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Desemprego atinge 14 
milhões de pessoas na 
quarta semana de setembro
IBGE apura 
que taxa 
alcançou 14,4%

 

O número de desempregados 
chegou a 14 milhões de pessoas na 
quarta semana de setembro, ficando 
estatisticamente estável em relação 
à semana anterior (13,3 milhões). 
Com isso, a taxa de desocupação 
(14,4%) ficou estável em relação à 
semana anterior (13,7%) e cresceu 
frente à primeira semana de maio 

(10,5%), quando o levantamento 
foi iniciado.

Os dados constam da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) Covid-19, divulga-
da nesta última sexta-feira pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Esta é a últi-
ma divulgação da Pnad Covid-19 
semanal. A coleta de dados por te-
lefone continuará para subsidiar as 
edições mensais da pesquisa, que 
devem continuar até o fim do ano.

“Embora as informações sobre 
a desocupação tenham ficado está-
veis na comparação semanal, elas 
sugerem que mais pessoas estejam 

pressionando o mercado em busca 
de trabalho, em meio à flexibiliza-
ção das medidas de distanciamento 
social e à retomada das atividades 
econômicas”, disse coordenadora 
da pesquisa, Maria Lucia Vieira.

A população ocupada ficou em 
83 milhões, estatisticamente está-
vel na comparação com a terceira 
semana de setembro. “Vínhamos 
observando, nas últimas quatro 
semanas, variações positivas, em-
bora não significativas da popula-
ção ocupada. Na quarta semana de 
setembro, a variação foi negativa, 
mas sem qualquer efeito na taxa de 
desocupação”.

Rovena Rosa/ABr

Johnson: ‘é hora de nos prepararmos 
para Brexit sem acordo comercial’

O primeiro-ministro do Reino 
Unido, Boris Johnson, disse nesta 
última sexta-feira que é hora de o 
país se preparar para um Brexit sem 
acordo comercial, já que a União Eu-
ropeia (UE) se recusou a negociar a 
sério, e que não haverá um pacto a 
menos que Bruxelas mude de rumo.

Uma conturbada conclusão sem 
acordo para a crise da separação 
britânica do bloco, que já dura cin-
co anos, semearia o caos nas frágeis 
cadeias de suprimento que se esten-
dem pelo Reino Unido, a UE e além 
disso, no momento em que o impacto 
econômico da pandemia do novo co-
ronavírus se agrava.

No dia anterior, no que deveria 
ter sido a “cúpula do Brexit”, a UE 

deu um ultimato, dizendo que está 
preocupada com a falta de progresso, 
e conclamou o Reino Unido a ceder 
nos principais obstáculos ou ver uma 
ruptura de laços com o bloco a partir 
de 1º de janeiro.

“Concluí que deveríamos nos pre-
parar para 1º de janeiro com arranjos 
que são mais parecidos com os da Aus-
trália, baseados nos princípios simples 
do livre comércio global”, disse John-
son. “A menos que haja uma mudança 
fundamental de abordagem, iremos 
com a solução australiana. E devería-
mos fazê-lo com muita confiança” dis-
se o primeiro-ministro. “Está ficando 
claro que a UE não quer fechar o tipo 
de acordo do Canadá que pedimos ori-
ginalmente”, acrescentou. 

BC prevê disparada da inadimplência 
após fim do auxílio emergencial

O Banco Central (BC) divulgou 
um relatório em que prevê a dispa-
rada da inadimplência no primeiro 
trimestre de 2021. Para a autoridade 
monetária brasileira, o fim do auxí-
lio emergencial e do adiamento de 
parcelas de empréstimos – conce-
didos pelo governo e pelas institui-
ções financeiras, respectivamente 
– devem ter os seus efeitos sentidos 
já no início do ano que vem.

De acordo com a direção do 
BC, no pior cenário, os primeiros 
três meses de 2021 podem ter uma 
inadimplência de 4%. O último 
dado consolidado, de agosto de 
2020, apontava um percentual de 
2,65%. O pico de inadimplência 
no país ocorreu em maio de 2017, 
quando atingiu 4,04%.

No mesmo documento, divul-

gado nesta última quinta-feira, o 
BC apontou uma queda média de 
31,9% no lucro dos bancos no pri-
meiro semestre. Em números abso-
lutos, as instituições financeiras ti-
veram lucro de R$ 40,8 bilhões. Na 
análise trimestral, o lucro foi de R$ 
22,4 bilhões no primeiro e R$ 18,4 
bilhões no segundo.

O relatório assinala que a que-
da teve como principal fator o au-
mento do provisionamento operado 
pelos bancos, termo técnico que se 
refere ao volume de dinheiro imo-
bilizado – ou seja, que as institui-
ções não aplicam em operações – 
para servir de garantia às operações 
de crédito. Em outras palavras, os 
bancos aumentaram a quantidade 
de verbas destinadas a cobrir pos-
síveis calotes.

ONU denuncia grave desigualdade  
no acesso a alimentos no mundo

Uma refeição básica está mui-
to além do alcance de milhões de 
pessoas em 2020, de acordo com 
um novo estudo divulgado pelo 
Programa Mundial de Alimentos, 
PMA. da Organização das Nações 
Unidas (ONU). A pesquisa da en-
tidade revela que a pandemia de 
covid-19 agrava a situação causada 
por conflitos, mudanças climáticas 
e problemas econômicos.

O relatório intitulado “ Custos 
de um Prato de Alimentos 2020” 
destaca os países onde uma refei-
ção simples, como arroz com fei-

jão, custa mais, quando comparada 
com o rendimento das pessoas. O 
Sudão do Sul está mais uma vez no 
topo da lista, com ingredientes bá-
sicos custando 186% da renda di-
ária de uma pessoa. Dezessete dos 
20 principais países nessa situação 
estão na África Subsaariana. 

Em comunicado, o diretor exe-
cutivo do PMA, David Beasley, 
disse que “são as pessoas mais vul-
neráveis   que sentem os piores efei-
tos.” Segundo ele, as vidas “dessas 
pessoas já estavam no limite antes 
da pandemia de coronavírus, e ago-

ra sua situação é muito pior, com 
a pandemia ameaçando uma catás-
trofe humanitária.” 

Dentre os 36 países analisados, está 
Moçambique, onde uma refeição cus-
ta cerca de 21.89% da renda diária. A 
pesquisa afirma que “após duas déca-
das de paz e estabilidade, a insegurança 
na província de Cabo Delgado ameaça 
o progresso socioeconômico.” Além 
disso, Moçambique continua a ser um 
dos países mais propensos a desastres 
do mundo, com secas e pragas afetan-
do as culturas básicas em grande parte 
do país. 

Alta de 62% no óleo de cozinha arrocha mais os pobres

Indústria  
dos EUA 
cai 0,6%  
em setembro

A produção industrial caiu 0,6% 
em setembro, seu primeiro declínio 
após quatro meses consecutivos de 
ganhos. O índice aumentou a uma 
taxa anual de 39,8% no terceiro 
trimestre como um todo. Embora 
a produção tenha recuperado mais 
da metade do declínio de fevereiro 
a abril, a leitura de setembro ainda 
estava 7,1% abaixo do nível ante-
rior à pandemia, em fevereiro.

A produção da indústria total foi 
7,3% menor em setembro do que no 
ano anterior. A utilização da capa-
cidade do setor industrial diminuiu 
0,5 ponto percentual em setembro 
para 71,5%, uma taxa que é 8,3 
pontos percentuais abaixo da média 
de longo prazo (1972–2019), mas 
7,3 pontos percentuais acima da 
mínima de abril.

O déficit orçamentário dos EUA 
ultrapassou US$ 3,1 trilhões em 
2020, o pior resultado do país, contra 
cerca de US$ 1 trilhão no ano pas-
sado, que já representava um nível 
elevado. Até então, o mais alto déficit 
tinha ocorrido em 2009, quando che-
gou a US$ 1,4 trilhão, ou seja, menos 
da metade da contagem de 2020.

Deve-se ressaltar que déficit iné-
dito reflete o ano fiscal de 2020, que 
inclui vários meses antes da pande-
mia Covid-19. Tanto a quantia de 
gastos federais este ano quanto o 
déficit geral são valores recordes na 
história norte-americana. Página 3

O pastel, típico das feiras de São 
Paulo, está mais caro. Os preços 
costumam variar dependendo do 
local em que é vendido, mas uma 
coisa é certa: o aumento foi gene-
ralizado e a culpa é dos preços do 
óleo de soja que dispararam este 
ano. Só na capital paulista, o reajus-
te do óleo de soja foi de 62% este 
ano, segundo a pesquisa de preços 
da cesta básica do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estu-

dos Socioeconômicos (Dieese).
E não é só o pastel que vem sen-

do reajustado absurdamente no país. 
Todos os produtos da cesta básica 
vêm aumentando, reduzindo o poder 
de compra dos brasileiros de classe 
média e pobres, os mais prejudicados 
pela pandemia do novo coronavírus, 
seja porque foram demitidos, tiveram 
os salários reduzidos ou ficaram im-
possibilitados de trabalhar nas ruas 
por causa do isolamento social.

A situação é preocupante, não 
apenas por causa do estrangula-
mento da renda familiar dos bra-
sileiros, mas porque o baque na 
economia desses desajustes já era 
esperado e o governo não fez nada 
para impedir que isto acontecesse, 
avalia o economista Marcelo Man-
zano, pesquisador da Unicamp. No 
mês de setembro os preços do pro-
duto dispararam ainda mais nas 17 
capitais pesquisadas pelo órgão.
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Há, na prática, um con-
senso sobre o fato do Brasil 
gastar muito acima de suas 
receitas e, principalmen-
te, gastar mal, aí incluídos 
juros reais elevados. Isto 
se reflete num déficit pri-
mário que é coberto com 
a emissão de papéis, o que 
aumenta a relação dívida/
PIB, até que o endivida-
mento cresça a ponto de 
impedir o governo de in-
vestir, dificulte a rolagem 
da dívida, aumente os juros 
e se torne um óbice para o 
crescimento do país.

Esta tendência, que tem 
sido uma constante históri-
ca, tem levado, sucessiva-
mente, diversos governos 
a tentar limitar os gastos 
públicos através de leis 
específicas. Assim instituí-
mos a regra de ouro, o su-
perávit ou déficit primário 
constam no PLOA-Projeto 
de Lei Orçamentária Anu-
al, a lei da responsabilida-
de fiscal ameaça prender o 
governante que gastar mais 
do permitido até que, em 

desespero de causa, o go-
verno inscreveu na cons-
tituição o teto dos gastos 
como solução final para o 
problema.

Mas, quando a lei fecha 
uma porta, encontra-se 
outra saída, diz um velho 
ditado italiano, e o fato é 
que as boas intenções dos 
autores da lei e dos legis-
ladores nem sempre resul-
tam em boas soluções. Na 
prática, as restrições das 
leis anteriores acabaram 
sendo burladas, de um jeito 
ou de outro, e a lei do teto 
dos gastos, entendida como 
uma solução draconiana 
e definitiva, ameaça criar 
mais problemas dos que 
pretendia resolver.

De fato, esta lei, ao obri-
gar que o total da despesa 
pública permaneça cons-
tante em valores reais, ao 
longo dos próximos anos, 
torna a disputa pela fatia de 
cada uma das despesas do 
orçamento uma luta, onde 
as corporações e lobbies 
mais fortes aumentam suas 

fatias do bolo em detrimen-
to dos setores ou interesses 
menos organizados. Em 
termos práticos, até agora, 
quem perdeu espaço foram 
os investimentos e, em me-
nor grau, saúde e educação.

