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RJ pode perder 25% da receita
líquida com mudança nos royalties

Divulgação Petrobras

Grupo vai ao STF
pedir postergação
de julgamento
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) mobilizou governo, deputados estaduais
e federais, prefeitos e a sociedade
civil organizada para ir à Brasília
na próxima semana pedir a retirada da pauta do Supremo Tribunal
Federal (STF) da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 4917)
do Estado do Rio que questiona as
novas regras para a redistribuição
dos royalties de petróleo entre estados e municípios - o julgamento
da ação está marcado para o dia 3
de dezembro.
Na reunião virtual do Fórum
Rio de Desenvolvimento, realizada nesta segunda-feira, o presidente da Alerj, deputado André
Ceciliano (PT), destacou a importância dessa união de forças
para resolver o problema. A saída é modificar a lei que retirou
os royalties do estado, onde são
prospectados 80% da produção do
petróleo. “O Rio não pode abrir
mão dessa receita”, disse.
O governador em exercício,
Cláudio Castro, disse que em 2017,
o Estado do Rio repassou R$ 170

bilhões em impostos arrecadados
para a União repartir com os outros estados e só recebeu de volta
R$ 20 bilhões. “O estado manda de
lucro líquido para a União cerca de
R$ 150 bilhões por ano. Durante
o Regime de Recuperação Fiscal,
o Rio enviou R$ 450 bilhões, o
que pagaria toda nossa dívida por
três vezes. Hoje, a situação fiscal
do Rio é delicada também porque
manda muita riqueza para a União
dividir para o país inteiro”, ressaltou. O Rio de Janeiro produz cerca

Luís Arce vence eleição
presidencial na Bolívia
O candidato do Movimento
para o Socialismo (MAS), Luis
Arce, disse nesta segunda-feira
que a Bolívia “voltou à democracia”, depois de uma pesquisa de
boca de urna sua vitória nas eleições para a Presidência da República em primeiro turno turno.A
empresa de pesquisas Ciesmori, que fez uma projeção para as
redes de televisão Unitel e Bolivision, dá 52,4% dos votos ao
candidato presidencial do MAS.
Em segundo lugar aparece Carlos
Mesa, da Comunidade Cidadã,
com 31,5%.
Os resultados dessa pesquisa diferem daquelas feitas antes
de domingo, que apontavam segundo turno entre Arce e Mesa. O
MAS deverá ter maioria no Senado e na Câmara dos Deputados.
A presidente em exercício da Bolívia, Jeanine Áñez, afirmou no
Twitter que, com base nos dados
disponíveis, Arce e Choquehuanca venceram as eleições. “Para-

benizo os vencedores e peço-lhes
que governem tendo a Bolívia e a
democracia em mente”, escreveu
Jeanine.
O eleito foi parabenizado
pelos presidentes da Argentina,
Alberto Fernandez, da Venezuela, Nicolás Maduro e o ex-presidente Lula. O tribunal eleitoral, o
governo interino da Bolívia e as
missões internacionais de observadores pediram calma enquanto
se aguarda o resultado oficial,
que pode levar vários dias. A Bolívia realizou eleições nesse domingo para eleger presidente,
vice, deputados e senadores para
os próximos cinco anos.
Pela primeira vez desde 1989,
Morales não participou do processo eleitoral na Bolívia. O ex-presidente vive na Argentina
desde que renunciou à Presidência em novembro de 2019, depois
de denunciar a existência de um
golpe de Estado e usurpação de
poder.

Crise afasta 608 mil alunos
de faculdades privadas
Impulsionadas pelo aumento no
número de desempregados, pela redução da renda dos trabalhadores e
pelas incertezas sobre o retorno das
aulas presenciais em meio à pandemia do novo coronavírus, as taxas de evasão e inadimplência dos
alunos no ensino superior privado

cresceram, respectivamente, 10,1%
e 11%. No primeiro semestre de
2020, 608 mil alunos desistiram
ou trancaram matrícula em instituições privadas de ensino superior,
83 mil a mais que no mesmo período de 2019.
Página 3

de 80% do petróleo e 65% do gás
natural, só 20% da cadeia do setor
está no estado.
Segundo o deputado estadual
Luiz Paulo (sem partido), se for
mantida no julgamento da Adin a
distribuição prevista na lei sobre os
royalties aprovada pelo Congresso
Nacional, o estado do Rio poderá
perder algo como 25% da sua receita corrente líquida, e os municípios,
40%. “Quebra todo mundo. Acaba
o Regime de Recuperação Fiscal”,
afirmou o deputado, durante o de-

bate promovido nesta segunda-feira pela Alerj.
Luiz Paulo disse que, além de
sofrer outros impactos, o estado
ficaria sem recursos para bancar a
saúde, a educação e o sistema previdenciário, uma vez que 83% dos
recursos dos royalties são aplicados no pagamento de pensionistas
e aposentados do RioPrevidência.
“O que se está discutindo aqui é se
o estado continua com vida ativa,
ofertando alguma política pública,
ou acaba de vez.”

