OPINIÃO
A pandemia é o fósforo diante
da insatisfação geral e difusa
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Novidades proporcionam mais
segurança jurídica a franqueados
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Escassez de
matéria prima
pode encarecer
produtos no Natal
Está havendo uma escassez de
insumos e matérias-primas na indústria e no comércio, reflexo principalmente da pandemia de coronavírus, analisa Sandra Façanha,
professora dos cursos de Graduação e Pós-graduação da Fecap.
Segundo a especialista, existem
fatores que influenciam esse comportamento: um maior consumo
no mercado interno (ainda propiciado pelo auxílio emergencial
governamental), além do aumento
de consumo em determinados países (caso da China), mas também
porque o real acumulou uma queda
em torno de 40% frente ao dólar ao
longo de 2020.
“Há uma escassez de insumos,
especialmente de algumas commodities agrícolas, como é o caso amplamente divulgado do arroz, mas
também da soja, do milho (alta de
quase 30% apenas em outubro de
2020) e da carne”, diz.
Além disso, nunca na história
recente do Brasil a exportação foi
tão lucrativa. Desde o Plano Real
em 1994, apesar de alguns picos,
em nenhum momento a taxa cambial havia superado a barreira dos
R$ 5. Também por este mesmo
motivo, as importações sofrem de
forma inédita, o que contribui para
a enorme dificuldade de o país buscar uma compensação desses insumos no exterior.
Para a especialista, o fenômeno
pode encarecer os produtos, logo
agora no período que antecede o
Natal. “Sem dúvidas os fatores acima contribuem enormemente para
elevação de preços, especialmente
nesta Black Friday. Em geral, as
empresas vão tentar ganhar tanto
na margem quanto no volume (não
é uma opção) para recuperar o que
foi perdido e de forma rápida”, salienta a professora da pós-graduação da Fecap.

Governo assina
decreto para
privatização
da Telebras
O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que dá continuidade ao
projeto de privatização da Telebras
no âmbito do Programa de Parcerias
de Investimentos (PPI), do Ministério da Economia. A medida foi publicada nesta quarta-feira no Diário
Oficial da União (DOU) e transfere
as competências da Comissão Especial de Supervisão do Ministério das
Comunicações para o PPI.
Pela Lei Geral de Telecomunicações, que trata da organização
desses serviços, a comissão é a responsável por coordenar o modelo
de reestruturação e desestatização
da Telebrás, Embratel e outras empresas controladas do setor. Com o
decreto, essas atribuições ficam a
cargo do Conselho do PPI (CPPI).
Em nota, a Secretaria-Geral da
Presidência informou que a Telebras já fazia parte da carteira do
PPI desde 2019, para a realização
de estudos e avaliação de alternativas de parceria com a iniciativa
privada. O comitê interministerial,
criado na ocasião da qualificação,
continuará ativo para subsidiar e
orientar as decisões do CPPI.

Rodrigo Damásio, página 2

Rio de Janeiro, quinta-feira,
19 de novembro de 2020
ANO CVII - Nº 28.754
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br
ISSN 1980-9123

Lei Kandir será compensada
sem extinguir fundo do pré-sal

Pedro Franca/Agencia Senado

Em sessão virtual, senadores chegaram a um acordo

Governo Bolsonaro
recuou da proposta de
retirar dinheiro
da área social
O Plenário do Senado aprovou
o Projeto de Lei Complementar
133/2020, que regulamenta o pagamento de compensações da União
a estados e municípios devido às
perdas de receita provocadas pela
Lei Kandir. O valor destinado aos
entes federativos pode chegar a R$
65,6 bilhões até 2037. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Ainda este ano, os estados
devem receber R$ 4 bilhões.
A votação conclui um impasse de
mais de três meses sobre o assunto,

que se instalou porque o projeto
previa que o desembolso da União
seria financiado pelo fim do Fundo
Social do Pré-Sal (FS). O relator da
matéria, senador Antonio Anastasia
(PSD-MG), acatou as ressalvas de
colegas e retirou essa previsão, de
acordo com a Agência Senado.
A Lei Kandir (Lei Complementar
87, de 1996) isentou as empresas de
pagarem ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
sobre exportações. Como o ICMS é
receita dos estados e municípios, a
lei previu uma compensação financeira pela perda da arrecadação desses entes da federação. Os critérios
para pagamento dessa compensação
são objeto de batalhas judiciais desde
2013. Em maio, o Supremo Tribunal
Federal (STF) conduziu um acerto
entre os estados e a União, que foi
oficializado pelo PLP 133.

A extinção do Fundo Social havia sido a maneira encontrada pelo
autor do projeto, senador Wellington
Fagundes (PL-MT), para viabilizar
a transferência das compensações.
Com essa medida, os recursos deixariam de ficar vinculados ao fundo
e poderiam ser usados pela União. A
proposta encontrou resistência, e seis
partidos diferentes chegaram a pedir
a retirada do trecho do texto.
Apesar do acordo, o líder do governo, senador Fernando Bezerra
Coelho (MDB-PE), salientou que
a extinção do Fundo Social ainda
poderá ser abordada no futuro, pois
a viabilidade financeira de longo
prazo das compensações dependerá da desvinculação de recursos. O
Fundo Social do Pré-Sal é um dos
que poderão ser liquidados pela
PEC 187/2019, que ainda tramita
no Senado.

Câmara argentina aprova
imposto sobre grandes fortunas
‘Qual é o nível de
desigualdade que
estamos dispostos
a tolerar?’

A maratona da Câmara dos Deputados da Argentina nesta terça-feira começou de forma desordenada, com falhas técnicas e
aborrecimento por parte dos membros do órgão. Até o fim, houve fortes cruzamentos entre deputados do
partido no poder e da oposição. Por
volta das três e meia da manhã desta quarta-feira, a Frente de Todos
pôde aprovar na Câmara de Deputados a Contribuição Extraordinária
das Grandes Fortunas.
O partido no poder atingiu 133
votos positivos contra 115 deputados que se opuseram e 2 que se
abstiveram. Assim, com o apoio de
uma imponente mobilização popular, o partido passou com sucesso
no primeiro de uma série de exames
que se propunha fazer no Congres-

Manifestações na
Europa crescem
contra medidas
de restrição
Milhares de alemães fizeram
ruidosa manifestação nesta quarta-feira, no Centro de Berlim, para
protestar contra os planos da chanceler Angela Merkel de atribuir a
seu governo poderes para impor
restrições destinadas a conter a disseminação do coronavírus.
O protesto na Alemanha se soma
a outras manifestações de descontentamento contra a possível volta
da quarentena, com restrições à
movimentação. Atos aconteceram
na Itália, França e Reino Unido nas
últimas semanas, depois que o aumento do número de casos de Covid-19 levou governos a voltarem a
pensar no lockdown.
A Itália registrou nesta quarta-feira 753 mortes relacionadas à doença
e vê novamente a falta de recursos –
humanos e materiais – nos centros de
tratamento intensivo.
Embora a maioria dos alemães
aceite o mais recente lockdown
para enfrentar uma segunda onda
do coronavírus, críticos dizem que
a lei dá ao governo muito poder e
põe em risco os direitos civis dos
cidadãos sem a aprovação do Parlamento.
O número de casos de coronavírus na Alemanha aumentou em
17.561, subindo para 833.307,
mostraram dados do Instituto Robert Koch nesta quarta-feira. O número de mortos é de 13.119.

Senado aprova
R$ 4 bi para
empresas de
transporte
O Senado aprovou o Projeto de
Lei 3364/2020, que prevê o repasse de R$ 4 bilhões a estados, ao
Distrito Federal e aos municípios
com mais de 200 mil habitantes
para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros
em razão da pandemia. A matéria já
sido aprovada pela Câmara e agora
segue para sanção presidencial.
O texto prevê que, além das empresas privadas, os recursos poderão
ser destinados às empresas públicas
ou de economia mista que realizem
o serviço de transporte, como empresas de metrô. Os recursos da medida
são oriundos do Fundo das Reservas
Monetárias (FRM).
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so antes do final do ano. Agora o
debate sobre a Contribuição Extraordinária segue para o Senado,
onde a Frente de Todos detém uma
maioria confortável.
“É única porque se destina a
atingir aquelas pessoas que têm
grandes fortunas”, explicou o autor do projeto e chefe da Comissão
de Orçamento, Carlos Heller. Ele
também descartou que a iniciativa
“fosse dirigida contra certas pessoas”. “Não é um confronto entre
quem tem mais e quem tem menos”, afirmou.

Por sua vez, Itaí Hagman, um
dos deputados que mais divulgou
esse debate entre os deputados, argumentou: “Enquanto discutimos
se os milionários mais ricos da
Argentina têm que dar uma contribuição extraordinária, temos 5 milhões de meninos e meninas na fila
da pobreza. Qual é o nível de desigualdade que estamos dispostos a
tolerar?” Para o vice-presidente da
Comissão de Orçamento, Luciano
Laspina, o projeto é “confiscatório.
O estado absorve parte substancial
da receita ou do patrimônio”.
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Risco que assombra os líderes mundiais: o fantasma das rebeliões
Em recente artigo publicado na revista americana
Foreign Affairs, o professor
de Relações Internacionais
da Universidade do Texas
Christorpher Layne defende a tese de que uma guerra
hegemônica entre Estados
Unidos e China, a se manter
a escalada de tensões no ritmo atual, não é nada improvável.
Em seu artigo “The Return of Great-Power War”, o
autor alega que a intensificação da competição geopolítica entre as duas potências,
a despeito da visão predominante nos meios acadêmicos, teria sim um potencial
explosivo se analisarmos o
cenário à luz da história.
Neste sentido, a visão
majoritária alega que a interdependência econômica
entre os dois países seria um
fator de redução de risco de
um eventual conflito. Ocorre
que – e como bem lembra o
professor Layne – se voltarmos à história, constataríamos similitudes entre a situação atual e a que precedeu
a Primeira Grande Guerra
Mundial.
Segundo o professor, o
atual momento das azedadas relações entre Estados
Unidos e China muito lembraria, em termos geopolíticos, o que foi a conturbada
relação entre Reino Unido e
Alemanha nos anos anteriores àquela guerra.
Cabe sublinhar, inclusive,
que em termos econômicos,
assim como Estados Uni-

dos e China, Reino Unido e
Alemanha mantinham laços
estreitíssimos, e havia, portanto, também uma interdependência entre as duas potências à época.
Algo, porém, que o autor talvez se equivoque, diz
respeito à ideia de que a chamada ordem internacional
liberal liderada pelos Estados Unidos seria um fator
de contenção das pretensões
chinesas e das chamadas
“potências revisionistas” em
desestabilizar a preservação da paz, mantida através
das instituições multilaterais criadas no pós-segunda
guerra.
Isso faria sentido no mundo idealizado das análises
atlanticistas, onde a ascensão de novos atores nunca
tivesse ocorrido, e a hegemonia unipolar americana
fosse incontestável. Ocorre
que a chamada ordem internacional liberal vem sendo
sistematicamente desmontada pelos seus próprios criadores: os Estados Unidos da
América.
Bem antes da eleição de
Donald Trump – após os ataques de 11 setembro de 2001
– os Estados Unidos, ao instituírem a guerra ao terror,
praticamente rasgaram a
fantasia do cosmopolitismo
liberal e assumiram-se como
potência imperial, arrogando-se o direito de intervir
em qualquer cenário e contra
qualquer um que representasse uma suposta e genérica
ameaça terrorista.