As boas intenções dos 
autores da lei eram utópi-
cas, imaginando que, face 
ao crescimento vegetativo 
de certas despesas, como 
as da Previdência Social, 
os legisladores reduziriam 
os privilégios de alguns 
para manter ou até aumen-
tar as despesas de interesse 
social como saúde, educa-
ção e transferências de ren-

da. Entretanto, na prática, 
entre cortar aposentadorias 
integrais ou benefícios des-
cabidos, ou cortar o SUS, é 
o SUS que irá pagar o pato.

Há uma sensação cres-
cente que a lei é inexequí-
vel, além de não ser de-
fensável, num país pobre 
como o Brasil, congelar o 
montante dos gastos com a 
saúde, educação, segurança 
e demais serviços públicos, 
pelos próximos anos des-
conhecendo o crescimento 
da população e suas ca-
rências mais prementes. 
Assim é imperativo alterar 
a lei, apesar da chantagem 
do “mercado” que recorre 
ao terror da insolvência e 
a outros espantalhos para 
manter o teto intocado.

Se, como é reconhecido, 
os principais problemas 
estão nos altos salários de 
parte do funcionalismo, 
em seus privilégios e pen-
duricalhos, nas altas apo-
sentadorias e pensões que 
recebem, seria mais lógico 
que fossem estabelecidos 

três tetos, para as despesas 
diretas e indiretas com pes-
soal ativo e inativo, de cada 
um dos três poderes. Isto 
limitaria a luta pela fatia 
do bolo “interna corporis” 
sem que fossem canibali-
zados os setores inorgani-
zados da sociedade.

Para evitar que os fun-
cionários com salários mais 
baixos acabassem por pa-
gar a conta, deveria ser es-
tabelecido um piso salarial, 
abaixo do qual não haveria 
cortes e/ou congelamentos. 
Nestas condições, os tetos 
iriam progressivamente ga-
rantir a redução progressiva 
do peso, nas contas públicas, 
dos salários elevados, apo-
sentadorias, pensões, e dos 
benefícios dos escalões mais 
altos do Legislativo, Judiciá-
rio e Executivo.

Como governar não se 
resume a cortar despesas, 
seria conveniente aprovei-
tar a mudança da lei para 
criar uma área de servi-
ços, que pudesse utilizar os 
ganhos com a redução de 

despesas propiciados pelos 
três tetos, para criar um or-
çamento separado para os 
investimentos públicos em 
infraestrutura, em projetos 
de baixa viabilidade econô-
mica, mas de alto retorno 
social, e para organizar um 
sistema de renda mínima, 
que resgate os brasileiros 
da pobreza absoluta.

Para os mais conserva-
dores e preocupados com o 
fiscal: se a economia pega 
no tranco, a arrecadação 
aparece e mitiga os gastos 
públicos. Vale lembrar que 
tem efeito multiplicador do 
gasto, a relação da equação 
dívida/PIB, não porque a 
dívida é alta, mas sim, por-
que o PIB é baixo. O Brasil 
precisa crescer e só crescerá 
com investimentos. Precisa-
mos trabalhar nesse sentido.

q  João Carlos 
Marchesan

Administrador de empresas, 
empresário, é presidente do 
Conselho de Administração 

da Abimaq.

A História mostra que a 
maioria dos países indus-
trializados promoveu o seu 
desenvolvimento sem dispor 
de reservas de petróleo em 
seu território. Japão, Coreia 
do Sul, Taiwan, Alemanha, 
França, Itália, Suécia e ou-
tros países europeus estão 
nessa condição, enquanto 
Estados Unidos e China, em-
bora detentores de reservas 
importantes, sempre foram 
grandes importadores líqui-
dos de petróleo.

A maior geração de ri-
queza não está, portanto, na 
produção da matéria prima, 
mas, sim, na incorporação 
de tecnologias que permitam 
agregar valor ao óleo e ao 
gás natural, transformando-
-os em combustíveis, eletri-
cidade, petroquímicos, fer-
tilizantes, fármacos e outros 
produtos derivados. O Bra-
sil seguiu o caminho desses 
países, contrariando nossa 
vocação secular de produzir 
e exportar “commodities” e 
manufaturas com reduzido 
valor agregado.

Quando a Petrobrás foi 
criada, o país produzia 2.700 
bpd, enquanto o consumo 
nacional de derivados atingia 
137.000 bpd, condição que 
mantinha o Brasil em uma 
desconfortável dependência 
da importação de produtos 
refinados. A missão da Petro-
brás sempre esteve referida à 
busca da autossuficiência em 
petróleo e à garantia de abas-
tecimento do nosso mercado 
interno. A produção de óleo, 
no início, ficou limitada pela 
insuficiência das reservas ex-
ploradas em campos terres-
tres, mas as descobertas em 
águas profundas e no pré-sal 
viabilizaram a produção atual 
da Petrobrás, de 2,8 milhões 
de boe por dia.

A opção pela implantação 
de um parque de refino no 
país foi modelada para aten-
der o nosso mercado interno 
pelo menor custo total e para 
reduzir a remessa de divisas 
para o exterior. A partir dos 
processos convencionais de 
destilação, as instalações de 
refino incorporaram, ao lon-
go do tempo, unidades cada 
vez mais complexas, como 
FCC, HDT, HCC, TC, além 
da produção de lubrifican-
tes, petroquímicos e fertili-
zantes.

As características da de-
manda brasileira, a necessi-
dade de processar petróleos 
de diversas origens e a intro-
dução de biocombustíveis e 
gás natural no mercado exi-
giram a implantação de no-
vas unidades industriais com 
tecnologia avançada, capa-
zes de especificar combus-
tíveis atendendo a requisitos 
ambientais e dotadas de ele-
vados índices de agregação 
de valor.

Na esteira da construção 
do parque de refino brasi-
leiro, floresceu uma indús-
tria nacional que, em ape-
nas duas décadas, tornou-se 
capaz de fornecer 80% dos 
bens e serviços requeridos 
pelos investimentos da Pe-
trobrás no “downstream”.

Este breve histórico tem 

o objetivo de resgatar dois 
fatos muito importantes. O 
primeiro deles é que o par-
que de refino brasileiro é 
constituído por instalações 
modernas, atualizadas tec-
nologicamente, complexas 
e flexíveis, comparáveis, em 
seu conjunto, ao que há de 
melhor em todo o mundo. 
Podendo processar 2,4 mi-
lhões de bpd, está preparado 
para atender ao sétimo maior 
mercado consumidor do pla-
neta.

O segundo fato relevante é 
que a Petrobrás, desde a sua 
criação, orientou o seu cres-
cimento de forma integrada 
– do poço ao posto, como 
era costume dizer – e buscou 
adicionar valor ao petróleo 
mediante a produção de de-
rivados, lubrificantes, petro-
químicos e fertilizantes.

Nos últimos 20 anos, in-
vestiu fortemente nos setores 
de gás natural e biocombus-
tíveis e promoveu a diversi-
ficação de seus negócios no 
setor de energia, com usinas 
termelétricas, eólicas e PCH. 
Alcançou, já em 2015, um 
posicionamento estratégico 
de causar inveja às suas con-
gêneres multinacionais, en-
tão abaladas pela queda dos 
preços do petróleo.

Sabemos, hoje, que a cri-
se iniciada em 2014 teve ori-
gem na disputa por market-
-share entre os países da 
Opep, liderados pela Arábia 
Saudita, e os produtores de 
óleo de xisto norte-america-
nos. Muitos analistas acredi-
tavam que essa disputa per-
maneceria no curto e médio 
prazos, o que vem, de fato, 
acontecendo, inibindo uma 
recuperação mais consisten-
te e sustentada dos preços do 
petróleo.

No futuro mais distante, 

o crescimento da demanda 
mundial será limitado por 
pressões ambientais, pela 
competição com energias 
limpas e gás natural e pela 
introdução do veículo elétri-
co no mercado. Neste cená-
rio, caracterizado por preços 
mais baixos, as grandes pe-
troleiras terão que se posi-
cionar em modelos de negó-
cios que permitam integrar 
as suas operações, agregar 
maior valor ao petróleo e ao 
gás, defender o seu market-
-share e diversificar as suas 
atividades. No nível estraté-
gico, as palavras de ordem 
serão “integração” e “diver-
sificação”.

O posicionamento estra-
tégico da Petrobrás conferiu 
a ela uma importante van-
tagem comparativa com re-
lação às petroleiras interna-
cionais. De acordo com uma 
análise feita pelo economista 
Claudio da Costa Oliveira, a 
Petrobrás supera amplamen-
te as duas maiores empresas 
de petróleo norte-america-
nas, ExxonMobil e Chevron, 
nos indicadores de geração 
operacional de caixa, liqui-
dez corrente e saldo de caixa 
ao final do exercício.

A Petrobrás sofreu me-
nos com a queda do preço 
do petróleo, uma vez que as 
suas receitas, em sua maioria 
provenientes do refino, não 
estavam vinculadas a pre-
ços internacionais. Manteve, 
desde 2012, uma geração de 
caixa da ordem de US$ 26 
bilhões, enquanto Exxon e 
Chevron caíram, em 2016, 
para US$ 22 e US$ 13 bi-
lhões, respectivamente.

A liquidez corrente, que 
significa a capacidade das 
empresas de cumprirem os 
seus compromissos finan-
ceiros de curto prazo (um 

ano), mostra, desde 2012, 
uma situação muito mais 
confortável para a Petrobrás. 
Em 2016, a estatal dispunha 
de US$ 1,8 para cada US$ 
1 que tinha a pagar no curto 
prazo, enquanto suas congê-
neres norte-americanas dis-
punham de apenas US$ 0,9.

A direção da Petrobrás 
não valorizou este posicio-
namento favorável da com-
panhia no mercado. Desde 
2016, os gestores da em-
presa vêm se empenhando 
na venda dos ativos estru-
turantes das principais fon-
tes de receita da empresa, 
como se fosse a única so-
lução para a administração 
da dívida.

Sem deficiência de caixa, 
como foi visto, nada justifi-
ca a alienação de unidades 
lucrativas. Foram vendidos 
ativos que rendem mais de 
12% ao ano – NTS, Liqui-
gás, BR, Gaspetro – para pa-
gar parcelas de uma dívida 
cujo custo de alongamento 
tem se mantido entre 5% e 
7%.

A alienação de metade do 
parque de refino brasileiro, 
prevista no programa de de-
sinvestimento da Petrobrás e 
ora em andamento acelera-
do, afetará a integração das 
atividades da empresa e re-
sultará em perda de market-

-share e diminuição de re-
ceita.

O desmantelamento do 
“downstream” da nossa in-
dústria de petróleo está ocor-
rendo de forma precipitada, 
a toque de caixa, sem um 
planejamento que conside-
re os interesses do Brasil e 
dos brasileiros. Afastados 
do mercado, os grandes gru-
pos empresariais nacionais 
estão impedidos de partici-
par dos processos de venda 
de ativos promovidos pelo 
governo. As oportunidades 
de negócios estão restritas a 
uma Babel de interesses de 
grupos estrangeiros, oriun-
dos de todo o planeta, sem a 
obrigação de manter um mí-
nimo de compromisso com o 
desenvolvimento nacional.

No futuro, como de praxe, 
devolverão aos seus países 
de origem, no menor prazo 
possível, os investimentos 
aqui feitos. Trata-se, portan-
to, de um processo de des-
nacionalização da indústria 
brasileira de petróleo e gás, 
sob o pretexto de supostas 
e não comprovadas dificul-
dades financeiras da nossa 
maior empresa.

O programa de desinves-
timento promete transformar 
a Petrobrás em uma empresa 
sem significado. Se nada for 
feito para impedir esse de-
sastre, o Brasil iniciará, sob 
aplausos do mercado espe-
culativo, a sua marcha batida 
rumo ao passado.

q  Eugenio Miguel 
Mancini Scheleder

Engenheiro aposentado da 
Petrobrás. Ocupou cargos 
de direção nos ministérios 

de Minas e Energia e do 
Planejamento, de 1991 a 2005.

