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Cofres públicos receberão
US$ 204,4 bilhões do pré-sal

União terá direito  
a 1 bilhão de  
barris de óleo nos  
próximos dez anos

Nos próximos dez anos, a União 
poderá contar com uma produção 
acumulada de 1 bilhão de barris de 
óleo provenientes dos 17 contratos 
em regime de partilha de produ-
ção sob gestão da Pré-Sal Petróleo 
(PPSA).  Entre 2021 e 2030, a co-
mercialização dessa produção, que 
também está a cargo da companhia, 
deverá totalizar aproximadamente 
US$ 75,3 bilhões para o Tesouro 
Nacional.

 As projeções fazem parte do es-
tudo “Estimativa de Resultados nos 
Contratos de Partilha de Produção” 
que foi apresentado nesta terça-fei-
ra pelo diretor-presidente da PPSA, 

Eduardo Gerk, no 3º Fórum Téc-
nico Pré-Sal Petróleo. Os cálculos 
estimam ainda que, no total, os 
contratos de partilha de produção já 
existentes poderão gerar US$ 204,4 
bilhões para os cofres públicos, no 
mesmo período. A conta considera 
a arrecadação esperada com a co-
mercialização (US$ 75,3 bilhões), 
receitas com royalties (US$ 72,4 
bilhões) e tributos (US$ 56,7 bi-
lhões).

 O trabalho foi realizado pela 
área de Planejamento Estratégico 
da companhia, por meio do Modelo 
Econômico de Exploração e Produ-
ção de Petróleo e Gás desenvolvi-
do na PPSA. Compreende, entre as 
premissas, os planos de desenvol-
vimento dos consórcios, análises 
técnicas da equipe e o cenário de 
referência de preços de petróleo da 
Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE).

 O estudo demonstra que a pro-
dução média diária dos 17 contra-
tos será crescente, com ascensão 

significativa a partir de 2025. Em 
2030, deverá atingir 3,6 milhões 
de barris por dia. Para fins de 
comparação, a EPE, através do 
caderno de estudo para o Plano 
Decenal 2030, estima que a pro-
dução total de petróleo no país 
será de 5,26 milhões de barris por 
dia no mesmo período. Dessa for-
ma, os contatos em partilha repre-
sentarão cerca de 2/3 da produção 
total.

 O excedente em óleo da União 
também apresentará maior cresci-
mento a partir da segunda metade 
da década. O estudo considera que, 
na próxima década, todos os con-
tratos estarão em produção. Em 
2030, a União deverá contar com 
uma produção média de 629 mil 
barris de óleo por dia e arrecadar 
US$ 19 bilhões para o Tesouro Na-
cional com a sua comercialização. 
Para desenvolver os contratos, se-
rão necessários investimentos de 
US$ 122,7 bilhões entre 2021 e 
2030.

Senado acusa 
Aneel de 
contribuir para 
apagão no Amapá

Amapaenses entraram, nesta ter-
ça-feira, em seu 15º dia sem ener-
gia elétrica no estado. Houve falha 
na fiscalização da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel), 
que contribuiu de forma decisiva 
para o apagão que atinge pratica-
mente todo o estado desde o dia 3 
de novembro.

A conclusão é dos senadores do 
Amapá, que participaram da fase 
de debates da audiência pública 
da comissão mista que acompa-
nha as ações do governo contra a 
Covid-19, nesta terça-feira. Os se-
nadores cobraram providências do 
diretor-geral da autarquia, André 
Pepitone da Nóbrega.

“A questão é a seguinte: isso 
não deveria ter ocorrido! Havia 
um transformador parado desde 
novembro e não houve uma atua-
ção, seja da Aneel, seja do Opera-
dor Nacional do Sistema (NOS). A 
responsabilidade era impedir que 
isso ocorresse e houve falha. O que 
aconteceu aqui não foi culposo, foi 
doloso e omissivo”, afirmou o sena-
dor Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O senador informou também 
que entrou com um pedido na Jus-
tiça pelo afastamento da atual dire-
toria da Aneel até que sejam con-
cluídas as investigações. O senador 
Lucas Barreto (PSD-AP) disse que 
se a Aneel tivesse cumprido corre-
tamente seu papel, além de regular 
tarifas, os amapaenses não estariam 
passando por tanta dificuldade nes-
te momento.

“Aqui nós tínhamos um parque 
de vários geradores que garan-
tiam a energia. Ele foi desativado 
pelo pressuposto de que a empresa 
concessionária havia cumprido as 
cláusulas do contrato de concessão 
e de que tinha uma estrutura de ba-
ckup para uma situação como a que 
ocorreu. Se a Aneel tivesse exerci-
do o seu papel, além de regular ta-
rifas, não estaríamos passando por 
isso agora”, opinou.

A senadora Zenaide Maia (Pros-
-RN) aproveitou o caso do Amapá 
para se posicionar contra a priva-
tização de setores considerados es-
tratégicos e essenciais para o país. 
A parlamentar lembrou que a pri-
vatização é feita, a empresa ganha 
dinheiro e na hora de uma calami-
dade é chamado o governo.

“O poder a e soberania de um 
país dependem muito de sua ca-
pacidade energética”, afirmou à 
Agência Senado.

Ex-ministros bolivianos foragidos 
após compra superfaturada no Brasil

Brics terão centro para  
inovação e revolução industrial

Brasileiro  
está mais  
reticente em  
obter crédito

A demanda por crédito se man-
teve estável em outubro em relação 
a setembro, indicando que a recu-
peração do consumo pós-pandemia 
pode ter atingido o limite. Desde 
maio, o Índice Neurotech de De-
manda por Crédito (INDC), que 
mede o número de solicitações de 
financiamentos mensais nos seg-
mentos de varejo, bancos e servi-
ços, vinha registrando alta na casa 
de dois dígitos, porém em setembro 
o crescimento ficou em apenas 3% 
e em outubro houve uma leve re-
tração de - 0,1%. No acumulado do 
ano, a demanda por crédito encon-
tra-se 30% maior que em janeiro.

“A vontade de comprar existia, 
mas o consumo foi impossibilita-
do por conta do isolamento social. 
Além disso, as incertezas fizeram 
os brasileiros ficarem mais reticen-
tes em gastar. Com a abertura da 
economia e a visão de que o pior 
da crise já passou, as pessoas am-
pliaram seu crediário para irem às 
compras. Agora estamos vendo a 
realidade bater à porta e a demanda 
se arrefecer”, explica o diretor de 
Produtos e Sucesso do Cliente da 
Neurotech, Breno Costa. 

A acomodação do INDC no mes-
mo patamar não é vista como sinal 
de crise. Pelo contrário, pode até sig-
nificar uma pausa para obter fôlego 
e ampliar o consumo de fim de ano, 
com a Black Friday e o Natal. De 
qualquer forma, é preciso observar 
que o brasileiro já está endividado, 
houve uma queda considerável da 
renda e o auxílio-emergencial está 
com os dias contados. “Não é de se 
estranhar que haja um aumento do 
conservadorismo na hora de deman-
dar crédito”, complementa Costa. 

Ao analisar o INDC de forma 
segmentada, é possível perceber que 
houve aumento na demanda por cré-
dito nos bancos e financeiras e no 
setor de serviços, de 1% e 3%, res-
pectivamente. Entretanto, este movi-
mento foi compensado do lado nega-
tivo pela queda de 10% do varejo.

Indústria dos EUA cresce mas ainda 
está 5,6% abaixo de fevereiro

A China criará um centro de 
inovação para acelerar a parceria 
dos Brics na nova revolução indus-
trial. Ficará na cidade de Xiamen, 
comentou o presidente chinês, Xi 
Jinping, ao discursar na 12ª cúpula 
do grupo que reúne Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul.

O presidente chinês apresentou 
propostas sobre a cooperação dos 
Brics para superar os desafios glo-
bais, incluindo a pandemia e a re-
cessão econômica global: defender 
o multilateralismo e salvaguardar a 
paz e a estabilidade mundiais; apro-
fundar a solidariedade e a coopera-
ção para enfrentar em conjunto os 
desafios da pandemia da Covid-19; 
defender a abertura e a inovação 
para impulsionar a recuperação 
econômica global; priorizar a sub-
sistência das pessoas e promover 
o desenvolvimento sustentável em 
todo o mundo; e defender o desen-
volvimento verde e de baixo carbo-
no e promover a coexistência har-
moniosa do homem e da natureza.

O presidente da Rússia, Vladimir 
Putin, saudou os países do grupo 
pela coordenação de questões re-
gionais e internacionais. “Os Brics 

estão estreitando a cooperação no 
combate ao terrorismo, drogas e 
corrupção”, destacou Putin, segun-
do a agência de notícias Xinhua. A 
Rússia é a anfitriã do 12º Encontro 
dos Brics, realizado por videocon-
ferência.

O presidente do Brasil, Jair Bol-
sonaro, defendeu a reforma de or-
ganismos internacionais como a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) e o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas.

Voz isolada no Encontro, Bolso-
naro criticou a “politização do vírus 
e o pretenso monopólio do conheci-
mento por parte da OMS”.

Ele defendeu, também, que os 
países do Brics coordenem o apoio 
à redução de subsídios para bens 
agrícolas por parte da OMC e o 
acesso permanente de Brasil, Índia 
e África do Sul ao Conselho de Se-
gurança.

Juntos, Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul reúnem cerca de 
3,1 bilhões de pessoas, o que equiva-
le a aproximadamente 41% da popu-
lação mundial, e respondem por 18% 
do comércio mundial. Página 7

O Ministério Público bolivia-
no emitiu mandados de prisão 
contra Arturo Murillo e Fernan-
do López, que foram ministros 
de Governo e da Defesa, respec-
tivamente, durante o governo 
autoproclamado chefiado por 
Jeanine Áñez. Os mandados de 
prisão estão relacionados com 
suposto superfaturamento na 
compra de materiais de repres-
são “não letais” do Brasil.

Os ministros de Áñezgás teriam 
comprado gás lacrimogêneo usan-
do uma empresa brasileira como 
intermediária. Desta forma, segun-

do a denúncia, o Estado pagou US$ 
5,6 milhões por este tipo de arma. 
O prejuízo com a operação chega a 
US$ 2 milhões.

O comandante-geral da Polí-
cia da Bolívia, Jhonny Aguile-
ra, confirmou nesta terça-feira 
a fuga dos dois ex-ministros. 
López ainda estaria no Brasil, 
assinalou o oficial, segundo a 
agência de notícias Xinhua. A 
imigração brasileira confirmou 
a entrada de ambos os ex-minis-
tros procurados pelo governo. A 
Bolívia solicitará ajuda à Inter-
pol.

A produção industrial dos Esta-
dos Unidos cresceu 1,1% em ou-
tubro. O índice recuperou grande 
parte de sua queda de 16,5% de fe-
vereiro a abril, mas a produção em 
outubro ainda era 5,6% menor do 
que o nível anterior à pandemia, em 
fevereiro. A produção dos serviços 
públicos aumentou 3,9%, enquanto 
a das minas caiu 0,6%, para um ní-

vel 14,4% abaixo da leitura do ano 
anterior.

A utilização da capacidade do 
setor industrial aumentou 0,8 
ponto percentual em outubro, 
para 72,8%, uma taxa que é 7 
pontos percentuais abaixo da mé-
dia de longo prazo (1972–2019), 
mas 8,6 pontos percentuais acima 
da mínima de abril.

Arquivo/ABr
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O ano de 2020 está sen-
do bem desafiador para 
todos. Grandes e pequenas 
empresas estão tendo que 
se reinventar diante de um 
cenário de crise na saúde e 
na economia. E, você deve 
estar se perguntando, por 
que com tantos assuntos 
práticos do meu negócio 
para pensar, ainda tenho 
que discutir sobre diversi-
dade e inclusão racial?

Todos ou quase todos, 
acompanharam as mani-
festações recentes nos Es-
tados Unidos, em decor-
rência do assassinato de 
George Floyd, um vídeo 
de 8 minutos e 46 segun-
dos fez as pessoas desper-
tarem para um problema 
que ainda não foi resolvi-
do, nem lá e nem aqui. A 
pauta da luta antirracis-
ta e o desencadeamento 
de várias declarações de 
apoio à causa ganharam 
às redes sociais, foram 
posts pretos, hashtags e 
ações, como, por exemplo, 
o takeover — troca de per-
fis entre pessoas negras e 
pessoas não negras famo-

sas, de artistas a CEOs.
Grandes empresas na-

cionais emitiram notas 
de apoio à causa racial e 
algumas multinacionais 
anunciaram fundos de 
investimentos contra o ra-
cismo. Para além do dis-
curso, vale ressaltar que 
a questão racial no Brasil 
é também uma questão 
econômica. E nesse ponto 
as pequenas e médias em-
presas são fundamentais 
na pauta de diversidade 
racial e na construção de 
um país mais igualitário. 
Escurecendo o racional a 
partir de duas premissas 
básicas, não há progres-
so sem inclusão e não há 
mais como ignorar o po-
der de consumo da popu-
lação negra.