Pouco se fala sobre isso
nos meios atlanticistas, mas
a instabilidade global que
esta atitude irresponsável
gerou muito provavelmente
foi uma das razões para que
os tais atores revisionistas
levassem a sério projetar-se
autonomamente no sistema
interestatal.

sionado uma radicalização
dessa nova estratégia americana.
Porém, e paradoxalmente, ao mesmo tempo em que
em termos retóricos Donald
Trump tornava mais clara essa nova estratégia, na
prática sua figura errática
tornou-se um sério fator de
desestabilização interno do
sistema americano, e portanto, sua permanência passou a
ser vista como uma ameaça
para o establishment dos Estados Unidos.
Sendo assim, a eleição de
Joe Biden serviria como um
fator de recomposição do
establishment diante de um
hegemon enfraquecido e que
perde cada vez mais influência global.
O momento é grave, e a
ausência de resposta concreta quanto a uma vacina
combinada ao surpreendente
recrudescimento do vírus na
Europa acendem o alerta sobre a profundidade da crise e
o risco que assombra silenciosamente as mentes dos
líderes mundiais: o fantasma
das rebeliões.
Segundo o jornal italiano La Repubblica, “quem
tem falado com o premier
Giuseppe Conte o descreve
impressionado com as imagens dos protestos de rua”.
À medida que o vírus volta
a avançar sobre a Itália, a
popularidade do governo cai
abruptamente.
Por questões históricas e
geográficas, a Europa ainda é considerada a caixa de

A pandemia é o
fósforo diante
da insatisfação
geral e difusa
Em especial a Rússia, que
– se vendo acossada com o
alargamento da Otan em direção às suas bordas – a partir de 2008, na guerra da Geórgia, dá uma demonstração
de poderio bélico há tempos
não visto.
De fato, a concreta ascensão de potências emergentes
é a razão pela qual – e diferentemente do que sustenta o
professor Layne – os Estados
Unidos estariam minando as
instituições multilaterais que
antes sustentavam.
Tal postura os tem levado
a agir de maneira truculenta
e imperial até contra seus
tradicionais e históricos aliados europeus, o que denota
o caráter disfuncional da
administração Trump para o
próprio sistema interno dos
Estados Unidos, ou seja, a
figura de Trump teria impul-

ressonância do mundo, e a
insatisfação social no continente com as novas medidas
de contenção ao vírus é visível entre trabalhadores e pequenos comerciantes, desesperados com o fantasma do
desemprego e da bancarrota.
Tal situação ainda poderia acarretar um outro risco
já presenciado ao longo da
chamada primeira onda: o
aumento da escalada militar.
Nos últimos tempos, um
dos maiores pensadores
brasileiros, o professor da
UFRJ José Luís Fiori, vem
defendendo a tese de que a
potência hegemônica atual,
ou seja, os Estados Unidos,
ao se verem ameaçados pelas potências emergentes,
teriam optado por destruir
o sistema de Bretton Woods e partido para um vale
tudo militarista contra seus
rivais.
O que num primeiro momento poderia ser interpretado como uma demonstração
de fraqueza, ou uma prova
de que o hegemon estaria em
declínio, na verdade, segundo Fiori, reforça a hipótese
de que toda potência hegemônica tende a se expandir
ininterruptamente para se
manter na liderança do sistema, porém, quando ameaçada, se necessário, é capaz
de destruir o sistema que ela
mesma criou para se manter
na frente.
Diante deste cenário, e
como vem ocorrendo na Europa, muito provavelmente
a pressão interna que a pan-

demia tem gerado na sociedade americana poderá desencadear por parte do novo
governo democrata uma
reação para fora; que, em
vez de significar uma mera
retórica agressiva – como
vinha ocorrendo com Trump
– poderá resultar em algum
novo teatro de guerra, tanto no Oriente Médio, como
também aqui ao lado, na Venezuela.
Uma coisa é certa: o complexo-industrial-militar está
sedento por uma nova guerra
para chamar de sua, e com
os democratas de volta ao
poder, tudo fica mais fácil.
Quanto mais demorada
for uma solução para conter
o vírus, mais a insatisfação
social se alastrará em razão
do colapso econômico gerado pela demora.
Como em outros momentos em que ocorreram impasses sistêmicos, não custa
lembrarmos da escalada do
conflito interestatal do início do século XX – que teve
como protagonistas antagônicos Reino Unido e Alemanha – que logo se aprofundou em caos sistêmico
generalizado, descambando
em seguida em rebeliões populares.
Disputa hegemônica; mudanças tecnológicas bruscas;
precarização do trabalho;
insatisfação geral e difusa; a
pandemia é o fósforo.

q Fabio Reis Vianna
Escritor e analista
geopolítico.

Novidades proporcionam mais segurança jurídica a franqueados
Com a onda de demissões
decorrente da pandemia de
Covid-19, uma parcela significativa da população demonstra interesse em investir economias e/ou multas
rescisórias nos mais variados tipos de franquias como
fonte de renda.
As microfranquias, cujo
investimento inicial é de
até R$ 90 mil, viram crescer nos últimos meses o
número de interessados,
venda de unidades franqueadas e o lançamento
de modelos com esse perfil por parte de redes tradicionais. A procura nos
meses de maio, junho e
julho cresceu 14% em relação aos três anteriores,
segundo um levantamento
da ABF (Associação Brasileira de Franchising).
Algumas redes registraram aumento de até 63%
nas vendas de unidades.
Porém é um equívoco encarar a aquisição de uma, ou
mais, unidades de uma franquia como a panaceia para
todos os males financeiros.
Muitas vezes interessados
em franquias imaginam que
é preciso apenas contar com
o capital inicial necessário,
adquirir uma unidade que se
adeque ao seu bolso, e com
a ajuda do franqueador em
sua implantação, ela se tor-

na uma verdadeira máquina
de fazer dinheiro.
É importante notar que no
Brasil, apesar do interesse e
da quantidade, não há uma
legislação específica que
regule a relação entre empresas cujo modelo de negócios é o de franquias. Não
há hierarquia entre franqueado, aquele que contrata o
direito de utilizar a marca
e o seu know-how, e franqueador, aquele que licencia seu modelo de negócios.
Mas em situações de crise,
o primeiro até agora se via
inteiramente nas mãos do
segundo.
Em caso de pedido
de recuperação judicial,
aquele “respiro” que a
Justiça confere às empresas com problemas financeiros, que consiste em
um período de 180 dias no
qual se interrompe o pagamento de suas dívidas
enquanto o franqueado
reorganiza finanças e negócio, o cenário comum é
o do franqueador cessar o
fornecimento de insumos
ao franqueado que passa
por dificuldade.
Como há uma obrigatoriedade do franqueado de
comprar os produtos que
comercializa ou insumos
necessários ao negócio exclusivamente do franquea-

dor, na prática o destino de
sua unidade da franquia está
selado.
Para piorar, a dívida para
com o franqueador continuará existindo, aumentando o drama de quem via na
franquia um negócio infalível. Em meio à pandemia,
surgiu um par de novidades que conferem maior
segurança jurídica aos interessados em adquirir uma
unidade e aqueles que já são
franqueados. Mas, em ambos os casos, é necessário
estar atento às novas regras
para colher os benefícios.
Primeiro, entrou em vigor
a Lei 13.966/19, que imprime maior transparência da
parte dos franqueadores em
relação ao COF (Circular de
Oferta de Franquia).
A nova legislação exige
que o documento inicial
entregue pelo franqueador
aos interessados traga informações detalhadas sobre direitos e deveres de
cada uma das partes: Detalhamento de mensalidades
e outras taxas, as respectivas bases de cálculo de
reajuste, obrigatoriedade
do franqueado em adquirir
cotas mínimas periódicas
de bens, insumos ou serviços necessários à operação, e a relação completa
dos fornecedores.

