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Petroleiras que descumprirem conteúdo
local terão que pagar imposto extra

Projeto na Alerj deve
ser aprovado nesta
terça e aumenta
fiscalização

As empresas de exploração e
produção de petróleo e gás natural
que operam nas bacias de Campos
e de Santos e não cumprirem o percentual mínimo de conteúdo local
poderão ter que pagar uma contrapartida tributária ao Estado do Rio
de Janeiro pelos prejuízos na geração de emprego e renda.
É o que determina o Projeto
de Lei 3.265/20, dos deputados
Luiz Paulo (sem partido), Lucinha
(PSDB) e André Ceciliano (PT),
que será votado em discussão única
pela Assembleia Legislativa (Alerj)
nesta terça-feira. Por ter recebido
emendas, o projeto ainda poderá
ser alterado.
A contrapartida se dará a partir
da incidência da alíquota de ICMS
sobre o diferencial do percentual
mínimo obrigatório de conteúdo
local contratado com o que foi realizado desse percentual, nos termos
de regulamentação da ANP. O cálculo será feito a partir da diferença
entre a alíquota de 18% em opera-

Arquivo/ABr

Equipamentos devem ter parte do conteúdo produzido no Brasil
ções internas (inciso I do artigo 14
da Lei 2.657/96) e a alíquota de 3%
nas operações de importação e de
aquisição interna (definida pela Lei
8.890/20).
Tais percentuais se referem aos
bens e serviços nacionais adquiridos para atividades de exploração
e produção. Eles são definidos e

pactuados nos contratos de concessão, cessão onerosa e partilha
de produção, consoante certificação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A verificação do cumprimento
do percentual mínimo obrigatório
de conteúdo local se dará pelo valor
Marcelo Camargo/ABr

Pessoas com mais de 60: maior potencial de consumo, inclusive online

Economia Prateada supera gerações mais jovens

O “mercado prateado” – consumo de pessoas acima de 60 anos –
deve movimentar US$ 15 trilhões
no mundo, em 2020, segundo a Harvard Buisiness Review. No Brasil, o
montante será de R$ 1,8 trilhão (de
acordo com o Instituto Locomotiva);
estados como Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul já contam com uma
população formada por sessentões
superior à dos jovens com 14 anos,
de acordo com o IBGE.
Essas são algumas das conclusões do TrendBook Negócios, segundo eixo do projeto FDC Longevidade, da Fundação Dom Cabral
(FDC), que traz análises sobre a
Economia Prateada – conjunto de
produtos e serviços que atende aos
indivíduos com mais de 60 anos.

De acordo com o Federal Reserve, as famílias norte-americanas
acumulavam, até 2019, cerca de
US$ 112 trilhões de dólares em
riqueza – cifra que reúne imóveis,
ações e investimentos, ou seja, todo
o patrimônio familiar acumulado
ao longo dos anos. Desses, US$ 34
trilhões estavam nas mãos da Geração X e dos Millennials; os demais
70% desse montante, US$ 78 trilhões, estavam sob o comando dos
nascidos até 1964.
Michelle Queiroz, professora-associada da FDC e coordenadora
do FDC Longevidade, explica que
“o resultado comprova o potencial
consistente do mercado dos maduros, mostrando uma gama enorme
de possibilidades, que ainda podem

ser exploradas e que muitos desconhecem”.
O estudo “The truth about online
consumers” (a verdade sobre consumidores online), conduzido pela
KPMG, em 2017 – trouxe dados
surpreendentes: após entrevistar 18
mil pessoas que realizam compras
na internet em 51 países, incluindo Brasil, o levantamento mostrou
que os baby boomers fazem quase
tantas compras online quanto os
consumidores da Geração X e os
Millenials. Os maduros fazem 15
transações por ano; as demais gerações, 19 e 16, respectivamente.
O gasto médio dos que têm acima
de 60, por compra, é o maior entre
as gerações: US$ 203, seguido por
US$ 190 e US$ 173.

do percentual presente no certificado de conteúdo local e o percentual
mínimo obrigatório de conteúdo. A
proposta autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a ANP
para que a certificação de conteúdo
local seja emitida em até um ano
após o módulo de produção entrar
em operação.

Bolsonaro é o
grande derrotado
das eleições
municipais
Apesar de o filho do presidente
Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro
(Republicanos), ser o segundo mais
votado nas eleições para vereador
no Rio de Janeiro, com 71 mil votos, especialistas afirmam que o
presidente obteve uma derrota no
pleito. O filho 02, o Carluxo, teve
35 mil votos a menos que em 2016.
“Boa parte dos candidatos por
ele (Bolsonaro) apoiados não tiveram sucesso na eleição. Até mesmo
nas Câmaras Municipais essa visão
da extrema direita não se consolida”. A afirmação é do diretor técnico do Dieese, Fausto Augusto
Júnior.
De acordo com o diretor, os resultados do primeiro turno das eleições municipais, deste domingo,
serviram como uma demonstração
de que “a onda contra a política
passou”. Entre os municípios que
já elegeram prefeitos em primeiro
turno, o que se viu “foi uma não
consolidação dessa visão da extrema direita”. “Ou seja, a questão
vinculada ao atual presidente da
República enfraqueceu”, afirmou.
No Rio, Crivella chegou ao segundo turno, contra Eduardo Paes,
mas com poucas chances de virar o
resultado. Em todo o Brasil o presidente Bolsonaro apoiou diretamente
56 candidatos a prefeito e vereador e
45 perderam no primeiro turno.
Para Fausto Augusto, as eleições se deslocaram mais ao centro
e até para a esquerda. “Um espectro
político muito mais interessante do
que a gente viu sair das urnas em
2018”, ressalta.

Após reforma
da Previdência,
grandes devedores
não são cobrados
A reforma da Previdência completou na última quinta-feira um
ano de sua promulgação. Nesse
período, o governo foi incapaz de
cobrar os grandes devedores, como
havia prometido o presidente Jair
Bolsonaro.
O último levantamento, divulgado pelo senador Paulo Paim (PT/
RS), mostra que os maiores devedores do caixa da Previdência são
as empresas Vale, JBS, Itaú, Caixa
Econômica Federal, Bradesco e alguns outros, que deviam juntos, em
2015, de acordo com o Ministério
da Fazenda, R$ 426,07 bilhões.
De acordo com o economista
Eduardo Fagnani, o Governo Bolsonaro não deu nenhum passo e não
vai dar para receber esses valores,
mesmo com a dívida ativa (débitos com o governo) crescendo. “Os
grandes devedores da Previdência
são parte do problema da dívida
ativa que já está na casa dos R$ 3
trilhões, o que equivale a 35% do
Produto Interno Bruto (PIB), mas
sem esforço de fiscalização essa
dívida só vai crescer”, afirmou em
entrevista ao site da CUT.
Segundo Fagnani, o débito dos
maiores devedores do INSS é três vezes maior do que a economia que o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz
que vai fazer em dez anos, na Previdência. “No Brasil, o sonegador é premiado por refinanciamentos. Ele não
paga a Previdência porque espera refinanciamento em dez anos, mas paga
somente seis meses, para e de novo vai
tentar refinanciar”, diz o economista.
Para a técnica do Diesse (subseção CUT) Adriana Marcolino,
o governo dizia que a reforma da
Previdência resolveria o problema
fiscal do país e, como não resolveu, Paulo Guedes, volta a falar em
sistema de capitalização. “Neste
primeiro ano os trabalhadores ainda não sentiram de fato o peso da
reforma. Vai levar dez anos para os
novos aposentados e pensionistas
sentirem o baque. O Chile acordou
depois de 30 anos”, diz Adriana.
Adriana se baseia nos dados
sobre o número de pessoas que se
aposentaram e os valores recebidos
ao comparar o período de setembro
de 2019 com setembro deste ano,
último mês divulgado pelo Boletim
Estatístico da Previdência Social,
da Secretaria de Políticas de Previdência Social. A variação nos últimos doze meses foi muito pequena.
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Opinião

O prejuízo que o Governo
Federal causa aos Correios
Em situações normais, um título
como o desse artigo não faria sentido, afinal ao Governo Federal deveria interessar a valorização das estruturas de Estado e não o contrário.
No Brasil dos dias atuais, porém, o
que se vê é um empenho sem precedentes do Governo Federal em
atacar a reputação dos Correios e
paralisar a organização, para tentar
assim justificar, à sua maneira, a intenção de privatização.
A sistemática menção dos
Correios como estatal a ser privatizada tem prejudicado muito
a empresa e, por consequência,
os brasileiros, que são seus legítimos donos. Parcerias que poderiam estar sendo estabelecidas
não avançam, como é o caso do
Banco Postal, cujo contrato foi
finalizado em meados do ano e
não se buscou novo parceiro. Só
nesse negócio os Correios poderiam ter colocado uma cifra bilionária em caixa, pois, na última
seleção de parceiro, o Banco do
Brasil pagou R$ 2,8 bilhões pela
exclusividade nessa parceria.
Além do Banco Postal, outros

negócios poderiam ter sido desenvolvidos, aproveitando as possibilidades abertas pela Lei 12.490/11,
notadamente sob a forma de parcerias com a iniciativa privada na
constituição de coligadas. Nada
disso aconteceu porque a empresa
se encontra engessada e emudecida,
aguardando o desfecho dessa questão da privatização. E essa inércia
cobra seu preço.

