemente na forma de 
empréstimos com taxas de juros 
subsidiadas, para ampliar o acesso 
ou melhorar a infraestrutura. Em 
vez de trazer dinheiro novo, as em-
presas competem com os operado-
res públicos pelo escasso financia-
mento público.

Em Zâmbia, o processo de co-
mercialização não só falhou em 
reverter a tendência negativa nas 
taxas de acesso, mas, as taxas de 
acesso diminuíram em média mais 
de 20% de 2001 a 2005.

Após a recuperação da economia 
prevista para 2021, o crescimento 
mundial deverá desacelerar gradu-
almente até o patamar aproximado 
de 3,5% no médio prazo, estima o 
Fundo Monetário Internacional. A 
perda acumulada no produto em re-
lação à trajetória projetada antes da 
pandemia deverá aumentar de US$ 
11 trilhões em 2020-21 para US$ 28 
trilhões em 2020-25. “Isso constitui-
rá um grave retrocesso na melhoria 
dos padrões médios de vida em todos 
os grupos de países”, afirma a econo-
mista-chefe do FMI, Gita Gopinath.

O prejuízo não será igual para 
todos. Até fim de 2021, a perda de 
produto em relação ao projetado 
antes da pandemia para as econo-
mias de mercados emergentes e 
em desenvolvimento, excluindo a 

China, será de 8,1%, muito maior 
que a perda esperada de 4,7% nas 
economias avançadas.

Além de desigual regionalmen-
te, o efeito também não é sentido 
igualmente pelas diferentes classes 
sociais. Os bilionários aumenta-
ram suas fortunas para um recorde 
de US$ 10,2 trilhões, superando o 
pico anterior, de US$ 8,9 trilhões, 
alcançado no final de 2017. Relató-
rio do banco suíço UBS divulgado 
semana passada revelou que a ri-
queza aumentou 27,5% no auge da 
crise de abril a julho, turbinada pela 
alta dos mercados de ações.

“Embora instituir novas medidas 
do lado da receita possa ser difí-
cil, os governos devem considerar 
aumentar impostos progressivos 
sobre indivíduos mais afluentes e 

aqueles relativamente menos afeta-
dos pela crise (incluindo aumento 
de alíquotas de impostos para fai-
xas de renda mais altas, proprie-
dades de luxo, ganhos de capital e 
fortunas), bem como mudanças na 
tributação corporativa para garan-
tir que empresas paguem impostos 
proporcionais”, sugere o FMI.

Uma vacina eficaz contra a Covid 
pode reduzir as perdas. “Na nossa 
estimativa, se as soluções médicas 
puderem ser disponibilizadas com 
mais rapidez e de forma mais gene-
ralizada em relação a nosso cenário 
de referência, poderia haver um au-
mento acumulado de quase US$ 9 
trilhões na renda mundial até o fim 
de 2025, elevando a renda em todos 
os países e reduzindo as disparida-
des”, opina Gita Gopinath.

Ao menos 50% dos micros e pe-
quenos empresários nem tentaram 
recorrer aos programas de crédito 
anunciados pelo Governo Federal 
durante a pandemia devido às di-
ficuldade burocráticas que encon-
tram. Dessa metade que procurou, 
apenas 22% obtiveram sucesso, ou 
seja, 15% do total, informou o pre-
sidente do Sebrae, Carlos Melles, 
durante audiência pública da co-
missão mista que fiscaliza as ações 
do governo no combate à Covid-19.

Os pequenos empresários lidam 
agora com outro problema: pagar 

tributos atrasados. Por isso, serão 
necessários mais recursos para fi-
nanciar esses empresários e os em-
preendedores individuais a manter 
suas atividades e que o Congresso 
Nacional aprove propostas para re-
negociar ou até mesmo perdoar as 
dívidas tributárias, observou o pre-
sidente do Sebrae.

“Nós estamos hoje com 63 mi-
lhões de brasileiros inadimplen-
tes. Esses estão no limbo, esses 
estão foram de atividade. Se nós 
não reincluirmos esses 63 mi-
lhões de brasileiros, quase 1/3 

dos brasileiros, nós vamos ter que 
nação? Uma nação de excluídos. 
Por isso estamos pensando numa 
moratória dos impostos, num 
novo Refis, e até pensando numa 
anistia, para colocar de novo esse 
time de empreendedores no mer-
cado”, afirmou Melles, segundo a 
Agência Senado.

O Sebrae defendeu a aprovação 
de dois projetos, ambos do senador 
Jorginho Mello (PL-SC): o primei-
ro propõe a moratória dos tributos 
do Simples Nacional; o segundo 
institui o Refis do Simples.

Carolina Goncalves/ABr
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A economia financeira 
e monetarista contemporâ-
nea, erigida pelo neolibera-
lismo, é em tudo estranha à 
economia política de Smith, 
fundamentalmente material 
e voltada à produção e ao 
consumo. O que ele critica-
va nos monopólios em sua 
época, isto é, a tendência ao 
rentismo e ao parasitismo 
em detrimento da produção 
e do comércio, é justamente 
o que caracteriza o neoli-
beralismo atual, cuja vora-
cidade destrói e inutiliza as 
funções e habilidades pro-
dutivas, atrofiando a divisão 
do trabalho.

Exatamente por isso, 
Smith propõe que a taxa le-
gal de juros “deve ser sem-
pre um pouco superior ao 
preço mínimo de mercado” 
(p. 447), para que o empres-
tador tenha alguma recom-
pensa modesta ao conceder 
empréstimos. Uma taxa 
maior de juros, segundo 
Smith, tornaria mais van-
tajosa a especulação que a 
produção, beneficiando os 
“perdulários e imaginosos” 
(prodigals and projectors) 
em vez das “pessoas só-
brias” (sober people), que 
confeririam uma utilização 
mais apropriada ao capital.

Como não lembrar, aqui, 
da Lei da Usura de 1933, as-
sinada por Getúlio Vargas, 
que, ao estabelecer o teto de 
juros em 12% com o mes-
mo objetivo de Smith, as-
semelhou-se mais às ideias 
desse autor que os liberais, 
supostamente seus discípu-
los, que até hoje condenam 
a referida lei?

Mais uma vez na contra-
mão do liberalismo, Smith 
não propugna o Estado mí-
nimo, mas o Estado neces-
sário ao desenvolvimento 
nacional. Smith era bastante 
consciente de que o setor 
privado, por si só, é incapaz 
de prover as utilidades de 
que necessita para expandir-
-se, pois muitas delas pos-
suem caráter público e co-
letivo, cabendo somente ao 
Estado, como representante 
político da nação, garanti-
-las. Se, para o liberalismo, 
o público é a soma de vários 
particulares, para Smith o 
primeiro tem uma qualidade 
distinta, sendo a pré-condi-
ção para o desejado cresci-
mento privado.

O Estado smithiano, ao 
contrário do liberal, não é 
passivo e omisso, pois deve 
se encarregar da instrução 
pública e da “criação e ma-
nutenção daquelas institui-
ções e obras públicas que, 
embora possam ser extre-
mamente benéficas a uma 
grande sociedade, são, con-
tudo, de tal natureza que o 
lucro jamais conseguiria 
restituir a despesa de um in-
divíduo ou de um pequeno 
grupo de indivíduos. Por-
tanto, não é possível esperar 
que um indivíduo ou um pe-

queno grupo de indivíduos 
as crie ou as mantenha” (p. 
916).

Não há, também, um ta-
manho definido de Estado. 
Para Smith, não importa 
muito a quantidade de Esta-
do, mas a sua qualidade, e é 
natural, para ele, que os en-
cargos públicos aumentem 
com o adensamento das re-
lações de produção e de co-
mércio. No processo de de-
senvolvimento, o escopo do 
Estado necessário torna-se 
maior. A mão invisível da 
economia, apesar de repou-
sar nas inclinações naturais 
dos indivíduos a buscar me-
lhorar de vida, precisa ser 
amparada pela mão visível 
do Estado. Não há contradi-
ção entre Estado e mercado, 
pelo contrário, o primeiro 
é a construção institucio-
nal que as sociedades mais 
avançadas encontraram para 
alavancar o segundo. A su-
posta defesa de Smith da 
autorregulação do mercado 
é, assim, uma lenda.

Em suas palavras: “É evi-
dência a prescindir de prova 
que a criação e manutenção 
dessas obras públicas cuja 
finalidade seja facilitar o co-
mércio de um país qualquer 
– tais como boas estradas, 
pontes, canais navegáveis, 
portos etc. – necessariamen-
te exigem níveis extrema-
mente variados de despesas, 
conforme os diferentes pe-
ríodos da sociedade. É evi-
dente que a despesa de fazer 
e manter as vias públicas de 
qualquer país deve aumen-
tar em proporção à produção 
anual da terra e do trabalho 
desse país, ou em proporção 
à quantidade e ao peso dos 
bens que se torna necessá-
rio trazer e transportar por 
essas vias. A resistência de 
uma ponte deve necessaria-
mente ser adequada ao nú-
mero e peso dos transportes 
que por ela passam. A pro-
fundidade e o volume de 
água de um canal navegável 
precisam ser proporcionais 
ao número e tonelagem das 
barcaças que provavelmente 
transportarão mercadorias 
ao longo desse canal; as di-
mensões de um porto preci-
sam se ajustar ao número de 
embarcações que provavel-
mente nele ancorarão” (p. 
917).

Ainda que Smith defen-
da que os investimentos em 
utilidades públicas não ne-
cessariamente provenham 
do erário público mas, por 
exemplo, da cobrança de pe-
dágios, ele é claro em afir-
mar o caráter estatal dessas 
utilidades e que a cobrança 
aos indivíduos que as utili-
zem não tenham objetivo de 
lucro, mas de manutenção.

Mais ainda, Smith tam-
bém considera serem fun-
ções do Estado a defesa 
nacional – como já visto, 
considerada por ele mais 
importante que a própria 

economia – e da administra-
ção da justiça. Nosso autor 
não reduz esse último ponto 
à mera aplicação de técnicas 
judiciárias para garantir a 
propriedade e os contratos, 
pois considera fundamental 
uma série de intervenções 
de ordem política e ética na 
sociedade para promover a 
coesão social, sem o que é 
impossível haver a estabi-
lidade necessária à riqueza 
das nações. Faz parte das 
atribuições do Estado “o de-
ver de proteger, tanto quan-
to possível, todo membro 
da sociedade da injustiça 
ou opressão de outrem” (p. 
300).

Longe de ser economi-
cista, Smith vê a economia 
inserida em relações sociais 
transbordantes ao âmbito 
puramente utilitário. Por 
exemplo, ele identificou, já 
nos primórdios da Revolu-
ção Industrial, o caráter pro-
blemático e odioso da ex-
ploração dos trabalhadores 
pelos patrões, e as formas 
escusas pelas quais esses úl-
timos buscavam prevalecer 
sobre os primeiros.

