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Fachin vota contra criação de 
subsidiárias para privatização

Decisão vai no sentido 
de impedir vendas 
de refinarias da 
Petrobras

O ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
relator da medida cautelar na Re-
clamação 42576, apresentou voto 
contrário à criação de subsidiárias 
pela Petrobras para a alienação de 
ativos, como a atual gestão da em-
presa está fazendo para privatizar 
refinarias e terminais sem autoriza-

ção do Legislativo.
O pedido de cautelar foi feito pe-

las mesas do Congresso Nacional, 
do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados. Fachin cita que o refino 
do petróleo é monopólio da União 
e por isso precisa do controle legis-
lativo, mesmo ao ser exercido por 
terceiros.

Na Petrobras, uma empresa pú-
blica de economia mista, o refino 
é atividade legalmente autorizada 
para a empresa-matriz. Portanto, a 
atividade não pode ser desmembra-
da em subsidiárias, sobretudo para 
fins de alienação.

A manobra do governo consis-
te em transformar as refinarias em 
subsidiárias para vender seus ati-

vos. Em 2019, o Supremo havia li-
berado a venda de subsidiárias sem 
consulta legislativa, mas não libe-
rou a venda da matriz.

O julgamento da medida cautelar 
começou nesta sexta-feira. Como é 
por sessão virtual, os ministros têm 
até dia 25 para apresentar seus vo-
tos. Ainda se trata de decisão limi-
nar, e não de decisão final do pro-
cesso, ou seja, de mérito.

O coordenador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP), 
Deyvid Bacelar, lembra que a ca-
tegoria precisa lutar e, por isso, no 
próximo dia 25 haverá atividades 
nas bases operacionais e nas redes 
sociais para que o STF atue em de-
fesa da Petrobras.

Bilionários ficam quase US$ 5 bilhões 
mais ricos por dia na pandemia

Os 643 bilionários estaduniden-
ses amealharam US$ 845 bilhões 
desde 18 de março, quando a pan-
demia aumentou seu estrago na 
economia do planeta. Em média, a 
fortuna de cada um decolou 29%, 
pulando de US$ 2,95 trilhões para 
US$ 3,8 trilhões. Uma elevação de 
US$ 4,7 bilhões por dia. Os cálcu-
los são do think tank Institute for 
Policy Studies.

Há aqueles que engordaram suas 
fortunas acima da média. Jeff Be-
zos, dono da Amazon e o homem 
mais rico do mundo, teve um acrés-
cimo de 65%, ficando US$ 73,2 bi-
lhões mais rico.

Robert Reich, secretário do Tra-
balho no Governo Clinton, tuitou: 
“O barão ladrão moderno Elon 
Musk aumentou sua riqueza em 
US$ 10,3 bilhões. Ao mesmo tem-
po, 30 milhões de americanos de-
sempregados tiveram negados US$ 
600 em benefícios, 23 milhões não 
têm seguro-saúde, e 13 milhões es-
tão famintos. O capitalismo ameri-
cano está fora dos trilhos.”

A revista Forbes divulgou a lis-
ta de 238 bilionários brasileiros, 
que somam patrimônio de R$ 1,6 
trilhão. O banqueiro Joseph Safra, 
com uma fortuna avaliada em R$ 

119 bilhões, ficou no topo da rela-
ção. O patrimônio total dos 10 pri-
meiros colocados soma mais de um 
quarto do total: R$ 472,92 bilhões.

A presidente do conselho de ad-
ministração do Magazine Luiza, 
Luiza Helena Trajano, pulou da 24ª 
para a 8ª e é a mulher mais rica do 
Brasil, com patrimônio estimado 

em R$ 24 bilhões. Ela foi bene-
ficiada pela alta espetacular das 
ações de sua empresa.

Sem ações em Bolsa, mas co-
lecionando polêmica nas redes, o 
bolsonarista Luciano Hang, dono 
das lojas Havan, fecha a lista dos 
10 mais da Forbes, com R$ 18,7 
bilhões.

Elon Musk: retrato do ‘capitalismo fora dos trilhos’

Desemprego na 
contramão atinge 
maior patamar 
desde maio

A taxa de desocupação atingiu 
14,3%, na quarta semana de agos-
to, um aumento de 1,1 ponto per-
centual frente à semana anterior 
(13,2%). Com isso, atingiu o maior 
patamar da série histórica da pes-
quisa Pnad Covid, do IBGE, ini-
ciada em maio, que acompanha os 
efeitos da pandemia no mercado de 
trabalho.

São cerca de 1,1 milhão a mais 
de pessoas à procura de trabalho 
no país, totalizando 13,7 milhões 
de desempregados. A coordenado-
ra da pesquisa, Maria Lucia Vieira, 
ressalta o crescimento da taxa de 
desocupação, que era de 10,5% no 
início de maio, e explica que a alta 
se deve tanto às variações negati-
vas da população ocupada quanto 
ao aumento de pessoas que passa-
ram a buscar trabalho.

“No início de maio, todo o mun-
do estava afastado, em distancia-
mento social, e não tinha uma forte 
procura [por emprego]. O mercado 
de trabalho estava em ritmo de es-
pera para ver como as coisas iam se 
desenrolar. As empresas estavam 
fechadas e não tinha local onde 
essas pessoas pudessem trabalhar. 
Então, à medida que o distancia-
mento social vai sendo afrouxado, 
elas vão retornando ao mercado de 
trabalho em busca de atividades”, 
analisa a pesquisadora.

A população ocupada e não afas-
tada do trabalho, estimada em 76,1 
milhões de pessoas, ficou estável 
em relação à semana anterior (75,9 
milhões) mas aumentou frente a 
semana de 3 a 9 de maio (63,9 mi-
lhões).

O nível de ocupação (48,3%) 
ficou estável frente a semana an-
terior (48,6%) e caiu em relação à 
semana de 3 a 9 de maio (49,4%).

A população fora da força de tra-
balho (que não estava trabalhando 
nem procurava por trabalho) era de 
74,4 milhões de pessoas, mantendo-
-se estável, de acordo com o IBGE, 
em relação à semana anterior (75 mi-
lhões) e, também, frente à semana de 
3 a 9 de maio (76,2 milhões). Nessa 
população, disseram que gostariam 
de trabalhar cerca de 26,7 milhões 
de pessoas (ou 35,8% da população 
fora da força de trabalho). Esse con-
tingente ficou estável frente a sema-
na anterior (26,9 milhões ou 35,9%) 
e a semana de 3 a 9 de maio (27,1 
milhões ou 35,5%).

Cerca de 16,8 milhões de pes-
soas fora da força que gostariam 
de trabalhar e não procuraram tra-
balho, não o fizeram por causa da 
pandemia ou por não encontrarem 
uma ocupação na localidade em 
que moravam. Elas correspondiam 
a 22,6% das pessoas fora da força. 
Esse contingente permaneceu está-
vel em relação à semana anterior 
(17,1 milhões ou 22,9%), mas di-
minuiu frente a semana de 3 a 9 de 
maio (19,1 milhões ou 25,1%). 
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Maria Lucia Vieira

Proibição de 
TikTok por Trump 
reforça imagem 
linha-dura

O presidente norte-americano 
Donald Trump emitiu ordens exe-
cutivas para banir os aplicativos Ti-
kTok e WeChat, de origem chinesa, 
das lojas de aplicativos dos smar-
tphones a partir deste domingo. As 
remoções ocorrem em meio à nego-
ciação de parceria entre a Oracle e o 
TikTok. Trump havia determinado 
que o a empresa chinesa passasse 
o controle a uma norte-americana 
para continuar operando no país. 
TikTok e WeChat têm 100 milhões 
de usuários nos EUA.

Para Denilde Holzhacker, pro-
fessora de Relações Internacionais 
da Escola Superior de Propaganda e 
Marketing de São Paulo (ESPM SP), 
a principal motivação do candidato 
republicano para a atitude enérgica 
é mostrar que segue inflexível com 
relação à China. “Ele busca apresen-
tar a China como uma ameaça para o 
eleitorado, após não obter o retorno 
desejado da guerra comercial que tra-
vou ao longo de seu primeiro man-
dato. Trump também passa o recado 
que os EUA buscam mais controle 
sobre a internet e o seu desejo da per-
manência da hegemonia americana 
nas redes sociais”, afirma.

A proibição deve ter baixo im-
pacto eleitoral. “O público do Ti-
kTok nos EUA é predominantemen-
te jovem e não representa o típico 
eleitor de Trump. São usuários de 
redes sociais mais abertos a deba-
ter temas que não estão na agenda 
do candidato, como meio ambiente, 
racismo estrutural e feminismo”, 
explica Denilde.

Privatização 
dos Correios 
esbarra na 
Constituição

O presidente dos Correios, gene-
ral Floriano Peixoto, afirmou que 
o processo de privatização da esta-
tal já está em andamento. A venda 
desejada pelo governo, porém, de-
pende de mudança na Constituição, 
informa o advogado Claudio Ser-
pe. “Antes de qualquer processo de 
privatização, para que ocorra uma 
alienação à iniciativa privada na-
cional ou estrangeira, a Constitui-
ção Federal teria que ser alterada 
em seu Artigo 21, Inciso X, porque 
os serviços postais são monopólio 
do Governo Federal”, explica.
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Tenho ouvido muito 
“quando passar essa pande-
mia”, “quando tudo voltar ao 
normal”, “passando a qua-
rentena”... sei não. Normal? 
Voltar a que normal? O me-
díocre? O desumano? Conti-
nuar com miséria, fome, de-
sabrigo, abandono? De um 
lado uns poucos usufruindo 
de excessos, luxos e privilé-
gios, de outro uma enorme 
maioria vivendo entre difi-
culdades, carências, roubada 
nos seus direitos básicos, hu-
manos, constitucionais.

Voltar ao normal vai ser a 
pior coisa, se acontecer. Pra 
que, então, morreram tantos 
de Covid? Pra que se dividiu 
a sociedade tão brutalmente, 
famílias que se estranharam, 
personalidades, mentalida-
des se revelando, se separan-
do, se setorizando. Não se 
sabia com quem se tratava, 
ficou-se sabendo e se estabe-
leceram divisões.

Os descaramentos vie-
ram de monte, os meca-
nismos de controle social 
se mostram às claras, pra 
quem tem olhos de ver. Os 
poderes chamados públicos 
nunca foram públicos, uma 
farsa institucional foi mon-
tada, desenvolvida e é per-

manentemente atualizada. 
O interesse de um punhado 
de podres de ricos se insinua 
pra dentro das instituições e 
as dominam, controlam, in-
fluenciam e corrompem. A 
propriedade, a grana, o lucro 
valem mais, bem mais que a 
vida humana. Todas as vezes 
que um governo começa a 
servir aos desservidos, passa 
a ser difamado, odiado e, afi-
nal, derrubado.