Só o atraso no Banco
Postal representa
uma perda de, no
mínimo, R$ 2,8 bi
Além disso, as declarações
injuriosas proferidas por algumas autoridades do Governo
Federal maculam a reputação da
empresa, que deveria orgulhar
os brasileiros e não o contrário.
O efeito imediato disso é a desvalorização da estatal. Ou seja,
nessa situação surreal que aqui

vivenciamos, temos corretores
fazendo de tudo para depreciar
os ativos que querem vender. O
resultado disso jamais será bom
para os verdadeiros proprietários
desse ativo – os brasileiros.
Os prejuízos causados pelo
Governo Federal aos Correios
e, por consequência, aos brasileiros, são, portanto, bem
tangíveis e de relativamente
fácil dimensionamento. Cabe
à sociedade e ao Congresso Nacional cobrar a correção disso,
evitando que esse prejuízo continue se agravando.
O Brasil tem um serviço postal
sustentável e universalizado. Seria
simples cuidar disso e desenvolver
ainda mais os Correios. Mas o Governo Federal, por razão meramente
ideológica, busca caminho diverso,
que coloca isso em risco e suscita
a possibilidade de termos no Brasil
um apagão postal. É muita irresponsabilidade!

q

Marcos César Alves Silva

Vice-presidente da Associação dos
Profissionais dos Correios (Adcap).

Um caminho desafiador é apontado
pela Conferência São Paulo Sua
A Conferência São Paulo
Sua lançou para o diálogo social com a sociedade e os candidatos a prefeito, vice e vereadores o documento “São Paulo
Sua para uma cidade do bem
viver”. É a chamada Agenda
mínima, necessária e imprescindível. Um Pacto pela Cidade
formado por três áreas: o pacto
pela vida, pelo trabalho e pela
democracia dentro de uma cultura de paz (bit.ly/32a9W0Y).
Fruto da participação de mil
lideranças de 150 entidades e
instituições durante um ano
em debates de equipes de trabalho, seminários, encontros e
plenárias transformou-se num
documento referencial da cidadania e da ideia de que São
Paulo tem jeito. Foram realizadas lives convidando todos
os candidatos a prefeito e vice
a apresentarem suas propostas
e compromissos em relação à
Agenda mínima da São Paulo
Sua (saopaulosua.org.br)
Na contramão da dispersão
partidária natural nas eleições a Agenda mínima propõe
ser o caule e as raízes que a
cidade precisa implementar e
conquistar na maior cidade do
continente americano.
Esta pandemia em curso e
suas dramáticas consequências
aumentam as responsabilidades
em articular um amplo e plural
arco de alianças democrático da
sociedade civil para pressionar
os poderes executivo, legislativo
e judiciário a estarem à altura
dos desafios que a cidadania e a
democracia exigem.
O Plano Diretor Estratégico
Municipal de São Paulo terá
uma revisão na Câmara em
2021.Isto influi no desenvolvi-

mento econômico e urbana de
toda a cidade. Os interesses do
capital imobiliário, das empresas de transportes públicos e
do lixo, por exemplo, podem
conflitar com os anseios de 2,5
milhões de paulistanos que não
possuem moradia nem sanea-

Uma cidade
é rica quando ela
distribui e não
quando ela
acumula riquezas
mento ambiental. Um legislativo sintonizado com a voz das
ruas precisa crescer.
Daí a urgência de entender
que a cidade invisível e a visível necessitam dialogar. Os
ativos educacional, cultural,
esportivo, empresarial, sindical, científico-tecnológico, religioso precisam estabelecer
pontes e derrubar cercas. Uma
cidade é rica quando ela distribui e não quando ela acumula
riquezas. Um Pacto da Cidade
respaldado pela sociedade civil
para ajudar a ampliar os consensos e convergências entre os
setores sociais para combater
as desigualdades de todo o gênero.
São Paulo possui 18 universidades e 570 faculdades
formando mais de 80 mil universitários por ano. Podem
debruçar-se
criativamente
para a melhoria da economia
regional e da saúde onde estão
territorialmente inseridas. Conhecimento, cultura e inovação

rimam com trabalho, renda e
bem viver.
Por que não eleger o trabalho
e a cultura como um centro de
prioridades e foco de todos os
segmentos organizados e instituições? Construindo oportunidades para 600 mil jovens de 18
a 29 anos disponíveis e desempregados. O equivalente a 12
Itaqueras lotados não merece
uma mobilização das inteligências coletivas com uma métrica
mensal das conquistas realizadas? Isso numa cidade que possui 1,78 milhão de empresas ativas, 28% da produção científica
do país e R$ 700 bi de PIB.
É imperioso a cidade caminhar para uma gestão descentralizada nas 32 subprefeituras
que têm em média 375 mil habitantes em 96 distritos equipada com mais profissionais,
tecnologia e recursos. Amparando-as com a dinamização e
empoderamento dos cerca de
20 conselhos municipais existentes na cidade com 15 mil
lideranças eleitas. Ou seja, São
Paulo tem jeito.
A Conferência São Paulo Sua, que continuará ativa
após as eleições, quer contribuir para que a cidade seja o
polo irradiador das comemorações do Bicentenário da Independência e da realização da
Semana de Arte Moderna de
2022 colocando asas nas pernas
da esperança e das utopias.

q

Allen Habert

Engenheiro, é diretor da
Confederação Nacional
dos Trabalhadores Liberais
Universitários (CNTU) e
coordenador da Conferência São
Paulo Sua.

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

Educação superior
privada se posiciona para
nova década no Brasil
A partir dos anos 2000 houve
abertura do mercado para a movimentação de estabelecimentos de
ensino superior, que se consolidaram em grandes grupos. Naquela
época, o pontapé inicial para a
primeira onda de aquisições foi
dado pelo Laureate, que agora,
ironicamente, fará de sua venda
outro marco para outro importante movimento que delineará a
próxima década da educação no
Brasil.
De 2010 a 2019 é evidente um
ajuste do setor em decorrência da
falência das políticas públicas de
acesso ao ensino superior, quando
os números de ingressantes pelo
Prouni e pelo FIES registraram
queda exponencial. A saída para
crescer foi uma segunda onda de
fusões e aquisições. Na mira, faculdades, centros universitários
e universidades de até 100 mil
alunos. A partir de 2017 surgiu
também a oportunidade de oferta
mais significativa de Educação a
Distância – EaD.
Desta forma, chegamos a 2020
com 8,5 milhões de alunos, dos
quais cerca de 20%, ou 1,7 milhão
estão matriculados em programas
EaD. Mas a realidade estabelecida
pela pandemia deixou claro que a
modalidade online vai avançar mais
rapidamente do que o previsto. Assim, em até três anos estima-se que
50% dos alunos obterão graduação
pela internet. O que, por si só, define uma estrutura competitiva para
a nova década baseada em recursos
tecnológicos.
Isso, porém, não descarta a
uma terceira onda de aquisições.
Como já destacado, o Grupo Educacional Laureate, que ocupa o
4º lugar do setor em número de
alunos, com mais de 270 mil matriculados, está à venda. O Grupo
Ser Educacional, o 6º, com 140
mil alunos, e a Ânima Educação,
o 8º do ranking, com 100 mil inscritos, disputam os ativos.
Seja lá quem sair vitorioso, o
cenário mercadológico muda bastante, pois vai consolidar o comprador entre os três maiores do setor. E hoje, ao contrário de 2000,
quando as movimentações eram
imprevisíveis, todos os grandes
grupos estão listados, com capital
aberto, números disponíveis para
análises, e todas as informações
necessárias para construção e validação das estratégias.
A Kroton, atual Cogna, mantém a sua posição de líder do setor, com cerca de 900 mil alunos.
É um posicionamento de luta, com
pouco diferencial e baixo preço.
Para crescer, o grupo deve se voltar
para outra marca, a Somos, focada
em educação básica. Não há grandes margens para ir muito além da
educação superior, a não ser a otimização de recursos tecnológicos
para ampliação dos cursos EaD, por
meio de suas marcas já estabelecidas como a Unopar.
O Estácio, vice-líder com 400
mil alunos, terá a posição ameaçada caso o Grupo Ser Educacional
abocanhe a Laureate. Chegou a
ensaiar participação da concorrência, mas deixou de lado porque
ainda está em processo de “diges-
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tão” das marcas que adquiriu com
a compra da Adtalem. Vale destacar que a Adtalem tinha cerca de
50 mil alunos quando foi adquirida e em seu portfólio está o cobiçado grupo Ibmec.
Agora denominada Yduqs, o
Estácio se esforça para convencer o mercado, principalmente
os alunos e seus responsáveis, de
que tem competência para manter
uma marca qualitativa isolada das
suas outras unidades que competem por preço e por padronização
de estratégias. E enquanto constrói essa reputação, os competidores se aproximam de seu patamar
de quase 500 mil alunos.
Importante destacar que a história da Yduqs (Estácio) tem dois
momentos de letargia, durante
os anos 2015 e 2016. A primeira
quando estava em processo de
venda para a Cogna (Kroton), negócio glosado pelo Cade. E agora,
na incorporação e estruturação de
gestão de uma marca qualitativa
como o Ibmec em sua praça de
origem, o Rio de Janeiro.
Já a Cruzeiro do Sul Educacional, que ocupa a 5ª posição, com
cerca de 180 mil alunos, comunicou ao mercado que vai realizar seu
IPO. E com isto deve obter caixa
para realizar algumas compras de
grupos significativos em relação à
marca e a volume de alunos.
A batalha da década para se
posicionar entre os “majors” tem
ainda outro ator importante, a
Unip, que tem cerca de 250 mil
alunos. De gestão tradicional,
mantenedor bastante idoso e sem
sucessão profissional, o grupo
está nas mãos de diversos sócios
pequenos. Neste caso, passa a ser
uma peça que pode dar novas cores ao setor não como consolidador, mas como potencial alvo de
incorporação dos demais.
Especula-se que o SER Educacional leve o Laureate pelos R$ 4
bilhões ofertados, sendo que ao
final da negociação seus mantenedores ficariam com 40% da nova
companhia. A Ânima Educação,
por sua vez, fez uma oferta mais
interessante e que cobre uma multa
de não venda para o SER Educacional no valor de R$ 180 milhões.
Ambas as ofertas são boas,
mas, certamente o grupo liderado
por Janguiê Diniz, ex-engraxate,
não fez todo este movimento no
setor para abrir mão da vice-liderança no pódio, por R$ 180 milhões. Assim, a ordem dos players
na próxima década deve ser:
Cogna (Kroton); Ser Educacional (Laureate); Estácio (Ibmec);
Unip; Cruzeiro do Sul (com caixa
e apetite para as compras); Univove; e Ânima Educação.
Algumas coisas podem até mudar, mas é certo que o movimento
na educação superior privada não
para, e os próximos anos serão de
batalhas dos grandes grupos e de
extinção de pequenas marcas de
nicho. Aguardemos!