O livro I é pródigo em ci-
tações que poderiam muito 
bem compor O Capital, de 
Karl Marx: “Raramente ou-
vimos falar de ligas entre 
os patrões, embora todos os 
dias ouçamos falar de ligas 
entre os trabalhadores. Mas 
é preciso não conhecer nem 
o mundo, nem o assunto de 
que se trata, para imaginar 
que os patrões raras vezes se 
coliguem. Os patrões man-
têm sempre, e por toda parte, 
uma espécie de acordo tácito, 
mas constante e uniforme, 
para não elevar os salários 
do trabalho acima de sua taxa 
corrente. [...] Às vezes, os 
patrões formam entre si coa-
lizões para reduzir os salários 
até mesmo abaixo da sua taxa 
natural” (p. 83); “Nossos co-
merciantes e donos de manu-
faturas queixam-se muito dos 
maus efeitos provocados por 
altos salários sobre a eleva-
ção dos preços [...] Mas nada 
dizem a respeito dos efeitos 
desfavoráveis dos lucros al-
tos. Silenciam quanto aos 
efeitos perniciosos dos seus 
próprios ganhos. Queixam-se 
apenas dos alheios (p. 124).

Para solucionar esse pro-
blema, Smith recomenda 
o uso do poder estatal para 
mediar as relações entre ca-
pital e trabalho, instituindo 
regulações legais a favor 
desse último: “Quando a re-
gulação é favorável aos tra-

balhadores, é sempre justa e 
equitativa, o que nem sem-
pre ocorre quando é favo-
rável aos patrões” (p. 182). 
Ele também recomenda aos 
patrões, apelando aos “dita-
mes da razão e humanida-
de”, que moderem a exten-
são da jornada de trabalha 
exigida dos seus empre-
gados, pois “o homem que 
trabalha com a moderação 
necessária para conseguir 
manter uma atividade con-
tínua não apenas conserva 
sua saúde por mais tempo, 
como também, no decurso 
de um ano, executa a maior 
quantidade de trabalho” (p. 
104).

Da mesma forma, segun-
do Smith, uma maior remu-
neração dos trabalhadores, 
resultado de uma maior pro-
dução de riquezas, produzi-
ria efeitos positivos para a 
indústria, pois, ao estimular 
uma maior natalidade, am-
pliaria a força de trabalho 
e o mercado consumidor e 
animaria as molas da pro-
dução. Como ele afirma: 
“A recompensa liberal (li-
beral no sentido de genero-
sa – FMQ), que é o efeito 
do crescimento da riqueza, 
torna-se, então, também a 
causa do crescimento popu-
lacional. Queixar-se da libe-
ralidade dessa recompensa 
é o mesmo que lamentar, a 
um só tempo, o efeito e a 
causa necessários da máxi-
ma prosperidade pública (p. 
102).

Nessas circunstâncias, 
que Smith chama de “estado 
progressivo” da sociedade, 
a maior produtividade anda 
de mãos dadas com a maior 
justiça social, em um círculo 
virtuoso onde o bolo cresce e 
é dividido ao mesmo tempo, 
melhorando a vida de um nú-
mero crescente de pessoas. O 
estado progressivo, portanto, 
é “vigoroso e feliz”; o estado 
estacionário, por outro lado, 
é “de declínio, melancólico” 
(p. 102).

Continua Smith: “Assim 
como a remuneração libe-
ral do trabalho estimula a 
propagação, faz aumentar a 
atividade da gente comum. 
São os salários do trabalho o 
incentivo à atividade, e esta, 
como qualquer outra quali-
dade humana, aumenta em 
proporção ao estímulo que 
recebe. Uma subsistência 
farta aumenta a força física 
do trabalhador, e a doce es-
perança de melhorar sai si-
tuação e de, talvez, terminar 
os dias com tranquilidade e 
abastança anima-o a tirar de 
suas forças o máximo possí-
vel. Assim, sempre veremos 
os trabalhadores mais ati-
vos, diligentes e expeditos 
onde os salários forem ele-
vados, do que no lugar onde 
forem baixos” (p. 102-3).

Smith, portanto, situa-se 
nas antípodas do liberalis-
mo. Não há, em sua obra, 
nada que aponte para uma 

defesa do laissez-faire e de 
uma suposta autorregula-
ção do mercado. Ao con-
trário, como vimos, Smith 
considera que o interesse 
privado, deixado livre, cria 
monopólios e privilégios e 
é incapaz de engendrar a ri-
queza de uma nação.

Por isso, o liberalismo, 
desde Ricardo e Malthus, é 
cético em relação à possibi-
lidade de desenvolvimento 
econômico e coloca-se sis-
tematicamente contra qual-
quer intervenção estatal de 
sentido trabalhista e qual-
quer medida de melhoria 
das condições operárias, sob 
a alegação falaciosa e histo-
ricamente improvada de que 
o aumento populacional que 
disso resultaria, em razão da 
linearidade do crescimento 
econômico e técnico, de-
sequilibraria as relações de 
produção e levariam à es-
cassez generalizada.

O caráter estacionário 
que Ricardo e Malthus viam 
como aspecto inevitável das 
sociedades industriais, para 
Smith, algo completamente 
evitável pelos meios do de-
senvolvimento econômico e 
social, devidamente apoia-
do pela ação indutora do 
Estado. Enquanto Ricardo 
e Malthus conformavam-se 
com o estado estacionário e 
pregavam o rebaixamento 
salarial e das condições de 
vida e de reprodução dos 
trabalhadores como forma 
de garantir os lucros capi-
talistas, Smith postulava o 
desenvolvimento com dis-
tribuição de riquezas como 
forma de escapar do estado 
estacionário e garantir os lu-
cros e uma melhor qualida-
de de vida para um número 
maior de pessoas.

O bem-estar proletário e 
o crescimento demográfico, 
causas da ansiedade liberal, 
são bem-vindos por Smith, 
pois ele entende que, sendo 
consequências do desen-
volvimento, reforçam-no 
simultaneamente, impulsio-
nando a nação a patamares 
cada vez mais elevados de 
afluência. A demofobia dos 
liberais Ricardo e Malthus, 
legada a toda a tradição li-
beral e neoliberal, por con-
seguinte, não tem vez na 
obra de Smith, que antecipa, 
assim, as teorias.

Vemos, então, que o 
livre-mercado de Adam 
Smith, ao contrário do livre-
-mercado do liberalismo, 
não é livre do Estado, do 
nacionalismo, do protecio-

nismo e da proteção social, 
mas livre dos monopólios, 
do rentismo, do privatismo 
e da ganância dos proprie-
tários. Os empecilhos à ri-
queza das nações não se en-
contram nos investimentos 
públicos e nas leis sociais, 
como afirmam os liberais, 
mas na voracidade dos pro-
prietários.

O Estado que Smith com-
bate, então, não é aquele 
que intervém economica-
mente para promover o de-
senvolvimento econômico 
e social, mas aquele que 
institucionaliza o privilégio 
de poucos em detrimento da 
maioria. O Estado smithia-
no não é de forma alguma 
liberal, pois não é indiferen-
te aos reclamos da produção 
e ao desequilíbrio social 
entre proprietários e não-
-proprietários. É um Estado, 
diríamos hoje, desenvolvi-
mentista e social.

Como autor escocês vin-
culado ao interesse nacional 
britânico, Smith, naturalmen-
te, propugnou aquilo que era 
melhor para a Commonweal-
th. Como ele mesmo consi-
dera ao longo do livro, outros 
países, em outras condições, 
podem e devem buscar ou-
tros caminhos para aumentar 
a sua riqueza. O que seria co-
mum a todos, contudo, seria 
a necessidade de construir 
instituições políticas e rela-
ções econômicas e sociais 
para que fosse erigida uma 
economia política entendida 
como economia física e co-
letiva, de modo a assentar os 
fundamentos da criação da 
abundância geral nos marcos 
nacionais.

Exatamente o oposto do 
liberalismo, que entende 
a acumulação monetária 
como um fim em si mesmo, 
superior à criação de utili-
dades, e que, por isso, assu-
me o princípio da escassez 
como normativa da sua ação 
política, resultando na este-
rilização do potencial cria-
dor das nações em prol do 
enriquecimento argentário 
da oligarquia capitalista.

Entre Adam Smith e o li-
beralismo há, portanto, um 
abismo de distância, cujo 
tamanho só não é maior do 
que a invisibilidade a que 
foi submetido nos últimos 
séculos.

q Felipe Maruf 
Quintas

Doutorando na Universidade 
Federal Fluminense.
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Privatizar para investir no  
social é balão de ensaio do governo
Fenae: Bolsonaro 
e Guedes têm que 
buscar outras 
fontes para 
investir no social

Para tentar reduzir a resis-
tência do Congresso Nacio-
nal e da sociedade em geral 
à venda de estatais, a equipe 
econômica comandada pelo 
ministro Paulo Guedes es-
tuda a criação de um fundo 
com recursos de privatiza-
ções para financiar obras e 
programas sociais.

A informação foi veicula-
da pela imprensa nesta quin-
ta-feira e provocou reações 
por parte de entidades repre-
sentativas dos trabalhadores 
das estatais e parlamentares, 
que criticaram veemente-
mente a proposta. Para eles, 
a intenção do governo é co-
locar a população contra as 
estatais e assim facilitar as 
privatizações.

Para o coordenador da 
Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Bancos Públicos, 
o deputado Zé Carlos (PT/
MA), o governo tem onde 
buscar dinheiro para assegurar 
a proteção social aos brasilei-
ros e gerar emprego e renda.

“Tem que gerar recursos, 
por exemplo, taxando as 
grandes fortunas ou fazen-
do auditoria na dívida fiscal. 
Existem várias maneiras de 
gerar caixa para o governo, 
agora esse caixa não pode 
ser gerado à custa do nosso 
patrimônio, vendendo em-
presas como a Caixa Eco-
nômica Federal, Banco do 
Brasil, Correios, Eletronor-
te, dentre outras”, pontuou o 
parlamentar.

O presidente da Federação 
Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae), Sergio Take-
moto, também critica a pro-
posta que está sendo cogitada 
pela equipe econômica de 
Bolsonaro. “O governo está 
atirando para todos os lados. 
O ministro Paulo Guedes ten-
tou usar a reforma adminis-
trativa para privatizar. Ago-
ra, estão tentando enganar 
a população e o Congresso, 
para que aceitem as privati-
zações”, alerta o dirigente.

Segundo Takemoto, mes-
mo diante da importância 
que as empresas públicas têm 
para o país, fato que ficou 
ainda mais evidenciado du-
rante a pandemia do novo co-
ronavírus, as ameaças de en-
trega destas instituições para 
o setor privado continuam em 
pauta. “Esses ataques estão 
sendo cada vez mais intensos 
no governo Bolsonaro, com 
o objetivo de sucatear as em-

presas públicas estratégicas 
para o desenvolvimento do 
país e colocar à disposição de 
corporações privadas. A mais 
nova manobra do governo é 
a criação desse fundo”, diz o 
presidente da Fenae.

 
Balão de ensaio

 
Conforme matéria divul-

gada pela Folha de São Pau-
lo, “a ideia da equipe eco-
nômica é criar um fundo de 
desinvestimento, que seria 
alimentado por uma fatia dos 
recursos das privatizações 
e da venda de imóveis da 
União”. O dinheiro arreca-
dado poderia ser direcionado 
para investimentos em obras 
e programas sociais.

Para o economista Sergio 
Mendonça, não faz sentindo 
vender o patrimônio nacional 
para criar esse fundo. Segun-
do ele, o que seria positivo é 
criar um fundo como o pré-
sal. “Ou seja, utilizar novas ri-
quezas (pré-sal), que são pro-
priedade do Estado e do povo, 
para criar um fundo voltado 
para o desenvolvimento de 
áreas estratégicas como edu-
cação e saúde. Do jeito que 
está proposto, no jargão po-
pular, é vestir um santo para 
desvestir outro”, enfatizou.