De acordo com pesqui-
sa realizada pelo Instituto 
Locomotiva, a população 
negra representa 40% do 
consumo no país, o equi-
valente a R$ 1,09 trilhão 
anuais. Na perspectiva 
de negócios, excluir ou ig-
norar esse mercado, é no 
mínimo insensatez. Com 

tudo isso, as demais esta-
tísticas sobre a população 
negra/parda, que ape-
sar de serem negativas, 
mostram o tamanho da 
oportunidade que a dimi-
nuição das desigualdades 
apresenta para os negó-
cios e para o país. Vejam 
alguns dados:

– 63,7% dos desempre-
gados são negros ou par-
dos;

– 53,6% das famílias 
são chefiadas por mulhe-
res negras;

– uma mulher negra 
ganha em média 60% a 
menos que um homem 
branco.

Você deve estar pensan-

do a essa altura do texto: 
“Mas, isso é um assunto 
para o governo resolver. 
Eu só quero vender e ter 
lucro.” Ledo engano, ledo 
engano. Propósito e lucro 
andam de mãos dadas. E se 
ainda não se atentou a isso, 
corre, pesquisa, estuda, que 
ainda está em tempo. Poli-
ticas de ações afirmativas 
de inclusão racial, podem 
contribuir de forma signi-
ficativa na inserção de pes-
soas negras no mercado de 
trabalho formal, afinal as 
pequenas e médias empre-
sas são responsáveis por 
54% dos empregos formais 
no país. E acredite, não pre-
cisa grandes investimentos 
para agir em prol da diver-
sidade. Algumas ações que 
podem fazer a diferença:

– Faça um diagnósti-
co da sua situação, avalie 
quantas pessoas negras/
pardas fazem parte da 
sua equipe. E garanta di-
versidade no perfil dos 
candidatos, quando tiver 
um processo de seleção. 
Lembrem-se, empresas 
diversas são mais inova-

doras e lucrativas.
– Mapeie na sua rela-

ção de fornecedores seja 
de serviços ou produtos, 
quantos são negros. Con-
trate de empreendedores 
negros. Compre de em-
preendedores negros.

– Não importa qual o 
seu negócio, treine sua 
equipe para que não co-
metam atitudes racistas 
com clientes ou possíveis 
clientes. Defina uma po-
lítica clara de combate à 
discriminação no ambien-
te de trabalho. O prejuízo 
por um não atendimento 
ou um atendimento er-
rado pode ser imenso. 
Várias vezes deixei de 
comprar ou consumir um 
serviço, simplesmente por 
um olhar torto da vende-
dora ou por ser solene-
mente ignorada em lojas, 
clínicas de estética etc.

– Busque aprender mais 
sobre a pauta racial, co-
nheça o movimento “Não 
me vejo, não compro”. 
Leia sobre capitalismo 
consciente e se inspire. Li-
vros para ler e perfis para 

seguir: Manual Antirra-
cista (Djamila Ribeiro); 
Racismo Estrutural (Sílvio 
de Almeida); Escravidão 
(Laurentino Gomes); e 
Empreendedorismo Cons-
ciente (Rodrigo Caetano e 
Pedro Paro).

A inclusão da população 
negra é uma escolha, não 
importa o porte ou segmen-
to de atuação da empresa. 
Se o processo será por con-
vicção ou por conveniência, 
só há uma certeza que o 
momento é agora. Só um 
último alerta, não pratique 
o diversity washing – “ma-
quiar” ou criar uma ima-
gem positiva sobre o tema, 
ou o tokenismo — prática 
de fazer apenas um esfor-
ço superficial ou simbóli-
co para ser inclusivo para 
membros de minorias. O 
efeito rebote pode ser pior.

Jandaraci Araújo
Subsecretária 

Empreendedorismo Micro 
e Pequenas Empresas do 

Estado de São Paulo e 
diretora-executiva do Banco 

do Povo Paulista.

Denomina-se nacional-
-trabalhismo a corrente po-
lítica brasileira iniciada pela 
Revolução de 1930 e prati-
cada durante a chamada Era 
Vargas. Nela estão contidas 
as diretrizes do processo de 
construção e libertação na-
cional erigido nesse período.

Como seu nome sugere, o 
nacional-trabalhismo é, em 
sua essência, nacionalista e 
trabalhista ao mesmo tem-
po. Nação e Trabalho são 
dimensões interdependentes 
e inseparáveis.

Nacionalista, pois parte 
do princípio de que apenas 
pelo enquadramento no âm-
bito da nação são possíveis 
a cidadania e o desenvolvi-
mento, fatores fundamen-
tais para a emancipação do 
povo brasileiro. A política, 
a economia e a cultura, em 
seu sentido mais profundo, 
ocorrem nos marcos da na-
ção e sobre a base física do 
seu respectivo território, 
não no vácuo das abstra-
ções universalistas ou no 
imediatismo bairrista dos 
locais e das regiões. Deste 
modo, sem soberania na-
cional, o país alija-se da 
referência fundante para a 
sua existência.

Justamente por ser nacio-
nalista, o nacional-trabalhis-
mo também é internaciona-
lista, no sentido verdadeiro 
do termo, pois projeta a vi-
são de uma solidariedade en-
tre nações (internacional), 
oposta a todo imperialismo 
e ao hegemonismo no plano 
mundial. Da mesma forma 
que procura resguardar a so-
berania do Brasil, não ofen-
de a de nenhum outro país 
e procura estabelecer, com 

todos, relações mutuamente 
benéficas.

Trabalhista, no sentido 
de que entende o traba-
lho como elemento central 
de cooperação social e de 
progresso coletivo. Nes-
sa concepção, o trabalho 
não é apenas um aspecto 
econômico, um “fator de 
produção”, mas uma ca-
racterística ontológica do 
ser nacional, um meio de 
solidariedade e de integra-
ção no qual os esforços e 
as aptidões de todos podem 
ser conjugados em níveis 
técnicos e morais progres-
sivos.

Não diz respeito, assim, 
a uma classe apenas, mas a 
todo o país, pois apenas pelo 
trabalho cada pessoa pode 
encontrar seu lugar na socie-
dade. O trabalho nacional, 
portanto, deve ser protegido 
e aperfeiçoado para que se 
torne o esteio da cidadania e 
o motor do desenvolvimen-
to.

O trabalho, nessa concep-
ção, não é antagônico ao ca-
pital, mas o seu duplo e a sua 
condição de legitimidade. 
Sem trabalho, não há capi-
tal, pois a riqueza emana da 
ação coletiva sobre o meio. 
Da mesma forma, apenas o 
capital produtivo, que mo-
biliza trabalho e o direciona 
para atividades essenciais e 
superiores do ponto de vis-
ta nacional, pode compor a 
organização nacional alme-
jada.

O trabalho, na perspectiva 
nacional-trabalhista, opõe-
-se, mais precisamente, à 
usura, isto é, à apropriação 
parasitária das riquezas pro-
duzidas por outrem. O traba-

lho constitui, então, a aliança 
entre as classes industriosas 
e fecundas – que, indepen-
dente de serem ou não pro-
prietárias, são sempre nacio-
nais por encontrarem apenas 
na nação o ambiente concre-
to para a sua prosperidade – 
contra as classes argentárias 
e especuladoras, por defini-
ção apátridas, pois o dinhei-
ro em si, como mero valor 
de troca à parte das relações 
sociais concretas da nação, 
sempre tende ao cosmopoli-
tismo.

Dessa forma, o nacional-
-trabalhismo diferencia-se 
essencialmente das três prin-
cipais ideologias ocidentais 
do século XX: o liberalismo, 
o marxismo e o fascismo. 
Não constitui uma síntese 
ou um meio-termo de quais-
quer dessas ideologias, mas 
uma modalidade distinta de 
organização coletiva. Não se 
pode, enfim, compreender 
adequadamente o nacional-
-trabalhismo tomando como 
referência qualquer uma 
dessas ideologias.

Enquanto o liberalismo 
encontra seu eixo político e 
moral no individuo, o mar-
xismo na classe trabalhadora 
e o fascismo na raça, todos 
os três partindo de concep-
ções universais e portadoras 

de um “destino manifesto” 
em nível mundial, para o 
nacional-trabalhismo o eixo 
político e moral são a nação 
e o trabalho brasileiros, em 
sua singularidade histórica, 
sem qualquer pretensão de 
expansionismo que não seja 
dentro das amplas e sufi-
cientes fronteiras brasílicas. 
Alheio a qualquer teoria uni-
versalista, fundamenta-se, 
pois, na substancialidade do 
Brasil.

A dessemelhança reflete-
-se nas respectivas concep-
ções de sociedade. O libe-
ralismo, o marxismo e o 
fascismo partem do conflito 
como pressuposto básico da 
sociabilidade: o liberalismo 
propugna a guerra entre os 
indivíduos, chamando-a de 
competição; o marxismo, a 
luta de classes; o fascismo, 
a luta de raças. O nacional-
-trabalhismo, por sua vez, 
propõe a harmonia e a coe-
são sociais no âmbito da na-
ção, pois entende os diferen-
tes grupos sociais não como 
antagonistas mas como par-
ceiros de uma mesma comu-
nidade de destino.

Para o nacional-trabalhis-
mo, o ser humano é um ser 
social e nacional, inserido 
em uma totalidade pátria 
maior que a soma das par-
tes que a constituem, e, ao 
mesmo tempo, esse todo só 
é saudável e forte na medida 
em que as partes o sejam.

Essa harmonia, contudo, 
não é natural nem espontâ-
nea, mas politicamente cons-
truída e assegurada. É resul-
tado da direção patriótica do 
Estado nacional, entendido 
como cérebro da sociedade 
e como a organização da na-

ção na forma de poder. Não 
há, assim, antagonismo en-
tre Estado e sociedade, pois 
o Estado, conquanto o seja, 
é a representação política da 
sociedade, responsável por 
coordenar e dirigir as ativi-
dades coletivas no sentido de 
encaminhar a nação para ní-
veis materiais e existenciais 
autênticos e superiores.

Nessa compreensão, o na-
cional-trabalhismo advoga 
uma concepção soberanista 
e socializada do desenvol-
vimento, em íntima relação 
com o aprofundamento da 
cidadania. O único desenvol-
vimento possível é o sobera-
no e autônomo, isto é, o que 
se fundamenta nos recursos 
próprios da nação para ele-
var a capacidade criadora do 
trabalho nacional, melhorar 
o padrão material de vida 
de toda a população, inte-
grar as diferentes regiões em 
um mesmo mercado interno 
dinâmico e ampliar o hori-
zonte de possibilidades dos 
brasileiros, independente da 
sua classe de origem.

O desenvolvimento na-
cional-trabalhista concorre 
para a ampliação do sentido 
da cidadania, ao permitir, 
em paralelo às liberdades 
civis e políticas, o comparti-
lhamento das riquezas entre 
os diferentes grupos sociais, 
indispensável para aumentar 
a procura interna e sustentar 
endogenamente a produção 
nacional.

A liderança e a mediação 
estatais, asseguradoras e ar-
ticuladoras das condições 
financeiras e infraestruturais 
para a iniciativa empresarial, 
de um lado, e dos direitos 
trabalhistas e sociais, de ou-

tro, são fundamentais para 
a efetividade do regime de 
liberdade social propiciado 
pelo desenvolvimento sobe-
rano e a serviço da cidada-
nia.

Evidentemente, o nacio-
nal-trabalhismo não é utó-
pico e sabe que a luta é a 
condição permanente da po-
lítica. Porém, não entende o 
conflito como um valor em 
si próprio, mas como uma 
circunstância intermediária 
para alcançar resultados po-
líticos maiores e unificado-
res da nação.

O caráter realista e não 
utópico do nacional-traba-
lhismo manifesta-se no fato 
de ser uma corrente política 
formulada não por intelec-
tuais de gabinete, entregues 
a projetos platônicos e ce-
rebrinos, mas por homens 
e mulheres profundamente 
envolvidos nas tarefas práti-
cas da política e nas grandes 
questões nacionais em voga.

Personalidades como José 
Bonifácio de Andrada e Sil-
va, Raimundo Teixeira Men-
des, Alberto Torres, Oliveira 
Vianna, Alberto Pasqualini, 
além, claro, da liderança 
de Getúlio Vargas e do gê-
nio Darcy Ribeiro foram 
os principais formuladores 
e executores do nacional-
-trabalhismo. Este legado, 
ao mesmo tempo prático e 
teórico delimita o nacional-
-trabalhismo como ideário 
de emancipação nacional 
brasileira e a serviço de to-
dos os brasileiros.

q Felipe Quintas
Doutorando em Ciência 

Política na Universidade 
Federal Fluminense.
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Existe um bolsonarismo?
Muitos intelectuais ainda discutem sobre o lulismo. O 

sociólogo Rudá Ricci, em livro que escreveu sobre o as-
sunto, caracterizou-o como “demiurgo da finalização do 
país iniciada por Getúlio Vargas. O que os gramscianos 
denominariam de ‘revolução passiva’, pelo alto, conser-
vadora porque pautada pela hipertrofia do Estado que 
(…) estabelece um pacto social pelo desenvolvimentismo 
caracterizado pela conciliação de interesses”. O lulismo 
“gerou e se alimenta da emergência da nova classe média 
brasileira”.