O autor mantém a grafia 
“Petrobrás”.

Foram vendidos 
ativos que 
rendem 12%  
ao ano para  
pagar dívida  
que custa 7%

Se a economia 
pega no tranco, 
a arrecadação 
aparece e mitiga 
os gastos públicos

Programa de 
desinvestimento 
transforma 
Petrobrás em 
empresa sem 
significado

Brasil: rumo ao passado

Três tetos e uma área de serviços
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Próximo à crise hídrica, empresa 
pagou 44% em dividendos

Durante a crise hídrica de 2014 que assolou a região 
metropolitana de São Paulo, a empresa de economia mista 
prestadora já sabia desde pelo menos 2009 que até 2015 
seriam necessárias novas fontes de água para garantir a 
continuidade do serviço. No entanto, a empresa falhou 
em investir preventivamente em infraestrutura para segu-
rança hídrica, afetando milhões de usuários, denuncia Léo 
Heller, relator especial para os Direitos Humanos à Água 
Potável e ao Esgotamento Sanitário e pesquisador da Fio-
cruz. Os riscos para os direitos humanos com a privati-
zação do saneamento são tema do mais recente relatório 
transmitido à Assembleia Geral da ONU elaborado por 
Heller.

Apesar do desastre anunciado, a companhia pagou di-
videndos aos acionistas durante esse período, sempre su-
periores ao limite mínimo definido por lei (25% do exce-
dente anual), atingindo um pico de 43,9% em 2011.

Heller cita outro exemplo da incompatibilidade entre a 
meta de lucros e as necessidades dos consumidores. Uma 
modalidade de privatização que surgiu nas últimas déca-
das foi com fundos de investimento comprando ações ou 
a propriedade total de empresas de água e esgotamento 
sanitário. Para os atores financeiros, tal modalidade é 
uma estratégia de investimento atraente: pode garan-
tir retornos de longo prazo, diversificar o risco e gerar 
novas oportunidades. “Do ponto de vista dos direitos 
humanos, a financeirização do setor de água e esgota-
mento sanitário cria uma desconexão entre os interesses 
dos proprietários das empresas e o objetivo de realizar 
os direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário”, 
salienta o pesquisador.

Janela do Guedes
A equipe econômica reclama que a máquina pública 

está inchada, mas a atuação do próprio Ministério da Eco-
nomia joga por terra a acusação. O Ministério foi autor-
izado a contratar por tempo determinado 100 profissionais 
para “atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público” (desenvolver atividades relacionadas à 
Prestação de Contas e à Tomada de Contas Especial no 
âmbito da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego 
e Competitividade e da Secretaria de Políticas Públicas de 
Emprego do Ministério da Economia).

Não haverá concurso. As contratações serão feitas 
por processo seletivo simplificado de provas e títulos. O 
Ministério da Economia definirá a remuneração dos pro-
fissionais. A duração dos contratos será de, no máximo, 4 
anos… mas poderá ser prorrogada, “desde que devidam-
ente justificado, com base nas necessidades de conclusão 
das atividades” discriminadas.

As despesas correrão por conta do orçamento do Minis-
tério, “tendo em vista que visam à substituição de servi-
dores e empregados públicos”.

O Ministério é ocupado por secretários que ganham 
acima do teto, através da malandragem dos jetons.

Nunca mais
O deputado Alessandro Molon apresentou denúncia à 

Procuradoria-Geral da República para que investigue o 
general vice-presidente Hamilton Mourão por apologia ao 
crime ou criminoso. Em entrevista a um jornal alemão, 
o vice-presidente elogiou Carlos Alberto Brilhante Ustra, 
torturador condenado por seus crimes durante o regime 
militar. “Ao fazer isso, Mourão fere o Código Penal, além 
de desrespeitar vítimas do regime militar e a História do 
nosso país”, detona Molon.

Arapongas
O ministro-general Augusto Heleno admitiu que a 

Abin monitorou “maus brasileiros” durante a COP 25, em 
Madri, em dezembro. Quem seriam? O sargento da comi-
tiva de Bolsonaro preso por tráfico de cocaína? Ou os fil-
hos do presidente, que batem continência para a bandeira 
dos EUA?

Rápidas
De segunda a quarta-feira, acontecerá a 3ª edição do 

Simpósio Internacional de Segurança - Edição Online, 
da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Fed-
eral (ADPF). A abertura será às 14h com a participação 
do diretor-geral da PF, Rolando Alexandre de Souza. 
A programação está em simposioseguranca.com.br/
programacao/#programacao *** A Fundação FHC e 
Amcham Brasil realizarão a semana de Baixo Carbono, 
de terça a sexta-feira. Serão 4 webinars *** Nesta se-
gunda, 14h30, a Fundação Perseu Abramo (FPA) e o 
PT realizarão o seminário “Reconstruir e Transformar 
o Brasil”, que discutirá as propostas do plano do par-
tido para retirar o país da crise. Em youtube.com/fun-
dacaoperseuabramo Assine o Monitor Mercantil

Déficit recorde dos EUA  
não é culpa só da Covid-19
Trump prometeu 
fim da dívida em 
8 anos: já pulou 
de US$ 14,4 
trilhões para  
US$ 21 tri

Reflexo do golpe que a 
pandemia do coronavírus 
desferiu na economia. o dé-
ficit orçamentário dos EUA 
ultrapassou US$ 3,1 trilhões 
em 2020, o pior resultado do 
país, contra cerca de  US$ 1 
trilhão no ano passado, que 
já representava um nível ele-
vado. Até então, o mais alto 
déficit tinha ocorrido em 
2009, quando chegou a US$ 
1,4 trilhão, ou seja, menos 
da metade da contagem de 
2020.

Deve-se ressaltar que dé-
ficit inédito reflete o ano 
fiscal de 2020, que inclui 
vários meses antes da pan-
demia Covid-19. Tanto a 
quantia de gastos federais 
este ano quanto o déficit 
geral são valores recordes 
na história norte-americana, 
disseram altos funcionários 
do Departamento do Tesouro 
a repórteres por telefone na 
sexta-feira.

Os novos dados da Casa 
Branca, relativos ao ano fis-
cal encerrado em 30 de se-
tembro, mostram como um 
grande aumento nos gastos, 
para enfrentar as consequ-
ências econômicas, alimen-
tou um aumento histórico 
da dívida. O governo gastou 
US$ 6,552 trilhões, acima 
dos US$ 4,447 trilhões de 
um ano atrás, de acordo com 
os dados divulgados em con-
junto com o Departamento 
do Tesouro.  A arrecadação 
somou US$ 3.420 trilhões 
em receitas , uma ligeira re-
dução em relação a 2019. 

Para agravar, ainda mais, 
a situação, os totais da dívida 
aumentaram acentuadamen-

te durante a administração de 
Donald Trump, mesmo antes 
da pandemia. Em campanha 
eleitoral em 2016 prometeu 
eliminar completamente a 
dívida em oito anos. Quan-
do assumiu o cargo a dívida 
estava em torno de US $14,4 
trilhões e agora em US$ 21 
trilhões.

O déficit - que é a lacuna 
entre os gastos do governo 
e a receita tributária - mos-
tra o aumento dramático 
nos gastos que o gover-
no dos EUA aprovou para 
conter as consequências da 
pandemia no início deste 
ano. “A maior parte do au-
mento do déficit em relação 
ao ano passado é resultado 
de gastos mais altos como 
resultado de alívio cobiço-
so”, disse Marc Goldwein, 
especialista em orçamento 
do Comitê para um Orça-
mento Federal Responsá-
vel, que defende a redução 
do déficit, apurou o jornal 
Washington Post.

Mais ajuda

Os novos números apare-
cem no momento em que a 
Casa Branca e a presidente 
da Câmara, Nancy Pelosi 
(D-Calif.), estão travando 
negociações sobre outra ro-
dada de alívio econômico, 
que poderia incluir outros 
cerca de US$ 2 trilhões em 
ajuda. Gastos como esse po-
dem aumentar ainda mais 
o déficit orçamentário do 
governo. Especialistas eco-
nômicos de todo o espectro 
político, incluindo o presi-
dente do Federal Reserve 
(Fed), Jerome H. Powell , 
disseram que a assistência 
é necessária para evitar que 
a recuperação econômica 
diminua e impedir que mi-
lhões de caindo na pobreza. 
As empresas aceleraram o 
ritmo de demissões nas últi-
mas semanas, principalmen-
te em empresas relacionadas 
a viagens.

Acontece que vários le-
gisladores republicanos se 
irritaram com a onda de 
gastos federais em resposta 

à pandemia, e o déficit cres-
cente pode alimentar sua re-
lutância em autorizar alívio 
adicional. Os conservadores 
alarmados com o déficit 
também podem pressionar 
fortemente por sua redução 
caso o candidato democra-
ta à presidência, Joe Biden, 
ganhe a eleição, preparando 
o cenário para um renasci-
mento das ferozes batalhas 
orçamentárias que caracte-
rizaram grande parte do go-
verno Obama.

O governo dos EUA tra-
dicionalmente administra 
algum tipo de déficit or-
çamentário financiado por 
impostos e emissão dívi-
das, sendo estas últimas 
beneficiadas por taxas de 
juros baixas, o que torn re-
lativamente barato emitir 
dívidas. 

Em março e abril, o Con-
gresso aprovou cerca de US$ 
3 trilhões em programas de 
gastos em resposta à pande-
mia. Isso incluiu centenas de 
bilhões de dólares em ajuda 
para desempregados e pe-
quenas empresas, bem como 
cheques de estímulo de US$ 
1.200 para milhões de norte-
americanos. A economia 
entrou em forte recessão 
no início deste ano, quando 
muitas empresas fecharam e 
enviaram trabalhadores para 
casa por causa do surto do 
vírus.

O desequilíbrio de gas-
tos do governo disparou em 
abril e junho, à medida que 
os esforços governamentais 
de ajuda ao coronavírus fo-
ram implementados e a eco-
nomia entrou em colapso. 
Isso porque a diferença entre 
os gastos federais e a receita 
tributária arrecadada cresceu 
a níveis sem precedentes. O 
déficit mensal saltou para 
US $ 738 bilhões apenas em 
abril , o que foi um recorde 
até que o déficit mensal de 
junho chegou a US $ 864 bi-
lhões . O déficit de junho foi 
maior do que todo o déficit 
de 12 meses em 2018.

Os gastos dispararam 
entre as agências governa-
mentais este ano. O Depar-

tamento de Educação, por 
exemplo, gastou 96% a mais 
do que no ano fiscal anterior, 
enquanto a Small Business 
Administration gastou cerca 
de US$ 600 bilhões a mais 
do que nos anos anteriores 
devido à implementação do 
Programa de Proteção do 
Cheque de Pagamento para 
pequenas empresas afetadas 
pelo vírus.

Segundo apurou o Wa-
shington Post, apesar do 
aumento do déficit, eco-
nomistas e legisladores de 
ambos os lados do corredor 
político clamam por mais 
gastos do governo. A taxa de 
desemprego caiu de 14,7% 
em abril para 7,9% em se-
tembro, mas dezenas de mi-
lhões de norte-americanos 
continuam desempregados 
e os pedidos de subsídio de 
desemprego aumentaram. 
Um benefício federal para 
milhões de desempregados 
expirou, e os economistas 
alertam que a recuperação 
pode ser estagnada ou re-
vertida com o encerramento 
prematuro dos programas de 
ajuda do governo.

É bom lembrar que o fra-
casso dosEUA em estimu-
larem a economia de forma 
adequada ajudou a levar a 
uma recuperação morna da 
Grande Recessão, e os legis-
ladores devem evitar cometer 
o mesmo erro novamente, 
disse Angela Hanks, vice-
diretora executiva do Groun-
dwork Collaborative, um 
grupo de esquerda. O Con-
gresso ainda precisa aprovar 
mais gastos para evitar que as 
pessoas passem fome ou per-
cam suas casas, disse ela.