Outro exemplo citado pelo 
economista foi o Programa 
de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), lançado em 
2007 durante o governo Lula, 

com investimentos públicos 
em infraestrutura, em áreas 
como saneamento, habitação, 
transporte, energia e recursos 
hídricos, entre outros.

“Essa proposta do gover-
no (Bolsonaro) embute uma 
armadilha política. Cria um 
fundo com objetivos nobres 
(programas sociais e investi-
mento) às custas da venda do 
patrimônio nacional. Coloca 
a população mais vulnerável 
contra as empresas públicas 
e estatais. Mas como quase 
tudo nesse governo é fake, 
não sei se irá adiante ou é só 
um balão de ensaio”, acres-
centa o economista.

Para a representante eleita 
dos empregados no Conselho 
de Administração da Caixa 
Econômica Federal e coor-
denadora do Comitê Nacio-
nal em Defesa das Empresas 
Públicas, Rita Serrano, a pro-
posta ventilada pelo governo 
reflete a falta de planejamen-
to e de projeto de desenvol-
vimento econômico e social 
para o país.

“Nada mais é que uma me-
dida imediatista, eleitoreira, 
que não vai resolver o pro-
blema das pessoas e ao pri-
vatizar vai piorar os serviços 
para população. Pode garan-
tir uma renda, mas por outro 
lado tira as garantias que as 
empresas públicas fornecem, 
a partir do momento que têm 
serviços que são universais”, 
afirmou Rita Serrano.

Crescimento da  
pobreza é um projeto

“O crescimento da extrema pobreza e da desigualdade 
em 2018 não foi um acidente de percurso. Isso já ocorre 
desde 2016, quando se intensificaram medidas que atin-
gem diretamente a população em maior vulnerabilidade, 
como o corte de investimentos sociais com a aprova-
ção da Emenda Constitucional 95 [Teto dos Gastos] e o 
aprofundamento da precarização do trabalho. Nesse con-
texto, mulheres e crianças são os mais afetados”, destaca 
o economista Francisco Menezes, analista de Políticas e 
Programas da ActionAid no Brasil.

A ONG lançou um documento em que analisa as 5 di-
mensões da fome no Brasil. O crescimento da extrema 
pobreza – 5 milhões de pessoas voltaram a passar fome 
em 2019 e a estimativa do Banco Mundial é de que 14,7 
milhões de pessoas estejam na extrema pobreza até o fim 
de 2020, ou seja, 7% de nossa população – é uma dessas 
dimensões.

O segundo ponto é o desmonte das políticas públicas 
de segurança alimentar – como o Programa de Aquisição 
de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), o Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa 
Cisternas e o Programa de Restaurantes Populares – além 
do represamento de pedidos do Programa Bolsa Família 
– havia uma fila de espera até o fim do primeiro semestre 
deste ano de 1,5 milhão de famílias.

O terceiro ponto é a demolição da estrutura institucio-
nal. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Con-
selho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(Consea) foram extintos, respectivamente, em 2016 e 
2019. O quarto ponto é a destruição dos meios de sub-
sistência. A devastação ambiental que atualmente sofre o 
Brasil e o negacionismo frente ao problema climático têm 
direta relação com a fome. O quinto e último, a alta dos 
preços dos alimentos básicos e a redução do auxílio emer-
gencial, que afetará as 41 milhões de pessoas que estavam 
sem emprego ao final de julho.

Briga nas estradas
A Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) apreendeu 16 veículos realizando transporte de 
passageiros entre Rio e São Paulo não autorizados pela 
Agência. Desses, 13 são de empresas de fretamento, 
que têm, como contratante da viagem, uma empresa de 
aplicativo.

Foram 30 autos de infração lavrados, dentre esses, vári-
os relacionados a problemas em equipamento de seguran-
ça dos veículos. Outro problema verificado foi o fato de 
os motoristas não terem curso específico para transportar 
passageiros.

É uma briga que já toma conta dos tribunais. Antes do 
feriado, uma fretadora de ônibus obtivera liminar per-
mitindo a operação. Por trás, a liberdade de aplicativos 
driblarem as leis, como já ocorre com transporte em car-
ros, canibalizando o serviço de táxis, ou com entregas. A 
justiça vai fechando os olhos, até que o serviço se implan-
te “de facto”.

Em 2020, foram apreendidos 867 ônibus (55 apenas 
neste final de semana) e lavrados 1.937 autos de infração, 
gerando um prejuízo de mais de R$ 10 milhões ao trans-
porte clandestino interestadual de passageiros, calcula a 
ANTT.

Bolsonarinho
Renan Bolsonaro, o filho 04, instalou sua empresa no 

Estádio Mané Garrincha. O alvo é entretenimento, espe-
cialmente e-sports. “Bolsanarinho” já tratou disso com 
o secretário de Cultura. Semana passada, Bolsonaro pai 
anunciou que vai reduzir impostos sobre jogos eletrônic-
os.

Rápidas
A gestora de fundos Trígono Capital recebe Christian 

Schnitzlein, CFO da Unipar, para conversar sobre o des-
empenho da empresa, nesta quarta-feira, às 19h, em you-
tube.com/watch?v=Iti1F9mo7a0 *** Roberta Werner aca-
ba de assumir a Diretoria Comercial do Rio CVB *** O 
sócio do escritório Montaury, Pimenta, Machado & Vieira 
de Mello e atual presidente da Associação Brasileira de 
Propriedade Intelectual (ABPI), Luiz Edgard Montaury 
Pimenta, abrirá o 40° Congresso Internacional da Associa-
ção, de 19 a 22 de outubro. Inscrições pelo site congresso.
abpi.org.br *** A Jeduca (Associação de Jornalistas de 
Educação) está com inscrições abertas para o 4º Congres-
so Internacional de Jornalismo de Educação, evento on-
line entre 19 e 23 outubro. O tema central será “O jornal-
ismo de educação na pandemia - O que fizemos até aqui 
e como continuamos na retomada”. Inscrições no jeduca.
org.br/jeduca2020 *** A LGPD será o tema central de um 
evento virtual coordenado pelo escritório Peluso, Stüpp e 
Guaritá Advogados, na sexta-feira, 10h. Inscrições: psg.
adv.br/emailmkt/inscricao-evento.aspx

Auxílio até dezembro não cobrirá despesa corrente e dívida passada 
Levantamento realizado 

pela fintech BLU365 indica 
que, apesar de estarem oti-
mistas com relação ao futuro 
próximo, os brasileiros que 
têm alguma dívida ainda es-
tão receosos com relação aos 
gastos e preocupados em não 
deixarem as dívidas aumen-
tarem. Responderam o ques-
tionário 2.000 pessoas, entre 
os dias 15 e 28 de setembro, 
de todas as regiões do Brasil.

As contas atrasadas são 
uma preocupação constante, 
mas 60% pretendem resolver 
este problema até o fim do ano 
(31% dizem ter atrasos, mas 
esperam resolvê-los e 29% 
já estão com tudo em dia). 

32% dos entrevistados dizem 
estar com as contas atrasadas 
e assim devem continuar. 6% 
dizem estar “no azul” no mo-
mento, mas esperam não con-
seguir honrar todos os paga-
mentos até dezembro acabar.

“Surpreende o fato de 38% 
dos entrevistados estarem pre-
vendo ou continuar em atraso 
até o fim do ano (32%) entrar 
em atraso até o mesmo perío-
do (6%). Com base nisso, te-
mos evidências de que, apesar 
do otimismo para 2021, ainda 
existe uma parcela relevante 
da população em dificuldades 
financeiras e que, mesmo com 
a ajuda do auxílio emergen-
cial estendido até dezembro 

deste ano, não conseguirá 
fazer frente às suas despesas 
correntes e dívidas passadas”, 
analisa João Netto, líder de Ci-
ência de Dados da BLU365.

O estudo também aponta 
que 41% dos entrevistados 
espera estar em uma condi-
ção financeira melhor nos 
meses de novembro e dezem-
bro do que estava em janeiro 
e fevereiro deste ano. No en-
tanto, 79% dos participantes 
pretende gastar menos em 
dezembro de 2020 do que no 
mesmo mês do ano passado.

Com relação ao otimismo 
com relação às próprias con-
tas, 29% acreditam que esta-
rão com as contas na mesma 

situação que no começo do 
ano, enquanto 28% veem 
uma piora no cenário. Sobre 
o quanto pretendem gastar, 
10% creem que gastarão a 
mesma coisa em dezembro de 
2020 do que no mesmo perío-
do do ano passado. O mesmo 
percentual se aplicar a quem 
acha que vai gastar mais.

Com relação ao quanto as 
pessoas pretendem gastar a 
menos neste ano, em compa-
ração ao que gastavam em de-
zembro de 2019, 34% preten-
der cortar pela metade, 26% 
para menos da metade, 24% 
para 25% e 14% para apenas 
10% do que tinham com des-
pesas.

REDE ÂNCORA - RJ IMPORTADORA, EXPORTADORADORA E 
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A.

CNPJ/MF nº 09.017.015/0001-37
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A REDE ÂNCORA - RJ IMPORTADORA, EXPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S. A. , pelo seu Diretor Financeiro, 
convoca todos os Senhores Acionistas, para participarem e votarem a 
distância da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada, de forma 
remota, por meio da rede mundial de computadores (Internet), conforme 
instruções, link e senha de acesso que deverão ser obtidas junto à sede 
administrativa da sociedade, pelo telefone +55 21 3194-8703, no dia 22 de 
outubro de 2020, à Rua Martinica nº 41, Bairro Vigário Geral, nesta Cidade 
do Rio de Janeiro - RJ, às 14:00 horas, em primeira convocação ou às 14:30 
horas, em segunda e última convocação, para deliberarem  sobre a seguinte 
ordem do dia: - Substituição do atual Diretor Administrativo, mediante a 
eleição de um novo Diretor Administrativo. Rio de Janeiro, 09 de outubro de 
2020. (a) Carlos Anselmo dos Reis Ascenção - Diretor Financeiro.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