Seria cedo para dizer que existe um bolsonarismo? Jair 
Bolsonaro foi um parlamentar obscuro, com base eleitoral 
forte o suficiente para elegê-lo e a sua família, mas restrita. 
A condição de “mito” não se sustenta na sua trajetória. 
No contexto de antipetismo e antipolitica, Bolsonaro foi 
catapultado a catalisador de um movimento conservador 
que levou ao poder a versão mais radical e antinacional do 
neoliberalismo.

Para um cientista social, a surra que tomou nas eleições 
mostra a Bolsonaro que ele é passageiro, não timoneiro, 
do barco que navega no conservadorismo. O presidente 
aprendeu que sua popularidade foi qual um “V” invertido, 
com alta rápida movida a auxílio emergencial e queda tão 
veloz quanto com a retirada do dinheiro.

Uma eleição não é suficiente para definir um movimen-
to social. Nem a de 2018, nem a de 2020. Fica a pergunta 
aos sociólogos: existe realmente um bolsonarismo?

Estresse dispara
O diretor médico da MedRio, Gilberto Ururahy, relata 

que registrou com a pandemia um crescimento de 65% 
para 87% entre os clientes com estresse e o percentual dos 
que sofrem de ansiedade passou de 18% para 36%. Tam-
bém aumentou de 5% para 12% os executivos com sinais 
de esgotamento, o chamado burnout.

Líder no país em check-up de executivos, a MedRio vai 
lançar uma cartilha voltada para prevenção à saúde men-
tal.

Sobreviveu
O professor Bayard Boiteux lança Memórias da pan-

demia de um carioca (Editora CRV), em que relata como 
tem vivido desde março e como cicatrizou feridas e se 
reinventou. O livro traz pensamentos, artigos, colagens 
e conta com depoimentos de amigos como Sérgio Cos-
ta e Silva e Viviane Fernandes, com prefácio de Thiago 
Oliveira.

A receita da venda dos livros até o lançamento, que será 
neste sábado, às 17h, pelo YouTube do autor, será destina-
da à ONG Nóiz Projeto Social. O livro impresso pode ser 
adquirido em editoracrv.com.br/produtos/detalhes/35340-
memorias-da-pandemia-de-um-carioca

Manipulação
Detalhe nos documentos desclassificados pelos EUA, 

publicados pelo jornal El País, sobre a atuação ativa no 
golpe contra Allende: a manipulação, nos mercados inter-
nacionais, do valor do principal produto de exportação do 
Chile, o cobre, para afetar a economia chilena.

Rápidas
Os 30 anos do SUS serão debatidos nesta quarta-feira, 

10h30, no canal TVIAB no YouTube *** Também na 
quarta, a Ágora Abrasco realizará o painel “Impacto da 
Lei de Liberdade Econômica na proteção da saúde”, que 
vai analisar as mudanças provocadas no Sistema Nacio-
nal de Vigilância Sanitária por conta da Lei 13.874/2019. 
Às 16h, na TV Abrasco (youtu.be/pnCr4D24RP4) *** 
Aasp realizará nesta quinta-feira, 16h, o webinário “Pro-
cesso Civil com foco em processos previdenciários”. 
Inscrições: mla.bs/14e1d9d1 *** Voltado para a comu-
nidade LGBT, o Glinta será realizado nesta quarta-feira, 
durante o congresso internacional realizado pela Inta. 
Montaury, Pimenta, Machado & Vieira de Mello é um 
dos patrocinadores do evento, 100% inclusivo e online 
*** Nesta quinta-feira, 16h, o Accountfy promove o 
webinário “Fechamentos Virtuais: a importância da boa 
governança financeira”, com Leandro Marchesi, da Lo-
caweb. Inscrições: bit.ly/webinar_fechamentosvirtuais 
*** O projeto “Quintas Filosóficas”, do escritório Ru-
bens Naves Santos Jr. Advogados, realizará dia 19, às 
14h, debate virtual sobre as crises da democracia no 
Brasil e no mundo. O evento será conduzido pelo juris-
ta Belisário dos Santos Júnior, ex-secretário de Justiça 
de São Paulo, e terá a participação do cientista político 
Sergio Fausto. Em facebook.com/rubensnavessantosjr/
videos/583940742271538/?__tn__=-R *** O profes-
sor Sérgio Monteiro ampliou o projeto “Missão Enem” 
para o Spotify, com aulas gratuitas de Língua Portuguesa 
e Literatura e dicas de Redação *** Karim Ajroud é o 
novo diretor de Finanças e Controle da Generali Brasil.

Assine o

jornal

Monitor 

Mercantil

Nos EUA, US$ 15 por hora para salário 
mínimo e no Brasil, 13º menor
Biden reúne líderes 
empresariais e 
trabalhistas  
para ‘avançar  
como nação’

Enquanto o presidente 
eleito dos Estados Unidos 
(EUA), Joe Biden, preocu-
pado com a economia dos 
norte-americanos, fortemen-
te afetada pela Covid-19, 
procura aumentar o salário 
mínimo para US$ 15 por 
hora, no Brasil, 10 milhões 
de trabalhadores devem re-
ceber décimo terceiro salário 
menor.

O jornal New York Times 
destacou nesta terça-feira 

uma reunião entre Biden e 
líderes empresariais e tra-
balhistas em que estes ex-
pressaram sua vontade de 
cooperar para fixar indica-
dores nacionais. Ao sair da 
reunião, o democrata garan-
tiu que os representantes sin-
dicais estavam “prontos para 
se unir para avançar como 
nação”.

No Brasil, por conta da 
pandemia, o governo lançou 
a Medida Provisória 936, 
sancionada na Lei 14.020, 
que ofereceu às empresas a 
possibilidade de redução ou 
suspensão de contratos, afe-
tando aproximadamente 10 
milhões de brasileiros. “A 
pandemia gerou uma com-
pleta alteração em todo o 
processo de geração de ren-
da. E se isso afeta no salário, 
vai afetar também no 13º, 
com redução proporcional”, 

explica Pedro Salanek, ad-
ministrador e professor de 
finanças do ISAE Escola de 
Negócios.

Além de elevar salário 
Biden pretende atuar junto 
com o Congresso Nacional 
para aprovar leis para ajudar 
es empresas. O eleito defen-
de ainda para os EUA “uma 
estrutura tributária mais 
justa”. O democrata frisou 
que não serão concedidos 
contratos governamentais 
a empresas que não fabri-
quem produtos nos Estados 
Unidos.

Segundo Biden, a econo-
mia sofreu a perda de mi-
lhões de empregos durante 
a pandemia de coronavírus, 
responsável pela morte de 
cerca de 255 mil pessoas no 
país. Biden quer ainda coo-
peração bipartidária contra 
a pandemia e pediu ao Con-

gresso a aprovação de uma 
legislação de alívio à pande-
mia. As negociações sobre 
a lei foram paralisadas por 
meses antes das eleições de 
3 de novembro.

Na visão de Paulo Sala-
nek até mesmo a negociação 
de dívidas ficará em segun-
do plano neste final de ano. 
“Estamos vivendo um ano 
bastante crítico economica-
mente falando”, diz. “Desde 
o início da pandemia, muitos 
brasileiros tiverem de ade-
quar seus gastos, reduzindo-
os drasticamente, para po-
der sobreviver durante todo 
o ano. Nestes casos, o 13º 
chega para dar um fôlego no 
dia a dia”, aponta. O número 
de famílias endividadas no 
Brasil ultrapassa 60% da po-
pulação, o que causa grande 
alerta e exige cuidados espe-
ciais.

Ministério melhora previsão de queda da economia
O Ministério da Economia 

espera por queda menor na 
economia este ano. A pre-
visão de recuo do Produto 
Interno Bruto (PIB), soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, passou 
de 4,7% em setembro para os 
atuais 4,5%, segundo o bole-
tim MacroFiscal, divulgado 
nesta terça-feira pela Secre-
taria de Política Econômica, 
em Brasília. Para 2021, a pre-
visão foi mantida em 3,2%.

“Conforme destacado no 
último boletim, a forte re-
cuperação da indústria e va-
rejo foram confirmadas. As 
pesquisas mensais do IBGE 
para estes setores mostra-
ram que o crescimento no 
terceiro trimestre de 2020 
superou a taxa de 20%, 
apontando que a indústria e 
o varejo ampliado recupera-
ram os níveis do começo do 
ano.

 O setor de serviços tam-

bém apresentou bom desem-
penho após a forte retração 
no segundo trimestre de 
2020, no entanto, vale desta-
car que a produção dos ser-
viços está bem aquém ao ní-
vel de fevereiro deste ano”, 
disse o governo.

A projeção de taxa de in-
flação - medida por meio da 
variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) - para 2020 
é de 3,13%. Em setembro, a 

previsão estava em 1,83%. 
“Novamente, o principal 
responsável pela elevação da 
projeção é o preço dos ali-
mentos. A evolução do IPCA 
(a inflação oficial do país) 
ao longo do ano mostra que 
a taxa acumulada em 12 me-
ses do grupo Alimentação no 
Domicílio, após atingir um 
valor mínimo de 5,06% em 
março, acelerou até alcançar 
18,41% em outubro (último 
dado disponível). 

STJ adia julgamento de recursos de Flávio Bolsonaro 
O ministro João Otá-

vio de Noronha, do Su-
perior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), pediu vista e 
adiou o julgamento de 
três recursos do senador 
Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ) para sus-
pender o inquérito que 
apura peculato e lava-

gem de dinheiro em seu 
antigo gabinete na As-
sembleia Legislativa do 
Rio, e de seu ex-assessor 
Fabrício Queiroz contra 
as investigações do su-
posto esquema da “ra-
chadinha”. 

O ato suspende a aná-
lise dos pedidos do filho 

do presidente, que não 
tem data para serem 
retomados. Durante a 
sessão, o ministro Fe-
lix Fischer, relator dos 
habeas corpus, questio-
nou Noronha sobre o 
pedido de vista, alegan-
do que ele sequer ha-
via lido seu voto antes 

do ministro pedir para 
suspender o julgamen-
to. Noronha respondeu 
que havia recebido um 
memorial da defesa de 
Flávio nesta segunda, 
16, e queria ter tempo 
de analisá-lo por se tra-
tar de um “caso comple-
xo, de alta repercussão”. 

CoronaVac 
tem resposta 
imune em  
28 dias

Artigo científico publi-
cado pela revista Lancet 
Infectious Diseases aponta 
que a CoronaVac, a vacinha 
chinesa contra a Covid-19, é 
segura e tem capacidade de 
produzir resposta imune no 
organismo 28 dias após sua 
aplicação em 97% dos casos.

Os resultados publicados 
se referem à análise dos en-
saios clínicos de fase 1 e 2 
conduzidos na China nos me-
ses de abril e maio com 744 
voluntários saudáveis e sem 
histórico de infecção pelo 
coronavírus Sars-CoV-2.

“Nossas descobertas mos-
tram que a CoronaVac é ca-
paz de induzir uma rápida 
resposta de anticorpos em 
quatro semanas da imuni-
zação ao dar duas doses da 
vacina em um intervalo de 
14 dias”, disse Zhu Fengcai, 
um dos autores do artigo. 
“Acreditamos que isso faz da 
vacina adequada para o uso 
emergencial durante a pan-
demia”, acrescentou Zhu em 
um comunicado publicado 
no mesmo artigo.

Os pesquisadores disse-
ram que os resultados do es-
tudo amplo de Fase 3 serão 
cruciais para determinar se a 
resposta imune gerada pela 
CoronaVac é suficiente para 
proteger as pessoas da infec-
ção pelo coronavírus. Além 
do Brasil, a CoronaVac tam-
bém está sendo testada em 
estudo de Fase 3 na Indoné-
sia e na Turquia.
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Produção brasileira de aço  
bruto cai 8,5% até outubro
Importação 
totaliza 1,6 
milhão de 
toneladas

A produção brasileira de 
aço bruto foi de 25,1 mi-
lhões de toneladas no acu-
mulado até outubro de 2020, 
o que representa queda de 
8,5% frente ao mesmo perío-
do do ano anterior. A produ-
ção de laminados no mesmo 
período foi de 17,6 milhões 
de toneladas, queda de 8,3% 
em relação ao registrado no 
mesmo acumulado de 2019. 
A produção de semiacaba-
dos para vendas totalizou 

6,5 milhões de toneladas de 
janeiro a outubro de 2020, 
uma retração de 9,7% na 
mesma base de comparação. 
Os dados foram divulgados 
pelo Instituto Aço Brasil.

De acordo com o institu-
to, as vendas internas foram 
de 15,6 milhões de toneladas 
de janeiro a outubro de 2020, 
o que representa uma retra-
ção de 1% quando compara-
da com o apurado em igual 
período do ano anterior. O 
consumo aparente nacional 
de produtos siderúrgicos foi 
de 17,2 milhões de toneladas 
no acumulado até outubro 
de 2020. Este resultado re-
presenta uma queda de 2,9% 
frente ao registrado no mes-
mo período de 2019.