q

César Silva

Diretor-presidente da Fundação de
Apoio à Tecnologia (FAT) e docente
da Faculdade de Tecnologia de São
Paulo (Fatec-SP).
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Reforma: mais demora para aposentar
e desconhecimento de regras

Na contramão da
desindustrialização
O que fazer para a indústria brasileira retomar a importância que teve na economia e atingir um nível comparável às melhores do mundo? O Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industria (Iedi) lançou documento em que busca identificar as condições necessárias para
que tenhamos uma indústria alinhada com o padrão internacional, quanto à sua competitividade, produtividade e
sofisticação tecnológica.
Na visão do Iedi, esta estratégia deve ser composta por
cinco eixos:
1 – Indústria 4.0: o país deve criar condições para
absorver as tecnologias emergentes na revolução industrial em curso a nível mundial e também assegurar certo
protagonismo no desenvolvimento dessas inovações.
2 – Potencialização da inovação, por meio do fortalecimento da educação básica e tecnológica, da promoção de
sua articulação com o setor produtivo e de políticas orientadas a missões.
3 – Modernização do parque industrial para impulsionar a produtividade e a competitividade da indústria.
4 – Aumento da exportação de manufaturados, em especial de produtos mais complexos e intensivos em tecnologia.
5 – Agregação de valor a atividades em que o Brasil apresenta grande potencial de desenvolvimento ou
reconhecida vantagem competitiva, a exemplo da agropecuária.
“Salientamos que o aporte das atividades industriais
para a construção do futuro do Brasil será maximizado
se for seguida, a exemplo do que fazem muitos outros
países desenvolvidos e em desenvolvimento, uma estratégia industrial visando, em última análise, elevar a
produtividade e a competitividade do setor”, destaca a
entidade.

Diabetes: 2x mais no Brasil
Estudo desenvolvido na Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) revelou que o Brasil tem o dobro da
prevalência de diabetes (diagnosticado e não diagnosticado) em pessoas acima dos 50 anos em comparação
com a Inglaterra. A pesquisa utilizou uma amostra representativa de ingleses e brasileiros entre 2012 e 2015.
O trabalho é fruto de um projeto de iniciação científica
conduzido pela gerontóloga Eilane Souza Marques dos
Santos e pela fisioterapeuta Roberta de Oliveira Máximo,
sob orientação de Tiago da Silva Alexandre, com apoio da
Fapesp. A pesquisa foi publicada na Public Health Nutrition (bit.ly/3pccS70).
O projeto contou com 5.301 participantes do English
Longitudinal Study of Ageing (Elsa) em 2012 e 1.595
participantes do Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos
Brasileiros (Elsi) em 2015. Em números, a prevalência de
pré-diabetes, diabetes não diagnosticado e diabetes diagnosticado foi de respectivamente 48,6%, 3% e 9,6% na
Inglaterra. No Brasil, os percentuais foram de 33%, 6%
e 20%.
“O fato de o Brasil concentrar o maior número de pessoas com diabetes, diagnosticado ou não, pode ser devido
a mudanças de hábitos de vida e ao elevado consumo de
alimentos com baixa qualidade nutricional e de alto valor
energético, uma vez que o diabetes teve forte associação
com o sedentarismo e com a obesidade”, avalia Tiago Alexandre.

Naufragou
Alberto Carlos Almeida, autoproclamado “especialista
em voto”, previu há 2 dias do 1º turno: “A candidatura
Tatto é um enorme iceberg, em que o Psol vê só a ponta.”
Frase do Twitter dele: “Não sou militante. Lamento não
reforçar sua crença.”

Rápidas
O IAB debate os 30 anos do SUS, nesta quarta, 10h30,
no canal TVIAB no YouTube *** Os moradores do Condomínio Barra Sul e arredores contam agora com aula funcional, no Bosque Barra Sul, recém reativado. As aulas
acontecem com a equipe da Rio Ecoesporte, sempre às segundas, quartas e sextas, das 9h às 11h, gratuitamente ***
A edição de novembro da A Mais Influente Business traz a
reabertura do comércio pós pandemia e a volta do turismo
em Fernando de Noronha *** O especialista em direito
desportivo e sócio do Bosisio Advogados João Marcos
Guimarães Siqueira participa, no dia 18, às 18h, do painel
“Direito de greve dos atletas”, durante o Seminário sobre
Direito Coletivo. Promovido pela Associação dos Advogados Trabalhistas (AATSP), será transmitido nas redes
oficiais da instituição *** O Laboratório Inteligência de
Vida (LIV) lança o 1° Programa Executivo para Gestores,
junto à Fundação Dom Cabral. O programa visa a formação de gestores escolares e a troca de experiências entre os
melhores profissionais do mercado.

A reforma da Previdência
completou um ano da sua
entrada em vigor na última
sexta-feira (13). Segundo os
especialistas, apesar de curto, o período já demonstrou
que as alterações nas regras
previdenciárias cumpriram o
seu objetivo de tornar mais
difícil com que os segurados do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) alcancem o direito à aposentadoria. O fato de a reforma ser
recente também faz com que
muitos trabalhadores desconheçam o que mudou nos
critérios para ter acesso aos
benefícios.
Entre as principais mudanças, está o fim da aposentadoria somente por tempo
de contribuição, a alteração
no cálculo do valor dos benefícios e a aplicação da idade mínima na aposentadoria
especial. Os especialistas
ainda apontam que as regras
de transição criadas foram
insuficientes para preservar
os direitos de segurados que
estavam próximos de obter
o direito. “A reforma com-

pleta seu primeiro ano de
aniversário, porém os trabalhadores não possuem motivo para comemorarem a sua
aprovação. Benefícios foram
reduzidos e os obstáculos
para dar entrada na aposentadoria ficaram maiores. O
sonho do trabalhador que
pretende alcançar a aposentadoria ficou mais distante.
Há mais tempo de trabalho
e contribuição aos cofres
da Previdência Social, com
direitos reduzidos”, avalia
João Badari, advogado especialista em Direito Previdenciário do escritório Aith,
Badari e Luchin Advogados.
A criação da idade mínima para se aposentar foi um
dos principais pontos discutidos durante a aprovação da
reforma no Congresso Nacional. No Regime Geral da
Previdência Social (RGPS),
a regra de aposentadoria para
o setor privado passou a exigir, das mulheres, ao menos
62 anos de idade e 15 anos
de contribuição. No caso dos
homens, foram instituídos 65
anos de idade e 20 anos de

contribuição. O tempo mínimo permaneceu em 15 anos
somente para os homens que
estavam filiados ao regime
antes de 13 de novembro.
Já no Regime Próprio da
Previdência Social (RPPS),
relacionado aos servidores
públicos da União, a nova regra geral passou a exigir 62
anos de idade para mulheres
e 65 para os homens, com
pelo menos 25 anos de contribuição, dez anos de serviço
público e cinco anos no cargo
em que se dá a aposentadoria. Já para os professores,
foram determinados 25 anos
de contribuição e uma idade
mínima de 57 anos, para as
mulheres, e de 60 anos para
os homens. “A regra somente se aplica aos professores
que comprovarem, exclusivamente, tempo de efetivo
exercício nas funções de magistério na educação infantil,
no ensino fundamental ou no
ensino médio”, complementa
João Badari.
Policiais, tanto homens
quanto mulheres, podem
hoje se aposentar aos 55

anos de idade, desde que tenham 30 anos contribuição
e 25 anos de efetivo exercício da função. A regra se
aplica aos cargos de agente
penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial
rodoviário federal, policial
ferroviário federal e policial
civil do Distrito Federal.
Erick Magalhães, advogado especialista em Direito Previdenciário e sócio do
escritório Magalhães & Moreno Advogados, aponta que
a obrigatoriedade de atingir
uma idade mínima tem seus
efeitos observados hoje na
dificuldade para alcançar os
critérios, além de impactos
que devem ser avaliados a
longo prazo. Há uma nova
geração que será obrigada a
trabalhar até a terceira idade
independentemente do tempo de contribuição acumulado.
A instituição da idade mínima para alcançar a aposentadoria especial ainda
representou, na prática, uma
extinção dessa modalidade.