ATA DA AGO REALIZADA EM 03/08/2020. 1. DATA, HORA E LOCAL DA REU-
NIÃO: Em decorrência das medidas de prevenção contra a Covid-19, esta AGO é 
realizada remotamente, por vídeo conferência, aos 31/08/2020, às 14h. 2. CON-
VOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
conforme disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, em decorrência de estarem 
presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme as-
sinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. PUBLICAÇÕES: De-
monstrações Financeiras e Relatório da Administração, relativos ao exercício social 
findo em 31/12/2019, publicados no DORJ e no Monitor Mercantil em 31/08/2020, 
aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 23/07/2020. 
Dispensada a publicação dos avisos de que trata o Art. 133, caput, da Lei 6.404/76, 
tendo em vista o disposto no §5º do mesmo Art.. 4. MESA: Assumiu a presidência 
dos trabalhos o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, que convidou o Sr. Haroldo 
Nogueira Solberg para secretariá-lo. 5. ORDEM DO DIA: (i) Aprovar o relatório da 
Administração, as contas da Administração, o balanço patrimonial e as demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) aprovar a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2019; e (iii) aprovar 
a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.  
6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e dando início à discussão, os acio-
nistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, obser-
vados os devidos impedimentos legais conforme art. 134, §1º da Lei nº 6.404/76, o 
que segue: 6.1. Aprovar o relatório da Administração, as contas da Administração, 
o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019. 6.2. A aprovação da proposta de destinação do resul-
tado do exercício social encerrado em 31/12/2019, no valor de R$8.625.499,77, 
nos seguintes termos: a. A não retenção de valores para a Reserva Legal, tendo 
em vista o disposto no §1º do Art. 193 da Lei nº 6.404/76; b. O pagamento de juros 
sobre o capital próprio, calculados na data-base de 31/12/2019, no valor bruto total 
de R$8.569.042,33, dos quais (i) o valor de R$2.156.374,94 imputados ao valor dos 
dividendos mínimo obrigatórios, nos termos do §7º do art. 9º da Lei nº 9.249/95 e 
do inciso (viii) do Art. 10 do Estatuto Social da Cia.; e (ii) o valor de R$6.412.667,39, 
imputados ao valor dos dividendos adicionais; c. A aprovação do orçamento de ca-
pital da Cia. nos moldes propostos pela Administração; e d. A retenção do montante 
de R$56.457,44, a serem alocados para a Reserva de Lucros para Expansão, de 
acordo com o §3º do art. 23 do Estatuto Social da Cia., que passará a totalizar o valor 
de R$19.130.473,85. 6.3. Aprovar que a remuneração anual global dos membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020 seja de até 
R$10.000.000,00. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada con-
forme, foi assinada por todos, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, 
nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 03/08/2020. Assina-
turas: Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Presidente; Haroldo Nogueira 
Solberg, Secretário. Acionistas: (i) Tinharé Participações S.A., por Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade e Haroldo Nogueira Solberg - Diretores e (ii) Dyna II Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia, por Fernando José de Oliveira 
Pires dos Santos. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel e confere com a ata 
original lavrada no livro próprio da Cia.. Rio de Janeiro, 03/08/2020. Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade - Presidente. Haroldo Nogueira Solberg - Secretário. Jucerja 
nº 3941963, em 29/09/20. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANA MARIA CESAR

em face de VERA MARGARIDA HIME,
processo nº 0177495-67.2016.8.19.0001, na forma abaixo:

A Dra. LINDALVA SOARES SILVA, Juíza da Vara acima, FAZ SABER
por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados
especialmente a VERA MARGARIDA HIME, que em 20/10/20, às
13:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro
MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line)
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia
22/10/20, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na for-
ma do art. 891 § único do NCPC, o DIREITO E AÇÃO do imóvel
registrado no 5º RGI, matrícula nº 99.622, Rua Bolivar nº 38 apto
204 – Copacabana - RJ, avaliado as fls. 419/420 em 01/11/18,
por R$ 730.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no
Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à
vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocor-
rendo arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimen-
to de todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no
local de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o execu-
tado ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889
inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 10/09/20.
Eu, José Evaldes Supelette, Chefe de Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (ass) Dra. Lindalva Soares , Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/
COBRANÇA, movida por ANTONIO PADUA DE MAGALHÃES em
face de ORDEZA BOATE 2012 ENTRETENIMENTO E PARTICIPA-

ÇÃO LTDA, processo nº 0038437-12.2013.8.19.0209,
na forma abaixo:

O Dr. MARCELO NOBRE DE ALMEIDA, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessa-
dos especialmente a ORDEZA BOATE 2012 ENTRETENIMENTO
E PARTICIPAÇÃO LTDA e JOÃO GABRIEL VICTOR GONÇALVES
NOGUEIRA, que em 20/10/20, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, ven-
derá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do
CPC, não havendo licitantes no dia 22/10/20, no mesmo local e
hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o imóvel registrado no 2º RGI, matrícula nº 01201, Av. Mem de Sá,
nº 331 – Centro - RJ, avaliado as fls. 833/834 em 23/10/18, por R$
1.772.393,60. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de to-
dos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de
costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I
do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 01/10/20. Eu, Juliana
dos Santos Gomes, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo.
(ass) Dr. MARCELO NOBRE DE ALMEIDA, Juiz de Direito.
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O SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIÃO (Sinpro-Rio), com CNPJ sob o nº  n°33.654.237/
0001-45, situado na Rua Pedro Lessa, n° 35, 2° andar, Centro, Rio de
Janeiro, por seu Presidente abaixo assinado, CONVOCA todos os pro-
fessores/as que ministram aulas nos estabelecimentos particulares de
ensino no município do Rio de Janeiro, Paracambi, Seropédica e Itaguaí,
filiados ou não ao sindicato, para participarem da Assembleia, a ser
realizada no dia 17 de outubro  de 2020,  às 14h, em primeira convo-
cação, e às 14h30 em segunda e última convocação, com qualquer
número, por meio virtual, mediante acesso ao aplicativo “zoom”, sendo
certo que o convite será encaminhado pelo Sinpro-Rio aos professores
e professoras, para discutirem e deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Debater sobre as condições de trabalho necessárias para o
restabelecimento das atividades presenciais.

2) Debater e deliberar sobre a paralisação das atividades
presenciais em defesa da saúde do/a trabalhador/a, do emprego e da
Vida.

IMPORTANTE: para terem acesso virtual à assembleia, os pro-
fessores/as do segmento deverão informar que pretendem participar,
até 10 horas do dia 17 de outubro de 2020, pelo site www.sinpro-
rio.org.br, no campo de inscrições para a assembleia, informando nome
completo, telefone para contato, e-mail, CPF e instituição em que traba-
lha. Após a confirmação dos dados, os/as professores/as receberão,
por e-mail, um link pessoal e intransferível para participação na assembleia.

Esta convocação é feita nos termos da Lei 7783, de 28 de junho
de 1989, e do Estatuto do Sindicato.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020.
Oswaldo Teles - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANCARJ

CNPJ 28.456.015/0001-88 / NIRE 33400055853
0 Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANCARJ, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nos-
sa sede no dia 24 de Outubro de 2020, em primeira convocação às 09h
00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Coopera-
dos Associados, em segunda ás 10h00min com metade mais 01 (um) do
número total de Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min
Convocacao com a presenca mínima de 10 (dez) Cooperados Associa-
dos para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia
Geral Extraordinaria: - Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; - Ex-
clusão de Cooperado Associado; - Justificativa da não Publicação da
AGO na ata correta; - Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de
2019; - Relatório de Gestão: - Balanco Patrimonial; - Demonstração das
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; - Destinação
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; - Eleição
dos Membros do Conselho Fiscal; - Eleição/Substituição de Diretores.

Rio de Janeiro/RJ, 14 de Outubro de 2020
DIRETOR PRESIDENTE - ROBERTO CARLOS BRAGA SOARES

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF Nº 40.450.769/0001-26 - NIRE 33300032614

Ata da AGE realizada em 01/10/20. 1. Data, hora e local: Em 01/10/20, às 10h, 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 capi-
tal social, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme lista de Presença 
de Acionista (Doc. 01). 3. Mesa: Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Fábio 
Medeiros Junqueira Meirelles. 4. Ordem do dia e Deliberações: Por unanimidade 
de votos, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Tomar conhecimento da re-
núncia dos diretores Genilson Silva Melo, brasileiro, casado, RG 98.254.089 - IFP/
RJ, CPF/MF 077.794.337-90 e Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro, brasileira, casa-
da, advogada, inscrita na OAB/RJ 117.009 e no CPF/MF 082.687.437-19, os quais, 
presentes à Assembleia, outorgaram à Cia. e dela receberam a mais ampla, rasa, 
geral e irrevogável quitação, para nada mais pleitear ou receber em relação ao perío-
do de seu cargo de gestão, desde logo assinando os respectivos termos de renúncia, 
lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Cia. (Doc. 02). b) Eleger, na forma 
estatutária, com mandato até a AGO a se realizar em 2021 para deliberar sobre as 
contas do exercício de 2020, o Sr. Fábio Medeiros Junqueira Meirelles, brasileiro, 
solteiro, engenheiro, RG nº 061573101 - IFP e CPF 588.233.606-68, com endereço 
comercial na Rua do Parque 31, São Cristóvão/RJ, como Diretor sem designação 
específica, o qual, presente à Assembleia declarou, para todos os fins e efeitos le-
gais, que não está impedido por lei especial de exercer o cargo para o qual foi eleito 
e nem foi condenado, ou encontra-se sob efeito de condenação: (i) a pena que vede, 
ainda que temporariamente, ao acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou (iii) por crime contra a eco-
nomia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, 
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, tomando posse no mesmo 
ato, mediante assinatura no termo de posse, lavrado em livro próprio na sede da Cia. 
(Doc. 03). c) Dessa forma, a Diretoria da Cia. passa a ser composta por (i) Eduardo 
Backheuser, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 08911020-9 - IFP/RJ, CPF/
MF 013.865.967-28, como Diretor Geral e (ii) Fábio Medeiros Junqueira Meirelles, 
brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 061573101 - IFP e CPF 588.233.606-68, como 
diretor sem designação específica. 5. Encerramento: Após lavrada, lida e aprovada 
esta ata, que vai assinada pelos presentes. 6. Assinaturas: Presidente: Eduardo 
Backheuser; Secretário: Fábio Medeiros Junqueira Meirelles. Acionista: Santo Avito 
Participações S.A., por seus diretores Ricardo Pernambuco Backheuser Junior e 
Eduardo Backheuser. Ex- Diretores presentes: Sílvia Côrtes de Lacerda Ribeiro e 
Genilson Silva Melo. RJ, 01/10/20. Eduardo Backheuser - Presidente; Fábio Me-
deiros Junqueira Meirelles - Secretário. Jucerja em 08/10/20 sob o nº 3948173. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SIMPERJ – Sindicato da Indústria de Material Plástico do
Estado do Rio de Janeiro – cumprindo disposições estatutárias, convoca
os associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus direitos sindicais,
para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua Sede Social,
no Auditório Jornalista Ataliba Belleza Chagas, à Rua Santa Luzia, 776,
sala 203 – Centro – Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro de 2020,
quarta-feira, às 14:00h em primeira convocação, ou às 14:30h em se-
gunda e última convocação, a fim de ser apreciada a seguinte Ordem
do Dia: Alteração no Estatuto. Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2020.