Já as importações alcança-
ram 1,6 milhão de toneladas 

no acumulado até outubro de 
2020, uma queda de 22,8% 
frente ao mesmo período do 
ano anterior. Em valor, as im-
portações atingiram US$ 1,7 
bilhão e recuaram 19,2% no 
mesmo período de compara-
ção. Segundo o Instituto Aço 
Brasil, as exportações atingi-
ram 9,5 milhões de toneladas, 
ou US$ 4,6 bilhões, de janeiro 
a outubro de 2020. Esses va-
lores representam, respectiva-
mente, retração de 11,6% e de 
26,1% na comparação com o 
mesmo período de 2019.

Em outubro de 2020 a 
produção brasileira de aço 
bruto foi de 2,8 milhões de 
toneladas, um aumento de 
3,5% frente ao apurado no 
mesmo mês de 2019. Já a 
produção de laminados foi 
de 2,1 milhões de toneladas, 

12,6% superior à registrada 
em outubro de 2019. A pro-
dução de semiacabados para 
vendas foi de 610 mil tone-
ladas, uma redução de 1,4% 
em relação ao ocorrido no 
mesmo mês de 2019.

Segundo a entidade, as 
vendas internas cresceram 
16,7% frente a outubro de 
2019 e atingiram 1,9 milhão 
de toneladas. O consumo 
aparente de produtos side-
rúrgicos foi de 2,1 milhões 
de toneladas, 11,2% superior 
ao apurado no mesmo perío-
do de 2019.

As exportações de outubro 
foram de 842 mil toneladas, 
ou US$ 416 milhões, o que 
resultou em queda de 26,4% 
e 31,1%, respectivamente, na 
comparação com o ocorrido 
no mesmo mês de 2019.

‘É preciso ter manha...’
– Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) dão 

conta de que a Amazônia Legal teve sob alerta de desma-
tamento uma área de 836,23 km². Desde 2015, ano em 
que o monitoramento é realizado pelo Sistema de Detec-
ção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), este foi o 
pior desempenho constatado para um mês de outubro.

– A Amazônia Legal corresponde a 59% do território 
brasileiro e compreende as áreas de 8 UFs (Acre, Amapá, 
Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e To-
cantins) mais parte do Estado do Maranhão.

– Ultimamente, o Estado do Pará tem sido o mais viti-
mado pelo desflorestamento, com a perda de 398km² em 
outubro (correspondentes a 48% da área desflorestada na 
Amazônia Legal, no mês e que, em setembro (964,45km² 
de área desflorestada) e agosto (1.358,78km²), foi tam-
bém o que apresentou os números mais desfavoráveis 
entre todos da Amazônia Legal. Ainda referentes a ou-
tubro, os municípios mais desflorestados, com as áreas 
correspondentes foram Porto Velho (RO; 52,74 km²); Lá-
brea (AM; 36,67km²); Pacajá (PA; 36,55km²); São Félix 
do Xingu (PA; 28,09km²); Portel (PA; 27,76km²); Placas 
(PA; 23,97km²); Senador José Porfírio (PA; 23,26km²); 
Altamira (PA; 22,93km²); Anapu (21, 31km²); Uruará 
(PA; 18,51km²).

Maria, Maria
Dados divulgados pelo IBGE na semana mostram 

um país em que o trabalho dos negros importa menos. 
A remuneração horária do trabalho das pessoas brancas 
é maior em 68% do que a remuneração do trabalho das 
pessoas pretas e pardas para as mesmas obrigações e não 
mais do que 29,9% dos cargos de chefia são desempenha-
dos por pretos e pardos.

Ainda de acordo com o IBGE, a remuneração média 
de pretos e pardos no Brasil é de R$ 10,10 por hora traba-
lhada, enquanto a remuneração média de brancos é de R$ 
17 (informações referentes a 2018, as mais atuais entre as 
disponíveis.

Esta proporção indicativa de profunda iniquidade não 
é linear. Ela cai quando a observação percorre a diferen-
ça dos mais escolarizados. Pretos e pardos com o ensi-
no superior ganham R$ 22,7 por hora de trabalho, 69% 
do rendimento horário de um egresso de curso superior 
branco, de R$ 32,8 em média. A diferença se estreita sem 
que com isso corrija a iniquidade, pois ocorre entre os 
trabalhadores com nível fundamental completo ou médio 
incompleto. Nessa faixa, negros e pardos recebem 82% 
do rendimento por hora dos brancos, ambos com remune-
rações profundamente deprimidas.

“É preciso ter manha.” Como no dizer de Milton Nas-
cimento, a quem esta coluna é dedicada, na peça Maria, 
Maria.

Se Marias, Marias são pretas ou pardas, 32,9% delas 
recebem menos de R$ 420 por mês (US$ 5,50 por dia), 
que é a linha de pobreza. Se Marias, Marias são brancas, a 
situação é um pouco mais leve – entre brancos, a propor-
ção cai para 15,4%.

Já abaixo da linha da pobreza (R$ 145 por mês ou US$ 
1,90 por dia) estavam 3,6% das Marias, Marias brancas e 
8,8% das Marias, Marias pretas e pardas.
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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:

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS - EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO 
S.A. a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar 
no próximo dia 03 de dezembro de 2020 às 17h (dezessete horas), em 
primeira convocação, de forma virtual, a fim de deliberar sobre a seguinte 
matéria constante da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: 
1. Aprovação de pagamento de JCP do ano de 2020. Informamos aos 
Srs. acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia, 
os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os 
representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE munidos de 
instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 18 de novembro de 2020. 
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8

ATA DA AGE REALIZADA EM 9/10/2020
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 9 do mês de outubro de 2020, às 10h, por 
meio de vídeo conferência, de acordo com o Art. 121, § único da Lei nº 6.404/76, 
com a redação dada pela Lei nº 14.030/20 e com a sessão VIII do Anexo V da 
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no Art. 
124, §4º da Lei nº 6.404/76, em decorrência de estarem presentes os acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade e secretariada pelo Sr. Thiago Borges Paes de Lima. 4. Ordem 
do Dia: Eleição dos membros do Conselho de Administração da Oceanpact 
Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”). 5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o que segue: 5.1. Tendo em vista 
a proximidade do encerramento do prazo de mandato dos membros do Conselho 
de Administração da Cia., os acionistas aprovam a eleição do Sr. Carlos Gustavo 
Perret Simas, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 
nº 080985617-IFP-RJ e CPF/MF nº 006.695.727-30, com endereço profissional 
na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.235, 6º andar, Leblon, CEP: 22440-034, no Rio de 
Janeiro/RJ, como membro do Conselho de Administração da Cia., que substituirá o 
Sr. Fernando José de Oliveira Pires dos Santos, bem como a reeleição do Sr. Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da 
carteira de identidade nº 4397450, emitida pelo IFP-RJ, CPF/MF nº 805.926.197-53, 
 com escritório na Rua da Glória nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 
901 e 902 (11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, como Presidente do Conselho 
de Administração, e do Sr. Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, brasileiro, 
casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 04397453-4, emitida 
pelo DETRAN/RJ, CPF/MF nº 887.989.097-20, com escritório na Rua da Glória 
nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), Glória, 
CEP: 20.241-180, como membro do Conselho de Administração, todos para um 
mandato de 1 ano, a contar da presente data, os quais são ora investidos no 
respectivo cargo mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados 
em livro próprio, e declararão, em documento apartado, conhecer plenamente a 
legislação, preencher todos os requisitos legais para o exercício do cargo para o 
qual foi eleito e não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 
impeça de exercer a atividade mercantil e/ou administrar sociedades mercantis.  
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia e 
lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, sendo 
autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 
nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 9/10/2020. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade 
- Presidente. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário. Jucerja nº 3966699, em 
11/11/20. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança que move
MARIA CRISTINA TAVARES NEGREIROS em face de MANOEL
FRANCISCO MENDES FRANCO (Processo nº 0148130-
36.2014.8.19.0001), A Dra. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juíza
Juiz de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a
MANOEL FRANCISCO MENDES FRANCO, por si e como
inventariante do ESPÓLIO DE DENIZE PEREIRA DE MELLO
MENDES FRANCO, de que no dia 01/12/2020, às 14:30 horas,
através do portal de leilões on-line do Leiloeiro Público Oficial
JONAS RYMER (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público
JONAS RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima
da avaliação de R$ 815.000,00; ou no dia 02/12/2020, no mesmo
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o
Apartamento 704, situado na Rua Uruguai n° 511, Tijuca/RJ. Cf.
o 11º RI, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 137416 e
registrado em nome de Manoel Francisco Mendes Franco,
constando, no R.2 penhora por determinação do Juízo da 4ª Vara
Cível da Comarca da Capital/RJ nos autos do processo nº
0416218-84.2010.8.19.0001 movido por Manoel Francisco
Mendes Franco em face de Marte Engenharia Ltda., e no R.3
penhora oriunda do presente feito. Cf. certidões, há débitos de
IPTU de R$ 748,44, mais acréscimos legais (2020 - FRE 0476337-
1). Cf. Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o
imóvel não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios (Nº CBMERJ:
2430683-9). Os débitos condominiais equivalem ao valor de R$
2.435,29. A venda se dará livre e desembaraçada, na forma do art.
908, do CPC e art. 130, parágrafo único, 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,
09/11/2010. Eu, Solange dos Santos Garcia. Mat. 01-24156 - Chefe
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Ana Lucia Vieira
do Carmo – Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – PRESENCIAL E
ELETRÔNICO, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação
de alienação judicial que move IEDA SERPA QUINTANILHA DOS
SANTOS, CECILIA SPINOLA GONÇALVES LAMONICA e CARLOS
ANTONIO HENRIQUES LAMONICA em face de MARIA NOEMIA DE
ALBUQUERQUE MUNIZ e MARIA TEREZA BARRETO (Processo
nº 0095028-94.2017.8.19.0001): 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 NOÊMIA DE ALBUQUERQUE MUNIZ,
MARIA TEREZA BARRETO, IEDA SERPA QUINTANILHA DOS
SANTOS, CECILIA SPINOLA GONÇALVES LAMONICA e CARLOS
ANTONIO HENRIQUES LAMONICA, de que no dia 01/12/2020, 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$ 2.707.451,04; ou no dia 02/12/2020, no mesmo
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o
imóvel situado na Rua Silveira Martins, nº 169, Catete/RJ. Cf. o 9º
RI, o imóvel, foreiro ao Município do Rio de Janeiro, encontra-se
matriculado sob o nº 145.019 e registrado em nome de Maria
Noêmia de Albuquerque Muniz, Cecília Spinola Gonçalves
Lamonica casada com Carlos Antonio Henriques Lamonica, Ieda
Serpa Quintanilha dos Santos e Maria Tereza Barreto. Cf. certidões,
há débitos de IPTU de R$ 30.072,80 mais acréscimos legais
(2019 e 2020 - FRE 0338692-7). 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$ 860,18 (2018 - Nº CBMERJ: 169055-1). 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, 16/11/2020. Eu, Marceli
da Silva Argento, Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo.
Dr. Leonardo de Castro Gomes – Juiz de Direito.

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do 
Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434 – Bloco 07 – Sala 
201 (parte), Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. 
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Aprovado o aumento do 
capital social da subsidiária OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., sem emissão de 
ações, no montante de R$ 3.579.646,16, mediante a capitalização do saldo 
total da conta Reservas Especiais de Lucros – Outras, apurado com base 
no balancete de 31/10/2019 da referida Companhia, de modo que, após o 
aumento, o capital social passará a ser de R$ 7.159.292,32, composto pelas 
26.000 ações ordinárias atualmente existentes. Arquivada na JUCERJA em 
29/10/2020 sob o nº 00003959682, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger 
e encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.820.645/0001-76 / NIRE JUCERJA 333.0031861-5

Varejo tem alta de 6,1% nas vendas 
e sente ainda efeito da Covid-19

Prejuízos do turismo na  
pandemia já somam R$ 41,6 bi

Com elevação média de 
6,1% na primeira quinzena 
de novembro, a prévia do 
Balanço de Vendas, indica-
dor da Associação Comer-
cial de São Paulo com base 
nos dados fornecidos pela 
Boa Vista, mostra que o va-
rejo da capital paulista se 
mantém em nível de recu-
peração e com perspectivas 
de encerrar o ano nos mes-
mos patamares de 2019, no 
qual o cenário econômico 
excluía a pandemia de co-
ronavírus.

A recuperação econômica 
gradativa se iniciou em ju-
nho, quando as medidas de 

flexibilização começaram a 
valer para o comércio. Des-
de então, as perdas foram 
se diluindo com retrações 
de 54,9%, 47,7%, 33,6%, 
14,6% e 9,2% (junho, julho, 
agosto, setembro e outubro 
respectivamente). Agora, 
segundo os dados prelimi-
nares, a queda é de 5,8%, 
se comparamos a primeira 
quinzena de novembro deste 
ano com o mesmo período 
de 2019.