Mercado já projeta inflação de 3,25% para 2020

O mercado financeiro
aumentou a estimativa de
inflação para este ano. A
previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu
de 3,20% para 3,25%, de
acordo com o boletim Focus, publicação divulgada
todas as semanas pelo Banco Central (BC), com a projeção para os principais indicadores econômicos. Essa
foi a 14º elevação seguida
na estimativa. Para 2021, a

projeção de inflação passou
de 3,17% para 3,22%, na
quarta elevação seguida. A
previsão para 2022 e 2023
não teve alteração: 3,50% e
3,25%, respectivamente.
Enquanto isso, o Índice
Geral de Preços-10 (IGP10), medido pelo Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre), da Fundação Getulio Vargas (FGV) subiu
3,51% em novembro. No
mês anterior, tinha ficado
em 3,2%. No ano, o indica-

dor acumula alta de 21,76%
e de 23,82% em 12 meses.
No mesmo mês do ano passado, o IGP-10 registrou
alta de 0,19% e acumulava
elevação de 3,33% em 12
meses. A taxa acumulada
nos 12 meses pelo IGP-10
foi a maior desde julho de
2003, quando o índice subiu
26,36%.
O Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA) teve
alta de 4,59%, enquanto no
mês anterior tinha ficado em

4,06%. O coordenador dos
Índices de Preços, André
Braz, lembrou que o indicador é o que mais pesa entre
os índices que compõem o
IGP-10. “É o que acumula maior taxa em 12 meses.
Com esse resultado, 33,04%
de alta, superando muito o
IPC que em 12 meses subiu
4,18% e o Índice de Nacional de Custos da Construção que em 12 meses subiu
7,36%”, disse Braz em entrevista à Agência Brasil.

Parlamentares de centro elegem
Balança: superávit de
mais um presidente interino no Peru US$ 2,05 bi em novembro

O Peru tem novo presidente interino: Francisco
Sagasti. O parlamentar, do
centrista Partido Morado,
conquistou votos suficientes para liderar a diretoria
do Congresso unicameral
do país, o que significa que
também assumirá constitucionalmente a Presidência
do país antes das eleições
nacionais de abril.
A eleição do Congresso do
Peru nesta segunda-feira foi
uma tentativa de neutralizar a
aguda crise política após a saída de dois presidentes na semana passada. No domingo, o

líder interino, Manuel Merino
da Lama, renunciou depois de
comandar a deposição de seu
antecessor, o centrista Martín
Vizcarra, eleito pelo voto popular.
A derrubada, na semana
passada, gerou protestos e levou o país a uma crise constitucional. Merino anunciou
sua renúncia após cinco dias
na presidência, depois de dois
manifestantes morrerem nas
passeatas contra o seu regime.
Ele renunciou horas depois de
13 de seus 18 ministros pedirem demissão por causa das
duas mortes.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO e
PRESENCIAL, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação
indenizatória proposta por KATIA LEMOS GARDEL em face de
AYLSON PROENÇA DOYLE LINHARES, MARIO GUILHERME PROENÇA DOYLE LINHARES e MARCELO PROENÇA DOYLE
LINHARES (Processo nº 0070449-83.1997.8.19.0001- antigo
1997.001.066958-6), O Dr. LEONARDO DE CASTRO GOMES, Juiz
de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a MARIA HOTÊNCIA PROENÇA DOYLE, MARIO GUILHERME PROENÇA DOYLE LINHARES, MARCELO PROENÇA DOYLE LINHARES
e AYLSON PROENÇA DOYLE LINHARES, de que no dia 24/11/20,
às 14:30 horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro
Público Jonas Rymer (www.rymerleiloes.com.br), bem como
concomitantemente no auditório do Sindicato dos Leiloeiros do
Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga, nº 227, Sala 1.008,
Castelo – Rio de Janeiro – RJ., pelo Leiloeiro Público JONAS
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da
avaliação de R$ 5.180.485,13; ou no dia 25/11/20, no mesmo
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, a
Casa situada na Rua Verdes Matas, nº 190, Barra da Tijuca/RJ.
Cf. o 9º RI, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 85.520 e
registrado em nome de Aylson Linhares e Maria Hortência Proença Doyle, constando no R-20, penhora oriunda do presente feito;
e no R-21, existência de ação de medida cautelar inominada
incidental originária do presente demanda. Cf. certidões, há débitos de IPTU de R$ 350.664,58, mais acréscimos legais (1998,
2005 até 2006, 2008 até 2010 e de 2013 até 2020 - FRE 17295692). Cf. Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o
imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais
de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R R$ 708,96,
referentes aos exercícios de 2015 a 2018 (Nº CBMERJ: 23608136). Conforme planilha apresentada pelo advogado da Associação dos Moradores e Amigos de Pedra de Itaúna - AMAPI, às fls.
1.463, os débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade equivalem, na data da expedição do presente edital, ao valor de R$ 269.229,12, estando ajuizados nos autos do processo
nº 0017457-73.2015.8.19.0209. Os créditos que recaem sobre o
imóvel, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, conforme
o § 1º, do art. 908, do CPC e o parágrafo único, do art. 130 do CTN.
Ficam os interessados intimados do leilão pelo presente edital,
suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC. Arrematação,
adjudicação ou remição: à vista, ou no prazo de, até, 15 dias,
mediante sinal de 30%; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e
custas de cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido
este edital. Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos
autos acima. RJ, /0/2014. Eu , Titular do Cartório, o fiz datilografar
e subscrevo. Dr. - Juiz de Direito.

A balança comercial acumula saldo positivo de US$
2,05 bilhões até a segunda
semana de novembro, um
crescimento de 27,8%, pela
média diária, em relação a
novembro de 2019, com a
corrente de comércio subindo 4,5% e alcançando US$
15 bilhões. Na segunda semana do mês, o superávit foi
de US$ 0,572 bilhão, com
corrente de comércio de US$
7,694 bilhões, resultado de
exportações no valor de US$
4,133 bilhões e importações
de US$ 3,561 bilhões.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela
Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério
da Economia.
No acumulado do mês, as
exportações somam US$
8,524 bilhões e as importações, US$ 6,475 bilhões,
enquanto no ano as exportações totalizam US$ 182,671
bilhões e as importações,
US$ 133,194 bilhões, com
saldo positivo de US$
49,478 bilhões e corrente de
comércio de US$ 315,865
bilhões.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª Convocação da Assembleia Geral de Titulares de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Emissão em Série
Única da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. A REIT
SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no
CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”),
nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos
Creditórios do Agronegício da 2ª Emissão em Série Única de Certificados
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os
titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 2ª Emissão
em Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
(“Assembleia Geral” E “Emissão”), a se realizar no dia 25/11/2020, às 15
horas, em 2ª convocação. O procedimento de votação se dará por meio de
consulta formal (“Consulta Formal”). A Emissora recebeu da SLW Corretora
de Valores e Câmbio Ltda (“Agente Fiduciário”), comunicado informando
que haviam oficializado a sua mudança de objeto social, e que deixariam de
atuar como instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, se vendo
obrigados à renunciar às suas funções exercidas no âmbito da Emissão.
Em paralelo, indicaram como instituição financeira substituta, a Planner
Corretora de Valores S.A. (“Planner”). A Emissora convoca os titulares
para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação
da Planner, como instituição financeira que substituirá a SLW da função
de agente fiduciário do CRA. Procedimento de resposta à Consulta:
A manifestação dos titulares com relação às matérias da ordem do dia,
deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I.
Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) dos documentos que
comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando a,
contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii)
o documento de identificação dos signatários, e ser encaminhada, até o
dia 25/11/2020 aos cuidados do Agente Fiduciário e da Emissora por
e-mail para fiduciário@slw.com. br e ri@reit.com.br, respectivamente. As
deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão
obter votos de Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA
em circulação presentes na Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez
aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares
de CRA. A Emissora e o Agente Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se
a matéria constante da Ordem do Dia, estarão autorizados a tomar todas
as providências necessárias para implementar as alterações necessárias.
A presente convocação da Assembleia Geral, cujas deliberações serão
tomadas por meio da Consulta Formal, será enviada, pelo agente fiduciário,
via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao
escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes,
após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora,
conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação
acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou
ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br,
respectivamente. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM
e da Emissora até o dia 26 de novembro de 2020. Rio de Janeiro, 17 de
novembro de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
Assembleia Geral de Titulares de CRA da 2ª Emissão em Série Única da
Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 25 de Novembro
de 2020. Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao item (i)
da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:

4

Terça-feira, 17 de novembro de 2020 n Monitor Mercantil

Negócios & Empresas

Requisitos para aplicação
da LGPD no RH
O alcance da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados
sobre a área de recursos humanos é profundo, devido à
enorme quantidade de informações coletadas pelo departamento diariamente, desde a fase de recrutamento e seleção até o desligamento de colaboradores.
Portanto, o RH passou a ter uma responsabilidade ainda maior após a vigência da norma em setembro/2020,
com sanções aplicáveis a partir de agosto/2021. Como o
RH lida com diversos dados, deve ser uma das primeiras
áreas a entrarem em conformidade.
Para aplicar a LGPD no RH, é fundamental observar 5
etapas fundamentais:
Mapeamento: O RH deve mapear a entrada dos dados
pessoais e sensíveis na empresa e os riscos do tratamento,
já que será o responsável por cuidar dos dados de todos os
colaboradores da organização.
A coleta acontece por vários meios, entrevistas, banco
de currículos, recebimento de atestados médicos, biometria, documentos para contratação, convênios médicos e
sindicatos. Nessa fase, o RH poderá entender os dados
que a companhia coleta, onde coleta e como armazena
esses dados.
Estrutura e governança: É recomendável a nomeação
de um profissional para cuidar sobre todas as questões relacionadas à LGPD inerentes ao setor de recursos humanos, assim como nas demais áreas da empresa, para que se
crie um comitê com responsáveis de todas as áreas.
Revisão e criação de documentos: É aconselhável rever todos os documentos e contratos da companhia, até
mesmos o banco de currículos e provas aplicadas na fase
de entrevista. Deve-se realizar um pente fino em todos
os documentos físicos e eletrônicos do departamento de
recursos humanos.
Treinamento: O treinamento dos colaboradores é eficaz para colocar em prática os requisitos previstos na
LGPD e gerar uma cultura entre toda a companhia sobre
a importância da privacidade e segurança da informação,
além de exteriorizar que a empresa segue rigorosamente
os requisitos da lei, corroborando com a idoneidade da
organização perante terceiros.
Monitoramento: É imprescindível rever tudo o que foi
feito e aprimorar qualquer ponto que deixou de ser observado ou que ainda precise de algum ajuste, para então monitorar habitualmente se as políticas aplicadas estão sendo
desempenhadas de forma efetiva.