“Empilhados com per-
guntas sobre a dívida, in-
vestimentos significativos 
para melhorar a vida das 
pessoas devem vencer todas 
as vezes”, disse Hanks. “O 
investimento maciço agora 
ajudará no crescimento da 
economia em geral e, se bus-
carmos a austeridade, as pes-
soas sofrerão e teremos uma 
recuperação mais lenta e do-
lorosa em todas as áreas”.

Trabalho temporário deve gerar 400 mil vagas neste trimestre
Levantamento preparado 

pela Associação Brasilei-
ra do Trabalho Temporário 
(Asserttem), conclui que 
neste último trimestre do 
ano deve gerar mais de 400 
mil vagas de trabalho de ca-
ráter temporário. A informa-
ção foi divulgada nesta últi-
ma sexta-feira.

O presidente da associa-
ção, Marcos de Abreu, afir-
ma que no mês de outubro 

o setor da indústria ainda 
deve puxar as contratações 
para suprir a alta deman-
da do mercado. Os princi-
pais segmentos que buscam 
reforços de trabalhadores 
temporários são: alimentos, 
farmacêutico, embalagens, 
metalurgia, mineração, au-
tomobilístico e agronegócio.

Já nos meses de novem-
bro e dezembro, Abreu re-
força que o destaque será o 

comércio, seguido pelo setor 
de serviços para pessoas fí-
sicas. “Com a proximidade 
do Natal, o comércio abrirá 
muitas vagas temporárias. 
Assim, quem está desem-
pregado deve ficar atento a 
essas oportunidades que vão 
surgir”.

 De acordo com ele, por 
meio do trabalho temporá-
rio, o trabalhador pode ad-
quirir mais conhecimentos 

e ter novas experiências no 
mercado, o que potenciali-
za sua recolocação em uma 
eventual vaga permanente. 
“Neste período de pandemia, 
estimamos que 20% dos tra-
balhadores temporários se-
rão efetivados. É um número 
bastante expressivo”, frisa 
o presidente da Associação. 
Em setembro, as atividades 
temporárias abriram 186.940 
novas vagas. 

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE REGISTRO DE CHAPA
PARA CONCORRER A ELEIÇÃO SINDICAL DO SINDIPROVENTER

NO TRIÊNIO 2020/2023.
Comunicamos que a Diretoria em exercício do Sindicato dos Propagandistas,
Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos
do Município de Teresópolis, RJ - SINDIPROVENTER, CNPJ nº 14.856.063/
0001-59, Certidão Sindical nº 46666.000421/2012-50 com sede na Av
Lúcio Meira nº 330 Sala 105, Teresópolis/RJ, Várzea, CEP 25953-001,
registrou no dia 16/10/2020 em Assembleia Geral Ordinária realizada em
sua sede conforme Edital publicado na página nº 07 do Jornal MONITOR
MERCANTIL nº 28.723 do dia 02/10/2020, a candidatura da chapa
denominada CHAPA 1 SITUAÇÃO para concorrer à reeleição no pleito que
ocorrerá no dia 27 de outubro de 2020 das 09:00hs às 15:00hs, para
mandato sindical que se inicia em 16/12/2020 até 16/12/2023, com urnas
lacradas e numeradas na sede do Sindiproventer (endereço acima) e em
urnas itinerantes no mesmo dia, hora e condições nas cidades de Nova
Friburgo/RJ sito a Rua General Osório nº 4, Térreo – Centro, Petrópolis/RJ
sito a Rua 16 de Março nº 190 – Centro, São Gonçalo/RJ sito à Rua Aluízio
Neiva nº 227 - Centro e em Nova Iguaçu/RJ sito à Travessa Iboty nº 30/
201 - Centro. A CHAPA 1 SITUAÇÂO fica assim composta: Diretor
Presidente Tiago Portella Scofano. Diretor Vice-Presidente Marcelo
Cremonez Soares. Diretor Secretário Luiz Cláudio Pereira. Diretor
Secretário Suplente Diego de Almeida Soto. Diretor Tesoureiro Marcelo
Tavares Bahia. Diretora Tesoureira Suplente Bianca Emygdio de Castro
Cogliatti. Diretor Social Paulo Sérgio Almeida Milagres. Diretor Social Suplente
Ronaldo Martins Lacerda. Diretora Social Suplente Sayonara de Menezes
Pontes, brasileira. Diretor Social Suplente Vagner de Aguiar Araújo. Diretor
de Relações Públicas Antonio Ribeiro Neto. Diretor de Relações Públicas
Suplente Renan Villar da Silva. Diretora de Patrimônio Gilceane Xavier de
Oliveira. Diretor de Patrimônio Suplente Leonardo Albuquerque de Andrade.
Diretores Titulares do Conselho Fiscal Jackson da Silva Pinto, Gustavo
Alves da Costa Gouvea e Ederson Gonçalves de Azevedo. Diretores
Suplentes do Conselho Fiscal Edson Felipe Rodrigues Pimentel, Marcelo
Cunha Barbosa e Alexandre Azevedo Tavares Ferreira. Comunicamos
também que fica estipulado o prazo de 07 (sete) dias corridos a
partir da publicação deste Edital, para que possíveis chapas
concorrentes queiram se candidatar. Em virtude das restrições
impostas pela pandemia do COVID. as inscrições de chapas
concorrentes poderão ser feitas por e-mail no endereço
eletrônico lula.spvt@hotmail.com, contendo nome completo com cargo
pretendido de toda a diretoria titular/suplente e do conselho fiscal titular/
suplente, números do CPF, RG, PIS, CTPS, endereço de residência, tempo
de profissão, nome e endereço completo da empregadora, comprovante
das últimas seis contribuições pagas, nome dos indicados para compor a
CSE e dos fiscais de urnas e declaração por escrito que exerce a profissão
dentro da base territorial sindical. Teresópolis, 17 de outubro de 2020.
Luiz Cláudio Pereira – Diretor Presidente – CPF 794.530.407-97.

QUEIROZ GALVÃO TECNOLOGIA EM DEFESA E SEGURANÇA LTDA.
CNPJ/ME nº 13.259.186/0001-40 - NIRE 33.2.1080933-4

ARS realizada em 20/07/20. 1) Data, Hora e Local: No dia 20/07/20, às 
11h, reuniram-se as sócias da Queiroz Galvão Tecnologia em Defesa e 
Segurança Ltda., com sede na R. da Assembléia, 10, 40º, sl. 4014, Centro/
RJ (“Sociedade”). 2) Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do art. 1.072, § 2º do Código Civil e art. 13, § único do Contrato 
Social, por estarem presentes à reunião as sócias representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, a saber: A) Queiroz Galvão Naval S.A., pes-
soa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.831.251/0001-10, com 
atos constitutivos registrados na JUCERJA sob o NIRE nº 333.003.0690-1, e 
sede na R. Santa Luzia, 651, 4º - parte - Centro/RJ; e B) CQG Construções 
Offshore S.A., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 13.079.781/0001-
01, com atos constitutivos registrados na JUCERGS, NIRE nº 43300053580, 
e sede na Av. Honório Bicalho, 11, Rio Grande, RS; Ambas representadas 
por seus Diretores, Ernesto Escóssia Araújo Camarço, brasileiro, divorcia-
do, engenheiro civil, RG nº 90013002169, SSP/CE, CPF nº 549.036.963-91, 
com endereço profissional na R. Santa Luzia, 651, 6º, Centro/RJ; e Francis-
co de Souza Neto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG M2881035, 
SSP/MG, CPF nº 560.287.096-20, com endereço na R. Santa Luzia, 651, 
6º, Centro/RJ. 3) Mesa: Presidência: Ernesto Escóssia Araújo Camarço; e 
Secretário: Francisco de Souza Neto. 4) Ordem do Dia: Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs. da Sociedade dos 
exercícios findos em 31/12/18; e 31/12/19. 5) Publicações do Relatório 
da Administração, DFs. e Relatório da Auditoria: DOERJ e no Monitor 
Mercantil, ambas do dia 11/04/19 e 23/06/20. 6) Deliberações: Apreciadas 
as matérias, as sócias, por unanimidade, resolveram: a) Considerar sanada 
a inobservância do prazo previsto no art. 1.078, § 1º da Lei 10.406/02; b) 
Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as DFs. 
relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/18; e 31/12/19, não havendo 
resultados a serem distribuídos em virtude do prejuízo apurado nos respec-
tivos exercícios; e c) Aprovar a lavratura sumariada da Ata, determinando 
o arquivamento na Sociedade, depois de rubricados pela mesa, dos docu-
mentos que interessam à Assembleia realizada. 7) Encerramento e Data: 
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada. RJ, 20/07/20. 
Ernesto Escóssia Araújo Camarço - Presidente; Francisco de Souza Neto - 
Secretário. Queiroz Galvão Naval S.A.; Ernesto Escóssia Araújo Camarço; 
Francisco de Souza Neto; CQG Construções Offshore S.A. JUCERJA em 
07/10/20 sob o nº 3947295. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.



n Monitor Mercantil 4 Negócios & Empresas

VINHOS
ETC.
Míriam Aguiar

Sábado, domingo e segunda-feira, 17, 18 e 19 de outubro de 2020

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, estabelecida
na Avenida Erasmo Braga nº 227 – Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro
– RJ., tel. (21) 2533-7978, www.machadoleiloes.com.br,  faz saber
que, devidamente autorizada pela fiduciária/credora CONSTRUTORA
SANTA ISABEL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/0001-
48, venderá em primeiro público leilão presencial, no dia 29/10/2020,
com início às 13:00 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 –
Centro /RJ., o imóvel identificado como Apartamento 204 do edifício
situado na Rua Alfredo Lopes de Souza, 25, antes Rua Projetada 46
do PAL 48249, na Freguesia de Jacarepaguá, com direito a 1 vaga
de garagem descoberta indistintamente situada no pavimento de
acesso e correspondentes frações ideais de 111.34/16355,36 para
o apartamento e de 27,48/16355,36 para a vaga de garagem, tendo
o terreno as medidas, características e confrontações constantes
da matrícula nº 422495 do 9º Ofício de Registro de Imóveis, conforme
previsto na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova redação dada
pela Lei nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada com as cláusulas
do Contrato de Compra e Venda, de financiamento imobiliário, de
alienação fiduciária em garantia e outros pactos, (R-12), do RGI,
lavrada em 17/03/2017, para garantia da dívida regendo-se o contrato
pelas demais cláusulas e condições constantes do título, venda
essa que se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida,
vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não
foram pagos pelos fiduciantes/devedores MARCIO JOSE ALVES DE
ALMEIDA, CPF Nº. 037.504.687-96 e JANAINA CONRADO DA SILVA,
CPF Nº. 081.030.867-38, nos termos do supra referido contrato, tendo
eles sido previamente constituídos em mora, não a emendaram e,
em consequência, consolidada a plena propriedade em nome da
fiduciária/credora, consoante ato AV-16 da matrícula 422495 do 9º
Ofício do Registro de Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais
der, desde que igual ou superior ao valor de R$ 781.452,16
(setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois
reais e dezesseis centavos), mais débitos de IPTU (Inscrição
Imobiliária nº 3.376.017-4) dos exercícios de 2018 e 201, as cotas
01 a 09 do exercício de 2020 no valor total de R$ 2.537,05, débito
condominial no valor de R$ 700,64, da cota condominial vencida em
05/10/2020, e demais encargos em atraso a serem informados no
ato da praça, valor aquele fixado nos termos do contrato acima referido
e devidamente atualizado na forma do inciso VI do art. 24 da Lei nº
9.514/1997, de acordo com a variação do IGP-M/FGV. Ficam cientes
os interessados de que a arrematação far-se-á mediante o
pagamento imediato pelo arrematante do lanço vencedor, acrescido
de 5% de comissão à Leiloeira incidentes sobre o valor da
arrematação, e sub-rogação nos encargos em aberto. Caso o imóvel
objeto do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo, na forma do art. 30
da Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima identificados, e seus
procuradores, Sr. PEDRO PAULO DE ALMEIDA, CPF nº 073.719.247-
03 e Sra. MARLENE FRANCISCA CONRADO DA SILVA, CPF nº
298.585.267-68, ficam desde já cientificados do dia, hora e local de
realização do presente leilão, caso não sejam pessoalmente
localizados quando da tentativa de entrega de notificação pessoal e
eletrônico que lhe serão dirigidas para ciência dos Atos. Na forma do
artigo 27, parágrafo 2º.-B da Lei nº 9514/97, incluído pela Lei nº 13.465/
2017, até a data do segundo leilão, é assegurado aos devedores
fiduciantes o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço
ao valor total da dívida, somado todos os encargos e despesas de
que trata o parágrafo 2º daquele artigo, aos valores correspondentes
ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o
caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária
no patrimônio do credor fiduciário, e as despesas inerentes ao
procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, aos
devedores fiduciantes o pagamento dos encargos tributários  e
despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata
aquele parágrafo, inclusive custas e emolumentos previstos. E caso
não haja licitantes fica desde já designado o dia 18/11/2020, no
mesmo horário e local, para realização do segundo público leilão. A
Leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como
apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora,
proceder os atos necessários à formalização da arrematação. RJ,
14 de outubro de 2020. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.

ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS
Grupo Bradesco Seguros

CNPJ nº 33.151.291/0001-78 - NIRE 33.300.284.958
Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.4.2020. 
Data, Hora e Local: Em 30.4.2020, às 16h50, na sede social, Avenida 
Rio de Janeiro, 555, 20º andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. 
Mesa: Presidente: Saint’Clair Pereira Lima; Secretário: Vinicius Marinho 
da Cruz. Quorum de Instalação: Totalidade do capital social. Presença 
Legal: Administrador da Sociedade e representante da empresa KPMG 
Auditores Independentes. Publicações Prévias: Os documentos de 
que trata o artigo 133 da lei nº 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da 
Administração e dos Auditores Independentes, o Parecer dos Atuários 
Auditores Independentes e as Demonstrações Contábeis relativos ao 
exercício social findo em 31.12.2019, foram publicados em 28.2.2020 
nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, páginas 78 
a 83, e “Monitor Mercantil”, páginas 36 a 40. Edital de Convocação: 
Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º 
do artigo 124 da lei nº 6.404/76. Deliberação: 1) tomaram as contas dos 
Administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis 
relativas ao exercício social findo em 31.12.2019, incluindo a absorção de 
parte do prejuízo acumulado com a utilização do resultado do exercício de 
2019 no valor de R$32.735.923,25, de acordo com o disposto no “caput” 
do artigo 189 da lei nº 6.404/76; 2) registraram o pedido de renúncia, 
ao cargo de Diretor Gerente da Sociedade, formulado pelo senhor Curt 
Cortese Zimmermann, em carta desta data (30.4.2020), cuja transcrição foi 
dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade, para todos os 
fins de direito, consignando-se, nesta oportunidade, agradecimentos pelos 
serviços prestados; 3) elegeram, para o cargo de Diretor da Sociedade, 
o senhor Pedro Bosquiero Junior, brasileiro, solteiro, administrador de 
empresas, RG 14.498.539-1/SSP-SP, CPF 066.651.518/24, com domicílio 
na Avenida Alphaville, 779, 18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, 
Barueri, SP, CEP 06472-900. O diretor eleito: a) terá mandato coincidente 
com o dos demais membros da Diretoria, até 29.3.2021, estendendo-se 
até a posse dos Diretores que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária 
que se realizar no ano de 2021; b) preenche as condições previstas na 
Resolução CNSP nº 330, de 9.12.2015, da Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, e arguivou na sede da Sociedade declaração, sob 
as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração de 
sociedade mercantil em virtude de condenação criminal. Em consequência, 
a Diretoria da Sociedade fica assim composta: Diretor Geral: Ney Ferraz 
Dias, brasileiro, casado, securitário, RG 58.055.565-3/SSP-SP, CPF 
813.465.577/72, com domicílio na Avenida Rio de Janeiro, 555, 20º andar, 
Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Diretores Gerentes: Ivan Luiz 
Gontijo Júnior, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 44.902, CPF 
770.025.397/87; Américo Pinto Gomes, brasileiro, casado, securitário, 
RG 1.346.098-ES/SSP-ES, CPF 749.510.847/91; Diretores: Saint’Clair 
Pereira Lima, brasileiro, divorciado, atuário, RG 08.160.742-6/IFP-RJ, 
CPF 038.025.307/05, com domicílio na Avenida Rio de Janeiro, 555, 20º 
andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Pedro Bosquiero Junior, 
brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 14.498.539-1/SSP-
SP, CPF 066.651.518/24; Gedson Oliveira Santos, brasileiro, casado, 
securitário, RG 63.978.640-6/SSP-SP, CPF 261.708.518/05; e Vinicius 
Marinho da Cruz, brasileiro, casado, securitário, RG 50.942.449-1/SSP-
SP, CPF 074.063.487-97, todos com domicílio na Avenida Alphaville, 779, 
18º andar, parte, Empresarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; 
3) fixaram o valor mensal de R$1.000,00 (mil reais) para remuneração 
do diretor eleito, enquanto permanecer no exercício de suas funções 
na Sociedade; 4) designaram, perante à Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP, os Diretores responsáveis, conforme segue: • o senhor 
Gedson Oliveira Santos, em substituição ao Saint’Clair Pereira Lima, 
pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, que trata dos 
crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; • o senhor 
Saint’Clair Pereira Lima, em substituição ao senhor Ney Ferraz Dias, 
pela Area Técnica de Seguros; pelos registros de apólices e endossos 
emitidos e dos cosseguros aceitos; e como Diretor de Relações com a 
SUSEP; 5) ratificaram, perante à Superintendência de Seguros Privados 
- SUSEP, as demais designações de Diretor: • Gedson Oliveira Santos, 
responsável pela implementação de controles internos das atividades da 
Sociedade; e pelos controles internos específicos para a prevenção contra 
fraudes; • Vinicius Marinho da Cruz, responsável pelo acompanhamento, 
supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; 
e responsável administrativo-Financeiro; • Ney Ferraz Dias, responsável 
pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos 
serviços por eles prestados. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as 
deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por 
não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente 
Ata, sendo aprovada por todos os presentes e assinada, inclusive pela 
representante da empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 
1SP224130/O-0, senhora Érika Carvalho Ramos. aa) Presidente: Saint’Clair 
Pereira Lima; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz; Administrador: Vinicius 
Marinho da Cruz; Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por 
seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior e Ismael Ferraz; 
Auditora: Érika Carvalho Ramos. Declaração: Declaramos para os devidos 
fins que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio e que 
são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Presidente: 
Saint’Clair Pereira Lima; Secretário: Vinicius Marinho da Cruz. Certidão - 
Jucerja - Certifico o arquivamento em 09/10/2020 sob o nº 00003948623.

As grandes estrelas do  
centro-norte espanhol

Neste quarto artigo sobre a importante vitivinicultu-
ra espanhola, com foco nas Denominações de Origem 
do norte, vamos falar de duas poderosas regiões, que se 
encontram relativamente próximas, mas com perfis bem 
particulares e muito representativos do que há de melhor 
no país. Ribera del Duero fica no sudeste da região Cas-
tilla y Lyon, a 150km norte de Madrid, na parte alta do 
rio Duero. Os vinhedos se estendem de oeste a leste, entre 
Vallladolid e Soria. Essa área do centro-norte espanhol, 
com altitude entre 750 e 850m, tem temperaturas que va-
riam de -20ºC a +40ºC. Combina o perfil mediterrâneo do 
clima (conferido pela latitude) com uma forte continenta-
lidade, que acentua o rigor do inverno e do verão.

Ali as referências à existência de vitivinicultura tam-
bém remontam à colonização romana há mais de 2 mil 
anos. No séc. XVI, o comércio de vinhos já era a prin-
cipal atividade econômica da região, tendo a cepa Tinta 
del Pais ou Tinto Fino (nomes locais para a Tempranillo) 
no centro de sua produção. Cerca de 90% dos vinhedos 
são desta uva, e os vinhos tintos da D.O. Ribera del Due-
ro devem ter um mínimo de 75% da Tinto Fino em sua 
composição, podendo ser complementado pela Garnacha 
e pelas cepas francesas, ou melhor, bordalesas, Cabernet 
Sauvignon, Merlot e Malbec. Isso nos remete ao ano de 
1864, quando a Bodega Vega Sicília plantou vinhas bor-
dalesas em seu terreno, incorporando métodos de elabora-
ção franceses à sua produção. Dessa inovação surgiu um 
vinho de excepcional qualidade, que se tornou lendário, 
projetando a Ribera del Duero como uma referência da 
vitivinicultura espanhola e a bodega Vega Sicília como 
produtora de alguns dos melhores vinhos do mundo.

Predominam solos calcário-arenosos com sedimentos 
de argila e cascalho. A Tempranillo, de brotação levemen-
te tardia e maturação precoce, sobrevive aos rigores do 
inverno e amadurece adequadamente na região. O perfil 
tradicional é de vinhos potentes, de boa acidez e longa 
guarda, com passagem por madeira. Os novos tempos da 
enologia chegaram lá também, resultando numa variação 
entre vinhos mais jovens e ricos em frutas vermelhas para 
o cotidiano e vinhos mais longevos com elegância e com-
plexidade. Produz-se bons rosados da Garnacha, às vezes 
em corte com a branca Albillo.

A outra região nobre, cujo nome é quase uma marca 
do vinho espanhol, é La Rioja. Mais a norte da Ribera 
del Duero e em direção ao nordeste espanhol, a Rioja 
fica ao longo das duas margens do Rio Ebro e também 
envolve uma confluência de dois climas, neste caso, o 
mediterrâneo e o oceânico, em função da proximidade da 
Serra Cantábrica a norte, que funciona como um mode-
rador das temperaturas e protetor dos ventos úmidos do 
norte. A Rioja foi a primeira comarca espanhola a criar 
um Conselho Regulatório de D.O. em 1925 e também a 
passar para a restrita categoria de DOCa (Denominación 
de Origen Calificada). Vitivinicultura antiga, cultivada 
em monastérios na Idade Média, ganhou reconhecimento 
especialmente quando algumas bodegas, hoje centenárias 
(destaque para Marquês de Murrieta), se instalaram ali, 
na metade do século XIX, imprimindo uma qualidade di-
ferenciada aos vinhos, que ganharam força no mercado 
internacional quando a Filoxera atingiu outros países em 
primeiro lugar.

A região está dividida em três subáreas: Rioja Alta, 
Rioja Baja e Rioja Alavesa. A Rioja Alta ocupa a porção 
mais ocidental, de maior altitude e influência atlântica. 
Seus solos aluviais, com presença de calcário e argila rica 
em ferro, dão origem a vinhos da Tempranillo mais aus-
teros, com taninos marcados e grande personalidade. A 
Rioja Alavesa tem superfície menor e está a norte do Rio 
Ebro, nas proximidades da Serra Cantábrica, onde clima e 
solos argilo-calcários dão origem a vinhos mais elegantes 
da Tempranillo. Trata-se de uma área com produções me-
nores, focadas em qualidade. A Rioja Baja ocupa a porção 
leste, com maior superfície, menor altitude e um clima 
mais mediterrâneo, com predomínio de um solo de argila 
ferruginosa. Ali a Garnacha tinta é a protagonista de vi-
nhos tintos mais encorpados, mas de menor complexida-
de. Os cortes podem ser compostos por pequenas percen-
tagens da Mazuelo (Carignan) e da Graciano.