“Em outubro as vendas 
para o Dia das Crianças 
ajudaram a reduzir as per-
das acumuladas até agora. 
Nesta primeira quinzena de 

novembro, embora os resul-
tados demonstrem tendência 
de elevação, ainda não é pos-
sível projetá-lo”, analisou o 
economista da ACSP, Mar-
cel Solimeo.

Ainda assim, segundo So-
limeo, há expectativa de que 
a Black Friday incremente 
o resultado do varejo, prin-
cipalmente nas lojas online. 
No auge das quedas históri-
cas para o setor, os indica-
dores marcaram, em março, 
recuo de 27%; em abril, de 
63,8% e em maio, de 67%. A 
comparação é possível quan-
do nos baseamos no mesmo 
período de 2019.

O turismo nacional já per-
deu R$ 41,6 bilhões em fa-
turamento entre os meses de 
março e setembro de 2020, 
período da pandemia de Co-
vid-19 no país. O montante 
representa queda de 44% em 
comparação ao mesmo perí-
odo do ano passado, mostra 
levantamento da Federação 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomércioSP).

 Apenas em setembro, o 
faturamento das empresas 
do setor (R$ 8,6 bilhões) foi 
37,6% menor do que o mes-
mo mês de 2019 – o que sig-
nifica um rombo de R$ 5,2 
bilhões. É o pior resultado do 

turismo para setembro desde 
o início da série histórica, 
em 2011. A retração é per-
centualmente semelhante ao 
acumulado do ano, em que o 
turismo nacional já viu cair 
em 34,1% seu faturamento. 

 O mais preocupante, para 
a FecomercioSP, é que, ao 
contrário de setores como o 
comércio e os serviços, em 
recuperação desde o início 
do segundo semestre do ano, 
o turismo não apresenta si-
nais de retomada. Até por 
isso a necessidade, segundo 
a federação, de uma expan-
são da oferta de crédito para 
as empresas do setor, princi-
palmente por meio de ajuda 

de programas do governo.
 A retração do turismo em 

setembro foi encabeçada pelo 
setor de transporte aéreo, que 
faturou 64,6% a menos do 
que no mesmo mês de 2019. 
Apesar do número expressivo, 
ele fornece algum otimismo, 
já que teve quedas maiores 
em agosto (68,8%) e julho 
(78,1%). Isso se explica não 
apenas pela baixa demanda, 
mas pela redução da oferta 
em 54,5% dos assentos no 
período, segundo a Agência 
Nacional da Aviação Civil 
(Anac). Na mesma linha, caiu 
drasticamente o faturamento 
dos agentes de hospedagem e 
alimentação (-37,3%). 

AGU assegura apreensão de carga total  
de madeira com licença ambiental parcial

A Advocacia-Geral da 
União (AGU) obteve su-
peração de entendimen-
to do Tribunal Regional 
Federal da 1ª região e 
assegurou a tese de perda 
total da carga de madei-
ra num caso em que uma 
parte possuía licença am-
biental.

 Uma empresa impe-
trou mandado de segu-
rança contra o Ibama 
alegando que teve toda a 
carga de madeira apreen-
dida - 30,011 m³ de ma-
deira serrada - embora 
5,71 m³ da carga trans-
portada possuísse a re-
gularidade comprovada 
pelo Documento de Ori-
gem Florestal (DOF). As-
sim, a empresa solicitou 
a liberação da parte da 
carga que estava regular.

O juízo de 1ª instância 
determinou a restituição 
de parte da carga de ma-
deira - 5,71m³ - que pos-
suía cobertura do DOF 
por entender que a norma 
regulamentar que prevê a 
apreensão da totalidade 
da carga viola o princípio 

da razoabilidade.
A AGU, por meio da 

Equipe de Trabalho Re-
moto em Meio Ambiente 
da Procuradoria-Regio-
nal Federal da 1ª Região 
(ETR-MA/PRF1) e da 
Procuradoria Federal Es-
pecializada junto ao Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis 
(PFE/IBAMA), apelou ao 
TRF da 1ª Região e sus-
tentou que o art. 72 da 
Lei nº 9.605/98 autoriza 
a apreensão de produtos 
e veículos utilizados no 
cometimento de infração 
administrativa ambien-
tal.

Afirmou ainda que, 
na documentação apre-
sentada pela empresa no 
ato da abordagem, cons-
ta que ela transportava 
madeiras em desacordo 
com o documento emiti-
do pelo Ibama, violando, 
assim, a normativa que 
autoriza os agentes, no 
uso do seu poder de polí-
cia, a apreenderem toda 
a carga para evitar que o 

autuado volte a utilizar o 
objeto aprendido em ou-
tras infrações ambientais.

 Segundo os procura-
dores federais que atua-
ram no caso, é dever do 
Ibama - em observância 
aos princípios consti-
tucionais e em face da 
competência prevista nas 
normas infralegais- apre-
ender a madeira ilegal 
e que não competiria ao 
juiz determinar a libe-
ração de bens apreendi-
dos que estão sob custó-
dia e responsabilidade 
da autarquia ambiental. 
Destacaram, ainda, que 
deve ser dada prevalên-
cia à proteção do meio 
ambiente em detrimento 
do direito de proprieda-
de. Ressaltaram por fim 
que a liberação da carga 
serviria para reforçar a 
sensação de impunidade 
e, inevitavelmente,  esti-
mularia o cometimento 
de infração ambiental.

Acolhendo os argu-
mentos da AGU, a relato-
ra, desembargadora  Da-
niele Maranhão, destacou 

que deveria ser superada 
a jurisprudência do TRF1 
de “ser indevida a apreen-
são da totalidade da car-
ga de produto florestal, 
quando divisível, se parte 
dela está acobertada pela 
respectiva guia florestal”. 
Segundo a magistrada, 
esse entendimento é dis-
sonante da legislação e 
das políticas de proteção 
ao meio ambiente, bem 
como do recente entendi-
mento firmado pelo STJ 
sobre a matéria de que 
“a apreensão da totalida-
de da carga transportada 
produz importante efeito 
dissuasório de condutas 
lesivas ao meio ambiente, 
devendo os critérios de 
proporcionalidade e ra-
zoabilidade para a apli-
cação da sanção ambien-
tal se vincularem, não ao 
valor econômico do obje-
to do ilícito ou à extensão 
do dano, mas à gravidade 
da conduta do infrator, 
sob a ótica da eficácia da 
lei ambiental e das políti-
cas de defesa do meio am-
biente”.
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Qualicorp anuncia a compra da Plural Saúde
A Qualicorp anunciou 

nesta terça-feira a compra 
da Plural Saúde, administra-
dora de benefícios, e da Ox-
corp, corretora de seguros 
do mesmo grupo. A aquisi-
ção, no valor de R$ 202,5 
milhões, é a maior transa-
ção da Qualicorp nos últi-
mos 8 anos e corresponde a 
75% da Plural e da Oxcorp. 
Os outros 25% permane-
cem com os atuais sócios da 
empresa, que continuarão 
na direção das sociedades 
adquiridas. A estrutura in-
dependente e o atual quadro 
de colaboradores das duas 
empresas serão mantidos.

As empresas, fundadas 
no Rio de Janeiro, possuem 
atualmente 158 funcioná-
rios e 96 mil clientes no seg-
mento coletivo por adesão. 

A aquisição acrescentará ao 
portfólio da Qualicorp 21 
novas operadoras de saúde e 
79 novas entidades de clas-
se, trazendo também uma 
relevante expansão nacional 
e de complementariedade 
para a empresa, levando em 
conta a baixa sobreposição 
das regiões de atuação entre 
a Companhia e a Plural.

“Com um ticket médio 
de cerca de R$ 300,00, a 
aquisição da Plural reforça 
nosso propósito de oferecer 
planos de saúde mais aces-
síveis, ampliando o acesso 
da população à saúde suple-
mentar. Além disso, a Plu-
ral tem 13 filiais, das quais 
oito são em cidades em que 
não tínhamos escritórios, 
mais de 500 plataformas de 
venda e 5 mil corretores, 

que reforçam e expandem 
a força de vendas do canal 
externo da Qualicorp”, afir-
ma Bruno Blatt, presidente 
da Companhia. “Além dis-
so, vamos integrar culturas 
em um processo conjunto 
de aprendizado”, completa 
Blatt.

“A Qualicorp reconheceu 
que seríamos importantes 
para o negócio. Há uma 
sinergia porque comparti-
lhamos os mesmos valores 
e temos o objetivo comum 
de ampliar o acesso à saúde. 
É uma empresa que sempre 
foi referência para a gente 
e usamos a expertise dela 
para montar o nosso pla-
no de negócios quando a 
empresa foi criada. Nosso 
objetivo era atuar onde a 
Qualicorp não estava. Com 

essa parceria, a gente espe-
ra aprender muito”, destaca 
o sócio-fundador da Plural, 
André Corbacho Vianna.

“A aquisição do controle 
da Plural e a continuidade 
dos atuais sócios no negó-
cio reforça a nossa visão 
em realizar M&As com em-
presas que potencializem e 
acelerem o crescimento da 
Companhia”, destaca El-
ton Carluci, vice-presidente 
Comercial, de Inovação e 
Novos Negócios da Quali-
corp. A conclusão da tran-
sação está sujeita à imple-
mentação de determinadas 
condições precedentes usu-
ais nesse tipo de operação, 
incluindo a aprovação da 
troca do controle da Plural 
pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

Portfólio de seguros para players estratégicos do setor
A inserção de fontes lim-

pas e renováveis na matriz 
energética é fundamental 
para que o Brasil possa al-
cançar as metas e compro-
missos assumidos na Con-
ferência das Nações Unidas 
sobre as Mudanças Climá-
ticas – COP 21 Paris. Para 
encontrar meios de atingir 
esses objetivos, o Grupo 
FRG organiza, em parceria 
com a Associação Brasilei-

ra de Geração Distribuída 
(ABGD), o 1º Fórum Mun-
dial de Geração Distribuída.

Por entender a relevância 
desse tema, a Essor Seguros 
é uma das patrocinadoras do 
evento. Para o CEO da Essor 
Seguros, Fabio Pinho, essa 
é uma oportunidade de es-
treitar o relacionamento com 
players estratégicos desse 
setor.

“A empresa tem como 

característica oferecer pro-
dutos inovadores para o 
mercado segurador. Um de-
les, é o Seguro Painel Solar 
Fotovoltaico, que protege os 
proprietários de imprevistos 
causados por danos e aci-
dentes. Será uma oportuni-
dade de expor as vantagens 
e condições especiais que 
oferecemos para parceiros e 
projetos diferenciados”, ex-
plica.

O evento vai discutir os 
novos rumos e tendências 
do setor, apontando os me-
lhores rumos para um setor 
ainda mais forte e competi-
tivo nos próximos anos. As 
empresas terão estandes vir-
tuais e seus representantes 
vão fazer apresentações de 
até 15 minutos para a plateia 
que vai acompanhar remo-
tamente os debates por uma 
plataforma online.

ABOLIÇÃO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 27.824.598/0001-90

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 2.166.252 1.263.446
Caixa e Bancos 6.616 2.227
Contas a Receber 491.713 1.186.339
Adiantamentos/AFAC 1.644.904 73.012
Impostos a Recuperar 23.019 1.868
Não Circulante  2.698  2.698
Capitalização Autolatina  2.698  2.698
Permanente 175.729.696 161.889.148
Investimentos 154.757.215 148.433.667
Imobilizados 20.972.481 13.455.481
Total do Ativo 177.898.646 163.155.292

31/12/2019 31/12/2018
Receitas Diversas 19.708.214 18.922.300
(-) Despesas Administrativas (6.526.106) (10.814.470)
Resultado do Exercício 13.182.109  8.107.830
(-) IRPJ/CSLL - (778.531)
Lucro Líquido do Exercício 13.182.109 7.329.299

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76, e Lei nº 11.638/2007. A 
tributação foi realizada com base no Lucro Real. 2. Os Investimentos foram avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial. 3. As contas de Ganho/Perda de Equivalência, 
foram registradas à Conta de Reserva de Lucros Acumulados. Paulo Pires Simões - Presidente; Paulo Pires Simões Filho - Diretor; Mauricio Cortes Simões - Diretor; 
Andrea Ferreira Galdeano Stein - Diretora; Cleber Luiz Sandes Pires - Contador - CRC/RJ 039713/O-0.