Natália Marques dos Santos
Advogada do escritório Costa Marfori.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – APAS-RJ, cumprindo atribuições
estatutárias, conforme os artigos 16º a 18º, convoca os senhores
Associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às
8:30 horas do dia 09 de dezembro de 2020, em primeira chamada, e
às 9:00 horas, em segunda e última chamada, com qualquer número
de associados, na Av. Nilo Peçanha, 50 – sl. 717 - Centro – Rio de
Janeiro – RJ, com o fim de deliberarem sobre a Ordem do Dia: a)
Relatório da Diretoria; b) Prestação de Contas de 2019; c) Orçamento
2020; e d) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020.
Nominando Martins da Silva
Presidente

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª Convocação da Assembleia Geral de Titulares de
Certificados de Recebiveis do Agronegócio da 1ª Emissão em Série
Única da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliarios S.A. A REIT
SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no
CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos
termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do
Agronegício da 1ª Emissão em Série Unica de Certificados de Recebíveis
do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da Emissora
(“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titulares, para a
Assembleia Geral de Titulares de CRA da 1ª Emissão em Série Unica da
Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” E
“Emissão”), a se realizar no dia 25/11/2020, às 14 horas, em 2ª convocação.
O procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta
Formal”). A Emissora recebeu da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda
(“Agente Fiduciário”), comunicado informando que haviam oficializado a
sua mudança de objeto social, e que deixariam de atuar como instituição
integrante do Sistema Financeiro Nacional, se vendo obrigados à renunciar
às suas funções exercidas no âmbito da Emissão. Em paralelo, indicaram
como instituição financeira substituta, a Planner Corretora de Valores S.A.
(“Planner”). A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral,
com a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da Planner, como instituição
financeira que substituirá a SLW da função de agente fiduciário do CRA.
Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares
com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio
da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser
instruída com cópia: (i) dos documentos que comprovem a representação
do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais,
regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos
signatários, e ser encaminhada, até o dia 25/11/2020 aos cuidados do Agente
Fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com. br e ri@reit.
com.br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de CRA representando
a maioria simples do CRA em circulação presentes na Assembléia (“Quórum
de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão
oponíveis a todos os Titulares de CRA. A Emissora e o Agente Fiduciário, em
qualquer caso, aprovando-se a matéria constante da Ordem do Dia, estarão
autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as
alterações necessárias. A presente convocação da Assembleia Geral, cujas
deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será enviada,
pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja
completo junto ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos
custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos
da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer
informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@
slw.com.br, respectivamente. A consolidação dos votos será publicada no
site da CVM e da Emissora até o dia 26 de novembro de 2020. Rio de
Janeiro, 17 de novembro de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRA da 1ª Emissão
em Série Única da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A.
de 25 de Novembro de 2020. Anexo I. Termo de Apuração de Votos.
Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da
seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:

Campanha do Mercado Livre com
foco nas ofertas do Novembro Black

A Black Friday do Mercado Livre, empresa de tecnologia para e-commerce e
serviços financeirosjá começou. A Novembro Black trará
descontos de até 70%, com
ofertas em todo o sortimento
de produtos disponíveis no
marketplace, como eletroeletrônicos, produtos para a casa
e limpeza, moda, entre outros.
Para divulgar a iniciativa, a empresa lançou uma
campanha de marketing exclusiva para a temporada
de compras que antecede a
Black Friday, desenvolvida pela agência GUT. São
quatro filmes que têm como
protagonistas os percentuais
de descontos que podem ser
obtidos pelos consumidores
em itens das mais diversas
categorias oferecidas na plataforma.
A ideia é mostrar a abrangência da Black Friday do
Mercado Livre, que possui
descontos agressivos, destacando o grande sortimento de produtos encontrado
no marketplace. O plano de
mídia prevê a exibição nos
filmes em TV aberta, digital,
out of home e canais proprietários.
“Os meses de novembro e
dezembro são tradicional-

mente os mais relevantes
em vendas para o Mercado
Livre, por conta da Black
Friday e do Natal. A Black
Friday de 2019 foi 23,6%
superior a do ano anterior, o
que revela que o consumidor
está cada vez mais habituado
a aproveitar a data para equipar a casa ou adquirir um
objeto de desejo, como um
novo celular, por exemplo.
Para 2020, a expectativa é
ainda maior, principalmente
por conta da pandemia, que
trouxe mais de 2,6 milhões
novos consumidores para a
nossa plataforma, somente
no período de fevereiro a
abril”, conta Fernando Yunes, vice-presidente sênior
e líder do Mercado Livre no
Brasil.
Segundo pesquisa elaborada pelo Mercado Livre,
com dados do Ipsos e da Ebit
Nielsen, 58% dos entrevistados declararam que comprarão na Black Friday deste
ano e, 45%, são motivados
pelos descontos oferecidos
na data. “Vislumbrando esta
oportunidade, antecipamos a
Black Friday, ampliando os
descontos para todo o mês
de novembro. A Novembro
Black vem ao encontro das
aspirações deste consumi-

dor. Além disso, 55% das
pessoas que compraram na
Black Friday 2019, também
compraram em dezembro.
Este movimento deve se repetir em 2020”, reitera Yunes.
“O consumidor que realiza compras na Black Friday,
deseja encontrar um produto
que encaixe não só em seu
orçamento, mas também em
sua rotina. É uma compra
pensada, as pessoas esperam
a data porque sabem que podem obter bons preços. É por
isso que os descontos são
atrativos, mas nem sempre
se convertem na finalização
de uma compra - para de fato
vender, é preciso humanizar
esse processo, o cliente precisa saber que pensamos em
suas necessidades. Foi com
essa ideia que decidimos
tornar os descontos nossas
estrelas dos filmes”, explica
Bruno Brux, ECD da GUT,
agência que assina a campanha.

do Livre está promovendo a
iniciativa “Live Shop”, que
consiste em duas lives, que
serão transmitidas via página
do Facebook da companhia.
A concepção e organização
do evento conta com apoio
da agência GUT.
O Mercado Livre é a primeira empresa da América Latina a utilizar a nova tecnologia
do Facebook, denominada
Live Shopping. A ferramenta
visa engajar e envolver ainda
mais a audiência, casando a
alta intenção de compra - por
ocasião da data - com as facilidades do e-commerce, criando
um Shopping personalizado,
seguro e confortável, pois o
cliente poderá “visitar” diretamente da sua casa. Durante as
lives, todos os descontos apresentados terão um link direto
para o site de compra, para que
o consumidor encontre a oferta
anunciada de forma rápida e
segura.
A tecnologia, que será
utilizada de maneira inédita pelo Mercado Livre, vem
para transformar a jornada
de compra de forma única e
eficiente. Com links diretos
para as ofertas, a experiência
do consumidor será facilitada, pois todos os anúncios
citados estarão a um click.

Live Shop
Para evidenciar os descontos e o sortimento de
produtos disponíveis na sua
plataforma durante toda a
Novembro Black, o Merca-

GOL: wi-fi gratuito a bordo para compras realizadas com o Pix
A GOL Linhas Aéreas,
com 36 milhões de passageiros transportados ao
ano, e a Spin Pay, primeira
fintech a trazer soluções de
open payments ao varejo
brasileiro, comemoram o
lançamento oficial do Pix,
nesta segunda-feira, com
uma promoção especial que

tem como objetivo incentivar os Clientes da Companhia a utilizarem as comodidades do Pagamento
Instantâneo (PI) proposto
pelo Banco Central.
Entre os dias 16 e 30 deste mês, fase que compreende
diversas promoções realizadas pela GOL em razão

30/09/2021 (aqueles que
comprarem para voar em outro período não irão ganhar o
código Wi-Fi). Por meio do
Pix é possível saldar passagens aéreas e outros serviços
contratados junto à companhia de maneira rápida,
inclusiva e extremamente
segura.

da Black Friday, todos os
Clientes que efetuarem seus
pagamentos no site voegol.
com.br com o Pix, fazendo
uso de um simples QR Code,
vão receber um código para
acessar gratuitamente o Wi-Fi a bordo da Companhia.
A oferta é válida para voos
a partir de 1/02/2021 até

Busca por crescimento e eficiência para lidar com as incertezas
Com o intuito de mapear a
visão dos líderes de finanças
em relação a tópicos como
carreira, perspectivas de
negócios, tecnologia e contexto econômico, a Deloitte,
especializada em serviços
profissionais do mundo, está
lançando mais uma edição
de sua pesquisa CFO Survey. O levantamento, realizado em setembro de 2020,
contou com a participação
de 132 entrevistados - dos
quais 76% são CFOs (Chief
Financial Officer) - de nove
indústrias diferentes nas cinco regiões brasileiras.
A pesquisa CFO Survey
revela que a maioria dos exe-

cutivos está focada em expandir, nos próximos 12 meses, a lucratividade (63%), o
crescimento (55%) e a busca
pela eficiência operacional
(43%). Foram apontados
como foco de atuação do
próximo ano, ainda: financiamento e liquidez (36%),
planejamento e análise financeira (30%), estratégia
corporativa (30%), inovação
do negócio (29%), novas tecnologias em finanças (28%),
governança corporativa e
compliance (24%), operações financeiras (17%), captação de recursos por meio
de IPO (12%) e investimento
em cyberscutiry (8%).