Gladstone José dos Santos Junior – Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA/ORDINÁRIA DA EMPRESA

KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA
CNPJ nº 10.657.514/0001-78 / NIRE nº 33.4.0004968-3

O Presidente da “KEROCASA COOPERATIVA HABITACIONAL LTDA”, o
Sr. JAIR CÁSSIO BAPTISTA DE MOURA, no uso de suas atribuições, convo-
ca todos os seus Sócios Cooperados para reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária/Ordinária, a ser realizada no dia 26/10/2020, em sua
sede sede, na Av. Rio Branco, 151 - Sala 604 - Centro – Rio de Janeiro – RJ,
CEP 20.040-006. Sendo a AGE instalada em 1a. Convocação às 08:00
horas, com presença de 2/3 dos Sócios Cooperados em dia com suas
obrigações sociais; 2a. Convocação as 09:00 horas, com a presença de
Metade mais Um dos Sócios Cooperados em dia com suas obrigações
sociais e em 3a. e última Convocação às 10:00 horas, com a presença
mínima de 10 (dez) Sócios Cooperados, em dia com suas obrigações soci-
ais, e a AGO em 1a. Convocação às 12:00 horas, com presença de 2/3 dos
Sócios Cooperados em dia com suas obrigações sociais; 2a Convocação
às 13:00 horas, com a presença de Metade mais Um dos Sócios Coopera-
dos, em dia com suas obrigações sociais e em 3a e última Convocação às
14:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) Sócios Cooperados, em
dia com suas obrigações sociais, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: ORDEM DO DIA DA AGE: I – Baixa/encerramento de atividades de
Duas Filiais da Cooperativa; ORDEM DO DIA DA AGO: II - Eleição de Nova
Diretoria; III - Prestação de Contas dos Exercícios de 2018 e 2019, incluindo
parecer do Conselho Fiscal, DMPL, DSP, inclusive o Rateio das Despesas
no Caso de Perda dos Exercícios de 2018 e 2019; IV - Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020.
JAIR CÁSSIO BAPTISTA DE MOURA.

Presidente.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
à MÔNICA CRISTINA FERNANDES COSTA (CPF nº 988.635.767-
34), e às Condôminas ANDREIA FERNANDES COSTA (qualifica-
ção ignorada) e MARIA DA SALETE FERNANDES COSTA (CPF nº
690.688.447-68), com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos
autos da Ação de Prestação de Contas (Processo nº 0053669-
72.2014.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ARAXÁ (CNPJ nº 17.606.663/0001-57) contra MÔNICA CRISTINA
FERNANDES COSTA (CPF nº 988.635.767-34), na forma abaixo: A
DRA. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juíza de Direito da Vara aci-
ma, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos dias
21.10.2020 e 27.10.2020, às 13:45 horas, no Átrio do Fórum, à Av.
Erasmo Braga, nº 115 – 5º Andar (hall dos elevadores da Lâmina
Central) - Castelo/RJ., e simultaneamente através do site de lei-
lões online: www.portellaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública
FABÍOLA PORTO PORTELLA, será apregoado e vendido o Aparta-
mento 103, do edifício situado na Rua Teodoro da Silva, nº 979 –
Vila Isabel/RJ.- Avaliação: R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil
reais).- O edital na íntegra encontra-se no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

‘O boi ainda dá bode...’
Chico Buarque de Holanda (19 de junho de 1944; Rio 

de Janeiro/RJ; 76 anos), vencedor do Prêmio Camões, 
edição 2019, recebe aqui a homenagem da coluna Em-
presa-Cidadã, a ele dedicada, ainda que tardiamente, pela 
conquista. Juntamente com Ruy Guerra (22 de agosto de 
1931; Maputo/ Moçambique; idade 89 anos), forma a du-
pla autora da irreverente e profética marchinha Boi Voa-
dor não Pode.

O Prêmio Camões foi instituído pelos governos do 
Brasil e de Portugal, em 1988, para homenagear quem 
tenha contribuído para a valorização do patrimônio lu-
sófano, literário e cultural. Chico Buarque de Holanda 
junta-se assim a nomes como João Cabral de Melo Neto 
(Brasil; 1990), Rachel de Queiroz (Brasil; 1993), Jorge 
Amado (Brasil; 1994), Jose Saramago (Portugal; 1995), 
Sofia de Mello Breyner (Portugal; 1999), Maria Velho 
da Costa (Portugal; 2002), Lygia FagundesTelles (Brasil; 
2005), João Ubaldo Ribeiro (Brasil; 2008), Armênio Viei-
ra (Cabo Verde; 2009) e Germano Almeida (Cabo Verde; 
2018).

‘Boi bombeiro’
Pois não é que, depois do Boi Voador, a ministra da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina 
Corrêa da Costa Dias (6 de julho de 1954; Campo Gran-
de/MS), carinhosamente apelidada de “menina veneno”, 
supostamente por sua liberalidade com relação ao uso, no 
Brasil, de agrotóxicos vetados na agricultura europeia, re-
vela mais uma aptidão para o gado no Pantanal – o boi 
bombeiro. Ela, que também é engenheira agrônoma, em-
presária e deputada federal, afirmou, em rede nacional 
que o boi ingere a massa orgânica, potencial comburente 
dos incêndios, fazendo uma ação profilática no campo. E 
acrescentou dizendo que mais bois no pasto teriam impe-
dido que se chegasse a tamanha quantidade de incêndios 
no pantanal.

Como não sou nada rural, recolho-me às minhas dúvi-
das urbanas. Primeira, por que a aritmética elementar não 
resiste a uma regra de três simples: nos últimos anos, a 
quantidade de bois aumentou no Pantanal e os incêndios 
não diminuíram. Será que, além da Amazônia, o Leonar-
do DiCaprio tem andado também pelo Pantanal?

Segunda dúvida, considerando o gás metano exalado 
pelo regime digestivo dos ruminantes e o efeito deletério 
que este gás tem para o aquecimento terrestre, mais bois 
não trariam este aspecto nocivo a considerar? Ou seja, a 
flatulência decorrente do incremento do rebanho não da-
ria uma turbinada indesejável no aquecimento?

Programa da ONU recebe Nobel da Paz
O Programa Mundial de Alimentos (WFP), agência da 

Organização das Nações Unidas, fundado em 1961, como 
uma subsidiária da FAO para assistência alimentar, foi de-
clarado Prêmio Nobel da Paz, em 2020. Em recado com 
endereço definido, Berit Reiss-Andersen (11 de julho de 
1954; Drobrak/Noruega; 66 anos), presidente do Con-
selho Norueguês do Nobel, declarou que a necessidade 
de solidariedade internacional e cooperação multilateral 
é mais evidente do que nunca. Para decidir o vencedor 
do prêmio, foi considerada a cooperação multilateral ne-
cessária para combater a fome. “Aparentemente, há uma 
falta de respeito ao multilateralismo no passado recente”, 
acrescentou Reiss-Andersen.

O prêmio Nobel da Paz de 2020 foi concedido ao Pro-
grama Mundial de Alimentos da ONU, que combate a 
fome no mundo. Segundo a Academia Sueca, o programa 
foi premiado “pelos seus esforços para combater a fome, 
pela sua contribuição para melhorar as condições para a 
paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como força 
motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como 
arma de guerra e conflito”. A organização atua em situ-
ações agudas de emergência em países afetados por con-
flitos, onde há mais risco de desnutrição e também em 
estratégias de prevenção da insegurança alimentar.

O Prêmio Nobel que ‘non ecziste’
Dois norte-americanos da Universidade de Stanford 

foram agraciados na segunda-feira, 12 (agorinha mesmo) 
com uma bolsa equivalente a R$ 6,3 milhões cada. São 
eles Paul R. Milfrom, 72 anos, e Robert B. Wilson, de 83 
anos, professores na Universidade Stanford, premiados 
com o “Nobel de Economia” por seus trabalhos na me-
lhoria da teoria e invenções de novos formatos de leilões.

A contribuição deles parte do princípio de que há rela-
ções assimétricas entre duas partes (chamados “players”). 
Considera que a informação é incompleta e que o cus-
to para obtê-la deve ser reduzido, para evitar risco mo-
ral na transação (informação oculta, seleção adversa ou 
ônus com sinalização, como certificações e outros). Mais 
do que relações entre duas partes, os trabalhos de Paul 
Milfrom e Robert Wilson abrangem séries estudadas de 
leilões, minimizando a chamada “maldição do vencedor”, 
ante uma escalada de lances.

O “Prêmio Nobel de Economia” é um prêmio bastardo, 
oficialmente chamado de Prêmio do Banco da Suécia em 
Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel; foi 
criado em 1968 e concedido pela primeira vez em 1969. 
A homenagem não fazia parte do grupo original de cin-
co prêmios consignados pelo testamento do industrialista 
sueco Alfred Nobel, criador da dinamite. Os outros prê-
mios Nobel (Medicina, Física, Química, Literatura e Paz) 
foram entregues pela primeira vez em 1901.

O “prêmio bastardo” foi atribuído pela primeira vez em 
1969. Desde então, só foram laureadas duas mulheres e 
dois indianos. Todos os demais são homens e brancos. Diz 
bem o que é a Ciência Econômica.

Valor médio da locação de imóvel 
chega a R$ 2 mil em São Paulo

Seguindo a tendência dos 
últimos meses, o valor mé-
dio do aluguel de um imóvel 
padrão (65m², dois dormitó-
rios e uma vaga de garagem) 
aumentou em setembro. De 
acordo com o estudo imo-
biliário elaborado pelo por-
tal Imovelweb, o preço de 
locação ficou em R$ 2 mil/
mês, o que representa um 
aumento de 0,8% em relação 
ao mês de agosto. Com esse 
valor, a alta chega a 4,2% em 
2020. Analisando os últimos 
12 meses, o crescimento foi 
de 6%.

Nos últimos 12 meses, 
o bairro Vila Cunha Bueno 
(R$ 1.391/mês) e Parada In-
glesa (R$ 2.033/mês) regis-
traram uma valorização de 
24,3%, sendo os que mais 
acumularam aumento no 
valor da locação na capital 
paulista. Em seguida está o 
Jardim D’Abril (R$ 1.327/
mês), onde o aumento foi de 
22,4%.

Entretanto, as maiores 
desvalorizações foram re-
gistradas nos bairros Cidade 
Líder (R$ 1.838/mês), Cida-
de Jardim (R$ 4.429/mês) 
e Vila Santo Estéfano (R$ 
1.875/mês), com quedas de 
22,3%, 21,5% e 20,5%, res-
pectivamente.

Os dados da pesquisa tam-
bém apontam o crescimento 
no valor médio das vendas 
de imóveis em São Paulo. O 
preço médio do metro qua-
drado foi de R$ 6.220 em se-

tembro, o que representa um 
pequeno aumento (0,3%) se 
comparado ao mês de agos-
to. Em 2020, a variação acu-
mulada é de 1,4%, mesmo 
percentual de crescimento 
nos últimos 12 meses.

Os locais onde o metro 
quadrado mais se valorizou 
entre setembro de 2019 e 
setembro de 2020 foram Jar-
dim Matarazzo (R$ 5.293/
m², alta de 19,9%), Vila São 
José - Itaim Paulista (R$ 
6.058/m², crescimento de 
19,8%) e Vila Continental 
(R$ 6.723/m², aumento de 
18,7%).

Já as maiores desvalori-
zações foram registradas no 
Parque do Carmo (R$ 3.729/
m²), Jardim Marilu (R$ 
3.550/m²) e Jardim Dona 
Sinhá (R$ 4.645/m²), com 
decréscimo de 19,2%, 19% e 
17,2%, respectivamente.

O índice de rentabilida-
de imobiliária relaciona o 
preço de venda e valor de 
locação do imóvel para ve-
rificar o tempo necessário 
para recuperar o dinheiro 
utilizado na aquisição do 
imóvel. No relatório de se-
tembro, o índice se mante-
ve em 5,5%. Dessa forma, 
são necessários 18,1 anos 
para obter o valor investido 
no imóvel, 4,4% a menos 
que há um ano.