É imprescindível ler as
“letras miúdas”, pois em
certos casos o contrato com
o franqueado confere ao
franqueador poder para definir a localidade da nova
unidade a ser aberta, mesmo
que traga risco ao negócio e
aos funcionários, e o poder
final de veto à mudança de
local. No caso de momentos
de crise, o documento agora tem que descrever qual
o tipo de suporte oferecido
pelo franqueador e indicação da existência, ou não,
de regras de transferência
ou sucessão de propriedade
da franquia.
Outra novidade positiva
para o franqueado foi a decisão da juíza Anglizey Solivan de Oliveira, da Vara
Especializada em Falências
e Recuperação Judicial de
Cuiabá (MT). Ela determinou, com base no artigo 47
da Lei 11.101/2005, que trata de recuperações judiciais,
que um franqueador da área
de cosméticos, produtos de
perfumaria e higiene pessoal daquele estado mantivesse o fornecimento de seus
produtos por 180 dias para
permitir que um franqueado, que entrara com pedido
de recuperação judicial por
causa de dificuldades financeiras, pudesse manter seu
negócio funcionando até

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

apresentar aos credores seu
plano de recuperação administrativa e financeira. A
proposta pode, ou não, ser
aprovado pelo franqueador,
que é o principal credor.
Com a decisão da juíza,
a recuperação judicial passa a ser alternativa da qual
o franqueado poderá lançar
mão para salvar seu negócio
a partir de agora.
Não deveria ser novidade, mas sim o normal,
já que preserva a cadeia
produtiva, empregos, e aumenta as chances de o principal credor, o franqueado,
receber o valor devido. As
principais características da
recuperação judicial é que
a mesma ação contempla
todos seus vários credores
e ela não questiona os débitos, ela “olha para o futuro”.
Por outro lado, trata-se do
último passo antes de um
eventual pedido de falência,
o que tem que estar claro
antes que uma decisão seja
tomada.
O franqueado tem outra linha a seguir, que é a
discussão em uma vara comum para questionar a forma como chegou às suas
dívidas, instância na qual
poderá contestar juros fora
da realidade do mercado
ou cláusulas abusivas, por
exemplo. Nesse caso, a ação
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“olhará para o passado” e
cada uma das ações terá
que ser instituída individualmente em relação a cada
credor e poderão acontecer
decisões diferentes.
O franqueado poderá
buscar a ajuda de um profissional especializado em administração judicial, preferencialmente com formação
em contabilidade, ao deliberar qual caminho pretende
seguir (ação em vara cível
ou recuperação judicial).
Há um outro cenário que
pode acontecer, que é a insolvência do franqueador.
Nesse cenário, a princípio,
o franqueado pode buscar
novos fornecedores para
dar continuidade ao seu negócio, ao mesmo tempo em
que se habilita como credor
do franqueador.
É importante o interessado em uma franquia verificar, antes de fechar com o
franqueador, no COF mesmo, se há previsão de multa
caso o franqueador esteja
impossibilitado de fornecer
os produtos, insumos ou
serviços.

q Rodrigo Damásio
de Oliveira
Perito judicial contábil,
fundador da Damásio
Consultoria e Recuperação
Judicial.
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Mercado teme que governo comece
a perder controle de gastos públicos
Após pandemia,
investidores
questionarão
responsabilidade
fiscal

Há 1 ano, a ‘Revolta da vacina’
O termo vacina surgiu em 1798 quando o cientista
inglês Edward Jenner observou que trabalhadores de
zona rural não pegavam a varíola, pois haviam tido a
varíola bovina, de menor impacto para os humanos. “A
palavra vacina deriva justamente de Variolae vaccinae,
nome científico dado à varíola bovina”, assinala Isaac
Roitman, professor emérito da Universidade de Brasília
e pesquisador emérito do CNPq. Em 1881, o cientista
francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda
geração de vacinas, voltadas a combater a cólera aviária
e o carbúnculo.
Hoje, as vacinas são consideradas o procedimento com
melhor custo-benefício em saúde pública. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que a vacinação evita
de 2 a 3 milhões de mortes por ano. Outras 1,5 milhão
poderiam ser evitadas se a cobertura fosse melhorada no
mundo.
Apesar disso, os movimentos contra as vacinas vêm
crescendo. Roitman lembra a “Revolta da vacina”, manifestações com conflitos generalizados que irromperam
no Rio de Janeiro entre 10 e 16 de novembro de 1904,
após a aprovação da vacinação obrigatória para erradicar
as doenças como a febre amarela, a peste bubônica e a
varíola.
Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações
do Ministério da Saúde (PNI/MS), nos últimos dois anos,
a meta de ter 95% da população-alvo vacinada não foi alcançada. “É a volta ao obscurantismo”, resume o professor e pesquisador.

Lavagem com arte
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está
alertando galerias de arte e museus sobre os altos riscos
de crimes financeiros em seu comércio. Vários aspectos
da indústria da arte a torna atraente para aqueles que estão
envolvidos em atividades financeiras ilícitas, incluindo
a evasão de sanções, relata o Consórcio Internacional de
Jornalismo Investigativo (ICIJ).
Será que alguém achava que os recordes em vendas de
obras, milhões e milhões de dólares, se devem apenas à
paixão pela arte de alguns maganos?

Passo a passo do 13º
Nesta terça-feira, finalmente a Secretaria Especial do
Trabalho esclareceu os procedimentos para pagamento
do 13º para os empregados que fizeram acordo de Suspensão Temporária de Contrato e/ou Redução da Jornada
de Trabalho e Salário pela Lei 14.020/2020.
Mario Avelino, presidente do Instituto e portal Doméstica Legal, alerta que fica claro que a base para cálculo é o salário integral quando nos meses de novembro e
dezembro houve acordo de redução de jornada de trabalho
e salário.
Como o eSocial não alterou o sistema para a realização desse cálculo, o empregador doméstico precisa fazer
o lançamento de forma manual. Para facilitar o trabalho
do empregador, o portal lançou um passo a passo gratuito: domesticalegal.com.br/jornada-reduzida-em-2020como-lancar-valor-do-13o-salario-no-esocial-domestico

Os investidores brasileiros voltaram com força à
bolsa brasileira nos últimos
dias. O movimento é atribuído ao resultado das eleições
nos EUA, com a vitória do
democrata John Biden, e as
notícias positivas em relação
à vacina contra a Covid-19.
“Os investidores saíram
em busca de boas oportunidades no Brasil. Mas esse
movimento pode ter um prazo de validade. Para conquistar investimentos por longo
prazo, será preciso que o
governo realize uma série de
medidas que indiquem que

o país está caminhando para
uma recuperação econômica
de fato”. A afirmação é do
Rossano Oltramari, estrategista e sócio da 051 Capital,
especializado em Finanças
pela UFRGS.
Ele cita um relatório da
Instituição Fiscal Independente (IFI), publicado pelo
E-Investidor, que mostra ser
possível abrir espaço de R$
40,4 bilhões no orçamento
em 2021 e 2022, o que equivale a 0,5% do PIB, a partir
de medidas de contenção de
despesas com pessoal previstas no teto de gastos.
De acordo com Oltramari ,
os investidores têm receio de
que o governo perca o controle da questão fiscal. “O
mercado tem medo de que o
governo comece a perder o
controle de gastos públicos.
Tivemos um aumento grande
desses gastos na pandemia.
Passando o período pandêmico, os investidores vão
questionar ainda mais essa
responsabilidade fiscal por

parte do governo”, explica.
É importante também, segundo o especialista, que o
governo tome mais medidas que agradem o mercado,
como as privatizações, que
não têm acontecido na velocidade esperada. “O mercado espera um processo de
privatização mais intenso.
Era uma promessa de Paulo
Guedes e isso tem frustrado
investidores.
A privatização é vista com
bons olhos pelos investidores. Esse conjunto de coisas
andando vai trazer mais fluxo de investidor estrangeiro
para o Brasil. Em resumo, a
economia andando, a bolsa
vai andar também”, resume.
Além disso, para que os
investimentos comecem a
retornar no longo prazo, é
fundamental, segundo Rossano, que haja reformas. “Se
reformas começam a acontecer, os investidores percebem que o governo está se
comprometendo com a questão a fiscal, as privatizações

ocorrendo, os investimentos
na economia real irão acontecer naturalmente, principalmente em infraestrutura.
As empresas já vêm fazendo
seu dever de casa, investindo
e apresentando bons resultados”, diz.
Sistema tributário
Oltramari diz que o sistema tributário precisa ser
modernizado: “Nosso sistema tributário é da década
de 60.
De lá para cá, a economia
mudou muito, precisamos de
uma atualização. Sou completamente contra o aumento da carga tributária. Não
existe espaço para aumento
de impostos, mas sim substituição tributária, modernização”, complementa. O
ministro da economia Paulo
Guedes defendia a criação
de um imposto digital, aos
moldes da antiga CPMF.
Após críticas, a ideia acabou
sendo engavetada.

China e Rússia se aliam para impulsionar cooperação em investimentos
A China e a Rússia revisaram nesta terça-feira (17)
o progresso da cooperação
de investimento e concordaram em fazer esforços para
superar o impacto da pandemia da Covid-19 e facilitar
a retomada do trabalho e da
produção na cooperação bilateral em investimentos a
fim de alcançar mais realizações.
O acordo foi fechado na
sétima reunião do Comitê de
Cooperação em Investimentos China-Rússia co-presidido pelo vice-primeiroministro chinês, Han Zheng,
e pelo primeiro vice-premiê
russo, Andrei Belousov.
Han, também membro do
Comitê Permanente do Birô
Político do Comitê Central do Partido Comunista
da China, elogiou o sólido

ímpeto de cooperação em
investimentos entre os dois
países e disse que a China
está pronta para trabalhar
com a Rússia na implementação dos importantes
consensos alcançados pelos
dois chefes de Estado e na
elevação do nível de cooperação em investimentos
China-Rússia.
Han destacou que os dois
lados devem aproveitar as
novas oportunidades e incentivar as empresas dos
dois países a conduzirem a
cooperação nas áreas de economia digital e combate à
pandemia.
Han pediu que os dois
países aproveitem a oportunidade do Ano de Inovação
Científica e Tecnológica
China-Rússia para fortalecer a cooperação em inves-

timentos em áreas como
alta tecnologia, informação
e comunicação e biossegurança.
Os dois países devem
aprofundar a cooperação em
níveis locais e encorajar as
pequenas e médias empresas a melhorar a cooperação,
disse Han, acrescentando
que ambos os lados devem
encorajar a inovação financeira e apoiar a expansão do
pagamento e liquidação em
moeda local, dando pleno desempenho ao papel de apoio
de serviços financeiros na cooperação em investimentos.
Han também pediu esforços conjuntos para construir
um ambiente de negócios
razoável, justo e estável para
aumentar a confiança dos investidores.
Belousov disse que, face à

pandemia, a Rússia e a China se ajudaram mutuamente,
mantiveram uma coordenação estreita e fizeram avanços constantes em grandes
projetos de cooperação em
investimentos.
Belousov também enalteceu as relações bilaterais
Rússia-China como um
modelo de respeito mútuo e
cooperação mutuamente benéfica. Ele disse que a Rússia está disposta a trabalhar
com a China para implementar os importantes consensos alcançados pelos dois
chefes de Estado, superar
as dificuldades e aproveitar
plenamente as vantagens do
mecanismo de cooperação
bilateral em investimentos
e promover uma cooperação
pragmática abrangente para
alcançar novos progressos.