Nunca vi tão descarada 
a estrutura da sociedade, 
perversa, empresarista, de-
sumana, mentirosa, covar-
de, antissocial, controlada 
dos subterrâneos, dos bas-
tidores do teatro macabro 
dos marionetes legislativos, 
executivos e judiciários. 
Interesses banqueiro-mega-
-empresariais prevalecem, 
são rapidamente atendidos 
em prejuízo das populações. 
Os que mandam são servidos 
primeiro. A força da socie-
dade, inconsciente, é servida 
de forma secundária, pra que 
o sofrimento não chegue a 
ponto de questionar as men-
tiras. É o que se pode perce-
ber nos movimentos de fato, 
nas decisões dos poderes di-
tos “públicos”.

Não tem volta ao normal, 

esse normal injusto, antisso-
cial e sem escrúpulos, sensi-
bilidade ou respeito à vida. 
Há muito mais forças e en-
tidades envolvidas do que se 
percebe. Isso não pode vol-
tar, confio no “apocalipse”, 
na morte desse mundo – pra 
poder nascer um outro. O 
“sacode planetário” tá só co-
meçando.

Passando a pandemia co-
meça outra coisa, durante 
já tão acontecendo várias 
outras – o derretimento das 
calotas polares, por exem-
plo, parece que a do norte já 
foi, a do sul é um continente, 
tem muita terra por baixo do 
gelo e já tá aparecendo em 
várias partes; o nível do mar 

continua subindo; vulcões 
explodindo; avistamentos 
de extraterrestres relatados 
como nunca no mundo intei-
ro. Furacões, ciclones, terre-
motos, tsunamis, num ritmo 
característico de mutações 
intensas.

Outras virão na sequência, 
dando continuidade ao fim 
desse mundo. Depois vem 
outra coisa, e outra, e outra, 
até que a estrutura institucio-
nal se desacredite, desmoro-
ne, fique sem condições de 
funcionar. E a gente comece 
a construir outra sociedade, 
cheia de autonomias, coo-
perativa, humana, solidá-
ria. Que tenha no centro de 
importância o ser humano, 
a sua formação desde a in-
fância, alimentação, abrigo, 
instrução, preparação, in-
formação, desenvolvimento 
e integração – individual e, 
por consequência, coletiva 
– como parte da natureza, do 
equilíbrio planetário, de um 
universo de dimensões ainda 
desconhecidas.

q Eduardo Marinho
Artista de rua e 

escritor, mantém o site 
observareabsorver.blogspot.

com
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Voltar a que 
normal? O 
desumano? 
Continuar com 
miséria, fome, 
desabrigo, 
abandono?

Um fim de mundo

Judiciário, tecnologia e produtividade:  
saltos que precisamos dar

LGPD: principais 
processos e informações 
para sua empresa

Ao longo da história do 
Judiciário brasileiro, podem 
ser pinçados momentos pito-
rescos. Em 1929, a Câmara 
Criminal do Tribunal da Re-
lação de Minas Gerais anu-
lou sentença judicial porque 
não tinha sido escrita pelo 
juiz de próprio punho. O tri-
bunal considerou que o uso 
da máquina de escrever era 
incompatível com um dos 
valores basilares do proces-
so penal: o sigilo das deci-
sões antes da publicação.

Quase 60 anos depois, 
várias sentenças também 
foram anuladas, porque os 
juízes haviam usado o mi-
crocomputador. Os tribunais 
receavam que o novo equi-
pamento, na medida em que 
permitia a reprodução de 
sentenças “em série”, pudes-
se prejudicar a devida aten-
ção do magistrado para as 
particularidades dos casos. 
Em 2005, o interrogatório 
realizado por videoconferên-
cia foi considerado nulo, por 
não haver autorização legal 
para sua prática. Ano passa-
do, o CNJ proibiu audiências 
de custódia por videoconfe-
rência.

Apesar de certa aversão 
à novidade, o Judiciário 
brasileiro muito se vale da 
tecnologia para desempe-
nhar sua função de forma 
mais eficiente e eficaz. De 
sistemas de informática 
para acompanhar a mo-
vimentação de processos 
evoluímos para a época do 
processo judicial eletrôni-
co. Segundo o CNJ, 83,8% 

dos processos que ingressa-
ram no Judiciário em 2018 
são eletrônicos, o que mos-
tra que o papiro, em breve, 
passará a ser relíquia.

A grande vantagem do 
processo eletrônico é reduzir 
tempos mortos e acabar com 
atividades que pouco agre-
gam. Para quem tem algum 
conhecimento do funciona-
mento do Judiciário, sabe-se 
que a demora na tramitação 
dos processos deve-se mui-
to aos tempos de espera em 
cada passo processual. Uma 
decisão liminar pode até ser 
rapidamente produzida, mas 
o cumprimento dela, com 
mandados, intimações e ofi-
ciais de justiça, envolve con-
junto de atos e esperas que 
dilata a duração do processo. 
Quanto às atividades de bai-
xo valor – juntada de peti-
ção, carimbadas, numeração 
de páginas e certificações – 
o processo eletrônico veio 
para eliminá-las.

A próxima onda que co-
meçamos a vivenciar é a da 
inteligência artificial. Por 
ora, deve focar exatamente 
em atividades repetitivas, 
que ocorrem com frequên-
cia na Justiça brasileira e 
que permitem ao computa-
dor substituir a intervenção 
humana. Basta ver que, em 
2019, um tribunal proferiu 
543.381 decisões, o que faz 
com que um julgador exami-
ne 45 processos em cada um 
dos 365 dias do ano. Isso não 
é trabalho de juiz, é trabalho 
para máquina.

Entre aversões e adesões 

à informática, a pandemia de 
Covid-19 veio como catali-
sador de mudanças tecnoló-
gicas nos tribunais. Apesar 
de sua estrutura formal, tra-
dicional e burocrática, o Ju-
diciário soube adaptar-se aos 
inúmeros problemas trazidos 
pela grave questão de saúde 
pública. Na realidade, nada 
de novo foi criado, apenas 
se aproveitou a tecnologia 
existente para aplicá-la em 
varas e tribunais espalhados 
pelo país.

Teleaudiências começa-
ram a ser realizadas ime-
diatamente, pensando em 
modelo para ser utilizado 
mesmo após a normalização 
das atividades presenciais, 
com a finalidade de ampliar 
o acesso à justiça por meio 
da redução de custos e da 
simplificação da burocracia. 
Testemunhas foram ouvidas 
por meio do celular. Vítimas 
não mais precisaram ficar 
lado a lado de acusados em 
salas de audiência.

As perícias virtuais, por 
sua vez, não tiveram su-
cesso, barradas que foram 
pelo Conselho Federal de 
Medicina. O incipiente te-
letrabalho ou home office 
propiciou ganhos de produ-
tividade a juízes e servido-
res, com redução dos custos 
operacionais e tendência 
de deixar os grandes palá-
cios da justiça desabitados. 
Formas de comunicação 
eletrônicas, mais simples e 
eficientes, fizeram as vezes 
de oficiais de justiça.

O pequeno salto dado 

pelo maior uso da tecnologia 
faz surgir a expectativa de 
que outros saltos ocorram. 
Não se está a sugerir que o 
uso da tecnologia seja fei-
to por júris telepresenciais, 
em que jurados, espalhados 
pela cidade, são colocados 
em mesmo ambiente virtual 
para decidir o caso criminal. 
Ou pelo emprego de máqui-
nas preditivas que, baseadas 
em milhares de decisões 
passadas, consigam fazer o 
papel de juízes. Isso ainda 
levará alguns anos para an-
corar em terras nacionais. 
Mas sistemas de resolução 
de disputas online podem ser 
implementados.

Tome-se o exemplo do 
eBay, que resolve mais de 60 
milhões de disputas por ano 
entre os usuários, a maior 
parte sem intervenção de um 
árbitro e muito raramente 
chegando o problema às cor-
tes. Se provavelmente mais 
pessoas no país têm acesso 
à internet do que acesso à 
justiça, por que não prover 
esta por meio daquela? Não 
é apenas um enxerto de tec-
nologia em práticas antiqua-
das, mas a transformação do 
serviço jurisdicional à dispo-
sição do cidadão. Trata-se de 
algo perfeitamente possível 
de se realizar, sem depender 
de catástrofes, pragas e tra-
gédias para que isso aconte-
ça.

q Carlos Haddad
Juiz federal, professor da 
UFMG e cofundador do 

Instituto AJA.

A Lei 13.709/18, conhe-
cida como Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais, ou 
simplesmente LGPD, tem 
dado o que falar. Não só no 
meio jurídico e da tecnologia 
da informação, mas, princi-
palmente, entre os empresá-
rios, que precisam ajustar o 
modo de tratar os dados pes-
soais nas suas empresas de 
acordo com a nova lei, sob 
pena de sofrerem punições 
severas.

Em se tratando de empre-
sa, a lei engloba tanto a pú-
blica quanto a privada, desde 
que tenha tratamento de da-
dos pessoais em alguma das 
atividades. O objetivo é re-
gulamentar e proteger os da-
dos pessoais, tendo em vista 
que são enquadrados como 
parte dos direitos fundamen-
tais de liberdade e privacida-
de e livre desenvolvimento 
da personalidade inerentes à 
pessoa.

Ocorre que atender a to-
dos os requisitos trazidos 
pela LGPD não é uma ta-
refa fácil, visto que requer 
a observância de uma série 
de princípios, bem como, 
um modelo de gestão técni-
ca a ser seguido. Exige-se, 
portanto, comprometimen-
to, engajamento e, é claro, 
a disponibilidade de recur-
sos financeiros da empresa 
para que haja a restrutura-
ção necessária e a mitiga-
ção dos riscos relacionados 
aos dados pessoais alcança-
da.

Sendo assim, o passo ini-
cial é conscientizar todo o 
pessoal, desde o chão de fá-
brica até a diretoria da em-
presa, sobre a necessidade 
de obediência à lei. Isso por-
que, para que haja uma mu-
dança de cultura, no que tan-
ge à privacidade dos dados 
pessoais, como a lei requer, 
é necessário que todos ado-
tem uma nova postura, que 
só ocorrerá a partir do mo-
mento que cada um entender 
a importância de atender os 
requisitos impostos pela lei 
e de como podem contribuir 
para este alcance.

Concomitantemente, re-
fletir e entender sobre o ne-
gócio também se faz neces-
sário, até mesmo para que 
se verifique qual o modelo 
de governança, legislações 
e demais regulamentações 
voltadas à privacidade que 
provavelmente serão alvo de 
mudanças.

Com isso, faz-se um le-
vantamento dos dados pes-
soais tratados. Ou seja, 
verifica-se quais dados são 
coletados, o que é feito deles 
e onde estão armazenados, 
tendo ao final desta tarefa 
uma métrica ou indicadores 
que apontem o nível de ma-
turidade da empresa em re-
lação aos controles ansiados 
pela lei.