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
Circulante 6.976.809  9.168.333
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 80.649 66.646
Obrigações Tributárias 30.813 33.221
Outras Obrigações 6.865.347  9.068.466
Não Circulante 7.021.631 3.268.862
Empréstimos Coligadas 1.910.000 1.910.000
Outras Obrigações 5.111.631 1.358.862
Patrimônio Líquido 163.900.206 150.718.097
Capital Social 72.000.000 72.000.000
Reservas 11.167.243  10.508.137
Reserva de Lucros 80.732.963 68.209.960
Total do Passivo 177.898.646 163.155.292

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

DEMONSTRAÇÕES DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
31/12/2019 31/12/2018

Saldo anterior de Lucros Acumulados 68.209.960  61.247.126
Lucro do Exercício 13.182.109 7.329.299
Total de Lucros Acumulados 81.392.069 68.576.425
(-) Transferência para Reserva Legal (659.105) (366.465)
(-) Dividendos Distribuídos - -
(-) Transferências para Aumento de Capital - -
Saldos de Lucros Acumulados 80.732.963 68.209.960

FLUMINENSE INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF nº 27.626.647/0001-80

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede da Cia., localizada na Rua Fued Moyses, nº 04 a 114, Tribobó, S. 
Gonçalo/RJ, CEP 24.440-400, os documentos a que se refere o art. 133 da 
Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/
RJ, 18/11/2020. A Diretoria.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
AVISO AOS ACIONISTAS

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERA-
ÇÃO JUDICIAL – CNPJ/ME nº 15.427.668/0001-97 – Documentos: Comuni-
camos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da 
Companhia localizada na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 (parte), 
Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro - RJ, os documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 
em 31.12.2019. Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020. Maurício Bastos de 
Almeida, Diretor.

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:

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF nº 03.752.385/0001-31

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, 
na sede da Cia., localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 935, sl. 1411 - 
Centro - Niterói - RJ, CEP: 20.020-206, os documentos a que se refere o 
art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. 
Niterói/RJ, 18/11/2020. 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 
DE AGOSTO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: Aos 21 dias do mês de agosto 
de 2020, às 9:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária 
da Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“Companhia” ou “CPBS”) de 
forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia 
de coronavírus. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação, na forma do parágrafo 4º, do artigo 124 da 
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por video conferência, das 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por seu procurador, 
Sr. Carlos Alberto Azevedo Alves Filho, e sua controlada Docepar S.A. 
(“Docepar”), representada por seu Diretor-Presidente, João Marcelo de 
Moura e Cunha, e por seu Diretor Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, 
que cumprem orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos 
da Vale, Srs. Luiz Eduardo Froes do Amaral Osório e Carlos Henrique 
Senna Medeiros, conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto 
(“DEC”) nº 208 de 05/08/2019. Verificado, portanto, quorum suficiente para 
efetuar as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Carlos 
Alberto Azevedo Alves Filho - Presidente; e Sr. Walter Carvalho Pinheiro 
Filho - Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, 
aprovação da ratificação dos repasses de recursos realizados, durante 
o exercício social de 2018, pela CPBS. 5. Deliberações tomadas: As 
acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram: 5.1. 
A lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, como 
faculta o parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; 5.2. a ratificação 
dos repasses realizados, durante o exercício social de 2018, pela CPBS 
no total de R$2.875.344,42 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco 
mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) a 
projetos com utilização de recursos passíveis de dedução incentivada do 
IR, conforme permitido pelas leis abaixo: Lei/Projeto/Estado/Instituição 
Beneficiada/Valor do repasse (R$): Esporte: CT DEODORO - RJ - CT 
DEODORO - 124.403,00; Esporte: NDHE Brumadinho - MG - NDHE 
Brumadinho - 240.289,00; FIA: Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - Arari - MA - Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - 182.590,00; FIA: Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente - Coronel Fabriciano - MG - Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescente - 23.027,00; FIA: Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescente - Tucumã - PA - Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescente - 136.048,00; Lei do Idoso: Fundo 
Municipal do Idoso - Ipatinga - MG - Fundo Municipal do Idoso - 23.027,00; 
Lei do Idoso: Fundo Municipal do Idoso - Nova Era - MG - Fundo Municipal 
do Idoso - 36.048,00; Lei do Idoso: Fundo Municipal do Idoso - Eldorado 
dos Carajás - PA - Fundo Municipal do Idoso - 282.590,00; PRONAS: 
Qualificação da Ambiência a Pessoa com Deficiência do Hospital Paulo 
de Tarso - MG - Associação Paulo de Tarso - 178.072,42; PRONON: 
Cuidados paliativos, cuidado humanizado - MG - Associação Mário Penna 
- 124.669,81; PRONON: Ampliação e Acesso Facilitado aos Exames para 
Diagnóstico e Estadiamento do câncer - MG - Fundação São Francisco 
Xavier - 157.920,19; ROUANET: Plano anual de atividades da Casa da 
Cultura de Canaã dos Carajás 2019 - PA - Associação Casa da Cultura 
de Canaã dos Carajás ACC - 144.189,00; ROUANET: Evento Folclórico 
Festa de São Benedito e São Sebastião - ES - Associação das bandas 
de congo de Fundão - 92.109,00; ROUANET: Plano Anual de Atividades 
e Temporada 2018 - Orquestra Sinfônica Brasileira - RJ - Fundação 
Orquestra - Sinfônica Brasileira - 1.130.362,00. 6. Encerramento: E 
nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada 
conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, RJ, 21 de 
agosto de 2020. Assinaturas: Mesa: Carlos Alberto Azevedo Alves Filho 
- Presidente - Assinado digitalmente; Walter Carvalho Pinheiro Filho - 
Secretário - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p. Carlos Alberto 
Azevedo Alves Filho - Assinado digitalmente; Docepar S.A. - João Marcelo 
de Moura e Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente; Rodrigo 
Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente. Certidão 
- Jucerja - Certifico o arquivamento em 09/11/2020 sob o nº 00003965271. 
Protocolo: 00-2020/192602-4. Data do protocolo: 01/10/2020. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário-Geral.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 72.372.998/0001-66 - NIRE: 33.3.0015821-9

Estado do Rio de Janeiro - Poder Judiciário - Tribunal de Justiça
- Regional de Madureira - Cartório da 2' Vara de Família

Avenida Emani Cardoso, 152 CEP: 21310-310
Cascadura - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 21 2583-3475

e-mail: mad02vfam@tjrj.jus.br
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Luis Carlos Neves Veloso - Juiz Titular do
Cartório da 2ª Vara de Família da Regional de Madureira, RJ, FAZ SABER
a quantos este edital virem e dele conhecimento tiverem, que por senten-
ça deste Juízo nos autos da ação n° 0022020-92.2019.8.19.0202, foi
decretada a Interdição de Maria Zoraide da Silva Cardoso - Nacionalidade
Brasileira - Profissão: Aposentado - Estado Civil: Viúvo - Data de Nasci-
mento: 13/09/1933 Idade: 87 - Filiação: Pai - Cirilo Daniel da Silva - Mãe -
Maria Cardozo da Silva - CPF: 011.074.467-59 - IFP/DETRAN: 02.387.527-
1 Emissor: IFP/DETRAN - Endereço: Rua Carvalho de Souza, n° 52 Ap 402
- CEP: 21350-180 - Madureira - Rio de Janeiro - RJ, sendo-Ihe nomeado(a)
CURADOR(A) o(s) Sr.(a) Gilberto da Silva Cardoso Nacionalidade Brasi-
leira Profissão: Funcionário Público Civil Estado Civil: Casado Data de
Nascimento: 03/08/1966 Idade: 54 Filiação: Pai - Santino de Assis Cardoso
Mãe - Maria Zoraide da Silva Cardoso CPF: 870.228.427-87 IFP/DETRAN:
07.137.199-1 Emissor: IFP/DETRAN Endereço: Rua Carvalho de Souza, n°
52 Ap 402 - CEP: 21350-180 -Madureira - Rio de Janeiro - RJ, nos termos
seguintes: " (...) Procede o pedido, porquanto pelo que se infere das
provas produzidas nos autos, em especial a declaração do médico assis-
tente da requerida (fls. 31) e laudo pericial de fls. 82/83, a curatelanda é
portadora de urn quadro compatível com uma Síndrome Demencial (CID 10
F03) que, no entender do perito, a incapacita para exercer, pessoalmente,
os atos da vida civil, porquanto depende totalmente de terceiros. (...) Pelo
exposto, acolho o parecer do Ministério Público e julgo procedente o
pedido para decretar a interdição parcial de Maria Zoraide da Silva Cardo-
so. Nomeio como curador da interdita o seu filho, Gilberto da Silva Cardo-
so. A interdita não poderá, sem a assistência de seu curador, praticar
quaisquer atos da vida civil, devendo ser representada tal qual o menor
de 16 (dezesseis) anos (...) Este edital sera publicado por três vezes
corn intervalo de 10 (dez) digs, no Órgao Oficial. Rio de Janeiro, 18 de
setembro de 2020. Eu,   Terezinha de Jesus Brilhante de Almeida - Res-
ponsável pelo Expediente -Mat. 01/16268, o subscrevo.

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA 
DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer à 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 03 de 
dezembro de 2020, às 16h (dezesseis horas), em primeira convocação, 
no endereço Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, salas 101, 201, 301, 
401, 501 e 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 1. Aprovação 
do pagamento de JCP do ano de 2020; 2. Eleição de membro vacante do 
Conselho de Administração a ser indicado pelo BNDES. Informamos aos 
Srs. Acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia, 
os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os 
representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE munidos de 
instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 18 de novembro de 2020. 
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 
DE SETEMBRO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês 
de setembro de 2020, às 10:00 horas, foi realizada a assembleia geral 
ordinária da Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“Companhia” ou 
“CPBS”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão 
da pandemia de coronavírus. 2. Convocação, Presença e Quorum: 
Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do parágrafo 4º, 
do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por video 
conferência, das acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por 
sua procuradora Larissa de Souza Lima e sua controlada Docepar S.A. 
(“Docepar”), representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo 
de Moura e Cunha, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis, que cumprem orientação de voto proferida pelos Diretores 
Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Carlos Henrique Senna 
Medeiros, conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) 
nº 071 de 26/03/2020. Verificado, portanto, quorum suficiente para efetuar 
as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, também 
por video conferência, o Sr. Carlos Alberto Azevedo Alves Filho, Diretor da 
Companhia, tendo sido dispensada a presença do Auditor Independente, 
na forma do parágrafo 2º, do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Presidente; e Sra. Larissa de 
Souza Lima - Secretária. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o 
caso, aprovação: 4.1. Do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019; 4.2. da proposta da Diretoria para a destinação do resultado do 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 5. Leitura de 
Documentos: Foi dispensada a leitura do Relatório da Administração 
e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos 
Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019, uma vez que são do conhecimento dos 
acionistas e dos demais presentes, por terem sido publicados no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, ambos 
do dia 06 de março de 2020, às páginas, respectivamente, 2/3 e 5/6. 
6. Deliberações tomadas: Os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer 
ressalvas, resolveram aprovar: 6.1. A lavratura desta ata sob a forma de 
sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o parágrafo 1º, do artigo 130 
da Lei nº 6.404/76; 6.2. o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 
todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
6.3. a absorção do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019, no valor total de R$53.891.176,16 (cinquenta 
e três milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e setenta e seis reais 
e dezesseis centavos) pela conta de Reserva de Lucros a Realizar, cujo 
saldo passa a ser de R$26.790.291,74 (vinte e seis milhões, setecentos e 
noventa mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos). 
7. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, 
foi esta lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio 
de Janeiro, 30 de setembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Presidente - Assinado digitalmente. Larissa de 
Souza Lima - Secretária - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. 
p.p. Larissa de Souza Lima - Assinado digitalmente; Docepar S.A. - João 
Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente; 
Docepar S.A. - Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - 
Assinado digitalmente. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 
09/11/2020 sob o nº 00003964875. Protocolo: 00-2020/221764-7. Data 
do protocolo: 21/10/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 72.372.998/0001-66 - NIRE: 33.3.0015821-9
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CARTA FABRIL S.A.
CNPJ/MF nº 18.369.472/0001-81

Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede 
da Cia., localizada na Rua João Moreira, nº 177, Tribobó, S. Gonçalo/RJ, os 
documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício 
social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/RJ, 18/11/2020. 

ANP fez várias autuações em São Paulo
Foram visitados 
20 postos de 
combustíveis  
com indícios de 
irregularidades

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) par-
ticipou, nos dias 12 e 13/11, 
de força-tarefa na capital 
paulista para fiscalizar o 
mercado de combustíveis. A 
operação contou com a par-
ceria da Secretaria da Justi-
ça e Cidadania do Estado de 
São Paulo, Procon-SP, Insti-
tuto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo (IPEM-
SP) e Polícia Civil do Estado 
de São Paulo (DPPC, DOPE 
e DICMA).

Segundo a agência re-
guladora, nos dois dias fo-
ram visitados 20 postos de 
combustíveis automotivos, 
selecionados com base em 
indícios de irregularidades. 

Seis estabelecimentos foram 
autuados, sendo que três de-
les também foram interdi-
tados totalmente e um teve 
equipamentos interditados. 
Outros dois encontravam-se 
fechados no momento da fis-
calização.