Já segundo pesquisa do 
instituto de pesquisa e mo-
nitoramento de mercado 
Hibou, com 1.537 entrevis-

tados todo Brasil (55% mu-
lheres e 45% homens das 
classes A, B e C em setem-
bro/2020), o grau de insa-
tisfação com a casa cresceu 
após o isolamento, 49% dos 
entrevistados está menos 
satisfeito com o local onde 
vivem, e ainda enfrentam 
aumento com a preocupação 
em condomínios, onde há 
áreas comuns. Segundo o le-
vantamento, 40% acreditam 
que o uso das áreas comuns 
vai cair. As pessoas vão ten-
tar levar suas atividades para 
dentro de casa. 83% disse-
ram que os condomínios pre-
cisarão limpar e higienizar 
as áreas comuns com mais 
frequência.

A academia é a preferida 
dos brasileiros para continu-
ar ativa após confinamento. 
71% querem usar. Apenas 
41% acha que o playground 
deve continuar a ser usado e 
27% ainda pensam em usar a 
lavanderia coletiva.

Obrigados a ficar em casa, 
57% dos brasileiros redesco-
briram a sala de estar e 36% 
o próprio trabalho remoto. 
“Espaços confortáveis hoje 
estão no topo do desejo dos 
brasileiros para suas casas”. 
Aliás, o home office ganha 
lugar de destaque, já que 
57% pretendem continuar 
trabalhando em casa. Nes-
sa toada, 59% acha que é 
melhor manter esse espaço 
de trabalho, mesmo quando 
puderem voltar a trabalhar 

fora. Vale comentar que 
61% consideraria trabalhar 
em um escritório que fi-
casse no seu condomínio 
residencial, evitando assim 
deslocamentos desnecessá-
rios”, explica Ligia Mello, 
sócia da Hibou e coordena-
dora da pesquisa, que tam-
bém apontou que 41% dos 
brasileiros querem manter 
a cozinha como ponto de 
encontro para momentos 
em família. 44% querem 
continuar acompanhando 
lives na internet. A internet, 
aliás, é prioridade, e a casa 
conectada está nos planos 
dos brasileiros: 41% gos-
taria que os imóveis já vies-
sem com fornecimento de 
internet de alta capacidade 
e 30% acreditam que eletro-
domésticos integrados já são 
um caminho sem volta.

Para futuros lares, o olhar 
do brasileiro está focado nos 
novos hábitos de higiene 
com alimentos. 81% con-
cordam que a área de servi-
ço precisa ser maior para os 
devidos cuidados com os ali-
mentos que chegam da rua, 
e 66% hoje não têm espaço 
suficiente para guardar pro-
dutos de limpeza. Cozinha 
integrada com a sala conti-
nua interessando 45% acre-
ditam que isso favorece um 
ambiente único para toda a 
família, mas 78% conside-
ra que ela merece um olhar 
especial para ventilação e 
exaustão.
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REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

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

EDITAL PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA
CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO

O Presidente do SINPROPAGA-ABC, com fulcro no Artigo 174 §2º da CF,
Artigo 514 d, § único, inciso “a” da CLT, OJ 253 SDI1 do TST e Recomendação
193 da OIT, convida vendedores, representantes e propagandistas de qual-
quer ramo econômico do Estado de São Paulo, para participar de reunião pré-
constituição de cooperativa de consumo a ser realizada em sua sede na Rua
Coral nº 234, sala 03, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09725-
650, no dia 25/10/2020 com início às 08:00h em primeira chamada, 09:00h em
segunda chamada e as 10:00 em terceira e última chamada. Os interessados
deverão levar documentação pessoal necessária em conformidade com a Lei
5.764/71, Lei 10.406/02 e Lei nº 8.934/94, quando no ato da fundação haverá
formação de chapas, candidatura, eleição e posse para o primeiro mandato.

Edimundo Marcelo Floriano - Diretor
Presidente - CPF 274.597.708-33 – 14 de outubro de 2020.
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ANOS LUZ...
A Luz Publicidade participou de 
todos os avanços da comunicação, 
desde sua fundação em 1971.

E novos números estão por vir !!!

Números
contam a nossa história. 
e a confiança dos clientes também. 

Após IPO, Rede D’Or prevê ampliar 
leitos em 80% em até 5 anos 
Volume de 
arrecadação que 
a empresa espera 
atingir com a oferta 
não foi informado

A Rede D’Or São Luiz, 
maior grupo hospitalar pri-
vado do país, estuda aumen-
tar a oferta de leitos de sua 
rede em cerca de 80% nos 
próximos cinco anos, infor-
mou a companhia em seu 
pedido de oferta inicial de 
ações (IPO) nesta terça-fei-
ra. A rede de hospitais D’Or 
São Luiz havia anunciado 
no final de setembro que es-
tava planejando um IPO. A 
empresa pretende listar seus 
papéis no segmento Novo 
Mercado.

A rede tem como acio-
nistas a família fundadora 
Moll, a gestora de private 
equity Carlyle e o fundo so-
berano de Cingapura GIC. A 
empresa não disse quando 
planeja fazer sua estreia na 
bolsa de valores. O volume 
que a empresa espera atingir 
não foi informado. O IPO da 
Rede D’Or será coordena-
do por Bank America, BTG 
Pactual, JPMorgan, Brades-
co BBI, XP, BB-Banco de 
Investimento, Citi, Credit 
Suisse, Safra e Santander 
Brasil.

A companhia informou 
no documento que apurou 
receita líquida de R$ 9,86 
bilhões de janeiro a setem-
bro, praticamente estável em 
relação a igual período de 
2019. Mas os impactos da 
Covid-19 fizeram a margem 
Ebitda despencar de 26,6% 
para 14,8%.

“A companhia pretende 
incrementar sua capacida-
de operacional em mais de 
5,2 mil novos leitos até o 
fim de 2025, além da pos-
sibilidade de expansão em 
hospitais em mais de 1,7 
mil leitos”, cita trecho do 
documento enviado à Co-
missão de Valores Mobiliá-
rios (CVM).

Fundada em 1977 no Rio 
de Janeiro como Cardiolab, 
a Rede D’Or São Luiz é a 
maior rede integrada de cui-
dados em saúde no Brasil, 
com presença nos estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Pernambuco, Bahia, Mara-
nhão, Sergipe, Ceará, Para-
ná, Tocantins e no Distrito 
Federal.

Para entender a capacida-
de atual da rede em termos 
de leitos, no fim de setembro 
havia cerca de 8.505 leitos 
totais, sendo 6,9 mil opera-

cionais, distribuídos em 51 
hospitais próprios, um sob 
administração e 32 projetos 
em desenvolvimento.

Conforme a Reuters, além 
da expansão, o grupo afir-
mou que pretende usar parte 
dos recursos da oferta primá-
ria de ações para construir 
mais hospitais e comprar 
hospitais, clínicas de onco-
logia, corretoras de seguros, 
entre outros negócios.

“A companhia entende 
haver significativas oportu-
nidades para expandir ainda 
mais seus negócios e sua 
participação de mercado em 
um setor altamente fragmen-
tado”, destaca o prospecto 
preliminar. A operação ser-
virá também para venda de 
ações detidas por atuais só-
cios da companhia, incluin-
do o fundo de private equity 
Carlyle, o FIP Delta e inves-
tidores pessoa física.

Imóveis dos Correios podem ser comprados em leilão até  quinta-feira

Ocean Drop recebe 
aporte financeiro do 
fundo Caravela Capital

A Ocean Drop, empresa 
de suplementos vitaminas e 
minerais a base de algas e nu-
trientes, recebeu aporte finan-
ceiro da curitibana Caravela 
Capital. Após quatro anos no 
mercado, utilizando recursos 
próprios para aumento do 
portfólio de produtos, a Oce-
an Drop empresa está abrindo 
novas perspectivas. O valor 
do aporte não foi mencionado. 
“A Caravela Capital entrega 
venture capital a empresas 
com base tecnológica e que 
estejam em início da ativida-
de, mas que já tenham pro-
dutos disruptivos e grandes 
mercados a serem explora-
dos. Tem foco as empresas 
brasileiras, principalmente 
da região Sul”, 

Segundo Murilo Canova, 
responsável pelos negócios 
da Ocean Drop, a empresa 
investirá o aporte recebido 
da Caravela Capital em qua-
tro vertentes: (1) aumento do 
time de colaboradores; (2) vai 
acelerar o alcance dos canais 
de publicidade, maximizando 

o potencial de divulgação da 
marca; (3) aumento do portfó-
lio de produtos de 20 para 50 
inovações até o final de 2021 
e; (4) investimentos em tecno-
logia de ponta para otimizar a 
experiência dos clientes. Esta 
última vertical está ligada a 
um projeto de caráter confi-
dencial que chegará ao mer-
cado em 2021, o qual utilizará 
fortemente a inteligência arti-
ficial em favor da personaliza-
ção da nutrição dos clientes. 

“Para esse caminho mais 
ousado nós precisávamos 
de um aporte, e a Caravela 
Capital se identificou com 
nosso modelo de negócio 
e com a nossa premissa 
de que é possível oferecer 
nutrição personalizada por 
meio da tecnologia no mo-
delo D2C (Direct to Con-
sumer)”, enfatiza Canova. 
Para Mario de Lara, cofun-
dador da Caravela Capital, 
a Ocean Drop foi escolhi-
da, dentre outras coisas, 
por sua visão e potencial de 
crescimento.

Produção de gás de xisto 
aumenta no sudoeste da China

A petrolífera China Natio-
nal Petroleum Corporation 
(CNPC) informou nesta ter-
ça-feira que sua base de gás 
de xisto no sudoeste da Chi-
na faz da empresa o maior 
produtor de gás de xisto do 
país, com produção diária 
superior a 20 milhões de 
metros cúbicos em parte de 
uma zona de demonstração.

De acordo com a CNPC, 

o bloco de Changning da 
zona nacional de demons-
tração de gás de xisto de 
Changning-Weiyuan gerou 
20,26 milhões de metros cú-
bicos no sábado. A zona de 
demonstração, estabelecida 
em janeiro de 2016, é uma 
parte importante da base de 
gás de xisto da CNPC na 
parte sul da Província de 
Sichuan. 

Os Correios realizam até 
esta quinta-feira (15) mais 
uma edição de seu feirão 
de imóveis. O recebimen-
to de propostas teve iní-
cio nesta terça-feira. Estão 
disponíveis para aquisição 
13 imóveis em diferentes 
cidades do país. No Distri-
to Federal, onde a empresa 
tem sede, foram colocados 
para venda 25 imóveis de-
socupados.

Estão disponíveis para 
ofertas dos candidatos a 
compradores apartamentos, 

prédios e terrenos nos esta-
dos de Alagoas, da Bahia, 
do Ceará, Espírito Santo, de 
Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Ge-
rais, do Paraná, de Pernam-
buco, do Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul, de Rondônia, San-
ta Catarina, Sergipe e São 
Paulo.

Os Correios criaram um 
site específico para o fei-
rão (https://www.feirao-
deimoveiscorreios.com.br, 
no qual é possível conhe-

cer os imóveis e buscá-los 
por tipo (apartamento, loja 
etc.), localidade e finali-
dade. Vídeos com imagens 
panorâmicas de alguns dos 
móveis também estão dis-
poníveis no canal da em-
presa no YouTube.