Para isto, novamente, é 
importante que haja o en-

volvimento de todos os se-
tores da empresa, tratando-
-se, portanto, de um trabalho 
multidisciplinar. Afinal, esta 
é a única maneira de se ter 
uma visão assertiva dos pon-
tos mais vulneráveis dentro 
da empresa que, portanto, 
demandam maior atenção e 
necessitam serem soluciona-
dos com prioridade.

Em muitos casos, a re-
gularização no tratamento 
de diversos dados pessoais 
pode ocorrer caso se encon-
tre uma finalidade plausível 
para tanto e que seja justifi-
cada ao titular. Neste tocan-
te, a lei prevê 10 hipóteses 
autorizadoras de tratamento, 
sendo necessário que cada 
dado tratado esteja ampara-
do por uma dessas possibili-
dades.

Ressalta-se a importân-
cia dessa verificação, já 
que uma das maiores ga-
fes cometidas pelas ins-
tituições, no que tange à 
proteção de dados pesso-
ais, se dá exatamente nes-
te aspecto, porquanto as 
empresas tendem a coletar 
dados em excesso, sem dar 
uma finalidade ou, ainda, 
em dar finalidade diversa 
do proposto, práticas estas 
rechaçadas e plenamente 
puníveis pela LGPD.

A partir de então, de-
senvolve-se o mapeamento 
de riscos e se elabora um 
plano de ação, os quais en-
cerram o processo de im-
plementação. Como os pró-
prios nomes sugerem, neste 
momento mapeiam-se os 
pontos em desconformida-
de com a lei, fixam-se as 
prioridades e monta-se um 
cronograma de investimen-
to, para que cada nível da 
empresa seja alcançado pe-
las mudanças e adequações 
impostas pela lei.

Veja-se que, muito embora 
a quantidade de exigências 
seja elevada, a intenção da 
lei não é impedir que as em-
presas tratem dados pessoais, 
mas evitar a coleta e o uso 
indiscriminado dessas infor-
mações, de modo a proteger 
a privacidade e liberdade dos 
titulares e, ao mesmo tempo, 
estimular o aperfeiçoamento 
do tratamento de dados.

Por outro lado, verifica-
-se que a implementação da 
LGPD será um diferencial 
competitivo para as empre-
sas e até mesmo um requi-
sito de negócio, como já se 
observa nos casos de tran-
sações com empresas da 
União Europeia, que atuam 
sob o Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados 
(GDPR), motivo pelo qual 
a lei deve ser atendida e 
respeitada.

q Milena Cardoso 
Pinto

Advogada do escritório  
Rucker Curi Advocacia e 

Consultoria Jurídica.
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Quais são os brasileiros  
que pagam muito imposto?

Trinta milhões de pessoas declararam R$ 3,1 trilhões 
em renda em 2019 (ano-base 2018). Desse total, quase 1/3 
(R$ 957,3 bilhões) é isenta, sendo R$ 327,9 bilhões prove-
niente de lucros e dividendos. O resultado de tanta isenção 
é que a tributação sobre a renda no Brasil equivale a 7% do 
PIB, enquanto a média de 34 países da OCDE é de 11,4%. 
Os números foram apresentados por Josué Pellegrini, dire-
tor da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, em 
artigo convenientemente escondido sob um título pouco 
atraente em um jornal paulista.

Outro dado interessante compilado por Pellegrini: até 
a faixa de 40 salários mínimos (SM) por mês (R$ 41,8 
mil) existe progressividade nas alíquotas do Imposto de 
Renda, que partem de zeo, para até 3 SM, e chegam a 
12,3% para quem ganha entre 20 e 40 SM. A partir daí, a 
alíquota média cai, até chegar a 5,9% para renda mensal 
acima de 160 SM.

São 675 mil contribuintes que integram essa faixa, 
0,45% da população adulta. Certamente, boa parte, senão 
todos, engrossam a voz na hora de falar que “o brasileiro 
paga muito imposto”.

Ah, bom
A respeito da nota “Benefício para quem, cara-pálida?”, 

publicada pela coluna dia 15, a YPF Brasil enviou decla-
ração em que “reforça o compromisso em oferecer um 
ambiente seguro aos profissionais, ao mesmo tempo que 
pensa em estratégias de pessoal que proporcionem uma 
melhor qualidade de vida ao quadro de colaboradores. 
Diante disso, o projeto Flexible Work estabelece o home 
office para mais de 60% dos funcionários da companhia”.

De novidade, a YPF afirma que “fornece todos os eq-
uipamentos eletrônicos necessários para o bom desem-
penho das funções. Para implementação do projeto, com-
putadores notebooks e monitores foram adquiridos para 
atender à demanda”, além de manter “todos os benefí-
cios já oferecidos ao quadro de funcionários, como plano 
de saúde, vale-alimentação e vale-refeição”.

Ajuda de custo
O Bradesco oferecerá uma ajuda de custo anual de 

cerca de R$ 1 mil para cobrir as contas de consumo dos 
funcionários, como energia e internet, para aqueles que 
trabalharem mais de 50% da jornada remotamente. Tam-
bém poderá fornecer cadeiras. O acordo teve apoio do 
sindicato dos bancários.

Para professores
A FGV lançará nesta terça-feira oito cursos online gra-

tuitos na área de Educação, com carga horária de uma 
hora cada e emissão de declaração de participação ao fi-
nal. Entre os temas que serão abordados estão premissas 
básicas na produção de material educativo; metodologias 
ativas; direitos autorais na produção de material didático; 
recursos digitais e o ensino.

O lançamento se dará em webinar, das 10h às 11h30min, 
no canal de YouTube da FGV, para debater a transforma-
ção digital na Educação e comunicação do professor.

Culpa no cartório
Os bolsonaristas catapultaram Witzel do 1% nas pes-

quisas a governador do RJ. Mesmo com o vídeo em que 
o então juiz ensinava colegas magistrados a faturarem 4 
milzinho a mais no holerite, às custas do sempre pisotea-
do contribuinte. Agora, o querem catapultar pro xilindró.

Rápidas
Bayard Boiteux lança Memórias da pandemia de um 

carioca (CRV Editora) *** Nesse domingo, um ato em 
homenagem ao Dia Internacional da Limpeza de Praia, 
Dia da Árvore e o início da Primavera ocorrerá no Cor-
redor Esportivo do Moneró, na Ilha do Governador-RJ). 
Mutirão, começando às 10h, fará coleta do lixo que se 
encontra no litoral ao lado do Campo do Verzul, próximo 
a um manguezal *** Aasp e a Fundação Arcadas real-
izarão na terça-feira, 22, às 10h30, o webinar “O acesso à 
Justiça em tempos de pandemia na visão da Advocacia”, 
com a presidente do TRF da 3ª Região, Mairan Maia, 
e do presidente do TJSP, Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco, entre outros. Inscrições: aasp.org.br/eventos *** 
Mariana Maduro é a nova sócia da área de Mercado de 
Capitais, Private Equity, M&A e Societário do escritório 
Lima Feigelson Advogados *** A FS Security e o Insti-
tuto Êxito de Empreendedorismo fecharam uma parceria 
que ajudará o empreendedorismo através do aplicativo 
Ensina by FS *** As centrais sindicais iniciaram mobi-
lização para que o presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, coloque em votação a Medida Provisória 
1000, que prorroga o auxílio emergencial, mas corta o 
valor pela metade. As 11 centrais farão a campanha “600 
Pelo Brasil”, para que o valor continue em R$ 600.

COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE
CNPJ n° 13.534.284/0001-48 NIRE 33.300.018.671
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2020
DATA, HORARIO E LOCAL: Realizada em 01 de julho de 2020, as 13:00
horas, na sede da Companhia, na cidade de Niteroi, Estado do Rio de
Janeiro, na Travessa Braga, n° 2, parte "A", Barreto, CEP.24110-200. MESA:
Presidente da Mesa: Marcos Roberto Tinti, e Secretario da Mesa: Ricardo
Wagner. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação da convocação nos
termos do Artigo 124, §4° da Lei n° 6.404/76 ("Lei das Sociedades por
Acoes"). PRESENcA: Presentes os acionistas representando a totalidade
do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenca
de Acionistas. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleicao de novo membro
da diretoria da Companhia e ratificacAo do mandato dos demais diretores
integrantes do quadro da diretoria da Companhia. DELIBERAcOES TOMA-
DAS PELA UNANIMIDADE DOS PRESENTES: deliberaram, sem quaisquer
restricoes, a aprovacao da eleicao do Sr. Rodrigo Ribeiro dos Santos,
brasileiro, casado, economista, portador da cedula de identidade n°
09692438-6, inscrito no CPF sob o n° 035.541.167-93, corn escritorio loca-
lizado na Cidade de Niteroi, no Estado do Rio de Janeiro, na Travessa
Braga, n° 2, Barreto, CEP 24.110-220, para o cargo de Diretor sem Designacao
Especffica, para mandato ate 15 de agosto de 2021 a contar da presente
data. 0 membro da Diretoria ora eleito declara, sob as penas da lei, estar em
cumprimento corn as exigencias legais estabelecidas no Artigo 147 da Lei
das Sociedades por Acoes, por meio da Declaracao de Desimpedimento
constante do Anexo I a presente ata, preencher os requisitos legais para
integrar a Diretoria da Companhia e Tido estar impedido de exercer a
administracAo da Companhia: (a) por lei especial; (b) em virtude de
condenacao criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; (c) em virtude
de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos;
(d) em deconencia do cometimento de crime falimentar, de prevaricacao,
peita ou suborno, concussAo, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concoffencia, contra as relaciies de consumo, fe publica, ou a proprieda-
de. 0 membro da Diretoria ora eleito sera empossado em seu cargo median-
te assinatura do Termo de Posse e Declaracao de Desimpedimento lavrado
no livro de Atas de Reunioes da Diretoria da Companhia e arquivado na
sede da Companhia, em conformidade corn o Artigo 149 da Lei das Socie-
dades por Awes, cuja copia segue anexa a presente ata na forma do
Anexo I. Ficam ratificados os mandatos dos demais membros da Diretoria
da Companhia, que passa a ser composta pelos que seguem: Srs. Marcos
Roberto Tinti, brasileiro, casado, contador, portador da Minla de Identidade
RG 61§4 18017376-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 084.250.178-90,
residente e domiciliado na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na
Rua Iara, n° 122, apto 102, CEP 04542-030, como Diretor Presidente da
Companhia; Marcelo Jorge Martins, brasileiro, casado, engenheiro naval,
portador da Cedula de Identidade n° 08382818-6 do IFP/RJ e inscrito no CPF
sob o n°. 018.727.267-04, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Urquiza, n° 98, apto 701,
Leblon, CEP 22431-040, como Diretor sem Designacao Especffica, Rafael
Passos Kirsten, brasileiro, casado, economista, portador da Minla de Iden-
tidade RG n° 44.666.393-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 330.162.738-
29, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Epitacio Pessoa, n° 2566, apto 703, bloco B, CEP 22471-
003, como Diretor sem Designacao Especffica e Rodrigo Ribeiro dos San-
tos, acima qualificado, como Diretor sem Designacao Especffica, todos ate
o fim de seus respectivos mandatos. ENCERRAMENTO: Nada mais haven-
do a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer use da palavra, foram
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumthio,
conforme o disposto no paragrafo 1° do Artigo 130 da Lei das Sociedades
por AcOes, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assi-
nada. Presidente: Marcos Roberto Tinti; Secretario: Ricardo Wagner. Acio-
nistas: Oceana Offshore S.A. e Alianca S.A — Inthistria Naval e Empresa
De Navegacao. A presente ata é copia fiel da ata lavrada em livro proprio.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2020.
Marcos Roberto Tinti Presidente

Ricardo Wagner Secretario

Em apenas 3 meses 
SP perdeu 2,3 
milhões de vagas
Cerca de 1,3 
milhão recolhiam 
à Previdência 

Estudo da Fundação Se-
ade, ligada ao governo de 
São Paulo, com base em 
dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
ticas (IBGE), informa que 
somente do primeiro para o 
segundo trimestre, o Estado 
de São Paulo perdeu 2,3 mi-
lhões de vagas de emprego.