ADM TRADE SERVICES CONSULTORIA LTDA.
CNPJ/ME nº 39.548.003/0001-08
Ficam convocados os sócios da ADM Trade Services Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.548.003/0001-08 e com sede em Rua São
Sebastião, 18, 801, Centro, cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro,
CEP 24.210-110 (“Sociedade”), para comparecimento à assembleia geral
extraordinária a se realizar na data de 23/11/2020, às 11:00, na sede da
Sociedade, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) dissolução da
Sociedade e nomeação de liquidante; (ii) aprovação das contas e encerramento da liquidação; (iii) nomeação do responsável pelo ativo e passivo da
Sociedade após a dissolução; (iv) indicação do responsável pela guarda
dos livros da Sociedade; e (v) aprovar e assinar o Distrato Social da sociedade. Rio de Janeiro, 10/11/2020.

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por CONDOMÍNIO DIMENSION OFFICE & PARK
em face de SÃO MIGUEL INVESTIMENTOS S/A,
processo nº 0004744-50.2016.8.19.0203, na forma abaixo:
A Dra. ANDRÉIA FLORÊNCIO BERTO, Juíza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados especialmente a SÃO MIGUEL INVESTIMENTOS S/A e ALEINU
IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que em 24/11/20, às 12:00 hs.,
no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme
art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia
26/11/20, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma
do art. 891 § único do NCPC, o DIREITO E AÇÃO do imóvel registrado no 9º RGI, matrícula nº 366545, Av. Embaixador Abelardo
Bueno nº 01, bloco 01, sala 211-F – Jacarepaguá - RJ, avaliado as
fls. 311/312 em 04/02/2020, por R$ 210.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e
nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 28/10/20. Eu, Gustavo Alves de Souza, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. ANDRÉIA
FLORÊNCIO BERTO, Juíza de Direito.

sobre os desafios a serem
superados, os impactos e
o legado que a pandemia
está deixando para a economia e as perspectivas de
recuperação no Brasil. As
transformações pelas quais
as empresas têm passado e
a complexidade das finanças também são partes fundamentais desta pesquisa.
A área financeira tem um
papel ativo no processo de
tomada de decisões e isto é
um diferencial competitivo
em um ambiente dinâmico e
incerto como vivenciamos”,
destaca Renata Muramoto,
sócia líder do CFO Program
da Deloitte no Brasil.

Para alcançar os resultados desejados, no entanto,
os executivos participantes
sabem que têm muitos desafios a serem enfrentados.
Entre os principais, foram
mencionados recessão econômica, em primeiro lugar,
e alteração na política tributária em segundo. Os fatores
citados na sequência foram a
volatilidade da taxa cambial,
efeitos da pandemia e incertezas jurídica, regulatória e
política.
“O estudo é extremamente relevante para o mercado,
pois traz uma visão ampla
de executivos financeiros
de grandes companhias
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Hurst lança CCB para financiar novos projetos Investimento imobiliário
Fintech busca
recursos para
ampliar o
portfólio oferecido
aos investidores

A Hurst Capital, plataforma de investimentos alternativos, lançou uma operação
inédita que permite investimento em uma Cédula de
Crédito Bancário (“CCB”)
de emissão da própria fintech. A operação oferece rentabilidade de 10% ao ano e
tem prazo de 180 meses, com
pagamento mensal de juros e
principal. Os recursos serão

utilizados para pré-financiar
parte das aquisições de ativos que serão posteriormente distribuídas na plataforma
Hurst.
“Nos últimos 12 meses
pré-financiamos mais de R$
28 milhões em ativos alternativos. Para os investidores,
a CCB da Hurst é uma oportunidade de investimento de
prazo curto com pagamento
de juros e principal mensal
e um retorno muito superior
aos ativos de renda fixa disponíveis no mercado”, afirma o sócio e CIO da Hurst,
Leonardo Vianna.
Segundo Vianna, o
investidor
participante
começa a receber rendimentos (juros e principal)
a partir da data de fechamento da captação, com

o primeiro pagamento já
ocorrendo 30 dias após o
prazo da captação.
A operação acontece da
seguinte forma. Ao realizar
o seu investimento, o investidor comprará a CCB da
Instituição financeira que
emitiu as CCB’s por meio
da carta de endosso assinada nominalmente para cada
investidor, tornando-se endossatário da CCB. A carta de endosso é passível de
transferência, desde que o
investidor informe a endossante (Instituição financeira)
e o endossatário (próximo
investidor) para que estejam
todos cientes dos termos.
As CCBS ofertadas serão
emitidas pela Fiducia SCM
e serão endossadas diretamente para o investidor ao

fim da rodada de captação.
Atuação

A Hurst é uma fintech
fundada em 2017 por profissionais que vieram do
mercado financeiro e que se
dedicaram a criar tecnologia
para originar, estruturar e
distribuir ativos alternativos,
como precatórios, recebíveis, imóveis e, mais recentemente, royalties de música.
Ao todo, a plataforma que
é líder em Investimentos em
Ativos Reais na América
Latina, já originou mais de
R$ 400 milhões para mais
de 3.000 investidores de 10
países. Para 2020, a expectativa é de que a originação
atinja a marca de R$200
milhões no ano.

Segue no radar da Cemig a venda de fatia da Light
A elétrica estatal Cemig,
controlada pelo governo de
Minas Gerais, segue com a
intenção de vender sua fatia remanescente na Light.
Executivos da companhia
disseram em teleconferência
nesta segunda-feira que estão avaliando novos projetos
eólicos e solares.
Na sexta-feira, a elétrica
reportou lucro líquido de R$
545,4 milhões no terceiro
trimestre, ao reverter prejuízo de quase R$ 282 milhões
ocorrido no mesmo período
do ano anterior.
No acumulado dos nove
primeiros meses de 2020, os
ganhos da Cemig alcançaram R$ 1,53 bilhão, abaixo
dos R$ 2,63 bilhões na comparação anual, de acordo
com informações apresentadas à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
Conforme foi comen-

tado na teleconferência, a
empresa tem estudado no
momento nove projetos eólicos, que somam 2,13 gigawatts em potência instalada,
após ter aberto recentemente
uma chamada pública para a
aquisição de novos empreendimentos (“greenfield”)
da fonte.
A unidade de geração
e transmissão Cemig GT
ainda tem desenvolvido
uma carteira própria de
projetos solares com 1,75
gigawatt-pico em capacidade.
O superintendente de Relações com Investidores da
elétrica, Antonio Velez, afirmou que a Cemig não tem
planos de alterar no curto
prazo sua política de dividendos, que prevê a distribuição de até 50% do lucro
aos acionistas.
“Nosso objetivo ainda

METHA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/ME nº 32.535.312/0001-96
Ficam convocados os sócios da Metha Sistemas de Informática Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.535.312/0001-96 e com sede em Rua São
Sebastião, 18, 8º andar, Centro, cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.210-110 (“Sociedade”), para comparecimento à assembleia
geral extraordinária a se realizar na data de 23/11/2020, às 11:00, na sede
da Sociedade, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) dissolução
da Sociedade e nomeação de liquidante; (ii) aprovação das contas e encerramento da liquidação; (iii) nomeação do responsável pelo ativo e passivo
da Sociedade após a dissolução; (iv) indicação do responsável pela guarda
dos livros da Sociedade; e (v) aprovar e assinar o Distrato Social da sociedade. Rio de Janeiro, 10/11/2020.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER
EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DOS REIS
em face de ESPÓLIO DE LAURA PEREIRA DUARTE,
processo nº 0006276-59.2007.8.19.0208, na forma abaixo:
A Dra. ANA PAULA RODRIGUES SILVANO, Juíza da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ESPÓLIO DE LAURA PEREIRA
DUARTE, através de sua inventariante ELIANE OLIVEIRA DA
FONSECA, que em 24/11/20, às 14:00 hs., no escritório do Leiloeiro Público Oficial, sito à Av. Erasmo Braga nº 277 sala 501 –
Centro – RJ e simultaneamente no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitantes no dia 26/11/20, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 6º RGI, matrícula nº 24019, Rua
José dos Reis nº 2.265 bloco 04 apto 105 – Inhaúma - RJ, avaliado as fls. 335 em 21/5/19, por R$ 150.000,00. Condições
Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do
leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC,
5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 21/09/20. Eu, Leandro
Mondego, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass)
Dra. ANA PAULA RODRIGUES SILVANO, Juíza de Direito.

neste momento é manter nossa política de 50% (do lucro)
em dividendos, entendemos
que essa política está equilibrada, nos dá condições de
ter um colchão de liquidez”,
explicou, após pergunta de
um investidor.
A variação positiva na
base anual decorre principalmente do reconhecimento da
contingência tributária relativa às ações que discutem
a incidência de contribuições previdenciárias sobre
o pagamento de participações nos lucros e resultados
(PLR) no ano passado, informou a Cemig.
A companhia disse que o
lucro no terceiro trimestre de
2020 foi impactado pela reversão das perdas esperadas
com créditos de liquidação
duvidosa referentes a dívidas do Estado de Minas
Gerais.