Cada imóvel tem um edi-
tal específico, com preço 
mínimo. As propostas de-
vem ser apresentadas em en-
velope fechado ou por meio 
eletrônico.

Segundo a agência Brasil, 
para participar das licita-

ções, os interessados devem 
apresentar as propostas em 
envelopes fechados, ou por 
meio eletrônico. O acesso 
aos editais e demais infor-
mações sobre cada certame 
estão disponíveis na página 
dos Correios. Os interes-
sados poderão conhecer os 
imóveis por fotos e vídeos, 
além de agendar visitas pre-
senciais. Para cada imóvel 
será divulgado o respectivo 
edital de licitação, contendo 
o preço mínimo de venda e 
outros detalhes. 
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ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2020, às 
14:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão de Tefé, 
nº 34, 7º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-460, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Registrar a renúncia de 
Diretor da Companhia; (ii) Deliberar sobre a eleição de novo Presidente 
da Companhia; (iii) Homologar o aumento do capital social da Companhia 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 
em 31 de agosto de 2020 e a consequente alteração do caput do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia; (iv) Deliberar sobre novo aumento 
do capital social da Companhia; e (v) Consolidar o Estatuto Social da 
Companhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede 
da Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, 
além do documento de identidade e/ou documento societário pertinente 
que comprove a representação legal, conforme o caso: o comprovante 
de titularidade de ações de emissão da Companhia e o instrumento de 
mandato com reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2020.
José Carlos Barbosa de Magalhães - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DA REGIONAL DA ILHA DO GOVERNADOR

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO em que CONDOMÍNIO
DO EDIFÍCIO DEL CID ll move em face de OTÁVIO ALVES DA SILVA,
na forma abaixo. Processo n°0006395-76.2014.8.19.0207. A Dra.
CLAUDIA LEONOR JOURDAN GOMES BOBSIN, Juíza de Direito
na 1ª Vara Cível da Regional da Ilha do Governador, FAZ SABER,
por este Edital com prazo de 05 dias, aos interessados e ao
devedor OTÁVIO ALVES DA SILVA, que no dia 19 (dezenove) de
outubro de 2020, com inicio ás 15h00min e término ás 16h00min,
será levado a Leilão Público, pelo Leiloeiro Público LEONARDO
SCHULMANN e/ou sua preposta GLACE DI NAPOLI, com escritório
na Travessa do Paço, nº 23 - sala 812 - Centro, CEP.: 20010-170,
leilão este que se realizará na forma online no endereço eletrônico
www.schulmannleiloes.com.br, o Bem penhorado e avaliado ás
fls.387/493, e descrito como segue: AUTO DE AVALIAÇÃO: Imóvel
localizado na Estrada da Cacuia 231 sala 213 - Ilha do Governador/
RJ. Avaliado em R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). Rio de
Janeiro, 30 de abril de 2019. Até a presente data constam débitos
de IPTU em aproximadamente R$1.098,90 (mil e noventa e oito
reais e noventa centavos) e débitos condominiais em R$61.363,05
(sessenta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinco
centavos). Não constam débitos de FUNESBOM-Taxa de Incêndio.
Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 26 (vinte
e seis) de outubro de 2020 no mesmo local e hora, pela melhor
oferta acima de 50% de acordo com o art. 886, V, do CPC/2015.
Para que os interessados tomem conhecimento deste edital, o
mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim os Réus
intimados da Hasta Pública, por intermédio deste edital,
suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo CPC/
2015. A arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento judicial
em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a vista e
imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art. 892, caput,
do CPC/2015), 5% de comissão do leiloeiro no ato e 1% de custas
de cartório até o máximo permitido por lei, serão pagas pelo
arrematante. Rio de Janeiro, 01 de outubro. Eu, Simone Martins
Gonçalves,                          Escrivã, mandei digitar e subscrevo. (Ass.)
MMA DRA. CLAUDIA LEONOR JOURDAN GOMES BOBSIN.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

ATA DA AGE REALIZADA EM 13/08/2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada em 13/08/2020, às 11h, por meio de 
sala virtual, de acordo com a disposição contida na Lei nº 14.030, de 28/07/2020, 
a qual permite que a votação e participação dos acionistas nas assembleias das 
sociedades seja feita à distância. 2. Convocação: Dispensada a publicação de 
editais de convocação, conforme disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença 
de Acionistas. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade, que convidou o Sr. Haroldo Nogueira Solberg para secretariá-lo. 
4. Ordem do Dia: Deliberar (i) a contratação de empréstimo e financiamento bancário 
pela Cia., junto ao Banco Itaú Unibanco S.A (o “BANCO ITAÚ”), inscrito no CNPJ  
nº CNPJ nº 60.701.190/0001-04, no valor total de R$35.000.000,00 para a liquidação 
do empréstimo de R$20.000.000,00 tomados junto ao Banco Itaú para a compra da 
OceanPact Geociências Ltda. (antiga Gardline do Brasil) e R$15.000.000,00 para 
o pagamento do saldo da dívida do financiamento junto ao BNDES para a compra 
das embarcações SEABULK ANGRA e SEABULK BRASIL conforme aprovação na 
AGE realizada em 26/09/2019; (ii) a outorga de garantias à operação descrita no item  
(i) acima; e (iii) a autorização para os integrantes da Diretoria da Cia. tomarem todas as 
providências e celebrarem todos os instrumentos necessários para a implementação 
da operação de empréstimo e financiamento descrita nos itens (i) e (ii) acima.  
5. Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos: Instalada a Assembleia 
e dando início à discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer ressalvas, o que segue: (i) Aprovar a contratação de empréstimos 
e financiamentos pela Cia., bem como emissão de cédulas de crédito bancário, 
inclusive todas as suas repactuações e renegociações, junto ao BANCO ITAÚ no 
valor total de R$35.000.000,00. (ii) Autorizar a Diretoria a dar em garantia, recebíveis 
da Cia., assim como alienação fiduciária de ativos, se necessário, para a tomada 
de empréstimo citado no item (i) acima. (iii) Autorizar os integrantes da Diretoria da 
Cia., na forma do Estatuto Social, a tomarem todas e quaisquer providências e a 
celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários para a implementação das 
operações ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando à negociação e celebração 
de Contrato de Empréstimo Bancário com o BANCO ITAÚ e os contratos necessários 
à formalização das garantias deliberadas no item (ii) acima. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, sendo autorizada sua lavratura 
na forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 
13/08/2020. Assinaturas: Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Presidente; 
Haroldo Nogueira Solberg, Secretário. Acionistas: Tinharé Participações S.A. e Dyna 
II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Certifico e dou fé que 
a presente é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no livro próprio da Cia..  
Rio de Janeiro, 13/08/2020. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. 
Haroldo Nogueira Solberg - Secretário. Jucerja nº 3939252, em 24/09/2020.  
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A.
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

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

OSX BRASIL S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

EDITAL DE DESCONVOCAÇÃO. A OSX Brasil S.A. – Em Recuperação 
Judicial (“Companhia”), em referência ao Edital de Convocação para a 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia convocada para 14 de 
outubro de 2020 (“AGE de 14.10.2020”) publicado nos dias 14, 15 e 16 de 
setembro de 2020, informa que, na presente data, foi proferida decisão pelo 
juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 
Janeiro, no âmbito do Processo Judicial nº 0204077-65.2020.8.19.0001, 
determinando a suspensão da realização da AGE de 14.10.2020. Desta 
forma, a Companhia informa que, em cumprimento à referida decisão 
judicial, a AGE de 14.10.2020 não será realizada até a apreciação de mérito 
pelo tribunal arbitral competente acerca da matéria constante na ordem do 
dia. A Companhia oportunamente divulgará edital de convocação e todos os 
demais documentos necessários para instruir a discussão da matéria, se e 
quando venha a ser definida data para a realização da referida Assembleia 
Geral. Maiores informações acerca da referida decisão se encontram no 
Fato Relevante divulgado pela Companhia em 09 de outubro de 2020. Rio 
de Janeiro, 09 de outubro de 2020. Rogério Alves de Freitas - Presidente 
do Conselho de Administração.

ATA DA 23ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2020

DIA, HORA E LOCAL: Em 13 de março de 2020, às 15:00 horas, na sede 
social da Companhia localizada na Rua São José, nº 90, Grupo 2.001, 
20º andar, Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. PRESEN-
ÇAS: Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Marcia de Luca Micheli, 
Geraldo Henrique de Castro, João Rios Junior e Antonio Carneiro Alves e 
Senhores Thiago de Resende Andrade, Fábio Pereira Maia e Nanci Turi-
bio Guimarães, como convidados. MESA: Cesar Avidos Juruena Pereira 
- Presidente; Nanci Turibio Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA: (a) 
Eleição da Diretoria Estatutária da Companhia, com mandato até 30 de 
abril de 2023; (b) fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Esta-
tuto Social da Companhia, da remuneração individual dos diretores para 
o qual a Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2019, 
aprovou o montante global, e (c) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES TO-
MADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a Reunião do Con-
selho de Administração e procedida à leitura da Ordem do Dia, dando 
início à sua discussão, foi deliberado por unanimidade de votos dos con-
selheiros, sem reservas, aprovar: (i) ficam eleitos, a partir de 01 de abril 
de 2020, como Diretor Presidente o Sr. Fábio Pereira Maia, brasileiro, 
Casado, Contador, RG nº M-8.475.417, CPF/MF nº 041.154.056-43, com 
endereço Avenida Assis Chateaubriand, nº 264/2° andar, Belo Horizonte 
– MG e como Diretora Financeira e de Relações com Investidores, a Srª. 
Nanci Turibio Guimarães, brasileira, casada, economista, com endereço 
comercial à Rua Engenheiro Haroldo Cavalcanti, nº 410, sala 210, Re-
creio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 
688.546.337-04, portadora da carteira de identidade nº 21.690, expedida 
pelo CORECON/RJ, com mandato até a Reunião do Conselho de Ad-
ministração a ser realizada até 30 de abril de 2023.  Os atuais diretores 
manter-se-ão no exercício de suas funções até 31 de março de 2020, 
quando seus mandatos serão considerados encerrados. Os Diretores ora 
eleitos serão investidos em seus cargos, a partir de  01 de abril de 2020, 
mediante lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de 
Reunião de Diretoria da Companhia. Atendendo ao disposto no inciso II, 
do art. 37 da Lei n° 8.934 de 18 de novembro de 1994, com redação dada 
pelo art. 4° da Lei n° 10.194. de 14 de fevereiro de 2001, os Diretores ora 
eleitos declaram que não estão impedidos de exercer o comércio ou a 
administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação crimi-
nal. Dando continuidade a Reunião, iniciou-se os debates quanto ao item 
(b) da ORDEM DO DIA. Os conselheiros deliberaram, por unanimidade 
de votos, pela fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Estatuto 
Social da Companhia, da remuneração individual dos Diretores Estatu-
tários para o qual a Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril 
de 2019, aprovou o montante global, conforme se segue: (a) a Diretora 
Financeira e de Relações com Investidores perceberá, a título de Pró-la-
bore, remuneração líquida mensal equivalente ao salário mínimo vigente 
e (b) O Diretor Presidente perceberá, a título de pró-labore, remuneração 
líquida mensal equivalente a R$ 4.561,00 (quatro mil, quinhentos e ses-
senta e um reais). Resta estabelecido, ainda, que as remunerações ora 
aprovadas  perdurarão vigentes até a próxima reunião do Conselho de Ad-
ministração que tiver como pauta de deliberação a fixação, nos termos da 
alínea “a” do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, da remuneração 
individual dos membros da administração para o qual a Assembleia Geral 
Ordinária,  a ser realizada até 30 de abril de 2020, aprovará o montante 
global. O senhor Presidente abriu os debates para o item (c) da ORDEM 
DO DIA.  Após discussão, foi deliberado o seguinte: Os conselheiros, por 
unanimidade, autorizaram que sobre a remuneração do Diretor Presiden-
te será recolhido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, sem 
vínculo empregatício; ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi 
a sessão suspensa para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta 
lida, achada conforme e assinada pelos presentes. Cesar Avidos Juruena 
Pereira - Presidente - Nanci Turibio Guimarães - Secretária. Arquivada na 
Jucerja registro nº 00003938538 no dia 23/09/2020.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