De acordo com o estudo o 
total de ocupados foi estima-
do em 19,9 milhões, queda de 
10,5%. Apenas na região me-
tropolitana, onde se concen-
tram 9,3 milhões de ocupados, 
a retração foi mais intensa, 
11,6%, com perda de 1,2 mi-
lhão de vagas. Na capital, a 

ocupação caiu 12,3%, para 5,4 
milhões (menos 758 mil).

Houve redução em to-
dos os setores de atividade. 
Apenas o comércio perdeu 
25% das vagas. Serviços de 
alojamento e alimentação 
cortaram 15%. A ocupação 
também caiu na indústria de 
transformação (13%), nos 
serviços domésticos (11%) 
e na construção civil (10%).

Outro dado mostra impacto 
em relação ao sistema previ-
denciário. Das 2,3 milhões de 
ocupações a menos, havia 1,3 
milhão que contribuíam para a 
Previdência Social. Na região 
metropolitana, 488 mil contri-
buíam e 719 mil não tinham 
proteção social. A taxa média 
de desemprego aumentou de 
12,2% para 13,6%, chegando 
a 15,8% na região metropoli-
tana de São Paulo e a 15,3% 
na capital. O número de de-
sempregados foi estimado em 
3,1 milhões, sendo 974 mil 
no município de São Paulo.

Índice do aluguel 
sobe 4,57% na 2ª 
prévia de setembro

O Índice Geral de Pre-
ços - Mercado (IGP-M) 
subiu 4,57% no segundo 
decêndio de setembro, 
ante 2,34% no mesmo 
período do mês anterior. 
Com este resultado, a 
taxa acumulada em 12 
meses passou de 12,58% 
para 18,20%.

“As taxas observadas 
para o IPC e o INCC 
não registraram mu-
dança significativa em 
comparação ao mês de 
agosto. Já a inflação 
ao produtor segue em 
aceleração e espalhada 
entre os estágios de pro-
cessamento, com desta-
que para as matérias-
primas brutas, cuja a 
variação média passou 
de 5,60% para 11,31%. 
Neste grupo, destacam-

se minério de ferro 
(9,24% para 17,01%) 
e soja (4,73% para 
12,53%), que juntos 
responderam por 42% 
do resultado do IPA”, 
afirma André Braz, co-
ordenador dos Índices 
de Preços do Instituto 
Brasileiro de Economia 
(Ibre), da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV).

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) 
subiu 6,36% no segundo 
decêndio de setembro, 
ante 3,15% no segun-
do decêndio de agosto. 
O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) va-
riou 0,38%. O Índice 
Nacional de Custo da 
Construção (INCC) su-
biu 0,98% no mesmo 
período.

China contesta 
acusações de Pompeo

A embaixada da China no 
Suriname acusou o secretá-
rio de Estado norte-ameri-
cano, Mike Pompeo, nesta 
sexta-feira de “difamar” Pe-
quim. A reação foi logo após 
o diplomata mais graduado 
de Washington criticou as 
práticas de empresas chine-
sas durante a primeira para-
da de sua viagem a quatro 
países sul-americanos. Em 
um evento conjunto com o 
recém-eleito presidente do 
Suriname, Chan Santokhi, 
na quinta-feira, Pompeo 
contrastou “a qualidade 
dos produtos e serviços de 
empresas privadas ameri-
canas” com os de empresas 
chinesas, que ele disse nem 
sempre competirem em uma 
“base justa e igualitária”.

Parabéns por  
pouso não forçado

Mesmo tendo parabeniza-

do o Brasil pelo tratamento 
ao meio ambiente, o presi-
dente Jair Bolsonaro disse 
que o avião em que estava 
precisou arremeter ao tentar 
pousar em Sinop, no Mato 
Grosso, devido à falta de 
visibilidade na pista. O Pan-
tanal vem registrando níveis 
e queimadas recordes. A fu-
maça dos incêndios está se 
espalhando pela região, che-
gando inclusive a outras par-
tes do Brasil, como Sudeste 
e Sul. Após a manobra, avião 
pousou normalmente na se-
gunda tentativa. A adminis-
tração do aeroporto de Sinop 
confirmou que havia fuma-
ça na pista no momento do 
pouso, por isso o piloto não 
tinha 100% de visibilidade.

Governo cria  
banco de comida

O governo federal ins-
tituiu a Rede Brasileira de 
Bancos de Alimentos e seu 
comitê gestor para o forta-
lecimento e a integração da 

atuação desses bancos no 
país. O decreto foi publicado 
desta sexta-feira no Diário 
Oficial da União.  O objeti-
vo da rede é “contribuir para 
a diminuição do desperdício 
de alimentos no país e para 
a garantia do direito huma-
no à alimentação adequada”. 
Deverá atuar na promoção 
da troca de experiências e 
qualificação dos bancos de 
alimentos e no fomento de 
pesquisas e de ações educa-
tivas destinadas à segurança 
alimentar e nutricional.

Proteção de dados  
já está valendo

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) entrou em 
vigor nesta sexta-feira com a 
sanção da Lei 14.058/2020, 
originada da Medida Pro-
visória (MP) 959/20, que 
trata da operacionalização 
do Benefício Emergencial 
(BEm) pago a trabalhado-
res com redução de jornada 
e suspensão de contrato du-

rante a pandemia do novo 
coronavírus. Ao editar a MP, 
em abril deste ano, o gover-
no incluiu, em seu Artigo 4º, 
um dispositivo que previa o 
adiamento da entrada em vi-
gor da LGPD para maio de 
2021. Como tem força de 
lei, assim que foi publicada a 
MP, a vigência da LGPD foi 
adiada. Entretanto, ao passar 
pela análise do Congresso 
Nacional, esse dispositivo 
não foi aprovado.

‘Puro sangue’ 
Cristiane é candidata

A cadeia não impediu 
que a ex-deputada federal 
Cristiane Brasil (PTB) fosse 
confirmada como pré-candi-
data à Prefeitura do Rio pelo 
PTB. Ela está presa preven-
tivamente desde a última 
sexta-feira por supostamente 
participar de um esquema de 
desvios de até R$ 30 milhões 
no governo do estado e na 
prefeitura da capital flumi-
nense. 
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VINHOS
ETC.
Míriam Aguiar

Começando pelos  
tesouros das extremidades  
do norte espanhol

Nessa primeira abordagem da Espanha vitivinícola, vou 
tratar do norte do país, que por si só já compreende muita 
coisa e deve ocupar três artigos, considerando as denomi-
nações de maior destaque. Começo pelas bordas, ou seja, 
pelas extremidades leste e oeste. O norte da Espanha é mais 
largo em longitude do que o restante do país – segue a oeste, 
acima da faixa continental portuguesa e, a leste, acompanha 
a fronteira com o sul da França. Só nessa faixa setentrional 
estão Rioja, Ribera del Duero, Priorat, boa parte dos Cavas 
e muito mais.

Nas duas extremidades oeste e leste estão regiões de grande 
proximidade oceânica, a primeira com o Oceano Atlântico e a 
segunda com o Mar Mediterrâneo, mas circundada por mon-
tanhas que criam um microclima particular. Comecemos então 
por Rías Baixas. Situada na Galícia, trata-se da denominação 
de origem mais ocidental da Espanha, de pequena extensão e 
que leva este nome por ser formada pelas rías mais meridio-
nais da região. A ría é uma expressão que define um estuário 
– uma fusão entre o rio e o mar – muito presente em forma de 
grandes desembocaduras na Galícia. O mais precioso tesouro 
desta D.O. é a variedade Albariño, codinome espanhol da por-
tuguesa Alvarinho, plantada na região do Minho, norte de Por-
tugal e fronteira com Rías Baixas. A origem da Albariño nesta 
região é controversa – há quem diga que chegou no século 
XII, trazida pelos monges cistercienses da região do Reno, há 
quem diga que veio de Portugal, onde chegou via barcos in-
gleses oriunda da Grécia. O fato é que ela se aclimatou muito 
bem ali, onde representa 90% dos vinhedos da região, que, por 
sua vez, tem produção majoritária de vinhos brancos (99%).