Energia vendida
O Ebitda (licro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado,
com a exclusão dos itens não
recorrentes, da Cemig registrou um aumento de 24,32%
de julho a setembro, em relação a igual período do ano
passado. A margem Ebitda
ficou em 20,86%.
De acordo com a empresa,
o avanço no Ebitda ajustado
se deve principalmente ao
acréscimo de 4,92% na receita líquida ajustada do período, que, por sua vez, está
associado à queda de 3,55%
nos custos operacionais. A
receita com energia vendida
a consumidores finais entre julho e setembro atingiu
R$ 5,785 bilhões, um recuo
de 5,90% ante os R$ 6,147
bilhões apurados no mesmo
período de 2019.

CONDOMÍNIO BERTIOGA
“Edital de Convocação” - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Atendendo a determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente, convocar
os(as) Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia
Geral Ordinária do condomínio BERTIOGA, que será realizada no próximo
dia 18 de novembro de 2020, quarta-feira, no salão do Condomínio
Bertioga, às 19:30 horas em primeira convocação com o “quorum” legal,
ou às 20:00 horas em segunda e última convocação com qualquer número
de presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos
constantes da “ordem do dia”: 1) Aprovação das contas referentes
ao exercício findo – 07/2019 a 07/2020; 2) Aprovação de orçamento
para o próximo exercício 2020/2021; 3) Eleição de Síndico, fixandolhe sua remuneração; 4) Eleição dos membros efetivos e suplentes
do Conselho Consultivo; e 5) Assuntos gerais. Para votação ou
participação na assembleia, o condômino deverá estar quite com
as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no
condomínio que se vencerem até a data da assembleia (art. 1.335 III, do
Código Civil). O representante de condômino deverá estar munido de
procuração outorgada com observância das normas legais, inclusive
com firma reconhecida (parágrafo 2º do art. 654 do Código Civil). Rio de
Janeiro, 30 de outubro de 2020. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA
LTDA. Alfredo Lopes de Souza Júnior. Diretor

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 14 de Dezembro de 2020, às 10:00
horas, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ13.20 na forma online e Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não reclamado por seu proprietário, classificados
como conservados, sucata inservível identificados ou sucatas
inservíveis não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados no site
www.rebocarleiloes.com.br . A cópia do edital poderá ser consulwww.detro.rj.gov.br
e
tada
através
do
site
www.rebocarleiloes.com.br

TCR TELECOMUNICAÇÕES DA CIDADE DO RIO S.A.
Subsidiária integral da Concessionária Porto Novo S.A.
CNPJ/MF Nº 18.281.769/0001-90 - NIRE 33.3.0030788-5
Ata da AGE: 1. Data, Hora e Local: No dia 31/10/20, às 11h, na sede
da Cia., situada na Av. Francisco Bicalho, 0, Alça da Linha Vermelha, São
Cristóvão/RJ. 2. Convocação: Dispensada a publicação do Edital de convocação, conforme faculta o art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3. Presença:
Presença da única Acionista, Concessionária Porto Novo S.A., conforme
assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Composição da Mesa:
Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, Presidente; e Andrea
Baptista Tosta da Silva, Secretária. 5. Ordem do Dia: (i) Aprovar a reeleição dos Srs. Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, brasileiro,
convivente em união estável, engenheiro, RG 08544744-9 - DETRAN/RJ,
CPF 011.798.677-18, para o cargo de Diretor Financeiro e a Srª. Andrea
Baptista Tosta da Silva, brasileira, convivente em união estável, engenheira civil, RG 12276214-9 DETRAN/RJ, CPF 053.794.757-44, para o cargo
de Diretora de Operações da Cia., todos com endereço profissional à Av.
Francisco Bicalho, 0, Alça da Linha Vermelha, São Cristóvão/RJ, para mandato de 2 anos, iniciando-se na presente data, e se findando em 31/10/22.
Os Diretores ora eleitos tomam posse dos seus cargos mediante assinatura
dos respectivos termos de posse em Livro próprio, tendo declarado, sob as
penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Cia.,
e nem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou
a propriedade, nos termos do Art. 147 da Lei 6.404/76. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGO, lavrada a presente Ata
que, após lida, discutida e aprovada, foi assinada por todos os presentes,
que constituíram o quórum necessário para a validade das deliberações objeto desta Assembleia Geral. 8. Assinaturas: Mesa: Paulo Henrique Cals
de Beauclair Guimarães, Presidente da Mesa; e Andrea Baptista Tosta da
Silva, Secretária; Acionista: Concessionária Porto Novo S.A. RJ, 31/10/20.
Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães - Presidente, Andrea Baptista Tosta da Silva - Secretária. Jucerja em 06/11/20 sob o nº 3964063.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

da China aumenta 6,3%
de janeiro a outubro
O investimento da China
em desenvolvimento imobiliário cresceu 6,3% em
termos anuais nos primeiros
nove meses (de janeiro a outubro), informou nesta segunda-feira o Departamento
Nacional de Estatísticas. O
investimento total em propriedades durante o período
ficou em 11,66 trilhões de
iuanes (US$ 1,77 trilhões),
segundo a entidade.
O investimento em construções residenciais foi de
8,63 trilhões de iuanes, alta
de 7% ante o mesmo período
do ano passado, acelerando
em relação à alta de 6,1%
no período de janeiro a setembro. Conforme a agência
Xinhua, as vendas de moradias comerciais em termos
da área de piso totalizaram
1,33 bilhões de metros quadrados, permanecendo basicamente inalteradas em
comparação com o mesmo
período do ano passado.
Em termos do valor, as
vendas de moradias comerciais aumentaram 5,8% anualmente, para 13,17 trilhões
de iuanes nos primeiros dez
meses, ampliando-se ante
aumento de 3,7% nos primeiros nove meses. O índice
de clima de desenvolvimento
imobiliário compilado pelo
DNE cresceu ligeiramente

0,08% ante setembro, para
100,5 pontos em outubro.
Investimento estrangeiro
O investimento estrangeiro direto (IED) na parte
continental da China, em
uso real, aumentou 18,3%
em termos anuais para 81,87
bilhões de iuanes (US$ 12,4
bilhões) em outubro, informou nesta segunda-feira o
Ministério do Comércio.
Trata-se do sétimo mês
consecutivo que o país registra um crescimento positivo no IED. Segundo
dados do ministério, nos
primeiros dez meses, o
crescimento anual do IED
ficou em 6,4%, acelerando em relação ao ganho de
5,2% visto nos primeiros
três trimestres.
O investimento estrangeiro na indústria de serviços
totalizou 625,8 bilhões de
yuans durante o período de
janeiro a outubro, um aumento anual de 16,2%, enquanto o do setor de serviços
de alta tecnologia aumentou
27,8%. Com base na contenção eficaz da epidemia de
Covid-19, a China implementou rigorosamente uma
série de medidas para estabilizar o comércio e o investimento estrangeiros.

Casa das Palmeiras – Clinica de Reabilitação Psiquiátrica
CNPJ N° 338084860001-48
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Sócios a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária online no endereço https://us02web.zoom.us/j/85883056878
no dia 07 de dezembro de 2020 (segunda-feira) as 13 horas em
primeira convocação, às 14 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1 – Assuntos Gerais. 2 – Eleição da nova Diretoria. O
link para participação dos habilitados na Assembléia será enviado até
as 12 horas do dia 07/12. Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020.
Vera Lúcia Mafra de Macedo
Diretora Técnica da Casa das Palmeiras

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
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 seus sócios, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária
que se realizará de forma remota/virtual a partir das 18:00 horas do dia
25 de novembro de 2020, na forma disposta no site
www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindicato na Internet), onde
estarão disponíveis todas as informações necessárias para discussão
acerca da seguinte pauta: 1- Eleição dos delegados que irão representar
a Entidade no Congresso Estatutário da Federação dos Trabalhadores no
Ramo Financeiro do Rio de Janeiro e Espírito Santo – FETRAFI-RJ/ES, a
ser realizar em 05 de dezembro de 2020.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020.
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS 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
seus associados na base territorial deste sindicato, para se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária que se realizará às 18:00 horas do dia
26 de novembro de 2020 para deliberação acerca da pauta abaixo.
Em razão da pandemia do Coronavirus e da proibição de aglomeração
de pessoas, a Assembléia se dará de forma virtual. Devido à logística
necessária e visando preservar a segurança de informações dos
presentes, os seguintes procedimentos deverão ser adotados: os
associados estatutária mente regulares e em pleno gozo de seus direitos
que quiserem participar da reunião deverão encaminhar e-mail para
previsaoorcamentaria@bancariosrio.org.br, até as 23h59hs do dia
24/11/2020 informando número do CPF e do celular para análise da
situação cadastral e posterior envio do link de acesso à referida reunião.
- Previsão orçamentária para o exercício 2021.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020.
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