Trabalhador com contrato suspenso terá 13º proporcional
Desde o início da pandemia, economistas, sindicatos e associações já vinham afirmando que quem
tivesse contrato suspenso,
receberia o valor do 13º
proporcionalmente ao tempo de serviço. Nota técnica do governo divulgada
hoje só fz a confirmação.
Segundo a nota, produzida
pela Secretaria de Trabalho
do Ministério da Economia
que analisa os efeitos dos
acordos de suspensão do
contrato de trabalho e de redução proporcional de jornada e de salário, por meio

do Programa Emergencial
de Manutenção do Emprego e da Renda (BEM), os
trabalhadores com jornada
de trabalho reduzida devem
receber férias e 13º salários
com base na remuneração
integral. No caso dos contratos suspensos, o pagamento será proporcional,
considerando os meses em
que houve 15 dias ou mais
de trabalho.
O programa foi lançado
pelo governo federal como
uma das medidas para enfrentar a crise gerada pela
pandemia de covid-19. Para

responder a questionamentos sobre o pagamento de férias e 13° salário para trabalhadores incluídos no BEM,
a secretaria produziu a nota
técnica.
Segundo a nota, trabalhadores com jornada de trabalho reduzida devem receber
as parcelas de 13º e férias
com valor integral. “Esta regra deve ser observada especialmente nos casos em que
os trabalhadores estiverem
praticando jornada reduzida
no mês de dezembro”, diz
a secretaria. De acordo com
a legislação, o 13º salário

corresponde a 1/12 avos da
remuneração devida em dezembro, por mês de serviço.
Para os contratos suspensos, os períodos de suspensão não devem ser computados como tempo de serviço e
para cálculo de 13º. A exceção é para os casos em que
os empregados prestaram
serviço por mais de 15 dias
no mês, que já estão previstos na legislação vigente,
favorecendo, assim, o trabalhador. A partir de 15 dias de
trabalho o cálculo do 13º é
feito como se fosse um mês
integral.

Volta
A pesquisa que dá Paes com 71% no 2º turno é um
alívio aos cofres da Globo, à míngua desde que Bolsonaro
e Crivella acabaram com a mamata (e começaram a da Record). InfoGlobo e Fundação Roberto Marinho receberam
130 milhões da prefeitura nos 2 mandatos de Paes. Dados
oficiais.

Rápidas
A FGV Direito Rio realiza nesta quinta-feira mais
um encontro da série “Regulação Tributária da Economia Digital na Reforma Tributária”. O webinário
“Tributação do consumo no Brasil” será das 10h às
12h. Inscrições: evento.fgv.br/regulacaotributaria ***
A FGV Direito Rio anuncia também o curso “O futuro
das relações Brasil-China: direito, política e desenvolvimento”. Inscrições até 22 de novembro em direitorio.fgv.br/curso/brasil-china *** Neste domingo, às
17h, Isa Colli participa de live literária no 2º Flisgo
– Festival Literário de São Gonçalo, que vai até dia
23. Toda a programação pode ser acompanhada pelo
Instagram @flisgo *** Aasp realizará na quinta-feira,
16h, o webinário “Processo Civil com foco em processos previdenciários”. Inscrições: mla.bs/14e1d9d1 ***
Na próxima segunda-feira, 19h, o Fórum 3C promove
uma live no Instragram com o tema “LGPD: Desafios
e oportunidades”. Acesso em instagram.com/forum3c
*** A australiana ThinkPlace iniciará suas operações na
América Latina com um escritório virtual no Brasil ***
O H Niterói Hotel, na Região Metropolitana no Rio de
Janeiro, oferece aos hóspedes bicicletas elétricas para
uso na orla da cidade.

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.

CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING
EDITAL - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA
O Presidente da CBW - Confederação Brasileira de Wrestling, de acordo
com os Artigos 30º e 36º, do Estatuto, convoca a Assembleia Geral Eletiva,
a ser realizada no dia no dia 07 de dezembro de 2020, na Rua Bibiano
Pereira da Rocha, nº 2 – Flamengo – Rio de Janeiro- RJ, com a primeira
chamada programada para as 12h, com a seguinte ordem do dia: I. Composição dos seguintes Poderes e respectivas funções para o próximo
quadriênio – 2021/2024: a) à Presidência: para as funções de Presidente,
Primeiro Vice-Presidente e Segundo Vice-Presidente; b) ao Conselho Fiscal: para as funções dos 03 (três) membros titulares e de 03 (três) membros suplentes. Ficam convocados, todas as filiadas no pleno gozo dos
seus direitos e no cumprimento dos dispositivos do Estatuto que versam
sobre as Assembleias da CBW – Confederação Brasileira de Wrestling.
Ficam também convocados os Representantes dos Atletas, Árbitros e
Técnicos, com fulcro no Artigo 5º do Estatuto da Entidade.
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2020.
Pedro Gama Filho - Presidente

EDITALDECONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da GLÓRIA TÁXI, Carlos Carnota do Nascimento –
Cooperativa de Transporte de Passageiros Glória Táxi – CNPJ.
26.218.609/0001-25 Inscrição municipal 1024066-2, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca todos os seus cooperados
para a Assembleia Geral Ordinária conforme determina a Lei n.º 5.764/71,
que será realizada na Rua da Glória n.º 268/Salão de Festas, no bairro da
Glória, Rio de Janeiro-RJ, em 28 de novembro de 2020, Sábado, às
8:00hs em primeira convocação com 2/3 dos cooperados, às 09:00hs em
Segunda convocação com metade mais um dos cooperados, e em terceira
e última convocação às 10:00hs com no mínimo de 10 cooperados, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Eleição da Diretoria para
o próximo biênio (2021 e 2022); 2 – Eleição do Conselho de ética para o ano
de 2021; 3 – Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 2021; 4 – Proposta
de Revisão de Pró Labore: Diretor Operacional e Diretor Presidente; 5 –
Assuntos Gerais; Rio, 18/11/2020

www.brbid.com
Alexandro da Silva Lacerda, MAT.103, Leiloeiro Público AVISA que fará leilão
de Equipamentos, bens de consumo, veículos e eletrônicos,
com autorização de BRBID
LEILÕES SOMENTE ONLINE
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Novembro/2020
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Dezembro/2020
Descrição detalhada e condições do leilão em www.brbid.com
(21) 4441-9041/9042
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‘Apertem os cintos...
O passageiro sumiu’
Lojistas de
aeroportos tentam
na Infraero
na renegociar
concessão

Projeção é que volte a funcionar em 2022

Tropical Hotel comprado
por R$ 91 milhões
O histórico Hotel Tropical de Manaus foi comprado em
leilão realizado por Jonas Rymer. Foi arrematado por R$
91 milhões pelo Centro Universitário Fametro no dia 11
de novembro, em um leilão virtual. O arremate põe fim a
mais de três tentativas de venda do hotel. O leilão foi determinado pela 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ).
O hotel deve ser revitalizado a partir de dezembro e tem
projeções para voltar a funcionar em 2022. O Tropical foi
inaugurado nos anos 1970 e acumula em seu histórico de
hospédes o fundador da Microsoft Bill Gates, o príncipe
Charles e a princesa Diana e o ex-presidente americano
Bill Clinton.

Imóvel na Lúcio Costa
Apartamento 523 do edifício sob o número 9.500 pela
Avenida Sernambetiba, com direito a 1 vaga de garagem
situada no subsolo, na Freguesia de Jacarepaguá, e as
correspondentes frações ideais de 0,008364 do terreno.
Fica averbada a mudança de denominação de logradouro
ocorrida, pelo qual a Avenida Sernambetiba passou a ser
conhecida como Avenida Lúcio Costa. O leilão será realizado no dia 25/11/2020, às 10h40, com lance mínimo R$
590.000,00 e incremento mínimo de R$ 2.000,00. Existem opções de parcelamento. Detalhes em francoleiloes.
com.br

Apartamento na Cinelândia
O imóvel é o de números 201/202 do edifício na Rua
Álvaro Alvim, 48, com frente também para a Praça Floriano, 45, e a correspondente fração ideal de 3760/750.000
do respectivo terreno que mede 16m de frente e fundos
por 30m de extensão em ambos os lados, confrontando à
direita com a Rua Ator Jaime Costa e à esquerda com o
prédio 52 da Rua Álvaro Alvim e 51 da Praça Floriano.
A avaliação total foi estipulada em R$ 150.000,00. A
venda será realizada pela melhor oferta, sendo o preço
mínimo estipulado pelo juiz de R$ 75.000,00, conforme
decidido nos autos. Leilão programado para 25 de novembro a partir das 14 horas. Detalhes em schulmannleiloes.
com.br/leilao

Casa em Cabo Frio
Imóvel na quadra 3 do loteamento denominado Caminho de Búzios, com 375m², com 15m de frente para a Rua
“I”, 25m pelo lado direito confrontando-se com o lote 23,
25m pelo lado esquerdo confrontando-se com o lote 21 e
15m nos fundos confrontando-se com o lote 20, onde foi
construída uma casa com aproximadamente 60m². Possui
sala, dois quartos, cozinha, varanda, banheiro e área social. O local atualmente chama-se Bairro de Tangara, sendo que as vias são calçadas, com comércio local de médio
porte com fácil acesso ao Centro de Cabo e ao Município
de Armação de Búzios. Valor do Imóvel: R$ 130.000,00.
Mais em alexandroleiloeiro.com.br

Leilão de loja na Praia Grande (SP)
Leilão judicial da loja nº 1 (térreo) com área útil de
322,23m² e área total de 421,97m², do Edifício Mourão II,
situado na Avenida Presidente Kennedy, 5761, Vila Tupi,
Praia Grande/SP. Leilão será online programado para o
dia 25 de novembro. Detalhes em frazaoleiloes.com.br

Apartamento na Barão de Mesquita
Apartamento na rua Barão de Mesquita, 280, na Tijuca.
O edifício possui 12 andares, 8 apartamentos por andar. O
imóvel em leilão possui área edificada de 82m², com três
quartos, sendo um suíte, banheiro social, sala, cozinha e
dependências de empregada. Avaliação: R$ 555.000,00.
O leilão será em 9 de dezembro, às 13h30. Mais informações no site sergiorepresasleiloes.com.br
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.
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.