Assim como em outras partes do país, Rías Baixas, tor-
nada D.O. em 1988, passou por transformações visando a 
melhoria da qualidade de seus vinhos, a começar pela re-
plantação de vinhedos e pela introdução de novas tecno-
logias em três perfis de produtores locais: cooperativas, 
grandes bodegas e pequenos produtores. A zona vitiviní-
cola é espacialmente dispersa e se subdivide em 5 zonas, 
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AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALA 210 - CORREDOR C CASTELO, RIO DE JANEIRO-RJ - C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2375 - E-mail: cap17vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95 em
face de MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO Nº 0040745-87.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO: O(A) Doutor(a) LEONARDO DE
CASTRO GOMES – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial ao(s) Executado(s), Coproprietário e
Promitentes compradores (se houverem), que será realizado o público leilão híbrido, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro,
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde o Primeiro Leilão será no dia 19/10/2020 às 14:00h, para venda por valor igual ou superior à
avaliação, e o Segundo Leilão no dia 22/10/2020 às 14:00h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 60% (sessenta por cento)  da avaliação, sendo realizado na
MODALIDADE PRESENCIAL no Átrio do Fórum da Comarca da Capital, situado na Avenida Erasmo Braga, 115, na área próxima aos elevadores no quinto andar na Lâmina Central (entre a I e a II), Centro,
Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ON-LINE os lances serão realizados exclusivamente através da plataforma de leilões do Leiloeiro pelo site: www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo certo que todos
os lances (presencial e on-line) ocorrerão de forma simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação Indireta de index. 296/297: Apartamento nº 902, Bloco A, situado na Rua Barão
de Mesquita, nº 280, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. Matriculado no 10º Ofício do RGI sob o nº 42.776 e na Prefeitura sob a inscrição nº 1.254.344-3 e C.L. nº 06638-1.  DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui
12 (doze) andares, 08 (oito) apartamentos por andar, play, salão de festas, três elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24h, construção do ano de 1998. Do Imóvel: O imóvel possui área edificada
de 83m² conforme disposto no carnê de IPTU de 2019, com Três quartos, com uma suíte, banheiro social, cozinha, e dependências de empregada e direito a uma vaga de garagem, conforme descrito no
RGI. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada
A, por onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos da
casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva,
limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando
com uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em
curva externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Assim, ante as
pesquisas levadas a efeito na região através do site imobiliário ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua localização, dimensões, padrão do
logradouro e idade, foi avaliado indiretamente o imóvel objeto de leilão em 07/01/2020 no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), correspondentes a 140.646,97 UFIR. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o réu foi citado da Execução no index. 182/183; Que no index. 235/237 consta Despacho a respeito dos Embargos à Execução que foram julgados
improcedentes; Que no index. 215/216 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index.223; Que o Réu foi intimado da Penhora no index. 220; Que no index. 306 a Executada
peticionou não se opondo ao laudo de avaliação; Que o laudo de avaliação foi homologado no index. 311. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica
atualizada em 07/09/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 8.339,53 (Oito mil trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes
aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta o valor aproximado de R$ 450,91 (Quatrocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em
03/09/2020 perfaz a quantia de R$ 26.689,64 (Vinte e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), sendo certo que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no
ato do leilão.  OBSERVAÇÕES DO RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-2 da matricula nº 42.776 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada
Promessa de Venda em favor de Tukassa Suguino e s/m Yaeno Notomi Suguino, contudo, conforme disposto na Sentença proferida no index. 84/86 nos Embargos à Execução Nº 0210616-18.2018.8.19.0001,
restando verificado que: “...compulsando os autos, se verifica que, malgrado a escritura tenha sido levada a registro, não há qualquer comprovação de que tenha havido a regular imissão na posse,
sendo certo que o entendimento jurisprudencial acerca do tema reside na responsabilidade do promitente comprador com o pagamento das cotas condominiais somente a partir da imissão na posse
do bem....” e ainda: “...Assim, diante da ausência de comprovação da transmissão do imóvel pela efetiva entrega das suas chaves e a imissão na posse pela promitente compradora indicada no
instrumento particular, é imperioso reconhecer que a obrigação de arcar com o pagamento das cotas condominiais é da embargante, uma vez que o imóvel se encontra registrado no Cartório de
Registro de Imóveis em seu nome...”. Que no AV-09 consta separação consensual dos promitentes compradores, ficando o imóvel sujeito a partilha. Que no R-15 e R-22 constam PENHORAS registradas
em favor do Município do Rio de Janeiro, por determinação do juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos
no presente edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os interessados deverão se cadastrar
previamente no site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável
civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as condições
de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos
documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e CPF do Cônjuge; b) se pessoa
jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem como procuração com poderes
para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável
mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos antes
do fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as
partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada,
os promitentes vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato
intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características,
compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis
de eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial do Banco do Brasil S.A. (obtida através do site: https://www3.tjrj.jus.br/depjud/formPesqProc.faces, podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro), e deverá ser paga no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após a confirmação da arrematação. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas realizadas para a realização do
Leilão, através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2. A conta corrente
para a realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s)
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado,
configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda,
pelas despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código
Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção,
de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não
executado, se houver, a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 8.1 – Em relação a preferência na arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. DO
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC,
autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo efetuado o pagamento
por cheque, o depósito será efetuado no primeiro dia útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago diretamente a ele
pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação após o início do Primeiro
Leilão, o qual não está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do produto da
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor das
despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da
Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja proposta para arrematação pela forma parcelada (Art. 895 do CPC/
2015), as mesmas deverão ser encaminhadas por escrito, exclusivamente para o e-mail: sergiorepresas@gmail.com, ou entregue em mãos, diretamente ao leiloeiro, sempre antes do início de cada leilão,
e havendo propostas parceladas de igual valor, as mesmas serão submetidas ao Juízo deste processo, obedecendo desta forma o que dispõe o Art. 895 do NCPC. 4.1. Não havendo lances para pagamento
a vista, a proposta com o maior valor de lance, contendo o maior valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada como lance vencedor e será submetida ao Juízo deste processo; 4.2. Deverá
o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada, mediante guia judicial; 4.3. O início para o pagamento das parcelas para quitação do saldo remanescente, será
de trinta dias após o pagamento do valor da entrada, sendo em parcelas mensais e sucessivas, corrigidas mensalmente pelo índice da poupança, depositando-as em conta-judicial à disposição do Juízo
deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a proposta de pagamento
do lance à vista SEMPRE prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, na forma do art. 895, inciso II, § 7º, do CPC. 6. Cientes os interessados que os débitos fiscais atrelados ao imóvel
serão sub-rogados no produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN, cabendo ao arrematante, após a prova do depósito integral, diligenciar junto à rede mundial de computadores
para indicação do débito exato, com o que será deferido o levantamento do valor respectivo. Após prova da quitação fiscal será expedida a carta de arrematação. 7. Ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com
segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para
cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) e Promitentes Compradores intimado(s) da hasta pública por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado
nos autos e será publicado no site do Leiloeiro. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020. Eu __ T.J.J. datilografei e, Eu __ , titular subscrevo. (ass) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz(a) de Direito.

com algumas diferenças entre si, onde também aparecem 
as cepas Loureira Blanca, Godello, Torrontés, entre outras 
De modo geral, seus vinhos têm cor amarelo palha com re-
flexos dourados, aromas intensos de frutas cítricas, melão e 
matizes florais. Boca ampla, com acidez vibrante e caráter 
mineral, advindo de seus solos graníticos e de sua proximi-
dade litorânea.

A segunda região que escolhi falar, em faixa latitudinal 
próxima, um pouco mais meridional no extremo oposto do 
mapa espanhol é a D.O. Priorat, comarca situada no centro-
-norte da província de Tarragona que, em 2009, foi elevada 
a Denominación de Origen Calificada. Esta é a categoria 
superior das denominações, só concedida a regiões com re-
conhecida e consistente qualidade de produção ao longo do 
tempo. Badalada hoje no mercado de vinhos de alta gama, 
trata-se de uma D.O. bem pequena, mas com singularida-
des. Sua origem remonta ao século XII, quando monges 
cartuxos do Mosteiro Scala Dei introduziram a viticultura 
ali. O cuidado do Mosteiro com os vinhedos e estímulo à 
produção local, somados à riqueza do terroir, deram prestí-
gio aos vinhos da região, até que ela fosse apropriada pelo 
Estado em 1835. Ao final do século XIX, a filoxera devas-
tou os vinhedos, e a viticultura foi substituída pela cultura 
de amêndoas, avelãs e oliveiras.

Só a partir da década de 1950 é que novos vinhedos fo-
ram plantados visando um alto padrão de qualidade, o que 
definitivamente aconteceu mais tarde. A partir de 1980, a 
região passou por transformações introduzidas por jovens 
enólogos (liderados pelos consagrados René Barbier e Ál-
varo Palácios), visando resgatar a sua vitivinicultura. Mas 
tudo ali conspira a favor da qualidade, apesar de ser um 
terreno difícil de ser explorado, com encostas íngremes de 
origem vulcânica, temperaturas extremas e ventos fortes. 
Seu solo predominante é chamado de llicorella, uma espé-
cie de ardósia vermelha e negra com partículas de quartzito, 
que refletem a luz solar e conservam calor. A superfície é 
de ardósia em decomposição e obriga as raízes a buscarem 
nutrientes na profundidade do solo, dando uma riqueza mi-
neral excepcional aos vinhos.

A cepa tradicional do Priorat é a Garnacha tinta, presente 
em muitos vinhedos antigos, mas outras foram introduzidas 
para serem associadas às autóctones, como Cariñena, Ca-
bernet Sauvignon, Merlot e Syrah para os tintos e Garnacha 
blanca, a Macabeo, Pedro Ximénez e Chenin para os bran-
cos. O corte mais tradicional tinto é de Garnacha tinta e Ca-
riñena – vinhos potentes, de cor intensa, mas equilibrados, 
elegantes, com forte mineralidade e potencial de guarda.

Para infs sobre as Masters Class Online de Míriam 
Aguiar e os cursos da Cafa Formations, de Bordeaux: Ins-
tagram @miriamaguiar.vinhos, e-mail maguiarvinhos@
gmail.com

Consumidor do Rio crê 
que preços de bens e 
serviços estão subindo

Estudo realizado pelo 
Instituto Fecomércio de 
Pesquisas e Análises (IFec 
RJ) mostra que 89% dos 
consumidores fluminenses 
acreditam que os preços 
dos bens e serviços por eles 
consumidos estão aumen-
tando. No ano, a inflação 
da região metropolitana do 
Rio tem se mantido baixa 
(+0,51% até agosto), in-
fluenciada pela forte que-
da da inflação dos serviços 
(-0,70% até agosto). No 
entanto, a sensação de que 
os preços estão aumentando 
pode estar vindo da infla-
ção observada no grupo de 
Alimentação no domicílio 
(+3,14% até agosto). Con-
tribuíram para o aumento 
dos preços dos alimentos 
consumidos em casa a in-
flação do arroz (15,7% até 
agosto), feijão (+29,22%), 
cebola (+43,84%) e do leite 
longa vida (+18,76%) in-
gredientes muito presentes 
na mesa de qualquer brasi-
leiro.

A sondagem contou com 
a participação de 502 con-
sumidores do estado do Rio, 
com o objetivo de entender 
quais as expectativas dos flu-
minenses com relação à reto-
mada da economia estadual e 
nacional, além da percepção 
sobre o desemprego e renda 
familiar, entre outros indica-
dores.

A pesquisa também pro-
curou saber quais são as ex-
pectativas dos consumidores 
fluminenses para a evolu-
ção da sua renda. Em julho, 
55,5% acreditavam que sua 
renda cairia. Em setembro, o 
percentual caiu para 41,5%. 

Uma parte importante das 
pessoas que acreditavam que 
a sua renda cairia em julho, 
agora acha que a renda ficará 
estável.

O mesmo estudo levantou 
também a probabilidade de 
consumo de bens duráveis 
nos próximos meses: 37,5% 
dos entrevistados afirma-
ram que os gastos com esse 
tipo de bem irão se manter, 
33,6% pretendem diminuir 
e 28,9% devem aumentar as 
compras desses itens. Em 
agosto, 14,9% dos entre-
vistados haviam dito que os 
gastos com bens duráveis 
aumentariam.