Os vinhos brancos são menos presentes, feitos espe-
cialmente da cepa Viura, às vezes complementados pela 
Malvasia e Garnacha branca. Uma característica mui-
to associada à Rioja é a madeira no processo de crianza 
(maturação) dos vinhos. Crianza, Reserva e Gran Reserva 
são denominações que valem para toda a Espanha, mas 
que contam com períodos específicos para a Rioja. O per-
fil amadeirado, às vezes excessivo, vem crescentemente 
dando lugar a um uso mais regrado, que denote o espírito 
do terroir e garanta o status emblemático dos vinhos desta 
região.

Ainda há vagas para o Passaporte França Online com 
início em outubro, certificado pela Cafa Formations, de 
Bordeaux e ministrado por Míriam Aguiar: maguiarvi-
nhos@gmail.com – miriamaguiar.com.br/blog – Insta-
gram: @miriamaguiar.vinhos

Falta de cerveja nos supermercados  
é a mais alta em dois anos

Estudo desenvolvido pela 
Neogrid, o índice de ruptu-
ra, que mede a falta de pro-
dutos nos supermercados 
brasileiros, encerrou agosto 
com 12,08%. Em março, 
no início da quarentena, o 
índice era 11,41% e chegou 
a 12,57% em maio e desde 
então só vem caindo.

“A tendência é que isso 
vá se normalizando, mas os 
números ainda apontam que 
os índices são altos”, explica 
Robson Munhoz, vice-pre-
sidente Latina America, da 
Neogrid.

Segundo ele, “é importante 
que a indústria e o varejo este-
jam compartilhando informa-

ções para que os desafios não 
sejam ainda maiores na cadeia 
de abastecimento. Senão nin-
guém ganha o jogo”.

O estudo também chama 
atenção para um dos itens 
mais apreciados pelos brasi-
leiros, a cerveja. A ausência 
de algumas marcas nas pra-
teleiras já foi notada pelos 
consumidores. O índice de 
ruptura que em 2019 era de 
cerca de 10%, neste ano che-
gou a 16%, segundo o moni-
toramento da Neogrid.

De acordo com Robson 
Munhoz, a explicação para 
a alta ruptura da cerveja está 
na cadeia produtiva, mais 
especificamente, no forneci-

mento de vidro e lata para a 
confecção das embalagens. 
“Não estamos falando em 
desabastecimento. Há falta 

de algumas marcas. Se falta 
embalagem não se tem como 
produzir e vender cerveja no 
mercado”, comenta.

E-commerce e delivery puxam alta  
de 15,4% no consumo de embalagens

A Associação Brasilei-
ra do Papelão Ondulado 
(ABPO) informou que de 
junho a setembro desse ano 
o setor se recuperou e as 
vendas de chapas de pape-
lão ondulado aumentaram 
15,4% em relação ao mes-
mo período do ano passado. 
Já no segundo trimestre, o 
setor de papelão registrou 
queda de 3,2%  em compa-
ração com o mesmo perío-
do de 2019, depois de alta 
de 7,5% nos primeiros três 
meses de 2020.

O aumento das vendas 
pressionou a capacidade dos 
fabricantes. De acordo com 
a ABPO, os prazos de entre-
ga, que ficavam entre 7 e 30 
dias, agora, se estendem por 
mais de um mês. Junto com 
o aumento do consumo de 
embalagens, houve, segundo 
a associação, uma redução 
da coleta seletiva em di-

versas partes do país, o que 
também elevou os preços do 
material.

O reflexo dos hábitos de 
consumo foi percebido tam-
bém na geração de resídu-
os. Segundo a Associação 
Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe), nos pri-
meiros meses da quarentena 
foi registrada uma queda da 
produção de lixo de 6% em 
abril e de 9% em maio. Em 
junho, houve um ligeiro au-
mento (2%) dos resíduos em 
geral e de 30% no descarte 
de materiais recicláveis. Se-
gundo o presidente da Abrel-
pe, Carlos Silva Filho, esse 
padrão tem se mantido, com 
um aumento de cerca de 
30% no volume de material 
reciclável descartado.

O crescimento muito 
maior na utilização de mate-
riais como plásticos e pape-

lão está ligado, na avaliação 
da Abrelpe, ao maior uso de 
embalagens no comércio on-
line. Filho avalia, inclusive, 
que esse novo padrão pode 
continuar nos próximos 
meses. “O que nós estamos 
observando é que esse novo 
padrão de consumo, que é 
baseado no comércio online 
e em entrega de alimentos 
pré-prontos tem permaneci-
do. Então, acreditamos que 
isso pode assim ser uma 
constante”, disse.

Entretanto, devido ao fe-
chamento de diversas uni-
dades de triagem, em função 
das medidas de contenção 
do coronavírus, a reciclagem 
não foi capaz de absorver 
esse aumento do volume de 
materiais descartados nos 
primeiros meses de alta. 
Isso só começou a ser pos-
sível agora, com a retomada 
que, inclusive, aproveita, de 

acordo com Silva Filho, uma 
parte do potencial das cen-
trais de reciclagem que não 
estava sendo utilizado antes 
da pandemia. “O que nós tí-
nhamos de informação antes 
da pandemia é que esse setor 
da reciclagem estava ope-
rando de uma maneira ocio-
sa”, diz.

Apesar disso, caso o au-
mento do volume de mate-
riais recicláveis no lixo das 
grandes cidades se mante-
nha, o presidente da Abrelpe 
afirma que pode ser neces-
sário investir mais no setor. 
“Perdurando essa situação 
de que haja um maior vo-
lume de recicláveis nos re-
síduos sólidos urbano nós 
precisamos de maiores in-
vestimentos no parque de re-
ciclagem e de descentralizar 
esse parque, que ainda está 
muito concentrado nas regi-
ões Sul e Sudeste”.



Pix, Open Banking,  
Cadastro Positivo e LGPD

Após décadas de lamentações diante da escassez de da-
dos para a realização de uma análise de risco de crédito 
com maior precisão, capaz de viabilizar o desenvolvimento 
de políticas mais justas e adequadas a cada perfil de to-
mador, a indústria financeira já começou a experimentar 
exatamente a outra face desta moeda, que é a abundância 
de informações. E estamos apenas no começo!

Embora esta seja uma notícia positiva, perduram ainda, 
dúvidas, sobre a real capacidade das estruturas e estratégias 
atuais de análise de risco para lidar com esta profusão de 
possíveis insights.

Fato é que, ao longo dos meses de 2021, se formará 
uma verdadeira engrenagem fornecedora de informações. 
Somando-se a isso, os denominados dados alternativos, 
ou seja, os instrumentos e legislações recém-criadas, 
como os pagamentos instantâneos (Pix), o Open Banking, 
o Cadastro Positivo e da Lei Geral de Proteção e Dados 
(LGPD). Pois bem, cada um a seu modo contribuirá para 
que as instituições financeiras, e até de outros mercados, 
saibam, cada vez mais, inúmeros detalhes pessoais sobre 
os consumidores contumazes e também a respeito daqueles 
chamados de “invisíveis”, por não manterem um relaciona-
mento formal com bancos.

Os dados alternativos (ou dados não estruturados) já 
são uma realidade que muitos players testaram e implan-
taram. Para acessá-los, precisamos do uso intensivo de 
IA, Big Data e Machine Learning que são fortes aliados 
às informações tradicionais e aperfeiçoaram, drastica-
mente, o conhecimento que temos sobre cada cliente ou 
indivíduo.

O Pix, por sua vez, promete incluir milhões de pessoas 
cujo comportamento com o dinheiro é completamente 
desconhecido dos bureaus e dos sistemas de crédito. O 
Open Banking, por sua vez, oferecerá a possibilidade de 
compartilhamento de informações de uma forma sem prec-
edentes. Enquanto isso, o Cadastro Positivo seguirá engor-
dando o seu banco de dados para ir além dos alertas sobre 
dívidas não pagas pelas pessoas.

Amarrando tudo isso, a LGPD garantirá a segurança de 
que não haverá abusos no uso destas informações.  Todo 
esse combo poderá contar com o suporte de tecnologias 
emergentes e disruptivas como Big Data, Machine Learn-
ing, Inteligência Artificial e outras, para o desenvolvim-
ento de modelagens de análises preditivas muito mais com-
plexas e profundas do que as atuais.

O sistema financeiro, no entanto, ainda tem pela frente 
desafios imensos antes da completa adesão a essa prom-
issora cadeia, pois persiste uma grande interrogação em 
torno de como estruturar essa profusão de dados e abarcar 
todo esse contingente de potenciais novos consumidores 
que estavam fora do sistema bancário de maneira adequada 
à estratégia de cada negócio.

Ora, sem dúvida que essa abundância de dados, 
de diversas fontes, exigirá uma nova estruturação de 
captação e análise. E quem for mais eficiente e sou-
ber aproveitar esta nova realidade para entender os 
cenários e desenvolver produtos e serviços adaptados 
para cada perfil de cliente, certamente levará vanta-
gem sobre aqueles que apenas enxergarem uma enx-
urrada de informações passando pelos seus bancos de 
dados de forma desordenada.

Fato é que as empresas devem se preparar desde já 
para essa nova realidade que, mais cedo ou mais tarde, 
deverá intensificar uma segmentação no atendimento, 
colocando um fim definitivo na exclusividade de de-
cisão baseada nos produtos oferecidos pelos bureaus de 
crédito.

Em contrapartida, fica a torcida para que a soma entre 
o maior volume de informações e a análise mais quali-
ficada resultem em menores taxas, maiores índices de 
concessão de crédito e, consequentemente, no aumento 
do consumo que leva à elevação da produção e geração 
de empregos.

Enfim, um pacote que faz a roda da economia girar.

q Breno Costa
Diretor de Produtos e Sucesso do Clientes da Neurotech.
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GlobalYeast JV Co Brasil S.A. 
CNPJ: 19.687.271/0001-95 

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 - Em Milhares de Reais Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 2018 - Em Milhares de Reais Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2019 e 2018 - Em Milhares de Reais
Ativo 2019 2018
Circulante 1.842 435
Caixa e equivalentes de caixa 1.813 411
Impostos a recuperar 29 24

Não circulante 2.322 4.300
Investimentos 2.321 4.296
Imobilizado 1 4

Total do ativo 4.164 4.735
Passivo
Circulante 31 29
Fornecedores 2 -
Partes relacionadas 28 29
Obrigações tributárias a recolher 1 -

Patrimônio líquido 4.133 4.706
Capital social 1.454 1.349
Reserva de capital 10.887 9.592
Outros resultados abrangentes 597 357
Prejuízos acumulados (8.805) (6.592)

Total do passivo e patrimônio líquido 4.164 4.735

2019 2018
Despesas operacionais

Gerais e administrativas (21) (31)
Outras receitas - 58
Resultado da equivalência patrimonial (2.215) (1.975)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras (2.236) (1.948)
Despesas financeiras (2) (4)
Receitas financeiras 25 29

Prejuízo do exercício (2.213) (1.923)

Demonstração do resultado abrangente em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais) 2019 2018

Prejuízo do exercício (2.213) (1.923)
Outros resultados abrangentes a ser reclassificados para
 resultado do exercício em períodos subsequentes 
 Diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras 240 (66)
Resultado abrangente do exercício (1.973) (1.989)

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais 4 54

Prejuízo do exercício (2.213) (1.923)
Ajustes para reconciliar o resultado e o caixa líquido 
gerado pelas atividades operacionais:

Resultado de equivalência patrimonial 2.215 1.975
Depreciação 2 2

Variações nos ativos e passivos operacionais:
Fornecedores 2 (3)

Impostos a recuperar (5) (5)
Outros créditos - (70)

Caixa líquido gerado nas (utilizado nas) atividades 
operacionais 1 (24)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Baixa de ativo imobilizado 1 -
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos 1 -
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Parte relacionada  - (218)
Integralização de capital 1.400 -

Caixa líquido consumido (originado) das atividades de 
financiamento 1.400 (218)

Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa 1.402 (242)
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa

No fim do exercício 1.813 411
No início do exercício 411 653

Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa 1.402 (242)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Ca-
pital 

social

Reser-
vas de 
capital

Transa-
ção de 
Capital

Prej. acu-
mulados

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldo em 31/12/2017 1.349 9.592 423 (4.669) 6.695
Ajuste de conversão 
do exercício - - (66) - (66)
Prejuízo do exercício - - - (1.923) (1.923)

Saldo em 31/12/2018 1.349 9.592 357 (6.592) 4.706
Aumento de capital 105 1.295 - - 1.400
Ajuste de conversão 
do exercício - - 240  - 240
 Prejuízo do exercício - - - (2.213) (2.213)

Saldo em 31/12/2019 1.454 10.887 597 (8.805) 4.133

As demonstrações completas e parecer dos auditores independentes Ernest&Young - Auditores Independentes S.S., sem ressalvas, está disponível na sede da companhia.