Para sensibilizar as autoridades e o público, a Associação Nacional de Concessionárias de Aeroportos
do Brasil (Ancab), entidade
que reúne lojistas que operam em aeroportos do país
lança, neste mês de novembro, a campanha: “Apertem
os cintos...O passageiro sumiu”.
O objetivo principal da
campanha é estabelecer um
canal de negociação e diálogo entre os lojistas de aeroportos, representados pela
Ancab, com a direção da
Infraero, no sentido de preservar a continuidade das atividades de comércios e serviços nos terminais, de manter
empregos e de possibilitar a
retomada ao crédito.
Segundo o presidente da
Ancab, Mario Portela, desde
o início da pandemia, o movimento dos aeroportos brasileiros despencou e os lojistas tentam, sem sucesso, um
viável acordo com a Infraero
para renegociar o pagamento
da concessão, que também

engloba o rateio de despesas
para uso das lojas.
Queda de 89,4%
Portela explica que comparando setembro de 2019 com o
mesmo período de 2020, a redução do fluxo de passageiros
que embarcaram, se considerar
como exemplo o Aeroporto de
Congonhas/SP, foi de 89,4%.
Em setembro do ano passado,
1.865.226 viajantes passaram
pelo terminal contra apenas
197.735 no mesmo período
deste ano. Considerando os
meses de abril e maio de 2020,
no pico da pandemia, a queda
foi de 99,8%.
De acordo com o dirigente, após o decreto de calamidade pública e a interrupção
das atividades dos lojistas em
março, por determinação dos
decretos locais, a Infraero
propôs o pagamento de 50%
dos valores da concessão entre abril e agosto, com o diferimento dos outros 50% a
partir de setembro, e redução
de 30% para os valores das
concessões, para os meses
de setembro e outubro e 20%
em novembro e dezembro de
2020, acrescidos de multas e
juros.
Caixas zerados
Portela afirma que com
os caixas zerados devido à
ausência de passageiros, os
lojistas não conseguem ar-

car com o valor estabelecido e muitos encerrarão suas
atividades de forma definitiva, gerando desemprego e
prejudicando os passageiros
que não mais terão opções de
consumo no interior dos aeroportos. Apesar da flexibilização, o atual faturamento
das lojas não chega a 20% do
que era antes da pandemia.
Mesmo contando com outras fontes de receitas, a Infraero segue irredutível, não
abrindo mão de receber as
concessões em atraso, apesar
da queda abrupta de passageiros. “A Infraero desrespeitou
os contratos, que preveem
revisão dos preços em caso
de força maior, e apenas ofereceu descontos temporários
que estão longe de preservar
o equilíbrio econômico-financeiro dos lojistas”, frisa.
Diferente da estatal, a
Anac está revendo os contratos e negociando com os concessionários privatizados o
equilíbrio econômico-financeiro, segundo Portela, que
explica ainda que a situação
deu início a um ciclo recessivo que impacta em vários
setores da cadeia de negócios
e sinaliza um risco de colapso
iminente.
“A cobrança dos aluguéis,
mesmo com o desconto oferecido àqueles que aderissem
à proposta da Infraero, provavelmente é o maior problema para a continuidade
dos negócios dos lojistas dos

aeroportos neste momento.
Com uma redução de passageiros domésticos em média
de abril a setembro de praticamente 90%, é impossível
arcar com estes custos sem
enormes prejuízos financeiros. No nosso entendimento,
o justo seria a suspensão destes aluguéis ou, no máximo,
a cobrança apenas do percentual variável sobre o faturamento real ou desconto proporcional de acordo com a
variação dos passageiros, até
que a situação se normalize
ao patamar pré-pandemia”,
destaca.
O ciclo recessivo identificado pela Ancab, segundo
Portela, além de registar a
queda acentuada de público e
de receita, constata um corte
no número de postos de trabalho, além do impacto nos
fornecedores que também
foram prejudicados com as
reduções de pedidos e consequente diminuição de seus
quadros funcionais. O ciclo
aponta ainda que as dívidas
dos lojistas com a Infraero
foram inclusas nos cadastros negativos, como Cadin
e Serasa, impossibilitando a
obtenção de recursos no mercado financeiro, bem como
negociar acertos de pagamentos atrasados e de honrar
a folha salarial. Diante desse
cenário, o fechamento temporário dos estabelecimentos
nos aeroportos corre o risco
de ser permanente.

ANP publica informe com orientações sobre RenovaBio
A Agência Nacional de
Petróleo e Gás (ANP) publicou nesta quarta-feira,
em seu portal, o “Informe
Técnico nº 05/SBQ (v.0)
- Orientações Gerais - Procedimento para Renovação
do Certificado da Produção
ou Importação Eficiente de
Biocombustíveis”, relativo
ao RenovaBio. A publicação
apresenta os procedimentos necessários para que os
emissores primários certificados e habilitados a solici-

tar créditos de descarbonização (CBIOs) possam renovar
o Certificado da Produção
ou Importação Eficiente de
Biocombustíveis.
O Informe Técnico estabelece os procedimentos a serem
seguidos por emissores primários e firmas inspetoras para
a renovação do Certificado,
bem como os procedimentos
para o monitoramento anual
obrigatório da Nota de Eficiência Energético-Ambiental
e da fração do volume de bio-

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 RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ/ME nº 15.427.668/0001-97 – Documentos: Comunicamos 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.

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20 - NIRE nº 33.30.00.96.64-7
Assembleia Geral Ordinária - 1ª Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia Hotéis Palace
a se reunirem em assembleia geral ordinária, a se realizar no próximo dia
27 de novembro de 2020, às 9:00h, na sede da companhia, localizada
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta cidade, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. apreciação da destituição
da Sra. Andrea Bentes Natal do Conselho de Administração e da Diretoria
da sociedade; 2. Eleição dos administradores e fixar-lhes a sua respectiva
remuneração; 3. Outros assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 19 de
novembro de 2020. A Diretoria.

ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ 11.421.994/0001-36
Convocação: Convidamos aos Acionistas a comparecerem à AGE, a ser
realizada às 10hs do dia 27/11/20, na sede da Cia., na Rua Joaquim Palhares,
40, 1º andar, Estácio/ RJ, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia:
Examinar, discutir e deliberar sobre a rerratificação da ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020 para retificação do conteúdo
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que constou como anexo à ata
supramencionada e ratificar todas as demais deliberações aprovadas e refletidas
na mesma ata. Documentos oriundos destas transações estão à disposição dos
Acionistas na sede da Cia. RJ, 19/11/2020. Ismar Machado Assaly - Presidente.
BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Acionistas, convidados a comparecerem dia 27.11.2020, em
nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º andar, as 10:00 horas,
em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aumento do
Capital Social, com alteração do artigo correspondente no Estatuto Social.
2) outros assuntos de interesse da sociedade. RJ, 18.11.2020. a Diretoria.

www.brbid.com
Eduarda Goes MAT.236, Leiloeira Público AVISA que fará leilão de Equipamentos, bens de consumo, veículos e eletrônicos, com autorização de BRBID
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22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Novembro/2020
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22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de Dezembro/2020
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combustível pelos emissores
primários.
A Resolução ANP nº
758/2018 estabelece que o
Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis
tem validade de três anos,
contados a partir da data de
sua aprovação pela ANP. Excepcionalmente, a validade
é de apenas um ano, quando
a unidade produtora de biocombustível tiver operado por
menos de um ano no primeiro
processo de certificação.

O produtor ou importador
de biocombustíveis poderá
a qualquer tempo solicitar
nova Certificação de Biocombustíveis. Ao final do
período de validade do Certificado de Produção Eficiente
de Biocombustíveis, não há
renovação automática ou facilitada. A unidade deve iniciar um processo para a obtenção de novo Certificado
com a devida antecedência,
para evitar intervalos entre
datas de validades.