Endividamento

Com relação ao nível de 
endividamento nos últimos 
três meses, 31,7% afirma-
ram que não ficaram endivi-
dados, 25,1% responderam 
que ficaram com poucas 
dívidas, 23,3% disseram 
que ficaram endividados e 
19,9% relatam que ficaram 
muito endividados. Entre 
os tipos de dívidas, o cartão 
de crédito liderou o ranking 
(63,5%), seguido pelo cré-
dito pessoal (26,7%), che-
que especial (22,2%) e 
carnês (18,5%). O nível de 
endividamento permaneceu 
praticamente estável em re-
lação à pesquisa realizada 
em agosto.

Além disso, nos últimos 
3 meses, 47,1% dos consu-
midores afirmaram que não 
ficaram inadimplentes. No 
mês de agosto, o percentual 
de informantes que não esta-
vam inadimplentes foi igual 
a 35,3%.
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OPINIÃO DO ESPECIALISTA

BDR para todo investidor é 
democratização da diversificação

Nos últimos dois anos, o interesse dos brasileiros sobre 
o funcionamento e a dinâmica do mercado financeiro el-
evou consideravelmente de patamar. A B3, que tinha pouco 
mais de 800 mil CPFs cadastrados ao final de 2018, possui 
atualmente mais de 2,7 milhões pessoas inscritas. A queda 
dos juros básicos (Selic) gerou a perda de atratividade em 
investimentos conservadores, e isso tem provocado esse 
boom de pessoas físicas para a Bolsa.

Esse movimento mostra forte potencial de expansão nos 
próximos anos. Inclusive, os principais atores do mercado 
financeiro e as entidades regulatórias devem se esforçar 
cada vez mais para trazer novos tipos ativos e operações 
aos investidores, assim como já tem acontecido.

Atualmente a notícia que chama mais a atenção do mercado 
é a alteração da regulação do Brazilian Depositary Receipts 
(BDR), certificados de depósito de valores mobiliários, emitidos 
e negociados no Brasil por companhias abertas, ou assemelhadas, 
com sede no exterior. No mês de agosto, a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) passou a permitir a compra desse tipo de 
ativo pelos investidores não qualificados – aqueles que possuem 
menos de R$ 1 milhão em investimentos.

Como um título atrelado a ação de companhias norte-
americanas, como Apple, Amazon, Facebook, Google, Mi-
crosoft, Disney, entre outras, o BDR vai acompanhar as 
oscilações que elas tiverem ao longo do tempo de investi-
mento. Obviamente, o ativo pode ser uma boa alternativa 
de diversificação e rentabilização de investimentos. Con-
tudo, há riscos atrelados a quaisquer ativos de Bolsas. Em 
primeiro lugar, a equidade de oscilação de preço da ação e 
capital não é garantida. Soma-se a isso ainda o fator cam-
bial, na diferença entre o dólar, moeda original da ação, e o 
real, local de custódia do BDR.

Para auxiliar a tomada de decisão dos investidores é natu-
ral que casas de análises, gestores de investimento, fundos e 
consultores financeiros comecem a estudar sobre o tema para 
oferecer a novidade aos seus clientes. Certamente, os BDRs 
serão incluídos em carteiras recomendadas, calls de analistas 
de investimentos e em alocações de fundos de investimentos. 

Porém, a coisa não deve parar por aí. Hoje, além do 
sistema tradicional de investimentos, como as assets de 
teses fundamentalistas e os valeu investing do Leblon 
e Faria Lima, há um cenário muito forte de crescimento 
das fintechs, que vem gerando um rápido valor adicional e 
oportunidades aos investidores.

Pensando na tecnologia aplicada ao BDR, deve-se espe-
rar que essas novas empresas desenvolvam soluções foca-
das no ambiente quantitativo de análise dos ativos, gerando 
relatórios de research e recomendações de investimento 
processadas 100% a partir de algoritmos de investimentos. 
O maior benefício disso é que os algoritmos consideram 
milhares de dados e múltiplas variáveis para chegar em 
uma boa taxa de assertividade, correlacionada ao grau de 
risco de cada investidor.

Ações como essas das fintechs vão dar maior nível de 
assertividade aos investidores que incluírem os ativos em 
suas carteiras de investimento. Por fim, vale destacar que 
o BDR deve ingressar, também, nas carteiras de empre-
sas que usam tecnologia para fornecer serviços financeiros 
digitais, como é o caso dos robôs advisors e robôs de in-
vestimentos, que, além das análises, promovem também a 
operação ao investidor. Sem dúvida, os BDRs podem ben-
eficiar as pessoas que buscam novas formas de rentabilizar 
suas aplicações diante da queda dos juros, além de democ-
ratizar a diversificação de investimentos.

q Marcelo Ruiz
Sócio-fundador e CFO da TradeMachine.

SUPERPESA TRANSPORTES, ENGENHARIA E FABRICAÇÃO S.A.
CNPJ/MF n. 37.513.014/0001-19

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 28 de setembro 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) As Demonstrações Financeiras retificadas da Superpesa 
Cia de Transportes Especiais e Intermodais – Em Recuperação Judicial e 
da Superpesa Industrial Ltda. – Em Recuperação Judicial; (ii) Aprovação 
dos laudos de avaliação da Superpesa Cia de Transportes Especiais e 
Intermodais – Em Recuperação Judicial e da Superpesa Industrial Ltda. – 
Em Recuperação Judicial, à luz das Demonstrações Financeiras retificadas; 
e (iii) Ratificação do processo de fusão e constituição da Companhia, e de 
todos os atos praticados pela Companhia desde então.

João Alberto Machado Alves - Diretor Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA (LMR)
CBR 059 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., CNPJ nº
31.178.579/0001-00, torna público que recebeu da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº 14/200.267/2020, a
LICENÇA MUNICIPAL DE RECUPERAÇÃO (LMR) nº 55/2020, válida até
04/09/2023, para o imóvel situado à Rua das Oficinas, nº 188 – Engenho
de Dentro, Rio de Janeiro-RJ.

DARO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.304.992/0001-01 - NIRE 3330027075-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130, 
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Data, Local e Hora: 10/08/2020, na sede social, 
na Praia do Flamengo, nº 154/3º andar-parte, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, 
às 10:00hs. 2. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da 
Lei 6.404/76. 3. Mesa: Daniel Miguel Klabin (Presidente) e Mônica Maria 
Welsing (Secretária). 4. Presenças: Acionistas representando a totalidade do 
Capital Social. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e 
cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado 
em 31/12/2019, publicados no DOERJ e no Monitor Mercantil de 07/08/2020. 
6. Quorum de Instalação e Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos 
Ocorridos na AGO: a) Leitura, exame, discussão e aprovação, sem reservas, 
do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2019, considerada sanada a falta de anúncios 
e a inobservância dos prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como 
facultado pelo seu § 4º. b) Deliberada a transferência do resultado do exercício 
à conta de reserva de lucros a realizar. c) Não houve retenção para a conta 
destinada à constituição da reserva legal, em face do saldo ora existente no 
patrimônio líquido já ter atingido o limite de 20% do Capital Social. d) Deliberada 
a distribuição de dividendos, à conta do resultado do exercício de 2019, no 
valor total de R$ 25.756.571,27. e) Deliberada a manutenção do Capital Social, 
bem como a manutenção da atual quantidade de ações. f) Foram fixados em 
R$ 1.045,00 os honorários mensais, para cada um de seus Diretores. 8. Termo 
de Encerramento: Nada mais foi tratado. Esta ata foi achada conforme. 
9. Presenças e Assinaturas: Daniel Miguel Klabin (Presidente da mesa) e 
Mônica Maria Welsing (Secretária da mesa). Confere com o original. Mônica 
Maria Welsing - Secretária. Jucerja nº 3936263 em 18/09/2020.

DAWOJOBE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.280.465/0001-04 - NIRE Nº 3330027074-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130, 
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Local, Data e Hora: 07/08/2020, na sede social, na 
Praia do Flamengo nº 154/3º andar-parte, Rio de Janeiro. RJ, às 10:00hs. 2. Con-
vocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Mesa: 
Armando Klabin (Presidente) e Wolff Klabin (Secretário), em conformidade 
com o disposto no Estatuto Social. 4. Presenças: Acionistas representando a 
totalidade do Capital Social. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019, publicados no DOERJ e do Monitor Mercantil de 
05/08/2020. 6. Quorum de Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos 
ocorridos na AGO: a) Leitura, exame, discussão e aprovação, sem reserva, do 
Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/2019, considerada sanada a falta de anúncios e a 
inobservância dos prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como facultado 
no seu § 4º; b) Deliberada a retenção à conta da Reserva de Lucros a Realizar 
do saldo do resultado do exercício. c) Houve retenção para conta de Reserva 
Legal, referente ao percentual de 5% do resultado do exercício de 2019, no valor 
de R$ 1.281.983,47, conforme determinação da lei. d) Deliberada a distribuição 
de dividendos, à conta do resultado do exercício de 2019, no valor total de 
R$ 28.149.216,18. e) Deliberada a manutenção do Capital Social, bem como a 
manutenção da atual quantidade de ações. f) Deliberada a eleição da Diretoria 
pelo prazo de 01 ano, tendo como Presidente Armando Klabin, brasileiro, casa-
do, engenheiro, CI 971.718-IFP, CPF/MF 008.144.407-97, com endereço comer-
cial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, e, como 
Diretores sem designação especial Daniela Klabin Basílio, brasileira, casada, 
empresária, CI 09182279-1, IFP/RJ, e CPF/MF 018.376.287-85, com endereço 
comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; 
Wolff Klabin, brasileiro, casado, empresário, CI 09182280-9, IFP/RJ, e CPF/MF 
018.376.457-95, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, 
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; José Klabin, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, CI 10.302.941-9, IFP/RJ, e CPF/MF 028.464.277-04, com endereço 
comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; 
e Bernardo Klabin, brasileiro, casado, empresário, CI 10.306.736-9, IFP/RJ, e 
CPF/MF 051.864.937-75, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 
3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ. g) Ficam ratificados os atos praticados 
pela diretoria até a presente data. h) Os honorários da Diretoria foram fixados 
em R$ 1.045,00. 8. Termo de Encerramento: Nada mais foi tratado. Esta 
ata foi achada conforme. 9. Acionistas Presentes e Assinaturas: Armando 
Klabin (acionista, usufrutuário com direito a voto e Presidente da mesa), Wolff 
Klabin (Secretário). Confere com o original. Armando Klabin - Presidente; 
Wolff Klabin - Secretário. Jucerja nº 3936385 em 18/09/2020.