Contexto Operacional:  A GlobalYeast JV Co Brasil S.A. concentra seus investimentos  nas sociedades controladas em conjunto GlobalYeast OPCO do  Brasil Tecnologia e 
Comercialização em Fermentação Ltda e Global YeastBelgium NV, detendo de forma direta 10% e 31,98% respectivamente do capital social de cada uma destas sociedades

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS  
EM REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto no 
Instrução Normativa nº 79 do Departamento de Registro Empresarial e Integração 
(“DREI”), às 11 horas do dia 26 de outubro de 2020, a fim de deliberaram sobre 
a modificação da redação do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de forma 
a detalhar e esclarecer as atividades constantes do objeto social da Companhia, 
conforme minuta disponível aos acionistas na sua sede social. Os acionistas, seus 
representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, 
através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, 
sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão à disposição dos 
acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio do e-mail ri@priner.com.
br. Para participação na AGE, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas 
devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário marcado 
para o início da AGE, acompanhada de toda a documentação necessária, conforme 
mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e verificada a documentação 
fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para a sua participação por 
meio da plataforma ora referida. Será necessário que os acionistas apresentem 
documentos para comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para que 
sejam admitidos à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por 
seu representante legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão 
ser representados na AGE por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados 
ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. 

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020. A Diretoria

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam 
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei nº 
6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A. 
(“Companhia”), a participar da AGE a ser realizada no dia 3/11/2020, às 10h, 
por via digital, considerando-se realizada na sede da Companhia, localizada 
na Av. General Justo, 365, salas 602 e 601/parte – Centro, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, viabilizados a participação e voto 
das acionistas via teleconferência e aplicativo Microsoft Teams, que permite 
a identificação de acionistas, registro de manifestações transmissão de 
documentos e apresentações e gravação do conclave em áudio e vídeo, a fim 
de deliberar acerca da alteração do endereço da sede da Companhia, bem 
como a alteração do Estatuto Social da Companhia que se faça necessária para 
refletir a deliberação que é objeto da presente convocação, conforme material 
depositado na sede da Companhia e disponibilizado aos acionistas. O acionista 
poderá ser representado na AGE por seu representante legal ou por procurador 
constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da companhia 
ou advogado. As pessoas que comparecerem à AGE deverão exibir documento 
hábil de identidade e documentos comprobatórios dos respectivos poderes 
(inclusive poderes para outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 
19/10/2020. Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com CNPJ sob o nº
33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas 502/ 16º, 17º, 20º, 21º
e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua Presidenta abaixo assinada,
nos termos de seu Estatuto, CONVOCA todos os trabalhadores da Portocred
S.A, Crédito, Financiamento e Investimento, sócios ou não sócios, que atuem
na base territorial deste sindicato, para se reunirem em Assembléia Extraordi-
nária Específica que se realizará de forma remota/virtual durante o período
das 08:00 horas até às 22:00 horas do dia 19 de outubro de 2020, na
forma disposta no site www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindi-
cato na Internet), onde estarão disponíveis todas as informações necessárias
para deliberação acerca da seguinte pauta: Discussão e deliberação sobre a
proposta para celebração do Acordo Coletivo de Trabalho para integração do
valor do Vale Refeição juntamente com o valor do vale alimentação, que
vigorará no período de 07 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2022, a ser
celebrado com o Portocred S.A., Crédito, Financiamento e Investimento.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2020.
ADRIANA DA SILVA NALESSO

Presidenta

Vale está segura em produzir 
mais minério de ferro
Meta é produzir 
400 milhões  
de toneladas  
nos próximos  
dois anos

A mineradora Vale afirmou 
que está próxima a atingir sua 
meta de produzir 400 milhões 
de toneladas de minério de 
ferro até o final de 2022 ou 
início de 2023. A declaração 
foi feita nesta sexta-feira pelo 
presidente-executivo da com-
panhia, Eduardo Bartolomeo, 
durante o FT Commodities 
Mining Summit, conferência 
internacional de mineração.

Segundo o executivo, a 
mineradora está produzindo 

1 milhão de toneladas de mi-
nério de ferro por dia. A Vale 
irá divulgar sua produção 
do terceiro trimestre nesta 
segunda-feira (19), após o 
fechamento do mercado.

A mineradora segue ten-
tando minorar o impacto 
financeiro da tragédia de 
Brumadinho, que causou a 
morte de vários de seus co-
laboradores e pessoas do 
entorno da barragem. No 
dia 6 de outubro, o juiz El-
ton Pupo Nogueira, da 2ª 
Vara da Fazenda Estadual 
de Belo Horizonte, negou 
um pedido de bloqueio de 
cerca de R$ 26,7 bilhões da 
mineradora Vale em função 
dos danos causados pela tra-
gédia de Brumadinho (MG). 
O pedido havia sido feito por 
Ministério Público Federal e 
de Minas Gerais, Advocacia-
Geral da União (AGU) e De-

fensoria Pública da União e 
de Minas Gerais.

Os órgãos afirmam ter ha-
vido prejuízo superior a R$ 45 
bilhões com o rompimento da 
barragem da mina do córrego 
do Feijão, em Brumadinho, 
em janeiro de 2019. A tragé-
dia deixou 270 mortos, 11 
desaparecidos e um rastro de 
destruição em Brumadinho. 
Para as instituições, as ações 
civis públicas que tramitam 
na Justiça contra a mineradora 
encontram-se fragilizadas por 
falta de garantias, motivo pelo 
qual o bloqueio se justificaria.

Opinião da justiça

O magistrado entendeu 
não haver motivos para novo 
bloqueio, pois a seu ver a 
empresa “tem cooperado ati-
vamente e despendido esfor-
ços e recursos em dinheiro 

na reparação de todos os da-
nos identificados no decorrer 
do processo judicial”.

A Vale “já custeou no-
vos meios de fornecimen-
to de água para a cidade de 
Pará de Minas e a Região 
Metropolitana de Belo Ho-
rizonte, e, acertadamente, 
injetou cerca de um bilhão 
de reais na economia da 
região de Brumadinho me-
diante correto e acertado 
pagamento emergencial a 
mais de cem mil pessoas”, 
disse o juiz.

Ele destacou ainda que, 
em janeiro de 2019, a Justi-
ça mineira já determinou um 
bloqueio de R$ 11 bilhões da 
empresa e que ainda há valo-
res em garantias líquidas à dis-
posição da Justiça. Uma audi-
ência de conciliação entre as 
partes foi marcada para 22 
de outubro.

Avança processo para relicitar Viracopos, com dívida de R$ 2,88 bi
Foi confirmado nesta sex-

ta-feira pela concessionária 
Aeroportos Brasil Viracopos a 
assinatura de um termo aditivo 
ao contrato de concessão com 
a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). A Triunfo 
Participações e Investimentos 
S.A. (TPIS3) - uma das prin-
cipais empresas brasileiras do 
setor de infraestrutura, com 
forte atuação nos segmentos 
de concessões rodoviárias, ae-
roportuária e geração de ener-
gia – informou em nota que 
após a assinatura do aditivo 
ainda há diversas etapas para 
a efetiva relicitação.

“De modo que Aeropor-
tos Brasil Viracopos (ABV) 
permanecerá operando o Ae-

roporto de Viracopos neste 
período com a reconhecida 
excelência”, frisou a nota as-
sinada por Roberto Solheid 
da Costa de Carvalho, dire-
tor de Relações com Investi-
dores da Triunfo.

A Infraero detém 49% das 
ações de Viracopos. Os ou-
tros 51% são compartilhados 
entre a UTC Participações 
(48,12%), Triunfo Parti-
cipações (48,12%) e Egis 
(3,76%), que formam a con-
cessionária. Os investimen-
tos realizados pela Infraero 
correspondem a R$ 777,3 
milhões.

De acordo com a Aeropor-
tos Brasil Viracopos, ela não 
foi autorizada a concluir os in-

vestimentos de R$ 40 milhões 
em uma das etapas; e também 
não houve aval para transfe-
rência das dívidas de financia-
mento do projeto de expansão 
e modernização para o futuro 
concessionário, o que sempre 
foi apontado pela concessio-
nária como a principal condi-
ção para aceitar a relicitação. 
Com isso, a previsão dos acio-
nistas é levar o impasse para 
uma arbitragem, ou seja, solu-
ção extrajudicial. A assinatura 
do termo ocorreu na noite de 
quinta-feira.

A concessionária Aero-
portos Brasil, que administra 
o aeroporto em Campinas, 
amarga dívida de R$ 2,88 
bilhões. O empreendimen-

to é o primeiro do Brasil 
a devolver a concessão. O 
Ministério da Infraestrutura 
confirmou à imprensa que o 
leilão “segue previsto” para 
o terceiro trimestre de 2021.

A definição do período acon-
teceu após a autorização da 
União para a relicitação do ter-
minal, publicada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro em decreto 
no Diário Oficial, no dia 17 de 
julho. Na ocasião, o Executivo 
qualificou o empreendimento 
no Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI). No dia 14 
de fevereiro, o Aeroporto de Vi-
racopos obteve a aprovação do 
plano de recuperação judicial 
para resolver a crise financeira 
do complexo.
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Governo de SP prevê atrair R$ 36 
bilhões em investimentos privados
Destaques do 
projeto de trem 
intercidades, que 
ligaria São Paulo  
a Campinas

O governador de São 
Paulo, João Doria, anun-
ciou nesta sexta-feira o 
Plano Retomada que estima 
atrair R$ 36 bilhões em in-
vestimentos privados para 
impulsionar a economia 
paulista e gerar até 2 mi-
lhões de empregos no prazo 
de quatro anos.

Coordenado pelo secre-
tário de Fazenda e Plane-
jamento, Henrique Mei-
relles, o plano apresenta 
19 projetos para atração 
de investimentos privados 
por meio de concessões e 

parcerias público-priva-
das (PPPs) em todas as re-
giões do estado.

Entre os destaques do 
projeto está o trem in-
tercidades, que ligaria a 
capital paulista a Cam-
pinas. O investimento 
previsto é de US$ 1,4 
bilhão, com expectati-
va de transportar 565 
mil passageiros por dia. 
Também está no planeja-
mento a concessão de 22 
aeroportos regionais, o 
que atrairia US$ 80 mi-
lhões em investimentos.

“Na mesma semana em 
que aprovamos a moder-
nização administrativa do 
estado na Assembleia Le-
gislativa, com a extinção 
de cinco estatais e econo-
mia de R$ 7 bilhões em re-
cursos públicos, lançamos 
agora o plano de recupe-
ração econômica e atração 
de capital privado nacional 

e multinacional para São 
Paulo”, disse Doria. “Serão 
beneficiados 14 polos de 
desenvolvimento econômi-
co, entre eles, tecnologia, 
comércio, serviços, saú-
de, indústria, infraestrutu-
ra, turismo e agricultura”, 
acrescentou.