SUPERPESA TRANSPORTES, ENGENHARIA E FABRICAÇÃO S.A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SUPERPESA TRANSPORTES, ENGENHARIA E FABRICAÇÃO
S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 37.513.014/0001-19, por meio de seu
diretor-presidente, o Sr. João Alberto Machado Alves, torna público e
convoca todos os acionistas para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 30 de novembro de 2020,
às 11h00min, em primeira convocação, na sede social da Companhia, na
Avenida Brasil, nº 42.301, Bairro Campo Grande, Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.078-002, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) deliberação da reforma estatutária de alteração
de denominação social da sociedade; e (ii) ratificação de todos os atos
praticados pela Companhia desde sua constituição.
João Alberto Machado Alves - Diretor Presidente

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8
ATA DE AGE REALIZADA EM 15/10/2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: No dia 15/10/2020, às 10h, na sede social
da OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ,
por meio de sala virtual, de acordo com a disposição contida na Lei nº 14.030, de
28 julho de 2020, a qual permite que a votação e participação dos acionistas nas
Assembleias das sociedades seja feita à distância. 2. Convocação e Presenças:
Dispensada a convocação, nos termos do §4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, diante
da presença da totalidade dos acionistas da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Flavio
Nogueira Pinheiro de Andrade; Secretário: Thiago Borges Paes de Lima. 4. Ordem
do Dia e Deliberações: As deliberações abaixo foram aprovadas pela totalidade do
capital social da Cia.: 4.1. Aprovar a contratação de empréstimos e financiamentos
pela Cia., bem como emissão de cédulas de crédito bancário, notas de crédito à
exportação, assinatura de contratos de câmbio, derivativos e respectivos aditivos
junto ao Banco BOCOM BBM S/A, no valor de até R$11.000.000,00 (onze milhões
de reais). 4.2. Autorizar que a OceanPact Geociências Ltda., inscrita no CNPJ
nº 16.492.411/0001-81, possa realizar a constituição de garantias fidejussórias por
meio de aval ou fiança, garantias reais de cessão fiduciária de títulos e de direitos
creditórios, incluindo aplicações financeiras, títulos e recebíveis, penhor mercantil
ou rural, alienação fiduciária e hipoteca, podendo os referidos bens dados em
garantia ser qualquer parte do ativo da OceanPact Geociências Ltda., inscrita
no CNPJ nº 16.492.411/0001-81, independentemente dos valores envolvidos,
para garantir as obrigações assumidas pela Cia., nas operações contratadas junto
ao Banco BOCOM BBM S/A. 4.3. Autorizar os diretores da Cia. e da OceanPact
Geociências Ltda., inscrita no CNPJ nº 16.492.411/0001-81, a praticarem todos
os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas ou
outorgar poderes para mandatários, sendo certo que a presente aprovação é
válida para todos os instrumentos que venham a ser celebrados durante o período
de 12 meses contados desta data. 4.4. Declarar que, independentemente da
existência de eventual Acordo de Acionistas ou quaisquer outros documentos,
foram observadas todas as medidas necessárias para a autorização da operação
e das garantias a serem prestadas em favor do Banco BOCOM BBM S/A. Ficam,
ainda, expressamente ratificados todos os atos já praticados junto à referida
instituição financeira até a presente data. 5. Encerramento: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que,
lida e achada conforme, foi assinada por todos, sendo autorizada sua lavratura na
forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro,
15/10/2020. Assinaturas: Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Presidente;
Thiago Borges Paes de Lima, Secretário. Acionistas: Flavio Nogueira Pinheiro de
Andrade, Haroldo Nogueira Solberg, Arthur Octavio de Avila Kós Filho, Maurício
Mauro Rocha Latado, Adriano Ranieri Cervinho Viana, Gustavo Lutz Menezes
Petry, Luiz Izidório Soares Pinto, Marcelo Cortes Monteiro da Silva, Felipe Nogueira
Pinheiro de Andrade, Pedro Rafael 9ªto Perez, Erik Fabian Gomes Cunha, Ricardo
Lutz da Cunha e Menezes, Alessandro Silva Monte, Chen Li Cheng, Fernando
D’Ambros Lucchesi, Gustavo Amarante Gabriel, Jorge Luiz Elias Geraldo, Julio
Cesar de Souza Junior, Ana Paula Lopes Coelho de Castro Lyra, Fagner Augusto de
Magalhães, Leonardo Sant’anna Antunes Maciel, Luciane Atella Bastos, Natalia de
Menezes Fonseca, Pedro de Moraes Rego Martins, Vitor Kume, Carlos Frederico
Friendenberg de Brito Silva Marins, Thiago Borges Paes de Lima, e Dyna II Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia. Rio de Janeiro, 15/10/2020.
Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. Thiago Borges Paes de
Lima - OAB/RJ 131.901 - Secretário. Jucerja nº 3969600, em 17/11/20. Bernardo
F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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Seguros

Moby aumenta produção no segmento saúde
Com a finalidade de dar
todo suporte necessário aos
seus parceiros de negócios, a
Moby Corretora de Seguros
aumentou o fechamento dos
contratos do Prevent Senior,
em 62% no mês de outubro.
A empresa é especializada
em venda de seguro auto pela
internet, efetuou um planejamento estratégico para atuar
com Saúde, tendo como base
oferecer recursos para outros
corretores de seguros comercializarem os produtos em
parceria e produzir com todos
os recursos necessários.

A assistência prestada aos
consultores é acompanhada em tempo real, desde o
início da negociação a concretização da venda, que faz
parte de um trabalho conduzido dentro de um plano de
ação, onde é essencial todas
as etapas serem postas em
prática.
Arley Boullosa ressalta
a importância do esforço
dos consultores junto ao
fechamento dos contratos
da Prevent Sênior e agradece todo empenho. “Obrigado a todos corretores

que estão trabalhando em
parceria com a Moby e comercializando o produto
Prevent Sênior. Fizemos
em outubro nosso melhor
mês de 2020 e começamos
novembro na mesma batida. O produto é uma oportunidade para negócios que
não conseguimos fechar na
adesão, devido idade e preço”, disse.
“O legal disso tudo é que é
uma oportunidade, que nem
todos os corretores estão
aproveitando porque acham
a comissão baixa. Mas são

Os Destaques do Ano – 2019-2020
Esta será a 44ª edição do
evento. Trata-se da mais
tradicional e mais longeva
cerimônia de premiação do
mercado de seguros brasileiro, promovida pelo Clube
Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ). Conhecida
como “Oscar do Seguro”,
desde a época de sua criação, na cerimônia são home-

nageadas personalidades e
organizações que desenvolveram trabalho relevante em
prol do desenvolvimento do
setor de seguros.
Em ano de pandemia, pela
primeira vez, o CVG-RJ irá
fazer a transmissão da entrega dos troféus dos Destaques
2019-2020, diretamente do
Hotel Prodigy, no Rio, no

dia 26 de novembro, às 18
horas. A cerimônia transmitida pelo canal do CVG-RJ
no Youtube tem estimativa
de três mil visualizações.
Os vencedores só serão
anunciados no dia do evento e serão contemplados dez
profissionais e empresas, nas
seguintes categorias: seguradora; homem de seguros;

negócios que na sua maioria
não conseguiríamos fechar.
E melhor ganhar alguma
coisa do que nada, ou deixar
que contratem direto com
as operadoras. Além disso,
estamos viabilizando um
plano com um custo menor
para parte da população que
nem sabe que pode contratar
um plano de saúde privado,
porque imaginam ser muito caro. Existe um trabalho
social junto do trabalho ao
democratizar o acesso a um
plano de saúde que podem
pagar”, explicou.

mulher de seguros; resseguradora; dois profissionais
de destaque de seguros; corretora de seguros; melhor
produto; melhor campanha
de marketing; inovação e
empreendedorismo. Atração musical - A banda Serial
Funkers, que participa do
programa “Altas Horas”, vai
encerrar a cerimônia.

Clube dos Seguradores da Bahia debate com Mapfre Seguros
Com a finalidade de dar
continuidade à interação dos
associados com os executivos
das seguradoras, o Clube dos
Seguradores da Bahia planejou
um novo evento online, tendo
o foco no compartilhamento
das informações, com o tema
“Corretor 360º”. A transmissão
remota acontece no dia 27 de
novembro, às 19 horas e conta

com a participação do Gerente
da Sucursal da Mapfre, Renato
Magalhães; do Gerente de Seguros Gerais Norte/Nordeste,
Reinaldo Junior e do Diretor
Territorial Norte/Nordeste, Antônio Edmir.
Para o Presidente do Clube, Fausto Dorea, trazer os
gestores das companhias de
seguros é importante, não só

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à MARIA DA
PENHA FERREIRA DA SILVA (CPF nº 013.906.487-70), com o prazo
de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação de Execução
(Processo nº 0014116-37.2018.8.19.0208) proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TINTORETTO (CNPJ nº 00.799.227/
0001-49) contra MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA (CPF nº
013.906.487-70), na forma abaixo: A DRA. ANA LUCIA VIEIRA DO
CARMO, Juíza de Direito da Vara acima, Faz Saber por este edital
aos interessados, que nos dias 30.11.2020 e 03.12.2020, às 12:00
horas, através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br,
da Leiloeira Pública FABÍOLA PORTO PORTELLA, será apregoado
e vendido o Apartamento 602 do edifício situado na Avenida Paulo
de Frontin, nº 397 – Rio Comprido – RJ.- Avaliação: R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais).- O edital na íntegra encontra-se no
site www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.
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.

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:

para dar suporte e ampliar o
relacionamento, mas também
como ferramenta estratégica
no aumento da comercialização de apólices. “O Clube tem
feito transmissões com freqüência, com a finalidade de
dar continuidade as suas atividades, além de procurar nas
seguradoras, ferramentas facilitadoras para conduzir de for-

ma cada vez mais ágil, todas as
operações que agreguem para
os nossos associados e principais parceiros de negócios, que
atuam comercializando para as
seguradoras”, explicou. Para
participar, é só enviar um e-mail
para evento@clubeseguradoresbahia.com.br. Em seguida,
aguarde receber o ID e a senha
para entrar na sala.