Projeto em análise na Câmara  
altera Lei do Cadastro Positivo

Em análise na Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei 
4374/20 fixa uma série de re-
gras para o uso e o comparti-
lhamento dos dados de con-
sumidores pelas empresas de 
proteção ao crédito. As mu-
danças devem ser inseridas 
na Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD - Lei 
13.709/18). Hoje a LGPD 
autoriza a coleta e tratamen-
to de dados de consumido-
res para fins de proteção ao 
crédito, mas não especifica 
quais dados podem ser utili-
zados.

O texto veda a utilização 
de dados de comunicação 
do consumidor em redes 
sociais; a interceptação de 

mensagens privadas envia-
das por correio eletrônico 
e aplicativos para celula-
res; e a coleta de dados por 
meio de ferramentas de 
rastreamento de navegação 
na internet – os chamados 
cookies.

Os serviços de prote-
ção ao crédito somente 
poderão usar informações 
fornecidas pelas empresas 
que efetuarem registro do 
inadimplemento do consu-
midor. 

“Os serviços de prote-
ção ao crédito existentes no 
Brasil, na atualidade, são 
empresas privadas e, por-
tanto, realizam profundas 
investigações sobre a vida 

financeira dos consumidores 
para atender aos interesses 
de seus clientes, os bancos”, 
explica o deputado Wolney 
Queiroz (PDT-PE).

Cadastro positivo

O projeto também altera 
Lei do Cadastro Positivo 
(Lei 12.414/11), para adap-
tá-la à Lei Geral de Prote-
ção de Dados. Segundo o 
parlamentar, a lei atual per-
mite que serviços de pro-
teção ao crédito forneçam 
livremente todos os dados 
de que dispõem sobre os 
consumidores.

Pela proposta, as empre-
sas de proteção ao crédito 

deverão manter sigilo sobre 
as informações de contato 
do cadastrado, incluídos en-
dereços residenciais e pro-
fissionais, telefones, correio 
eletrônico e outros meios de 
comunicação que possam ser 
utilizados para envio de pro-
paganda e contatos por tele-
marketing.

Segundo a agência Câ-
mara Notícia, o cadastro do 
consumidor inadimplente 
não poderá conter ainda his-
tórico de compras efetuadas 
por meio de pagamento ele-
trônico; patrimônio do con-
sumidor; ou movimentação 
bancária em conta corrente, 
investimentos e emprésti-
mos.

Boeing China lançará linha de conversão do B737-800 em cargueiros
Uma nova linha de produ-

ção do projeto de Cargueiro 
Boeing Convertido 737-
800 (737-800BCF) será 
iniciada em Guangzhou, na 
Província de Guangdong, 
no sul da China, anunciou 
a Boeing China. Trata-se da 
segunda linha de conver-
são do 737-800BCF sob a 
parceria entre a Boeing e a 
Guangzhou Aircraft Main-
tenance Engineering Co., 
Ltd. (Gameco).

A Gameco, uma joint-
venture entre a China Sou-
thern Airlines Co., Ltd. e a 
Hutchison Whampoa (Chi-
na) Ltd. de Hong Kong, é 
uma empresa de manuten-
ção, reparo e revisão geral 
de aeronaves e componentes 
aéreos. O projeto, que en-
trará em operação em 2021, 
atenderá à crescente deman-
da por cargueiros, segundo a 
empresa.

A Gameco e a Boeing 

começaram a construir a 
primeira linha de produ-
ção do 737-800BCF em 
2019, e o projeto entrou 
em operação em junho 
deste ano.

Conforme a agência 
Xinhua, o projeto 737-
800BCF da Boeing está em 
operação exclusivamente 
na China, com linhas de 
produção estabelecidas em 
Shanghai, Jinan e Guan-
gzhou. Até o momento, o 

projeto recebeu 132 pedi-
dos de todo o mundo.

A Gameco foi fundada 
como uma joint venture da 
China Southern Airlines em 
outubro de 1989.

O mercado de manuten-
ção, reparo e revisão de ae-
ronaves da China chegou a 
128,68 bilhões de iuanes no 
ano passado, gerando uma 
taxa composta de crescimen-
to anual de 9,32% entre 2010  
e 2019.

Suse reporta crescimento no terceiro trimestre
A Suse, empresa inde-

pendente de código, anun-
ciou nesta sexta-feira, em 
Londres, seus resultados 
financeiros e os destaques 
do terceiro trimestre do 
ano fiscal de 2020 encer-
rado em 31 de julho. A 
empresa usa tecnologia 
de nuvem para armaze-
namento de dados. A re-
ceita aumentou 14% ano 
a ano em meio aos efeitos 
da pandemia de Covid-19 
na economia global neste 
trimestre. Os contratos de 
ACV (valor do contrato 
anual) em nuvem conti-
nuaram a florescer com 
um crescimento de 81%, 
marcando o aumento de 
ACV na nuvem por 14 tri-

mestres consecutivos.
Outros destaques cor-

porativos do terceiro tri-
mestre incluem contratos 
maiores com aumento de 
35% até a presente data 
em negócios no valor de 
mais de US$ 1 milhão; 
aumento da demanda por 
Linux corporativo para 
executar cargas de traba-
lho SAP , salto de 50% nos 
contratos ACV ano a ano 
para o Suse Linux Enter-
prise Server para aplica-
tivos SAP; e crescimento 
significativo na América 
do Norte, Ásia-Pacífico e 
Japão, aumentos de 25% 
e 21%, respectivamente, 
nos contratos ACV ano 
após ano.

As conquistas de novos 
clientes dignas de nota no 
trimestre incluem a Dell 
EMC e o provedor global 
de tecnologia de medição 
e automação Endress + 
Hauser. “À medida que 
o mundo enfrenta os de-
safios da pandemia atu-
al, a SUSE continua a 
agregar valor como par-
ceira, membro da comu-
nidade e fornecedora de 
soluções de tecnologia 
transformacional”, disse 
Melissa Di Donato, CEO 
da Suse.

“Nosso crescimento 
contínuo reflete nossa 
dedicação à satisfação 
do cliente, bem como o 
forte modelo de negócios 

e resiliência da SUSE 
como empresa. E não 
vamos parar por aqui, 
pois planejamos acelerar 
ainda mais nossa trajetó-
ria de crescimento com 
o anúncio de um acordo 
definitivo para adquirir 
a Rancher Labs, que irá 
expandir significativa-
mente nosso portfólio e 
participação no mercado 
de Kubernetes”, acres-
centou. A empresa abriu 
um novo centro de enge-
nharia e inovação em So-
fia, Bulgária, juntando-
se aos principais locais 
de desenvolvimento da 
SUSE na Alemanha, Re-
pública Tcheca, Índia e 
Estados Unidos.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
17ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALA 210 - CORREDOR C CASTELO, RIO DE JANEIRO-RJ C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2375 - E-mail: cap17vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95 em
face de MCL 280 PARTICIPAÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO Nº 0040734-58.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO: O(A) Doutor(a) LEONARDO DE
CASTRO GOMES – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em especial ao(s) Executado(s), Coproprietário e
Promitentes compradores (se houverem), que será realizado o público leilão híbrido, pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro,
Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde o Primeiro Leilão será no dia 05/10/2020 às 14:30h, para venda por valor igual ou superior à
avaliação, e o Segundo Leilão no dia 08/10/2020 às 14:30h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 60% (sessenta por cento)  da avaliação, sendo realizado na
MODALIDADE PRESENCIAL no Átrio do Fórum da Comarca da Capital, situado na Avenida Erasmo Braga, 115, na área próxima aos elevadores no quinto andar na Lâmina Central (entre a I e a II), Centro,
Rio de Janeiro, RJ, e na MODALIDADE ON-LINE os lances serão realizados exclusivamente através da plataforma de leilões do Leiloeiro pelo site: www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo certo que todos
os lances (presencial e on-line) ocorrerão de forma simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação Indireta de index. 188/189: Apartamento nº 806, Bloco A, situado na Rua Barão
de Mesquita, nº 280, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. Matriculado no 10º Ofício do RGI sob o nº 42.774 e na Prefeitura sob a inscrição nº 1.254.342-7 e C.L. nº 06638-1. DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui
12 (doze) andares, 08 (oito) apartamentos por andar, play, salão de festas, três elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24h, construção do ano de 1998. Do Imóvel: O imóvel possui área edificada
de 82m² conforme disposto no carnê de IPTU de 2019, com Três quartos, banheiro social, cozinha, e dependências de empregada e direito a uma vaga de garagem, conforme descrito no RGI. DAS
CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por
onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa
XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando
com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com
uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva
externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Assim, ante as
pesquisas levadas a efeito na região através do site imobiliário ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua localização, dimensões, padrão do
logradouro e idade, foi avaliado indiretamente o imóvel objeto de leilão em 07/10/2019 no valor de R$ 521.000,00 (Quinhentos e vinte e um mil reais), correspondentes a 152.290,19 UFIR, que atualizadas
nesta data, perfaz o valor de R$ 541.391,62 (quinhentos e quarenta e um mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos). INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que o réu foi citado da Execução no index. 110/111; Que no index. 143 consta Ato Ordinatório certificando que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes; Que no
index. 145 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index.151; Que o Réu foi intimado da Penhora no index. 158 e 183; Que no index. 200 a Executada concordou com o laudo
de avaliação; Que o laudo de avaliação foi homologado no index. 205. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 07/09/2020, constam
débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 2.621,01 (Dois mil seiscentos e vinte e um reais e um centavo); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma
monta o valor aproximado de R$ 450,91 (Quatrocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 11/08/2020 perfaz a quantia de R$ 25.205,17 (Vinte
e cinco mil duzentos e cinco reais e dezessete centavos), sendo certo que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão.  OBSERVAÇÕES DO RGI: Cientes os interessados do
seguinte: Que conforme consta no AV-2 da matricula nº 42.774 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de Sebastião Andrade Maciel e Maria
José Andrade Maciel, contudo, conforme disposto na Sentença proferida no index. 69/71 dos Embargos à Execução Nº 0148061-62.2018.8.19.0001, restando verificado que: “...pela análise do feito dos
documentos acostados nos autos do processo de execução, percebe-se que os Promitentes Compradores (AV-2, às fl. 74, autos originários) realizaram promessa de compra e venda relativa ao
imóvel na planta da então Promitente Vendedora Imobiliária Nova York, mas que esta jamais outorgou escritura de definitiva ou imitiu os Promitentes Compradores na posse do imóvel. Nota-se,
ainda que, através de liquidação extrajudicial prevista na R3 da matrícula nº 42.774, a Imobiliária Nova York vendeu o imóvel que viria a ser construído à CIMA Empreendimentos do Brasil (fls. 74-
75 dos autos da execução). Por fim, observando o registro 22 da matrícula do imóvel, percebe-se que a unidade objeto da execução foi transferida a SPE Construtora Sá Cavalcante RJ II LTDA em
virtude de integralização de cota social feita pela CIMA Empreendimentos do Brasil S/A, assumindo essa todos os direitos e obrigações ajustados com terceiros, incluindo a Promessa de Compra
e Venda prevista na AV.02 da matrícula de fls.74-79 dos autos da execução...”; Que consta no R-19 PENHORA: O imóvel foi penhorado nos autos da execução fiscal nº 0140586-41.2007.8.19.0001
(2007.001.137024-8), certidões de dívida nºs 010031902007 e 010864432006, movida pelo Município do Rio de Janeiro, para garantia das importâncias de R$ 1.830,39, R$ 1.179,79 e R$ 1.054,07, e mais
acréscimos legais, por determinação do juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos no presente edital,
sendo certo que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro
e ofertar seus lances online através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de
participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos
a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ,
contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem como procuração com poderes para atuar no
leilão destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas
transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do
lote. 7. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste
Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da
realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são
meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos,
estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições
para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A. (obtida através do site: https://www3.tjrj.jus.br/depjud/formPesqProc.faces, podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro), e deverá ser paga no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após a confirmação da arrematação. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas realizadas para a realização do Leilão, através de depósito
bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será
encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da
arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais
respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e
irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou
fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou
multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência
na arrematação do bem em igualdade de condições. 8.1 – Em relação a preferência na arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista:
Feito o leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente,
o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetuado no primeiro
dia útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação após o início do Primeiro Leilão, o qual não está incluso no montante do lance.
2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na
forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de
sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso
integral das despesas adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja proposta para arrematação pela forma parcelada (Art. 895 do CPC/2015), as mesmas deverão ser encaminhadas por escrito,
exclusivamente para o e-mail: sergiorepresas@gmail.com, ou entregue em mãos, diretamente ao leiloeiro, sempre antes do início de cada leilão, e havendo propostas parceladas de igual valor, as
mesmas serão submetidas ao Juízo deste processo, obedecendo desta forma o que dispõe o Art. 895 do NCPC. 4.1. Não havendo lances para pagamento a vista, a proposta com o maior valor de lance,
contendo o maior valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada como lance vencedor e será submetida ao Juízo deste processo; 4.2. Deverá o arrematante no prazo de até 24 horas
efetuar o pagamento referente ao valor da entrada, mediante guia judicial; 4.3. O início para o pagamento das parcelas para quitação do saldo remanescente, será de trinta dias após o pagamento do valor
da entrada, sendo em parcelas mensais e sucessivas, corrigidas mensalmente pelo índice da poupança, depositando-as em conta-judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º),
sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a proposta de pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado, na forma do art. 895, inciso II, § 7º, do CPC. 6. Cientes os interessados que os débitos fiscais atrelados ao imóvel serão sub-rogados no produto da hasta,
conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN, cabendo ao arrematante, após a prova do depósito integral, diligenciar junto à rede mundial de computadores para indicação do débito exato, com o que
será deferido o levantamento do valor respectivo. Após prova da quitação fiscal será expedida a carta de arrematação. 7. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à
transferência da propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes)
passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) e Promitentes Compradores intimado(s) da hasta pública por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado nos autos e será publicado no
site do Leiloeiro. Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2020. Eu __T.J.J. datilografei e, Eu __, titular subscrevo. (ass) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz(a) de Direito.