Segundo Meirelles, a 
maior parte dos projetos 
são das áreas de infraes-
trutura. Cerca de 84% do 
investimento é destinado 
a transporte, mobilidade 
urbana e rodovias. Mas há 
também projetos nas áre-
as de segurança, educação 
e de parques estaduais, 
que preveem a concessão 
do Zoológico e do Jardim 
Botânico, por exemplo. O 
plano prevê ainda medidas 
para reduzir a burocracia e 
facilitar a atuação de inves-
tidores, além da expansão 
de missões comerciais no 
exterior.

Mais trens

Segundo a agência Brasil, 
outro projeto prevê conceder à 
iniciativa privada as linhas 8 e 
9 de trens da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos, 
com investimentos de US$ 500 
milhões. O governo ainda quer 
conceder rodovias do litoral de 
São Paulo e renovar as conces-
sões rodoviárias já existentes. 
O complexo do Ibirapuera, que 
inclui o ginásio de esportes, 
também deve ser concedido, 
com estimativa de US$ 200 mi-
lhões de investimento.

Em 2019, a economia do 
estado de São Paulo cresceu 
2,8%. Neste ano, o governo 
paulista prevê queda entre 
2% e 2,5%, mas estima que, 
já em 2021, a economia pau-
lista possa crescer em tor-
no de 5%. “São Paulo tem 
condições de crescer mais 
de 5% em 2021”, enfatizou 
Meirelles.

Joint venture de caminhões da Saic começa a construir fábrica inteligente

BNDES iniciou roadshow 
para venda da CEB

A fabricante de cami-
nhões pesados SAIC-Iveco 
Hongyan (SIH) começou a 
construir uma fábrica inteli-
gente no município de Chon-
gqing, sudoeste da China. O 
empreendimento começou 
oficialmente a ser erguido 
nesta quarta-feira (14).

A montadora, fundada 
em 2007, pertence à Chon-
gqing Machinery & Elec-
tronics Holding (Group) e 
à SAIC-Iveco Commercial 
Vehicle Investment, uma 

joint venture da chinesa 
SAIC Motor e da Iveco 
S.p.A. na Itália.

Com um investimento de 
1,1 bilhão de iuanes (US$ 
163 milhões), a nova fábrica 
está localizada na nova área 
de Liangjiang da cidade e 
aumentará a capacidade de 
produção anual da SIH para 
150 mil, adicionando um 
valor de produção anual de 
20 bilhões de iuanes após a 
conclusão.

Conforme a agência Xi-

nhua, a nova fábrica digital 
inteligente não só melhora-
rá a eficiência da produção, 
mas também reduzirá o con-
sumo de energia e a polui-
ção. Também melhorará os 
níveis de automação, infor-
matização e inteligência por 
meio da reconstrução inteli-
gente das oficinas e linhas de 
produção existentes, ao rea-
lizar a atualização iterativa 
dos produtos.

Lou Jianping, gerente-
geral da SIH, disse que a 

montadora continuará a pro-
mover a tecnologia, capital e 
capacidade de produção para 
o desenvolvimento de quali-
dade da SIH.

A SIH, com sede em 
Chongqing, vendeu 58.637 
caminhões pesados nos 
três primeiros trimestres de 
2020, um aumento anual de 
5,8%. O volume anual de 
vendas deve ultrapassar 80 
mil unidades, com uma re-
ceita de vendas superior a 21 
bilhões de iuanes.

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) começou 
a apresentar a potenciais 
investidores o projeto de 
desestatização da CEB Dis-
tribuição, companhia que 
detém a concessão do servi-
ço de distribuição de energia 
elétrica no Distrito Federal. 
Conhecidas como roadshow, 
essas apresentações seguirão 
até novembro.

O BNDES prevê que o 
edital deverá ser publicado 
em 5 de novembro e a sessão 
pública do leilão está pre-
vista para 27 de novembro. 
O critério de definição do 
vencedor será o maior valor 
oferecido.

Segundo o diretor de 
Privatizações do BNDES, 
Leonardo Cabral, o papel 
do Banco nesse processo é 
promover uma venda a va-
lor justo, em um processo 
competitivo e transparente. 
“O processo é feito visando 
à transmissão do controle da 
companhia para um partici-
pante capacitado para rea-
lizar investimentos e gerar 
a consequente melhoria na 
prestação de serviços”, de-
clarou.

Na terça-feira (13), em 
assembleia geral extraordi-
nária, os acionistas da CEB 
S.A. aprovaram a alienação 
da CEB Distribuição com 
base em estudo realizado 
pelo consórcio Nova CEB, 
contratado pelo BNDES. Na 

quarta-feira (14), foi realiza-
da audiência pública, trans-
mitida ao vivo pelo Youtu-
be, com objetivo de prestar 
esclarecimentos à população 
e receber sugestões relativas 
ao processo de desestatiza-
ção. O edital deverá ser pu-
blicado nas próximas sema-
nas.

CEB Distribuição 

A companhia atende mais 
de um milhão de unidades 
consumidoras, com cerca de 
três milhões de pessoas em 
uma área de 5,8 mil km2. 
Atualmente, a empresa está 
avaliada em R$ 1,4 bilhão, 
valor estimado a partir de 
duas análises econômico-
financeiras independentes.

A contratação do BNDES 
para coordenação e execu-
ção do processo de priva-
tização de CEB-D ocorreu 
em agosto de 2019, em um 
contexto no qual a compa-
nhia estava apresentando 
uma série de inadimplemen-
tos a parâmetros regulatórios 
de qualidade na prestação 
dos serviços e de robustez 
econômico-financeira. Essa 
situação gerava risco de per-
da da concessão para forne-
cimento do serviço. Caso 
esse risco se materializasse, 
além de perder a oportunida-
de de monetização do ativo, 
haveria perspectiva de ônus 
para CEB-D da ordem de R$ 
1 bilhão.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
50ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115, SALAS 315, 317, 319 - C - CASTELO - RIO DE JANEIRO - RJ - C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3173 - E-mail: cap50vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95

em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO Nº 0078078-73.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
A MM. DRA. RENATA GOMES CASANOVA DE OLIVEIRA E CASTRO – Juíza de Direito em Exercício da Vara acima, FAZ SABER aos que  o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
em especial ao Executado (MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81), e ao Promitente comprador (MÁRCIO GARCIA DOS SANTOS inscrito no CPF nº 149.594.027-68),
que será realizado o público leilão híbrido (Presencial e on-line), pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ.
CEP: 20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde o Primeiro Leilão será no dia 05/11/2020 às 14:30h, para venda por valor superior à avaliação, e o Segundo Leilão
no dia 12/11/2020 às 14:30h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a 50% da avaliação, sendo realizado na MODALIDADE PRESENCIAL no Átrio do Fórum da Comarca da Capital,
situado na Avenida Erasmo Braga, 115, na área próxima aos elevadores no quinto andar na Lâmina Central (entre a I e a II), Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ON-LINE através da plataforma
de Leilões no site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo certo que todos os lances (presencial e on-line) ocorrerão de forma simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de
Avaliação Indireta de index. 304/305: Apartamento nº 1008, Bloco B, situado na Rua Barão de Mesquita, nº 280, com numeração suplementar 285, pela Rua Projetada A, Tijuca, Freguesia do Engenho
Velho, Rio de Janeiro, RJ. Matriculado no 10º Ofício do RGI sob o nº 42.862 e na Prefeitura sob a inscrição nº 1.254.444-7 e C.L. nº 06638-1. Com 64m² de área edificada. DESCRIÇÃO: Do Prédio – De
ocupação mista, construção moderna de estrutura de concreto e tijolos, fachada em granito e pastilhas cerâmicas, constituído de 12 pavimentos, composto de 08 apartamentos por andar, garagem no
térreo e subsolo 01 nível, playground, com salão de festas, com piso em concreto e paredes em alvenaria com pinturas acrílica; hall social mobiliado com piso em cerâmica tipo porcelanato, paredes parte
em madeira, pedra decorativa e alvenaria com pintura acrílica, corredores de circulação e escadas de acesso com piso em concreto polido e paredes em alvenaria com pintura acrílica com corrimões e
03 elevadores marca Atlas, em bom estado de conservação. APARTAMENTO 1008: Localizado nos fundos. Segundo informações do Administrador do condomínio Sr. Valdemar Chagas, o apartamento
encontra-se vazio/desocupado e fechado. REGIÃO: Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e esgotos, comércio em geral,
serviços de transportes como taxi, ônibus, metrô estação Saens Peña. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m
do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar da
Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de
24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m
à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na
linha oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda,
confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO: Essa avaliação foi feita de forma indireta, sem acesso ao imóvel, conforme o disposto no Art. 357 da CNCGJ e Aviso 02/2016 da CCMVC, utilizando o método
comparativo direto de dados do mercado imobiliário da região e ITBI da Prefeitura do Rio de Janeiro, foi avaliado o imóvel objeto de leilão em 16/03/2020 no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais),
correspondentes a 140.646,97 UFIR. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o réu foi citado da Execução no index. 118; Que na Sentença de index. 172/175
os Embargos à Execução nº 0238176-32.2018.8.19.0001 foram julgados improcedentes; Que no index. 255 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi lavrado no index.276; Que o Réu
foi intimado da Penhora no index. 283; Que no index. 307 a Executada concordou com o laudo de avaliação; Que o laudo de avaliação foi homologado no index. 331/332. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL:
Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 20/08/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 5.615,28 (cinco mil seiscentos e quinze reais e vinte e oito
centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 375,43 (trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e três
centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 19/08/2020 perfaz a quantia de R$ 22.562,92 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), sendo certo
que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão.  OBSERVAÇÕES DO RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-2 da matricula nº 42.862 da Certidão
de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de Márcio Garcia Santos, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos Embargos à Execução nº
0238176-32.2018.8.19.0001, restou claro que o promitente comprador nunca se imitiu na posse do imóvel, resultando assim na responsabilidade da empresa ré, que detém a posse e a propriedade do
imóvel objeto de leilão; Que conforme consta no R-21 houve a TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL para a empresa executada.  DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão  realizados de acordo com as datas
e horários previstos no presente edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade
Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br;
3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente
gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará os
documentos requeridos e aceitará as condições de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os cadastros pela internet,
após o obrigatório envio das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de
Casamento e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica
respectiva, bem como de procuração com poderes para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo
participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances
ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS
ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário
ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos
Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de
suas condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como,
em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser
depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., obtida através do site: https://www3.tjrj.jus.br/depjud/formPesqProc.faces, podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro. 5.1.
O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta
corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro
ao arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando
impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais respectivas, bem como
pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que
venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação
judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na arrematação do
bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será efetuada à vista. Feito o leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado à disposição do
Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso haja algum interessado em participar do leilão através do oferecimento de lances para pagamento parcelado, o
mesmo deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do CPC), entregue ao Leiloeiro presencialmente, ou através do e-mail: sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão,
para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M. Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre
as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o auto de arrematação ou o auto de leilão negativo (artigo 901, do CPC), devendo o valor
apurado ser depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, no primeiro caso. 4. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser paga diretamente a ele pelo arrematante,
o qual não está incluso no montante do lance. A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o produto da arrematação, acrescido do valor das despesas comprovadamente realizadas em todos os casos, que
serão deduzidas do produto da arrematação. 5. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos de IPTU, taxa de incêndio e condomínio, desde que o preço
comporte seu pagamento integral, atendendo-se ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. 6. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a
ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. E para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020. Eu _T.J.J. datilografei e Eu  _, titular subscrevo. (ass)
RENATA GOMES CASANOVA DE OLIVEIRA E CASTRO – Juiz(a) de Direito em Exercício.
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