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO GRUPO AÇÃO ECOLÓGICA-GAE
O Grupo Ação Ecológica – GAE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
35.908.060/0001-91, com sede à Avenida Rui Barbosa, nº 10, AP 1501,
Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.250-020, devidamente representado
por seus Diretores, CONVOCA, através do presente Edital, a Assembleia
Geral, para reunião ordinária em 30/11/2020, que, considerando o estado de
calamidade pública e isolamento social advindo do Coronavírus - COVID19, será realizada por videoconferência através da plataforma digital Google
Meets, às 19 horas, em primeira convocação com no mínimo dois terços dos
associados quites e, às 19:30hs, em segunda e última convocação, com
qualquer número de associados presentes, com a seguinte ordem do dia:
1. Apresentação do relatório anual das atividades da Diretoria e do parecer
do Conselho Fiscal sobre as demonstrações ﬁnanceiras do correspondente
exercício para aprovação das contas do GAE;
2. Aprovar a alteração do Estatuto Social do Grupo Ação Ecológica, nos
termos do inciso V, art. 16 e art. 29 do seu Estatuto;
3. Eleição da nova Diretoria para o biênio 2020/2022;
3. Eleição do Conselho Fiscal para o biênio 2020/2022;
4.Aapresentação de histórico de atividades e representações do GAE
perante a Conselhos e demais colegiados;
4. Outros assuntos gerais.
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020.
Gustavo Pedro L de Paula
Diretor

André Silva Ilha
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:
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Seguros: conhecimento é
empoderamento do consumidor
Comecemos esta conversa com um exemplo alegórico
ou familiar: na hora de pagar a conta, alguns dos convivas não têm dinheiro suficiente para a partilha. Ato contínuo, uma parte do grupo faz vaquinha para quitar toda a
despesa do restaurante. À saída, alguém cai e é socorrido
no hospital próximo. Concluído o atendimento médico, a
conta é apresentada, mas o paciente não tem plano nem dinheiro para quitá-la. De novo, recorre-se a uma vaquinha.
Nas duas situações, aqueles que repartiram as despesas praticaram um dos principais fundamentos do seguro:
o mutualismo, ou seja, a maioria paga pequenas frações
(prêmios, no jargão do mercado) do valor em risco para
atender a uma minoria do grupo segurado que, na vigência
do contrato de seguro, terá um sinistro - roubo do carro,
dano ao imóvel, necessidade de internação etc. - fazendo
jus a uma indenização para reposição do patrimônio ou
pagamento da despesa médica gerada.
Por óbvio, os dois parágrafos iniciais estão longe de
resumir a complexidade de um setor de reconhecido viés
técnico, os desafios de produzir uma comunicação assertiva e um caminho para ser plenamente compreendido pelos consumidores e todos os demais atores da cadeia de
seguros.
Mas é fato: há um entendimento raso ou mediano do
mercado que torna necessária e estratégica a educação em
seguros continuada. Independente da renda ou da escolaridade dos consumidores, convivemos com hiatos na compreensão do funcionamento dos seguros e de suas regras
mais basilares, como o mutualismo; desconhecimento dos
direitos e deveres de cada parte e da abrangência (e dos
limites) de suas coberturas. Enfim, não há real reconhecimento da importância do seguro para a vida das pessoas,
empresas e do país.
Não só aqui, mas em todo o mundo, inclusive nos países desenvolvidos, constata-se uma subproteção em termos de seguros para cada ciclo da vida, quer seja de danos
pessoais, quer seja de danos materiais. Algo que preocupa
o mercado segurador porque as vulnerabilidades e riscos
se materializam com uma frequência acima do imaginado nos últimos tempos, arruinando, às vezes, patrimônios,
bem-estar e qualidade de vida tão arduamente conquistados.
Vale lembrar que todos os eventos importantes de nossas vidas, como a compra da casa, de um carro, uma viagem, a constituição da família, estão também cercados de
riscos de perdas ou dano, havendo no mercado produtos
que possam mitigá-los ou gerenciá-los.
A disseminação da cultura de seguros enfrenta muitos
desafios. A começar pela renda do brasileiro (67% das
pessoas recebiam até R$ 2 mil antes da pandemia), o que
se torna um limitador de compras adequadas de seguros
para cada estágio da vida pessoal ou profissional. Mas o
desconhecimento dos produtos tem peso efetivo nas decisões financeiras das pessoas, mesmo nos orçamentos mais
enxutos.
Às vezes, o cidadão que aplica seu dinheiro em busca
de um ganho baixo pode estar deixando a descoberto o
patrimônio acumulado e perdê-lo em um infortúnio.
Em razão disso, todos os anos, o mercado de seguros
participa da Semana Nacional de Educação Financeira,
estratégia de Estado desenvolvida e executada anualmente
em conjunto com o setor privado para apresentar ações de
educação financeira, securitária, previdência. O objetivo
central é permitir ao cidadão fazer uso mais consciente e
responsável de seus recursos. A próxima edição ocorrerá
de 23 a 29 de novembro e terá como tema central “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”.
Entretanto, dadas as características exclusivas do seguro, que as distinguem da atividade financeira e a necessidade de jogar luzes sobre a dupla relevância do setor,
quer como administrador de riscos de terceiros; quer como
investidor institucional, a CNseg criou um programa específico para ampliar a compreensão de todos.
Trata-se do Programa de Educação em Seguros, que
tem como lemas despertar, informar, engajar, multiplicar
e empoderar os consumidores. Para tanto, são divulgadas
diversas iniciativas educativas da CNseg, das Federações
associadas e do mercado na Semana Enef, para ampliar o
conhecimento do consumidor, oferecendo-lhe uma visão
holística do mercado, e contribuir para escolhas de coberturas mais assertivas.
No plano institucional, o Programa da CNseg reúne
uma gama de ações em prol do conhecimento. Há livretos sobre os mais variados temas do seguro (fundamentos,
tipos de coberturas etc.), vídeos, podcasts, publicações
(destaque para a Revista de Seguros, que tem 100 anos
de circulação). Promovemos seminários ou eventos com
os mais variados públicos, como o Colóquio de Proteção
do Consumidor de Seguros, para reforçar o diálogo com
as entidades de defesa do consumidor em todo o país e
melhor conhecer a realidade regional do acesso e do atendimento aos segurados. Da mesma forma, nossa atuação
é proativa nas redes sociais, por meio de uma rádio web,
um canal no Youtube, Linkedin, por exemplo. Todas essas
ações com o propósito de enriquecer o conhecimento de
todos os stakeholders da cadeia de seguros e também melhor entender seus anseios.
Há o consenso entre nós de que a aposta em educação
é promissora, porque melhora a experiência do consumidor, abre sua percepção quanto aos riscos que estão no seu
entorno a cada ciclo da vida, levando-o a uma progressiva e seletiva compra de garantias. Melhor ainda: o seguro
pode ser um ato de generosidade com o outro, porque pais
ou provedores podem adquiri-lo e beneficiar, em caso de
infortúnio, aqueles que amam. Seguro educacional para
os filhos, previdência, seguro de vida, de incêndio para
o imóvel, de saúde, o cardápio é farto. E inclui até nomes
estranhos, como lucros cessantes, prestamista, que estão
entre as mais de 100 modalidades e ramos ativos. Todos
têm o mesmo propósito: proteger, acolher e permitir dias
mais tranquilos em tempos de infortúnios e adversidades.
Enfim, a educação securitária ainda não faz parte da rotina
do brasileiro médio, mas precisa estar em seu planejamento financeiro para ampliar sua resiliência em momentos
de vicissitudes. Conhecimento é um dos caminhos para
estreitar esses laços e um compromisso permanente e estratégico das seguradoras e de suas entidades de representação.
q Solange Beatriz Palheiro Mendes
Advogada e diretora de Relações de Consumo
e Comunicação da Confederação Nacional
das Seguradora (CNseg)
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Financeiro

Plataforma para conectar
investidores e projetos
de desestatização
BNDES facilita
conexão entre
capital de longo
prazo nacional e
estrangeiro

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) lançou
nesta quarta-feira, o “Hub de
Projetos”. Trata-se de uma
nova plataforma na internet
para facilitar a conexão entre os investidores de capital
de longo prazo nacionais e
internacionais e dar acesso
direto a informações sobre
os projetos conduzidos pelo
Banco.
Com conteúdo bilíngue,
composto pela carteira de
projetos em estruturação
pelo BNDES em diversos
setores, o portal vai trazer
análises setoriais; conteúdos em vídeo e áudio —
como webinars gravados
e podcasts — e informar
as condições de financiamento das linhas que podem atender aos projetos
em carteira. Além disso,

vai permitir o contato entre
os potenciais interessados
nos projetos para troca de
informações e possível formação de consórcios.
“Queremos abrir cada vez
mais o mercado de infraestrutura brasileiro para beneficiar o consumidor final dos
serviços”, explica o diretor
de Infraestrutura, Concessões e PPPs do BNDES, Fábio Abrahão. “Abrir significa ter cada vez mais opções
de investimentos para os interessados, tanto do lado de
equity (participações) quanto de dívida”, complementa
Abrahão.
Para o diretor, o BNDES
Hub de Projetos vai permitir
que o investidor visualize os
projetos para entendê-los e
tenha clareza de conteúdos
setoriais, como saneamento
e portos. “Sentimos necessidade de ter um ambiente
no qual o investidor possa
entender em profundidade a
carteira do banco: aquilo que
está planejado, os temas que
o banco está trabalhando,
que projetos vão ao mercado
e quando.”
Serão apresentados, a
princípio, 41 projetos: oito
de saneamento básico, seis
rodovias, quatro de iluminação pública, quatro de ener-

gia elétrica, quatro de mobilidade urbana, dois portos,
dois de gás natural, dois de
tecnologia da informação,
dois de abastecimento de
alimentos, dois presídios,
um de comunicação, um de
indústria, um do setor imobiliário, um de saúde e um
parque.
Planos
No futuro próximo, o
BNDES Hub de Projetos vai funcionar ainda
como uma rede de relacionamentos, facilitando
o contato dos investidores
entre si e com prestadores
de serviços cadastrados,
além de todos esses com a
equipe de especialistas do
Banco.
Segundo Abrahão, num
mercado com alto potencial de atração como o
brasileiro, há investidores de diferentes perfis,
que precisam se conhecer.
“Uma segunda função é a
gente criar um ambiente
para que esses investidores interajam e se organizem para a formação de
consórcios”, afirma. Essa
função de rede de relacionamento será o próximo
passo da plataforma.