JUIZO DE DIREITO DA 26ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO HÍBRIDO (PRESENCIAL/
ON LINE), e INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído
dos autos da Ação de Extinção de Condomínio proposta por
DIONE VASCONCELOS SATURNINO BRAGA em face de SUZI
MACHADO VASCONCELOS - Processo nº 024897263.2010.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA ROSANA
SIMEN RANGEL – Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital aos interessados, que no dia 23/11/
2020 e 26/11/2020 a partir das 13:30 horas, na Sede do Sindicato
dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, situada na Av. Erasmo Braga
nº. 227 – Sala 1008, Centro/RJ., e concomitantemente pela
Plataforma de Leilões On Line - www.gustavoleiloeiro.lel.br,
pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será
apregoado e vendido o imóvel situado na PRAÇA JOSÉ DE
ALENCAR, 05/408, FLAMENGO. AVALIADO EM R$ 706.615,00
(Setecentos e seis mil, seiscentos e quinze reais). O Edital na
integra esta afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima e no
site:
w w w.gustavoleiloeiro.lel.br,
e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.
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BNDES participa de audiência Foi dada a largada para o Pix
pública para venda da CEEE-D
Privatização da companhia do Rio Grande do Sul
deve oferecer melhorias no
fornecimento de energia elétrica para a população, com
retomada dos investimentos
e ganhos de eficiência,
Como estruturador do
processo de concessão, o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) participou
nesta segunda-feira, de audiência pública realizada
pelo Estado do Rio Grande
do Sul, para leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica
(CEEE-D).
A empresa detém concessão dos serviços de distribuição de energia elétrica no Estado, atuando
nos municípios das regiões
Metropolitana (incluindo a
capital, Porto Alegre), Centro Sul, Campanha, Litoral Norte e Sul do Estado.
Segundo o diretor de Privatizações do BNDES, Leonardo Cabral, “a venda da CEEE-D deverá conferir maior
eficiência ao serviço, com
racionalidade operacional e

incremento significativo dos
investimentos a serem realizados pela companhia”. Nas
próximas semanas, o estado
promoverá apresentações a
potenciais investidores. O
edital deverá ser publicado
na primeira semana de dezembro e a sessão pública do
leilão está prevista para fevereiro de 2021. O BNDES
promove também no setor
elétrico o leilão da CEB Distribuição, de Brasília, ainda
em 2020.
A área de concessão da
CEEE-D ocupa 26% do
território do Estado do Rio
Grande do Sul. Nessa área,
existem 72 municípios, com
uma população de cerca de
4 milhões de pessoas, representando 35% da população
do estado, atendendo a 1,75
milhão de clientes.
A audiência teve o objetivo de prestar informações ao
público, bem como receber
sugestões e contribuições ao
processo de desestatização,
e foi realizada em modalidade virtual (https://youtu.
be/VsIDfD1egKQ). A Mesa
Diretora da Audiência Pú-

blica foi composta por: Artur
Lemos Júnior, Secretário do
Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul (Presidente da
Sessão); Marco Aurélio Cardoso, Secretário de Fazenda
do Estado do Rio Grande
do Sul; Marco da Camino
Ancona Lopez Soligo, presidente do Grupo CEEE;
Marcos Torreão, Chefe do
Departamento de Estruturação de Empresas e Desinvestimento do BNDES; e Ricardo Justo, representante do
Consórcio Minuano Energia.
Tendo em vista a Lei Estadual nº 15.298, de 2020, que
autorizou a desestatização
da CEEE-D, o BNDES foi
contratado pelo Estado para
estruturar o projeto de desestatização da companhia. O
Banco é o responsável pela
contratação e gestão contratual dos serviços técnicos
necessários à execução do
projeto, bem como por sua
coordenação, dando o suporte técnico devido ao Estado
e à companhia ao longo de
todo processo de desestatização.

BB no índice de sustentabilidade da bolsa de NY

O Banco do Brasil (BB)
foi escolhido para compor
um dos grupos mais seletos
de empresas sustentáveis. As
ações do banco na bolsa de
Nova York passarão a integrar o Índice Dow Jones de
Sustentabilidade (DJSI), nas
categorias mercado mundial e emergente. Criada em
1999, a carteira é composta
por 10% das empresas com
melhor desempenho em cada
um dos setores avaliados.
Para fazer parte desses índices, as empresas precisam

alinhar-se às melhores práticas de mercado, por meio de
uma série de iniciativas que
vão desde a concepção de
produtos e serviços que contribuam com a transição para
uma economia inclusiva e de
baixo carbono. O indicador
também avalia práticas administrativas ecologicamente eficientes e investimentos
contínuos em melhorias.
Além do Banco do Brasil,
24 bancos em todo o planeta foram listados no DJSI,
que é revisado a cada ano.

Na avaliação de 2020, o
Banco do Brasil foi considerado referência mundial
em sete dos 23 temas avaliados nas dimensões econômica, ambiental e social.
Em nota, o BB informou
que a indicação para compor o índice representa o
reconhecimento do mercado
internacional à atuação em
sustentabilidade do Banco e
à iniciativa em incorporar o
tema na estratégia corporativa e nas práticas administrativas e negociais.

O lançamento oficial do
Pix, o novo meio de pagamento eletrônico criado pelo Banco Central,
foi nesta segunda-feira
(16/11). Até 15 de novembro haviam sido cadastradas mais de 71 milhões
de chaves Pix e realizadas
mais de 1 milhão e 900 mil
transações entre instituições diferentes, com um
montante financeiro que
passou de R$ 780 milhões.
No período de 03 a 15 de
novembro, aconteceu a operação restrita em que alguns
clientes selecionados pelas
instituições puderam experimentar a novidade e realizar
pagamentos e transferências
com o Pix.
Esse período, planejado
pelo Banco Central, serviu
também para que todas as
instituições aprovadas na
etapa homologatória pudessem executar as funcionalidades em produção, ainda
com um número limitado

de usuários e grade horária
diferenciada, possibilitando
a implementação de ajustes
finais de forma a garantir o
pleno funcionamento a partir
do lançamento amplo para a
toda população.
Agora, todas as pessoas
e empresas com conta corrente, poupança ou conta de
pagamento pré-paga em uma
das 762 instituições aprovadas pelo Banco Central
já podem fazer transferências pelo novo sistema que
vai funcionar por 24h todos
os dias. As instituições que
ofertam o Pix podem estabelecer limites máximos de valor para reduzir de riscos de
fraude, lavagem de dinheiro
e financiamento do terrorismo.
Dinheiro

Para fazer transferência
ou pagamento, bastar ter a
chave de quem vai receber
o dinheiro, em vez de in-

formações sobre agência,
conta e dados pessoais do
recebedor.
Mas o Pix terá novas
funcionalidades no futuro,
como pagamentos programados e troco em dinheiro.
A afirmação é do presidente do Banco Central (BC),
Roberto Campos Neto, ao
lançar nesta segunda-feira
a operação plena do Pix,
que até o último domingo
estava em fase de testes.
Segundo Campos Neto, o
sistema permitirá o chamado cashback (em inglês,
dinheiro de volta). Ou seja,
o consumidor poderá pagar
uma compra em uma loja
com Pix e receber o troco
em dinheiro.
No evento virtual de
lançamento do Pix, Campos Neto ressaltou que o
sistema é seguro. “O dinheiro passa a ser rastreado, reduz várias práticas
de crime como lavagem de
dinheiro”, afirmou.

PagTesouro adere a nova forma de pagamento do BC
O PagTesouro, plataforma de pagamento digital do
Tesouro Nacional, já dispõe
do Pix como forma de pagamento das taxas, contribuições e demais serviços
públicos. Neste primeiro
momento, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Secretaria
de Pesca e Aquicultura do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
estão preparados para oferecer a nova modalidade de
pagamentos.
Segundo o Tesouro Nacional, outros órgãos estão
em fase de desenvolvimento
das suas aplicações tecnológicas para integração com o
PagTesouro. A expectativa é

que até o fim do ano outros
serviços sejam disponibilizados para recolhimento na
plataforma.
O Tesouro Nacional informou que realiza os ajustes
finais para o lançamento de
edital para o credenciamento de empresas Prestadoras
de Serviços de Pagamentos
(PSP’s) que ofertarão a modalidade de pagamento com
cartão de crédito no PagTesouro.
PagTesouro
O PagTesouro é a plataforma digital por meio da
qual o cidadão realiza o pagamento às entidades da Administração Pública Federal

Dr. Aziz Chidid Neto.
A Qualicorp se une à família, aos amigos
e aos colaboradores do Dr. Aziz Chidid
Neto, sócio-fundador do ASSIM Saúde
e fundador da Memorial Saúde,
e lamenta profundamente sua morte.

A vida é uma passagem. O que vale
é fazer dessa passagem um semear
de coragem, respeito e amor.
É por isso que, junto à saudade,
ficam a admiração e o aprendizado.

A vida do Dr. Aziz foi toda ela dedicada
à saúde do Rio de Janeiro. Cuidou de
dar oportunidade a mais de um milhão
de pessoas para que tivessem acesso
digno à tão essencial medicina.

A Quali agradece a parceria e abraça
todos aqueles que, por aqui,
continuam comungando dos ideais
e preservando o legado do Dr. Aziz:
cuidar da saúde das pessoas.

Uma homenagem da Qualicorp.

por serviços como importação de produtos, certificação, registro de patentes,
emissão de passaporte, além
das multas eleitorais, de
trânsito, ambientais e inscrições de cursos e concursos.
De acordo com o Tesouro Nacional, a partir
do montante de boletos de
Guia de Recolhimentos à
União (GRU) recolhidos
anualmente é possível estimar o alcance da solução.
Em 2019, por exemplo, foram pagas cerca de 37 milhões de GRU em favor de
258 entidades públicas, o
que representou ingressos
de recursos na Conta Única
do Tesouro Nacional da ordem de R$ 120 bilhões.