CLUBE DE ENGENHARIA
CNPJ 33.489.469/0001-95

ASSEMBLEIA GERAL SOLENE DIA 09/11/2020
POSSE DOS ELEITOS NA RENOVAÇÃO DO 

TERÇO DO CONSELHO DIRETOR PARA O TRIÊNIO 2020/2023
Em conformidade com os termos do Artigo 22 §2º do Estatuto, convoco os Srs. 
Associados para a Assembleia Geral Solene a realizar-se no dia 09/11/2020 
– 2ª feira, às 18hs no formato não presencial, obedecendo aos protocolos mu-
nicipais, estaduais e federais que endossam a nossa preocupação na proteção 
de  todo corpo associativo e funcional, nesta época de pandemia, devido à 
Covid-19, para a posse da  RENOVAÇÃO DO TERÇO DO CONSELHO DI-
RETOR,  triênio 2020/2023. A Assembleia instalar-se-á em 1ª Convocação às 
18hs, nos termos do Art. 27 item “d”. Rio 14/10/2020. Pedro Celestino Pereira 
– Presidente.

CLUBE DE ENGENHARIA
CNPJ 33.489.469/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIA 22/10/2020

ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO TERÇO 
DO CONSELHO DIRETOR PARA O TRIÊNIO 2020/2023

Em conformidade com os termos dos arts. 22 § 3º alínea a, 26 e seu § Único, 
27 item “c”, 28 § 1º e § 2º, 29, 49 a 69 do Estatuto e Título VII do Regimento 
Interno, convoco os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se extraordinariamente no dia 22/10/2020, quinta feira das 12 às 20 h, 
no formato não presencial, através de votação pela internet, obedecendo aos 
protocolos municipais, estaduais e federais que endossam a nossa preocupa-
ção na proteção de  todo corpo associativo e funcional, nesta época de pande-
mia, devido à Covid-19. A eleição somente terá validade com a participação de 
um nº. de associados igual a no mínimo 10% dos associados efetivos quites no 
dia 30/09/20.  Rio, 14/10/20. Pedro Celestino Pereira – Presidente.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE MATERIAL PLÁSTICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convoco os associados deste Sindicato, em pleno gozo de seus direitos
sindicais, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em sua Sede, no
Auditório Jornalista Ataliba Belleza Chagas, à Rua Santa Luzia, 776, sala
203 – Centro – Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro de 2020, terça-
feira, às 14:00h em primeira convocação, ou às 14:30h em segunda e
última convocação, com qualquer número de presentes, a fim de ser
apreciada a seguinte Ordem do Dia: Leitura, discussão e votação da Revi-
são Orçamentária para o ano de 2020.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020.
Gladstone José dos Santos Junior – Diretor – Presidente”

Grupo Mateus estreia no novo mercado da B3
Varejista fez 
abertura de 
capital na  
semana passada

As ações do Grupo Ma-
teus (ticker GMAT3) es-
trearam nesta terça-feira 
registrando ganhos. Às 
10h20 (horário de Bra-
sília), os papéis GMAT3 
marcavam alta de 2,56%, 
a R$ 9,20.  “Hoje é um dia 
para ficar na nossa história. 
Uma empresa genuinamen-
te nordestina abrindo capi-
tal e ganhando a confiança 
de investidores do mundo 
todo. Abrir capital é uma 
grande decisão, que exi-
ge coragem, que aumenta 
ainda mais a nossa respon-

sabilidade. Mas o que não 
nos falta é fé e vontade de 
trabalhar. Essa determina-
ção está no DNA do Grupo 
Mateus”, comemorou Ilson 
Mateus, presidente da vare-
jista.

Na semana passada, a 
varejista realizou abertura 
de capital (IPO, na sigla em 
inglês) com captação de R$ 
4,63 bilhões, o maior IPO de 
2020 até o momento. A ação 
saiu a R$ 8,97, piso da fai-
xa indicativa de preço. Além 
do lote principal, a empresa 
também colocou no mercado 
cerca de 75% do lote adicio-
nal.

O Grupo Mateus é uma 
das maiores redes varejis-
tas de alimentos do país e 
a maior das regiões Norte 
e Nordeste, concluiu a sua 
oferta pública inicial (IPO) 
na B3. Realizado em for-
mato de live, atendendo às 

medidas de distanciamento 
social, o evento contou com 
a participação do CEO da 
B3, Gilson Finkelsztain, e de 
Ilson Mateus, presidente do 
Grupo Mateus, conectados 
com os demais executivos 
da companhia e conselheiros 
de administração diretamen-
te de São Luis (MA), sede do 
grupo. Os recursos captados 
pela oferta serão direciona-
dos para expansão orgânica 
da rede, disseram os admi-
nistradores.

A oferta teve a coorde-
nação da XP (Coordenador 
Líder), Banco Bradesco BBI 
(Agente Estabilizador), Ban-
co BTG Pactual, Banco Itaú 
BBA, BB Investimentos, 
Banco Santander e Banco 
Safra S.A. (Coordenadores 
da Oferta). “É uma honra 
ver que o Grupo Mateus en-
xerga o mercado de capitais 
e a B3 como parceiros para 

trilhar uma nova fase de ex-
pansão da sua marca e dos 
seus negócios. E assim che-
gamos ao 20º IPO do país e 
ao maior do ano, trazendo à 
bolsa mais representativida-
de geográfica”, comentou 
Gilson Finkelsztain.

O Grupo Mateus é o 
quarto maior atacarejo do 
país. Possui 137 lojas no 
Maranhão, Pará e Piauí. A 
rede emprega mais de 20 
mil pessoas. O faturamento 
em 2019 foi de R$ 10 bi-
lhões. A companhia estaria 
atrás do Assaí (do GPA), 
Atacadão (do Carrefour) 
e do grupo chileno Censo-
sud no nicho de atacarejos. 
Com a realização de seu 
IPO, o Grupo Mateus passa 
a ser a 156ª empresa lista-
da no Novo Mercado, seg-
mento com os mais eleva-
dos padrões de governança 
corporativa.

Cotas do BB ETF IBOC estão sendo negociadas na B3

CVM começa audiência 
pública com regras para 
auditores independentes

CONDOMÍNIO DOWNTOWN - CNPJ: 02.686.197/0001-90
OBTENÇÃO DE LICENÇA MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO

CONDOMINIO DOWNTOWN – CNPJ 02.686.197/0001-90 torna público que
recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade – SMAC,
através do processo nº 14/200.306/2019, Licença Ambiental Municipal LMI
nº 2017/2020, da Estação de Tratamento de Esgoto Bruto com Remoção
de Nutrientes para empreendimento comercial, situado na Avenida das
Américas, nº 500 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ.

Um novo fundo de in-
vestimento, BB ETF Ibo-
vespa Fundo de Índice, 
direcionado a investido-
res em geral, passou a ter 
suas cotas negociadas no 
mercado de bolsa nesta 
terça-feira. Com nome de 
pregão BB ETF IBOV, 
e código de negociação 
BBOV11, o lote-padrão é 
de 1 (uma) cota e a cota-
ção será em reais (R$) por 
unidade.

O fundo é uma comu-
nhão de recursos destina-
da à aplicação em carteira 
de ativos financeiros, com 
o objetivo de refletir as 
variações e rentabilidade, 
deduzidas taxas e despe-
sas do índice Ibovespa- 
Índice, calculado pela B3. 
O administrador /escritu-
rador é o BB Gestão de 
Recursos DTVM S/A. O 
responsável pelos servi-
ços de Tesouraria, Escri-

turação de cotas, Custódia 
e Controladoria dos ativos 
financeiros integrantes da 
carteira do fundo é o Ban-
do do Brasil.

De acordo com o BB, o 
fundo destina-se a acolher 
investimentos de pessoas 
físicas, pessoas jurídicas 
em geral, inclusive fundos 
de investimento devida-
mente autorizados a ad-
quirir cotas do fundo pela 
respectiva legislação apli-

cável de sua jurisdição, e 
que aceitem todos os ris-
cos inerentes ao investi-
mento no fundo, em busca 
de rentabilidade compa-
tível com o objetivo do 
fundo, conforme descrito 
em sua política de inves-
timento e composição de 
carteira.

O regulamento do fun-
do pode ser acessado no 
link: https://fnet.bmfbo-
vespa.com.br/fnet/publico/

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) colo-
cou em audiência pública 
nesta terça-feira proposta 
de reforma para eliminar a 
exigência de que auditores 
independentes constituídos 
como pessoas jurídicas se 
organizem sob o tipo socie-
tário de sociedade simples 
pura e prevejam, em seus 
atos constitutivos, a obriga-
ção dos sócios de responder 
solidária e ilimitadamente 
pelas obrigações sociais, de-
pois de esgotados os bens da 
sociedade.

“A norma propõe que os 
auditores que optem por li-
mitar a responsabilidade dos 
sócios por obrigações sociais 
descrevam eventuais medidas 
que tenham optado por ado-
tar. Dessa forma é possível 
mitigar riscos de prejuízos a 
terceiros decorrentes de atos 
praticados com culpa ou dolo 
na prestação do serviço de au-
ditoria”, explicou a autarquia.

A fim de otimizar as ati-
vidades de supervisão da 
CVM, a minuta ainda pro-
põe a exigência de que os 
auditores independentes 
encaminhem à Autarquia 

suas demonstrações contá-
beis. Essa obrigação abrange 
apenas as demonstrações já 
ordinariamente produzidas 
por tais auditores, sem a ne-
cessidade de verificação por 
terceiros ou adaptações do 
conteúdo das demonstrações 
para o fim de atender à exi-
gência proposta.

“A possibilidade de limi-
tação de responsabilidades 
pessoais dos sócios por obri-
gações da pessoa jurídica 
harmoniza as regras aplicá-
veis aos auditores com as de 
diversas outras atividades 
econômicas e agentes regu-
lados pela CVM. Esperamos 
que essas medidas reduzam 
barreiras que limitam o cres-
cimento de sociedades de 
auditoria e estimulem pro-
fissionais a ingressar e se 
manter nessa atividade”, co-
mentou Antonio Berwanger, 
Superintendente de Desen-
volvimento de Mercado da 
autarquia.

A nova audiência pública 
faz parte da Agenda Regula-
tória da CVM/2020: (http://
www.cvm.gov.br/audien-
cias_publicas/ap_sdm/2020/
sdm0720.html).
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