n Monitor Mercantil

Venda da Liquigás é aprovada
pelo Cade, mas com restrições
A venda da Liquigás, subsidiária da Petrobras e líder
no mercado nacional de distribuição de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de
cozinha, foi autorizada nesta
quarta-feira pelo Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), mas com
restrições. O objetivo do Cade
foi fixar algumas medidas
para reduzir o grau de concentração de mercado em algumas regiões, por meio de vendas de participação. “O aval
foi condicionado à assinatura
de um Acordo em Controle de
Concentrações (ACC)”, explicou o órgão antitruste.
A venda da empresa foi
anunciada no fim de 2019 e
envolveu R$ 3,7 bilhões. Em
2018, o órgão antitruste já
havia impedido a venda da
Liquigás. O negócio abrange três operações distintas

envolvendo as empresas Copagaz, Itaúsa, Nacional Gás
Butano (NGB) e Fogás.
A venda da Liquigás foi
autorizada pelo Tribunal do
Cade condicionada a uma
série de medidas previstas
em um ACC. O instrumento
foi negociado pela Superintendência-Geral (SG/Cade)
e apresenta incrementos na
proposta original do negócio
de modo que mitigue os problemas identificados durante
a análise do caso.
De acordo com o relator
do caso, conselheiro Mauricio Oscar Bandeira Maia,
a operação foi notificada ao
Cade no modelo fix-it-first.
“Ou seja, uma operação que,
antecipando a análise concorrencial do órgão regulador, já apresenta remédio
embutido com o objetivo de
sanar eventuais problemas
concorrenciais
identifica-

dos”, esclareceu.
As empresas informaram
ao Cade que a Copagaz passará a ser a nova controladora da Liquigás, junto com a
Itaúsa – que deterá de 45%
a 49,99% do capital social
e votante da Copagaz. Já a
participação da NGB e da
Fogás no negócio, segundo
as requerentes, teria como
objetivo solucionar possíveis preocupações concorrenciais observadas em
alguns estados brasileiros,
segundo critérios estabelecidos pelo Cade no julgamento
da venda da Liquigás para a
Ultragaz, vetada pelo órgão
antitruste em 2018.
Bandeira Maia explicou
também que o ato de concentração corresponde a um novo
projeto de desinvestimento da
Liquigás e faz parte do plano
de otimização de portfólio do
Sistema Petrobras.

Petrobras: venda de Albacora e Albacora Leste
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 25 de setembro de
2020, informa o início da
fase não-vinculante referente
à venda da totalidade de suas
participações nas concessões
de Albacora e Albacora Leste, localizadas predominantemente em águas profundas
na Bacia de Campos.
“A operação está alinhada

à estratégia de otimização do
portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar
cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial, ou seja, aqueles que
sejam mais resilientes frente
às oscilações do preço do
petróleo, com menor risco
e maior retorno financeiro”,
ressaltou o comunicado.

De acordo com a estatal,
os potenciais compradores
habilitados para essa fase
receberão instruções sobre o
processo de desinvestimento, incluindo as orientações
para elaboração e envio das
propostas não vinculantes,
além de acesso a um dataroom virtual contendo informações adicionais sobre as
concessões.

PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO
CNPJ/MF nº 45.246.410/0001-55 - NIRE 333.0002382-8
Ata da Assembleia Geral Ordinária: 1. Data, Horário e Local: No dia 27/07/20, às
9h, na sede social na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo/RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação pela presença do
único acionista, representando a totalidade do capital social da Cia, nos termos do § 4
do art. 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr. Rodolfo Riechert; Secretário: Sr.
André Schwartz. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) as contas dos administradores,
o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras
auditadas da Cia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/19 (“Exercício
2019”); (ii) a destinação do resultado do Exercício 2019; (iii) a reeleição da diretoria; e
(iv) a remuneração global anual máxima da administração para o exercício social a se
encerrar em 31/12/20 (“Exercício 2020”). 5. Publicações: O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas da Cia, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes, referentes ao Exercício 2019, foram publicados nos jornais DOERJ, de 31/03/20, nas págs 126 a 130, e no jornal
Monitor Mercantil, de 31/03/20, nas págs 43 a 47. 6. Deliberações: O único acionista,
representando a totalidade do capital social da Cia, deliberou as matérias constantes
da Ordem do Dia da seguinte forma, sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovar as contas
dos administradores, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas da Cia, relativos ao Exercício 2019; (ii) Considerando a apuração de lucro de R$ 186.195,04 referente ao Exercício 2019, conforme as
respectivas Demonstrações Financeiras, o acionista deliberou pela não distribuição de
dividendos e pela compensação da totalidade do lucro apurado com os prejuízos
acumulados de exercícios anteriores da Cia, na forma proposta no Relatório da Administração; (iii) Reeleger para os cargos de Diretores da Cia: (a) André Schwartz, brasileiro, solteiro, nascido em 17/09/69, empresário, RG nº 07.841.409-1 DIC/RJ, CPF nº
011.609.767-16, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua
Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-050, para o cargo de Diretor
Presidente; (b) Rodolfo Riechert, brasileiro, casado, nascido em 13/01/67, empresário, RG nº 05.198.936-6 IFP/RJ, CPF nº 899.477.897-72, residente e domiciliado em
SP/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade Monções,
CEP 04.571-050, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (c) Bernardo
Nolasco Rocha, brasileiro, casado, nascido em 29/06/78, empresário, RG nº
10.821.555-9 IFP/RJ, CPF nº 089.366.427-82, residente e domiciliado no RJ/RJ, com
endereço na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar – Parte, Botafogo, CEP 22.250-906,
para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (d) Claudio Pracownik, brasileiro, casado, nascido em 05/03/69, advogado, OAB/RJ nº 72.422, CPF nº 001.189.61756, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, nº
373, 1º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-050, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (e) Humberto Arthur Tupinambá Neto, brasileiro, casado, nascido
em 27/03/71, empresário, RG nº 08.662.833-6 DIC/RJ, CPF nº 017.980.697-17, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço na Praia de Botafogo, nº 228, 9° andar
– Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (f) Luis José Rebello de Resende, brasileiro, casado, nascido em 29/11/72,
analista de sistemas, RG nº 08707084-3 IFP/RJ, CPF nº 025.873.447-78, residente e
domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, nº 373, 1º andar,
Cidade Monções, CEP 04571-050, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (g) Guilherme Charnaux Grumser, brasileiro, casado, nascido em 20/03/74,
economista, RG nº 09.972.652-3 IFP/RJ, CPF nº 023.406.007-74, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; (h) Silvia
Maria de Almeida Bugelli Valença, brasileira, divorciada, nascida em 22/01/71, advogada, RG nº 19.591.143 SSP/SP, CPF nº 144.339.538-22, residente e domiciliada em
SP/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade Monções,
CEP 04.571-050, para o cargo de Diretora sem Designação Específica; (i) Aldeir
Salvadori, brasileiro, viúvo, nascido em 13/07/70, contador, RG nº 086964/O-5 CRC/
RJ, CPF nº 990.342.987-87, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo
de Diretor sem Designação Específica; (j) Alexandre Moreira Conde, brasileiro, solteiro, nascido em 02/02/76, advogado, OAB/RJ nº 104.584 e CPF nº 028.150.437-77,
residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº
228, 9º andar, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretor sem Designação
Específica; (k) Rodrigo de Godoy, brasileiro, casado, nascido em 19/05/73, administrador, RG nº 50.863.708-9 SSP/SP, CPF nº 006.651.417-77, residente e domiciliado
em SP/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade Monções, CEP 04.571-050, para o cargo de Diretor sem Designação Específica; e (l)
Cintia Sant’ana de Oliveira, brasileira, casada, nascida em 03/08/72, engenheira de
produção, CNH nº 9442019, CPF nº 026.654.557-22, residente e domiciliada na Cidade no RJ/RJ, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, Botafogo, CEP 22.250-906, para o cargo de Diretora sem Designação Específica; (iii-a) Registrar que (1) a Diretora ora reeleita Cintia Sant’ana de Oliveira, acima qualificada,
permanecerá como Diretora responsável pelas atividades de administração fiduciária
de carteiras de valores mobiliários e pela distribuição de cotas de fundos de investimento, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive consoante o disposto no art. 4º,
inciso III, e art. 30, inciso II, ambos da Instrução CVM nº 558, de 26/03/15, conforme
alterada (“ICVM 558”), atividades que exerce na Cia desde 12/08/19 e para as quais
foi autorizada nos termos do Ato Declaratório nº 15.333, de 4/11/16, da CVM, publicado no DOU, Seção 1, pág. 48, em 14/11/16; (2) a Diretora ora reeleita Silvia Maria de
Almeida Bugelli Valença, acima qualificada, é a Diretora responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos da Cia, para todos os
fins e efeitos de direito, inclusive consoante o disposto no art. 4º, inciso IV da ICVM 558,
ratificando e convalidando todos os atos praticados desde 29/06/19, quando passou a
exercer as atividades inerentes a tais responsabilidades; e (3) o Diretor ora reeleito
Luis José Rebello de Resende é o diretor responsável pela gestão de riscos da Cia,
para todos os fins e efeitos de direito, inclusive consoante o disposto no art. 4º, inciso
V da ICVM 558, ratificando e convalidados todos os atos praticados desde 06/09/19,
quando passou a exercer as atividades inerentes a tal responsabilidade; (iii-b) Estabelecer que a posse de cada Diretor ora reeleito para o novo mandato fica condicionada
à prévia homologação de suas respectivas eleições pelo BACEN. Cada diretor tomará
posse e será investido no seu respectivo cargo mediante assinatura do termo de
posse a ser lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Cia. Os
Diretores exercerão seus mandatos até a data da posse e investidura nos cargos dos
Diretores a serem eleitos na AGO da Cia a ser realizada em 2022; e (iv) Fixar a remuneração global bruta anual máxima dos Diretores da Cia para o Exercício 2020 em até
R$ 7.000.000,00, ficando ratificados os pagamentos já realizados até a data dessa
AGO, observando-se ainda os limites da Resolução CMN nº 4.820 de 29/05/20. A
remuneração global será individualizada conforme deliberado em reunião de Diretoria.
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia,
da qual se lavrou a presente ata e que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
8. Assinaturas: Mesa: Rodolfo Riechert (Presidente); André Schwartz (Secretário).
Acionista: Plural Nova Holding Financeira Ltda., representada por seus Diretores Rodolfo Riechert e André Schwartz. RJ, 27/07/20. Mesa: Rodolfo Riechert - Presidente;
André Schwartz - Secretário; Acionista: Plural Nova Holding Financeira Ltda. p.
Rodolfo Riechert e André Schwartz Diretores. Jucerja nº 3969470 em 17/11/20.