Privatização dos Correios ainda é incógnita
Mudanças na 
Constituição 
e rearranjo de 
serviços essenciais 
são problemas

A discussão sobre a pri-
vatização dos Correios vem 
crescendo nos últimos me-
ses com a intenção do Go-
verno Federal de vender a 
empresa, reforçada pela in-
formação do Ministério das 
Comunicações de que gru-
pos como Magazine Luiza, 
DHL e Fedex estão interes-
sados na aquisição. Além 
disso, as queixas aumenta-
ram consideravelmente: de 
acordo com o Procon-SP, 
as reclamações contra os 
serviços de entrega aumen-
taram 400% na pandemia. 
A proposta é levantar re-
cursos para a União, mas 
a venda de uma companhia 
estatal como essa não é tão 
simples assim.

Na opinião de Claudio 
Serpe, advogado pós-gra-
duado em Direito Empresa-
rial pela FGV e especialista 
em Recuperação Judicial, a 
privatização dos Correios 
demandará um estudo am-
plo e com muito debate 
antes de ser colocada em 
prática.

“Não é uma tarefa fácil 
porque os Correios detêm 
serviços essencialmente pes-
soais, que não poderiam se 
limitar a atender capitais e 
grandes centros urbanos.

Ainda é uma grande in-
cógnita. E antes de qual-
quer processo de priva-
tização, para que ocorra 
uma alienação à iniciativa 
privada nacional ou es-
trangeira, a Constituição 
Federal teria que ser alte-
rada em seu Artigo 21, In-
ciso X, porque os serviços 
postais são monopólio do 
Governo Federal, ainda 
que o perfil da companhia 
tenha mudado muito nos 
últimos 20 anos, atual-
mente muito mais voltada 
aos serviços de e-com-
merce”, explica.

Além da questão legal e 
constitucional, o processo 
é demorado porque as ofer-
tas serão cotadas em bolsa 
e as empresas interessadas 
deverão estar com capital 
legalizado dentro do país. 
“Tivemos diversas empresas 
que foram privatizadas, nas 
quais companhias estrangei-
ras acabaram comprando, 
como as de telefonia, tra-
zendo ampliação de ofertas 
e incremento de tecnologia”, 
ressalta Alessandro Azzo-
ni, advogado, professor e 
economista.

Seja qual for o cenário, 
fato é que os Correios pre-
cisam de atualização para 
atender à demanda cada vez 
maior dos consumidores por 
uma logística de qualidade. 
Para permanecer como es-
tatal e retornar à antiga efi-
ciência e competitividade, 
acredita Claudio Serpe, os 
Correios teriam que passar 
por uma grande reformula-
ção econômica e adminis-
trativa. “É preciso mesclar 
a utilização de novas téc-
nicas extraídas de modelos 

da iniciativa privada, assim 
como uma adequação às 
novas tecnologias, passan-
do provavelmente por uma 
readequação dos preços, 
o que resultaria no fecha-
mento de algumas agências 
deficitárias instaladas em 
pequenos municípios, o que 
poderia causar prejuízo aos 
cidadãos destas cidades”. 
Segundo Alessandro Azzoni, 
a privatização não é neces-
sariamente o caminho mais 
correto para resolver todos 
os problemas, mas acaba 
sendo uma opção. “Devido 
à deficiência da máquina 
pública, é preciso reformu-
lar essa empresa para que 
se torne mais competitiva, 
tirando-a do poder estatal”, 
ressalta. 

O grande problema, de 
acordo com o professor, é 
que quando se tenta a priva-
tização de empresas desse 
tipo, elas acabam retornando 
ao poder público porque o 
setor privado não se interes-
sa em atender determinadas 
demandas não lucrativas, 
como atender comunidades 
isoladas e prestar serviços 
que só os Correios fazem, 
como a entrega de medica-
mentos.

“Após a venda, a con-
troladora pensa muito em 
gastos e uma das medidas 
mais comuns é o fecha-
mento de pontos de aten-
dimento em locais mais 
longínquos por causa do 
custo do frete, o que cau-
saria, muito provavel-
mente, um desabasteci-
mento de informações e 
serviços nessas regiões. 
Nesse sentido, vejo que 
a privatização dos Cor-

reios pode se encaminhar 
de uma forma equivoca-
da. Acredito que um dos 
caminhos é aumentar o 
leque de serviços, como 
ocorre na Europa, em que 
o Correio é um posto ban-
cário”, sugere Azzoni. 

Internet

Entre os fatores que im-
pactaram na evolução da 
empresa, que viveu seu 
auge de eficiência e quali-
dade entre os anos 70 e 90, 
está o avanço da internet 
na vida das pessoas que, 
aos poucos, substituiu an-
tigos hábitos. “De 1995 
para cá, tivemos a inser-
ção da internet, que tomou 
proporções muito grandes 
na sociedade: a postagem 
de cartas foi substituída 
por e-mail e, depois, com 
o advento dos smartpho-
nes, praticamente toda a 
troca de mensagens se dá 
por esse novo meio com 
os mais diversos aplica-
tivos e recursos até para 
envio de documentos. Si-
multaneamente, os Cor-
reios migraram gradativa-
mente para o e-commerce, 
mas com a concorrência 
de empresas internacio-
nais”, lembra Azzoni. 
 
Gestão dos trabalhadores

Um dos fatores de maior 
impacto numa eventual 
venda da estatal é a ges-
tão dos trabalhadores da 
companhia. Para Azzoni, 
as regras para evitar uma 
demissão em massa depen-
derão do acordo que será 
celebrado. 

Bradesco faz  
acordo inédito 
com funcionários
Adoção de 
trabalho em casa 
na média de uma 
semana por mês

A crise provocada pela 
pandemia do coronavírus 
está obrigando grandes em-
presas a rever conceitos e en-
contrar soluções para reduzir 
gastos. O segundo maior 
banco privado do país, o 
Bradesco, está reconfiguran-
do sua maneira de trabalhar.

O banco chegou a um 
acordo com seus funcioná-
rios para adotar permanente-
mente o trabalho remoto. A 
informação foi transmitida 
nesta sexta-feira à Reuters 
por um funcionário da área 
de recursos humanos da ins-
tituição. 

Em agosto, o presiden-
te do Bradesco, Octavio 
de Lazari Junior, declarou 
que o banco planeja ter 
funcionários trabalhan-
do em casa uma média de 
uma semana por mês per-
manentemente. Com isso, 
o banco poderá economi-
zar no aluguel e vender 
alguns imóveis. 

O acordo, apoiado pelo 
sindicato dos bancários, pre-
vê que as pessoas possam ser 
alocadas para trabalhar de 
casa por quantos dias cada 
trabalhador e o Bradesco 
concordarem.

O Bradesco tem cerca de 
97 mil funcionários. Atual-
mente, 94% da sua equipe 
administrativa e metade da-
queles alocados em agências 
estão trabalhando de casa. 

O Bradesco é o primeiro 
banco brasileiro de grande 
porte a chegar a esse tipo de 
acordo com os funcionários, 
em um movimento que ilus-
tra como a pandemia pode 
mudar profundamente as re-
lações de trabalho. 

O banco vai oferecer uma 
ajuda de custo anual de cer-
ca de 1.000 reais para cobrir 
as contas de consumo dos 
funcionários, como energia 
e internet, para aqueles que 
trabalharam mais de 50% 
da jornada remotamente. 
Também poderá fornecer ca-
deiras. Além da redução de 
custos, o banco planeja uti-
lizar o trabalho remoto para 
atrair pessoas que estejam 
distantes dos escritórios do 
Bradesco, disse o diretor de 
recursos humanos Juliano 
Marcílio.
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