Dos três estabelecimentos 
interditados totalmente, dois 
não possuíam autorização da 
ANP para funcionar, além de 
armazenarem e comerciali-
zarem combustíveis fora das 
especificações da Agência 
(etanol hidratado e gaso-
linas comum e aditivada). 
Em um deles, a Secretaria 
de Fazenda (SEFAZ-SP) foi 
chamada para retirar e apre-
ender as bombas de com-
bustíveis. Outra revenda de 
combustível teve as instala-
ções interditadas totalmente 
por falta de segurança, entre 
outras infrações.

Irregularidades

Foram constatadas várias 
irregularidades nas reven-
das fiscalizadas, entre elas: 
não possuir autorização da 
ANP para exercer a ativi-

dade (dois postos), comer-
cializar combustíveis fora 
das especificações (três 
postos); fornecimento de 
menos combustível do que 
o indicado na bomba abas-
tecedora (“bomba baixa”, 
em dois postos), inclusive 
com a utilização de dispo-
sitivo eletrônico fraudador; 
romper lacres de interdição 
anterior de equipamentos 
por “bomba baixa”; óbice à 
fiscalização ao dificultar o 
livre acesso às instalações, 
inclusive com a utilização 
de dispositivo remoto que 
desligava as bombas abaste-
cedoras; operar equipamen-
tos em imperfeito estado de 
funcionamento (vazamentos 
de combustíveis); vender ga-
solina comum como sendo 
aditivada (com preço mais 
elevado); não possuir equi-
pamentos necessários para 
verificação da qualidade dos 
combustíveis e medição de 
estoques; e não atualizar ca-
dastro junto à ANP quanto 
ao uso de marca comercial.

Além dessas ações nos pos-
tos revendedores, a ANP, em 
conjunto com a Polícia Civil 

do Estado de São Paulo (DI-
CMA), fiscalizou, na região 
metropolitana de São Paulo, 
um formulador de combustí-
veis e um terminal de arma-
zenamento onde estão autori-
zadas para operar mais de 15 
distribuidoras de combustí-
veis líquidos, com o objetivo 
de verificar a qualidade dos 
produtos armazenados e co-
mercializados. Foram feitas 
coletas dos produtos para aná-
lise em laboratório credencia-
do pela ANP. 

“Com a autuação do agen-
te econômico pela ANP, é 
iniciado um processo admi-
nistrativo que, ao final, pode 
resultar em multa, nos va-
lores previstos em lei, além 
de possíveis penalidades de 
suspensão das atividades e 
revogação da autorização”, 
disse a agência.

Denúncias sobre irregu-
laridades no mercado de 
combustíveis podem ser en-
caminhadas ao Fale Conos-
co (https://www.gov.br/anp/
pt-br/canais_atendimento/
fale-conosco) ou por ligação 
gratuita pelo telefone 0800-
970-0267. 

EBC puxa ranking de desempenho das estatais
A Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC) é pri-
meiro lugar no Ranking de 
Desempenho na Qualidade 
da Informação de Custos na 
categoria Empresas Estatais 
Dependentes do Tesouro. 
Iniciada este ano, a classi-
ficação que coloca a EBC à 
frente de outras 17 empresas 
foi divulgada nesta terça – 
feira (10) no Boletim Foco 
em Custos 2020, da Secreta-
ria do Tesouro Nacional. 

Seguidas da EBC no 
ranking de desempenho fi-
guram a Companhia de Pes-
quisa de Recursos Minerais 
(CPRM) e a Indústria de 

Material Bélico do Brasil 
(Iimbel), ocupando o segun-
do e terceiro lugar, respecti-
vamente.

“O objetivo da publicação 
é oferecer à sociedade ins-
trumentos de transparência 
acerca do uso dos recursos 
públicos e fomentar entre os 
gestores governamentais o 
uso da informação de custos 
de forma alinhada às melho-
res práticas de governança 
pública”, destaca o boletim.

Desde 2017, a EBC tem 
adotado uma série de medi-
das voltadas para o aprimora-
mento da gestão e qualidade 
do gasto público, repassando 

a experiência e expertise de 
custos a outros órgãos da 
Administração Pública. O 
coordenador de Custos da 
Diretoria de Administração, 
Finanças e Pessoas da EBC, 
Enio Alves de Souza, credi-
ta a conquista à consistência 
na apuração dos custos, ao 
apoio institucional e à com-
petência dos integrantes das 
equipes da área.

Evento

O reconhecimento por 
Boas Práticas na Qualida-
de da Informação de Cus-
tos será conferido durante 

o evento X Encontro de 
Gestão de Custos do Setor 
Público, nesta quinta-feira 
(19), das 9h às 17h. O en-
contro inclui palestras sobre 
o Reconhecimento de Boas 
Práticas na Qualidade da In-
formação de Custos, Ações 
de Inovação em Custos, Da-
dos Abertos sobre o Painel 
de Custos, Reformulação 
das Normas de Custo” e será 
encerrado com a divulgação 
do Ranking de Desempenho 
2020, no qual EBC conquis-
tou o primeiro lugar em sua 
categoria. Segundo a agência 
Brasil, o evento será trans-
mitido ao vivo peloYoutube.

B3 promove na semana que vem o leilão do Finor

Brasil segue 
‘cutucando’ a China

Xi Jinping, presidente da 
China, e o presidente Jair 
Bolsonaro trocaram “farpas 
diplomáticas” em evento 
virtual do Brics nesta terça-
feira. A XII cúpula do Brics 
está sob a presidência da 
Rússia este ano. O grupo 
reúne Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul. A 
China é o principal parcei-
ro comercial do Brasil. Em 
maio deste ano, o mercado 
asiático passou a representar 
47,2% do total das exporta-
ções brasileiras.

A cúpula do Brics foi rea-
lizada pela primeira vez por 
videoconferência em razão 
da pandemia da Covid-19. O 
último encontro entre os lí-
deres aconteceu em novem-
bro de 2019, em Brasília. Na 
pauta, temas relacionados ao 
meio ambiente, multilatera-
lismo e o Acordo de Paris.

Jinping defendeu ações 
ambientais e o Acordo de 
Paris. Também pediu a pro-
teção ao multilateralismo 
e à ONU (Organização das 
Nações Unidas). Ele citou 
indiretamente o acordo com 
o Estado de São Paulo sobre 
vacinas e defendeu que, na 
crise da Covid-19, a saúde 
seja prioridade. Xi não citou 
em nenhum momento o Bra-
sil em seu discurso. Mas sua 
fala deixou claro a distância 
que existe entre Brasília e 
Pequim, como bem definiu 
Jamil Chade, colunista do 
Uol.

Logo depois da partici-
pação dos dois líderes na 
reunião virtual, a imprensa 
brasileira citava o “racha” 
entre Brasil e China e que 
Bolsonaro pegou a bandei-
ra de Trump contra o país 
asiático.

Na segunda-feira, o pre-
sidente Gustavo Montezano, 
representando o Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BN-
DES), assinou a Declara-
ção de Princípios de Finan-
ciamento Responsável do 

BRICS. “A iniciativa tem o 
propósito de desenvolver e 
consolidar um conjunto de 
princípios comuns e nor-
teadores de financiamento 
responsável, com criteriosos 
padrões socioambientais, de 
governança, integridade e 
boas práticas de mercado”, 
destacou o banco de fomen-
to.

De acordo com o BN-
DES, as Instituições Finan-
ceiras de Desenvolvimento 
(IFDs) assumem, ainda, o 
compromisso de respeito aos 
direitos humanos e de enco-
rajar os clientes a realizarem 
negócios amigáveis ao meio 
ambiente, promovendo in-
vestimentos em capital na-
tural e contribuindo para a 
implementação de acordos 
dos quais os países são sig-
natários. Soluções digitais 
sustentáveis e inovadoras 
que viabilizem crescimento 
inclusivo de comunidades 
locais também constam da 
declaração.

Novo mercado

“O mundo está mudan-
do, assim como as deman-
das sociais e ambientais, e é 
por isso que as IFDs devem 
adaptar-se de forma ágil. E 
isto é algo positivo. Essas 
mudanças estão incenti-
vando bancos, empresas e 
agentes privados a conside-
rarem benefícios sociais e 
ambientais em sua atuação e 
é nosso papel, como IFDs do 
BRICS, guiá-los e trabalhar-
mos em conjunto para que 
novas ferramentas e produ-
tos para esse novo mercado 
sejam criadas”, disse Monte-
zano durante o evento. 

Desde 2009, onze reuni-
ões de Cúpula já foram rea-
lizadas, três delas no Brasil, 
e vários acordos de coopera-
ção assinados, abrangendo 
temas diversos de interesse 
mútuo, tais como com finan-
ciamento a projetos, treina-
mento de pessoal e inovação.

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da ação em epígrafe em que BANCO SANTANDER
BRASIL SA move em face de TECNO POINT PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA e JOSÉ OLIVEIRA BRAGA, na forma abaixo.
Processo n°0043755-13.2006.8.19.0001. A Dra. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO, Juíza de Direito da 19ª Vara Cível da Comarca da Capital,
FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, aos interessados e aos devedores TECNO POINT PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
LTDA e JOSÉ OLIVEIRA BRAGA que no dia 23 (vinte e três) de novembro de 2020, com início às 14h00min e término às 15h00min será
levado a Leilão Público, por valor igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN e/ou sua Preposta
GLACE DI NAPOLI com escritório na Travessa do Paço, nº 23 – sala 812, Centro, CEP 20010-170, leilão este que se realizará na forma
online no endereço eletrônico www.schulmannleiloes.com.br, o bem penhorado na fração de 50% as fls.275 e avaliado às fls.469 e
descrito como segue; AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: Apartamento 105 da Rua Mario Pederneiras 55, Humaita, devidamente registrado
e dimensionado no 3° Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 54587, e inscrição Municipal 3042357-8, área edificada 100m2,
conforme fotocópia que acompanhou o mandado. Edifício com dois elevadores, sendo um de serviço e um social, playground com
piscina, sauna, sala de ginástica, salão de festas. Apartamento com três quartos e duas vagas de garagem. Rua silenciosa, sem saída.
Área encontra-se servida de distribuição de energio elétrica, rede telefônica, iluminação pública, afastamento, rede de água e esgoto;
havendo transporte público disponível nas proximidades. Metodologia Avaliatória: foi utilizado o mercado de compra e venda no mês de
maio de 2019, assim como informações para cálculo de ITBI colhidas junto ao sítio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, e o
equilíbrio entre a oferta e procura de imóveis homogêneos ao do avaliado. Avalio o imóvel acima descrito em R$1.340.000,00 (hum
milhão e trezentos e quarenta mil reais). Rio de Janeiro, 14 de maio de 2019. O imóvel possui débitos de IPTU no valor de R$4.601,88
(quatro mil e seiscentos e um reais e oitenta e oito centavos). O imóvel não possui débitos de Taxa de Incêndio-Funesbom. Outros
possíveis débitos referentes ao imóvel serão informados até o leilão. Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 30 (trinta)
de novembro de 2020 no mesmo local e hora pela melhor oferta acima de 50%, de acordo com o art.886, V, do CPC/2015. Para que
os interessados tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim os Réus intimados da
Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. Defiro desde já a
comissão do leiloeiro em 5% sobre o produto da arrematação. Ou o valor de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo) para caso
de acordo, pagamento voluntário do débito, remissão ou adjudicação, acrescido do valor das despesas comprovadamente realizadas
em todos os casos. Tal pagamento, além de ser justificado pelo trabalho exercido pelo leiloeiro, visa não incentivar a procrastinação da
execução pelo executado até o último momento possível, sem qualquer ônus. Isso vem a atender justamente o ideal do novo CPC, que
tem como uma das bandeiras evitar ou tornar sem atrativos atos de procrastinação, impondo sempre severa reprimenda. Assumindo
devedor conduta que visa procrastinar o pagamento, com remição tardia, há de arcar com as consequências. A venda será a vista
efetuada á vista. Caso haja proposta, por escrito, de venda do referido bem em parcelas. Nos termos do art.895, l e ll do CPC, que seja
permitido o parcelamento, mediante sinal á vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o
remanescente ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito em conta
judicial vinculada a este feito e Juízo junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão ficando o imóvel penhorado
até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895, § 1° do CPC). No caso de atraso no pagamento de qualquer
parcela, incidirá multa de 10%  (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art.895, §4° do CPC)
podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução (art.897). Ressalta-se que a oferta para aquisição á vista
sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895 §7° do NCPC. Feito o leilão, lavrar-
se-á de imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo 901, do NCPC), devendo o valor apurado ser depositado imediatamente  e
colocado á disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa ocorrer,
alternadamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15
(quinze0 dias. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser paga diretamente a ele pelo arrematante. Com o
pagamento integral e prova do recolhimento tributário (artigo 901, do NCPC), extraia-se a Carta de Arrematação, além de mandado de
entrega do bem (se móvel for) e de imissão de posse (sendo imóvel) imediatamente, em favor do arrematante. O devedor poderá exercer
o direito de remição expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até o momento anteior á assinatura do termo de adjudicação ou de
arrematação. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA ESSA POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903,
do NCPC). A venda se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tribuárias, no preço,
na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço,
observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Caso o leiloeiro, ao
verificar os débitos, perceba que o valor das dívidas aqui mencionadas superem valor fixado como preço mínimo, deverá alertar o Juízo
para análise da viabilidade do leilão e eventual alteração do preço mínimo. Em que pese a sub-rogação dos valores dos valores das
obrigações relativas ao imóvel (tributos, condomínio e hipoteca), segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o
arrematante tem conhecimento das dívidas propter rem, ele será responsável pelo pagamento das mesmas caso o valor da venda não
seja suficiente para a quitação. Assim, no edital deverá constar o valor de eventuais débitos relativos ás obrigações propter rem, para
ciência dos interessados. Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020. Eu, _________ Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo.
(Ass.) ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO _________________ Dra. Juíza.

A B3 realiza quinta-feira 
que vem (26) das 10h00 às 
15h00 o 285º Leilão Especial 
do Finor (Fundo de Investi-
mentos do Nordeste). O Finor 
– que é operado pelo Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB) 
– é um fundo de investimento 
que tem seu patrimônio cons-
tituído por ações e debêntures 
emitidas por empresas sedia-
das na região Nordeste, no 
Norte de Minas Gerais e no 
Espírito Santo, contribuin-

do para o desenvolvimento 
econômico-social e para a ge-
ração de empregos na região 
incentivada.

“O fundo foi criado para 
tornar mais racional e eficaz 
a centralização de recursos 
oriundos de incentivos fis-
cais destinados a financiar 
o desenvolvimento desta re-
gião. Adicionalmente, gerou 
benefícios fiscais para os 
investidores do fundo, uma 
vez que os valores pagos 

pela aquisição das cotas no 
mercado primário puderam 
ser descontados da parcela 
dedutível do imposto de ren-
da”, destaca o texto divulga-
do pela B3 nesta terça-feira.

De acordo com o Banco 
do Nordeste, a cota do fundo 
é emitida, originalmente, para 
as pessoas jurídicas que fize-
ram opção de aplicar parte do 
Imposto de Renda no referido 
fundo. As cotas são represen-
tadas por Extratos de Cotas 

Escriturais emitidos pelo Ban-
co, a partir de informações 
geradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - 
RFB, órgão responsável pela 
confirmação das opções exer-
cidas pelas pessoas jurídicas, 
por ocasião da declaração de 
rendimentos.

Acompanhe o leilão pelo 
link: http://www.b3.com.br/
pt_br/produtos-e-servicos/
negociacao/leiloes/acompa-
nhamento/.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 
DE SETEMBRO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: Aos 30 de setembro 
de 2020, às 14:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária 
da Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“Companhia” ou “CPBS”) de 
forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia 
de coronavírus. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação, na forma do parágrafo 4º, do artigo 124 da 
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por video conferência, das 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por seu procurador, 
Sr. Carlos Alberto Azevedo Alves Filho, e sua controlada Docepar S.A. 
(“Docepar”), representada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo 
de Moura e Cunha, e por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis, que cumprem orientação de voto proferida pelos Diretores 
Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Carlos Henrique Senna 
Medeiros, conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto 
(“DEC”) nº 071 de 26/03/2020. Verificado, portanto, quorum suficiente para 
efetuar as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Carlos 
Alberto Azevedo Alves Filho – Presidente; e Sr. Walter Carvalho Pinheiro 
Filho - Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, 
aprovação: 4.1. Do orçamento anual da Companhia para o exercício de 
2020; 4.2. da proposta anual de remuneração global dos administradores 
para o exercício de 2020. 5. Deliberações tomadas: Os acionistas, 
por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, resolveram aprovar: 5.1. A 
lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme 
faculta o parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; 5.2. O orçamento 
anual da Companhia no valor total de R$ 159.810.062,00 (cento e 
cinquenta e nove milhões, oitocentos e dez mil e sessenta e dois reais), 
distribuídos da seguinte forma: (i) Custeio: R$116.182.262,00 (cento 
e dezesseis milhões, cento e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e 
dois reais); e (ii) Investimento: R$43.627.800,00 (quarenta e três milhões, 
seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos reais); 5.3. a proposta anual de 
remuneração global dos administradores da CPBS para o exercício de 
2020, no valor total de R$37.620,00 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte 
reais), a ser distribuída igualmente entre os diretores. 6. Encerramento: 
E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada 
conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de 
setembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Carlos Alberto Azevedo Alves 
Filho - Presidente - Assinado digitalmente. Walter Carvalho Pinheiro 
Filho - Secretário - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p. Carlos 
Alberto Azevedo Alves Filho - Assinado digitalmente; Docepar S.A. - João 
Marcelo de Moura e Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente; 
Docepar S.A. - Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado 
digitalmente. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 09/11/2020 
sob o nº 00003965063. Protocolo: 00-2020/221651-9. Data do protocolo: 
21/10/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 72.372.998/0001-66 - NIRE: 33.3.0015821-9
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BC acena para melhores 
previsões da economia
Campos Neto: 
crescimento 
no terceiro 
trimestre pode 
levar a revisões

Com um discurso um 
pouco mais otimista que o 
empregado no início desta 
semana, o presidente do 
Banco Central (BC), Ro-
berto Campos Neto, afir-
mou nesta terça-feira que 
as previsões para a econo-
mia brasileira em 2020 e 
em 2021 poderão ser re-
vistas para melhor, se for 
confirmado crescimento 
no terceiro trimestre deste 
ano.

O Ministério da Eco-
nomia declarou que pre-
vê uma queda menor do 
PIB. A previsão de recuo 
do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país, passou de 4,7% 
em setembro para os atuais 
4,5%, Campos Neto citou 
que o Índice de Ativida-
de Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) cresceu 
9,47% no terceiro trimestre 
deste ano, na comparação 
com o segundo trimestre.

Para o presidente do BC, 
há melhora nas projeções 
para o Produto Interno Bru-
to (PIB, soma de todos os 
bens e serviços produzidos 

no país) para este ano. E 
essa melhora pode influen-
ciar também o resultado 
para 2021. “O terceiro tri-
mestre vai ser muito impor-
tante para determinar a ve-
locidade dessa revisão (nas 
projeções)”, disse Campos 
Neto, na abertura do 10º 
Congresso Internacional 
de Gestão de Riscos, or-
ganização pela Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban).

Pandemia

Sobre a pandemia 
de Covid-19, Campos 
Neto destacou que hou-
ve “grande explosão” no 
número de casos diários, 
principalmente na Euro-
pa. Ele citou os recordes 
de casos recentemen-
te nos Estados Unidos, 
“talvez um reflexo do 
processo eleitoral”.

“Quando a gente olha 
na parte de óbitos, há uma 
evolução bem melhor, 
apesar de um aumento na 
Europa nas últimas duas 
semanas. Os leitos hospi-
talares começaram a ficar 
mais cheios, e alguns paí-
ses começaram a anunciar 
novas medidas de distan-
ciamento social. Mas a 
gente consegue acompa-
nhar que, cada vez mais, as 
medidas de distanciamento 
social têm sido menos efe-
tivas em termos de restrin-
gir a mobilidade”, afirmou.

Segundo Campos Neto, 

é preciso estudar o “custo 
e benefício” dessas novas 
medidas para estimular o 
distanciamento social, que, 
em sua opinião, têm sido 
pouco efetivas. “Tem um 
ponto cultural, principal-
mente entre os jovens que, 
por uma razão ou outra, 
estão cansados e não estão 
seguindo à risca [as reco-
mendações]. Acho que va-
leria um estudo de custo e 
benefício”, enfatizou.

O presidente do Banco 
Central voltou a afirmar 
que a inflação observada 
recentemente no Brasil é 
estimulada pelos preços 
de alimentos e de commo-
dities, produtos primários 
com cotação internacio-
nal. Ele citou ainda o efei-
to da concessão do auxílio 
emergencial e a substitui-
ção de gastos com servi-
ços por alimentação em 
domicílio.

De acordo com o pre-
sidente do BC, as transfe-
rências de recursos para 
famílias no Brasil foram 
maiores do que para em-
presas, na comparação com 
outros países. Somente no 
Brasil e na África do Sul, 
houve mais transferências 
para as famílias do que 
para empresas, ressaltou 
Campos Neto, ao lembrar 
que aqui o auxílio foi dese-
nhado para atender as famí-
lias de “mais baixa renda”.

Campos Neto disse que 
o nível de endividamento 
do Brasil é superior ao de 

outros países emergentes. 
“Claramente é uma situa-
ção de dívida que precisa 
ser endereçada”, alertou.

PIB

Segundo a agência Bra-
sil, o Ministério da Econo-
mia espera por uma queda 
menor na economia este 
ano. A previsão de recuo 
do Produto Interno Bruto 
(PIB), soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país, passou de 4,7% 
em setembro para os atuais 
4,5%, segundo o boletim 
MacroFiscal, divulgado 
nesta terça-feira pela Se-
cretaria de Política Eco-
nômica, em Brasília. Para 
2021, a previsão foi manti-
da em 3,2%.

“Conforme destacado 
no último boletim, a forte 
recuperação da indústria e 
varejo foram confirmadas. 
As pesquisas mensais do 
IBGE para estes setores 
mostraram que o cresci-
mento no terceiro trimestre 
de 2020 superou a taxa de 
20%, apontando que a in-
dústria e o varejo ampliado 
recuperaram os níveis do 
começo do ano. O setor de 
serviços também apresen-
tou bom desempenho após 
a forte retração no segundo 
trimestre de 2020, no en-
tanto, vale destacar que a 
produção dos serviços está 
bem aquém ao nível de fe-
vereiro deste ano”, disse o 
governo.

Alerta CVM: oferta 
 irregular no mercado Forex 

A Superintendência de 
Relações com o Mercado 
e Intermediários (SMI) da 
Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) alerta o mer-
cado de valores mobiliários 
e o público em geral sobre 
a atuação irregular de Fo-
cus EXP (também conheci-
da como Focus Prontabit) e 
seu responsável Josadack de 
Sousa Ferreira.

As operações realizadas no 
mercado Forex envolvem ne-
gociações com pares de mo-
edas estrangeiras, revelando 
a existência de instrumentos 
financeiros pelos quais são 
transacionadas taxas de câm-
bio. Então, essas característi-
cas e amoldam à definição de 
contrato derivativo e, por con-
sequência, ao conceito legal 
de valor mobiliário.

A área técnica detectou 
indícios de que a empresa e 
seu responsável efetuam a 
captação irregular de clien-
tes para a realização de ope-
rações com derivativos no 
denominado mercado Forex 
(Foreign Exchange) por di-
versos meios, incluindo a 
utilização da página focusin-
vestimentosbr.com.br.

Com isso, a SMI emitiu 
o Ato Declaratório 18.211 

para informar que os envol-
vidos não possuem autoriza-
ção da Autarquia para cap-
tarem clientes residentes no 
Brasil, pois não fazem parte 
do sistema de distribuição 
(art. 15 da Lei 6.385/76).

A CVM determinou a 
imediata suspensão da rea-
lização de qualquer oferta 
pública de serviços de in-
termediação de valores mo-
biliários pelos envolvidos, 
de forma direta ou indireta, 
inclusive por meio da utili-
zação de páginas na internet, 
aplicativos ou redes sociais.

Se não adotarem a deter-
minação da autarquia, os 
envolvidos estarão sujeitos à 
multa diária no valor de R$ 
1.000,00.

Caso seja investidor ou 
receba proposta de investi-
mento por parte dessas em-
presas, entre em contato com 
a CVM por meio do Serviço 
de Atendimento ao Cidadão 
(SAC) http://www.cvm.gov.
br/menu/atendimento/sac.
html. Informe o máximo de 
detalhes possível sobre a 
oferta e a identificação das 
pessoas envolvidas. Com 
isso, a autarquia poderá atu-
ar de maneira mais rápida e 
direta no caso.

China: governos locais emitiram 
US$ 67,35 bilhões em títulos

A emissão de títulos dos 
governos locais da China 
atingiu 442,9 bilhões de iua-
nes (cerca de US$ 67,35 bi-
lhões) em outubro, segundo 
os dados do Ministério das 
Finanças do país divulga-
dos nesta terça-feira. A cifra 
elevou o valor total de títu-
los emitidos pelos governos 
locais para 6,12 trilhões de 
iuanes até o final do mês 
passado.

Nos primeiros 10 meses 

de 2020, a emissão de no-
vos títulos totalizou 4,49 
trilhões de iuanes, represen-
tando 94,9% da cota de 4,73 
trilhões de iuanes planejada 
para o ano, mostraram os da-
dos.

A China acelerou a emis-
são de títulos dos governos 
locais este ano para facilitar 
a implementação oportuna 
de vários projetos com o ob-
jetivo de mitigar os impactos 
do surto do coronavírus.

A UNESCO foi criada em 16 de novembro
de 1945 com a missão de integrar os países
e promover a paz entre eles por meio da
educação, das ciências e da cultura.

Daquela época para cá
muita coisa mudou,
mas a solução continua
a mesma.

UNESCO: 75 anos
depois, nosso papel
é mais importante
do que nunca.
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