Serviços
terceirizados e
horas extras lideram
ações no TST
O Tribunal Superior do Trabalho
recebeu 313,83 mil processos de
janeiro a setembro, 19,3% a mais
do que em igual período de 2019.
As ações julgadas somaram 251,84
mil, crescimento de 8%. Os dados
são da edição mais recente do Relatório de Movimentação Processual,
divulgado pelo TST.
Do total recebido, 276,68 mil
são casos novos. Há ainda 36,59
mil recursos internos e 560 retornos
para nova decisão. Dos julgados, a
maioria (152,57 mil) foi em decisões monocráticas (individuais). Os
demais 98,91mil, em sessões.
TST recebeu 313 mil processos
até setembro
Os principais temas dos processos
são horas extras (35,29 mil) e tomador de serviços/terceirização (29,93
mil). Trabalhadores revelam também
preocupação com a obrigatoriedade
da carteira digital. Mesmo com as
dificuldades de acesso à internet, em
2021 só terá validade a Carteira de
Trabalho Digital. Página 3
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Desigualdade e dívida
ameaçam economia mundial
“Os governos devem considerar
aumentar impostos progressivos
sobre indivíduos mais afluentes e
aqueles relativamente menos afetados pela crise. Incluindo aumento
de taxas para faixas de renda mais
altas, propriedades de luxo, ganhos
de capital e fortunas. Bem como
mudanças na tributação corporativa
para garantir que empresas paguem
impostos proporcionais.” A recomendação não é de um economista
do campo progressista. É do Fundo
Monetário Internacional (FMI), a
respeito da crise da economia mundial, no relatório World Economic
Outlook, da semana passada, em
que a Europa assiste à reincidência
da pandemia.
O organismo multilateral diz
mais. “As perdas persistentes de
produção implicam um grande revés para os padrões de vida, em
relação ao que era esperado antes
da pandemia (em termos de desempenho da economia). Não apenas a
incidência de casos de pobreza extrema aumentou pela primeira vez
em mais de duas décadas, mas a desigualdade deve crescer, porque a
crise afetou desproporcionalmente
mulheres, trabalhadores informais
e aqueles com baixo nível de escolaridade”, diz o FMI.
Segundo o relatório, as medidas
de combate à covid-19, em termos
fiscais, chegavam a US$ 11,7 trilhões (R$ 65 trilhões) no planeta,
até 11 de setembro. Esse volume
estaria equivalente a 12% do PIB
global. No caso da economia brasileira, o fundo estima que a dívida

bruta deve superar 100% do PIB
ainda em 2020, ainda nem sequer
superada a pandemia. Não só o
FMI, mas o Banco Mundial e o
G20 alertaram para o endividamento crescente de países emergentes.
E também para a “desigualdade terrível” que a pandemia de coronavírus pode fomentar.
Para o economista Guilherme
Mello, da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), o mundo não
virou de ponta cabeça. Mas, como
ele observa, há um movimento de
representantes dos países desenvolvidos no sentido de propor medidas
de “legitimação do sistema”, diante da ameaça da crise. Além disso,
acrescenta Guilherme Mello, o sistema patina. O crescimento é baixo,
e tem ainda a transição de hegemonia dos Estados Unidos para a China, com sua economia centralizada.
Para o analista, o Ocidente “está
perdendo a batalha contra outro
modelo de sociedade, o asiático”.
Nesse contexto, cabeças influentes, como o economista Paul
Krugman, vêm defendendo ideias
progressistas. “Estou disposto a
pagar mais impostos para ter uma
sociedade mais saudável”, disse o
norte-americano em entrevista ao
El País em janeiro. Seja como for, o
ministro da Economia, Paulo Guedes, segue firme com sua agenda.
O professor da Unicamp classifica
o ministro como uma “caricatura
setentista friedmaniana no debate
(em alusão ao economista Milton
Friedman, teórico do liberalismo)”.
Mais Guedes na página 6
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Silêncio nos estádios e torcida fake
Sons gravados, figuras de papelão, totens,
drive-in com telões nos estacionamentos de
estádios. O repertório de clubes e TVs para
preencher o silêncio nos estádios enquanto as
torcidas não retornam mobiliza recursos, tecnológicos ou não, dotados de alguma capacidade de produção de pertencimento. No entanto, nenhuma das estratégias mobilizadas
até agora deu conta de compensar a ausência
dos torcedores, imposta por uma pandemia,
cujo número de mortos já supera o dobro da
capacidade de público da maioria dos estádios brasileiros. A ineficácia da torcida fake
ajuda, assim, a colocar em relevo a importância do protagonismo dos torcedores para
que o futebol, mais do que um jogo, seja um
espetáculo midiático.
Embora a lembrança de tal protagonismo
possa soar tautológica, a crescente mercantilização do futebol fez com que, antes da
pandemia, o torcedor fosse visto mais como
consumidor do que como um integrante seminal do espetáculo. Tal concepção do futebol como negócio reflete-se na elitização dos
estádios provocada pela inflação do preço
dos ingressos e por normatizações voltadas
para esse novo público.
Esse movimento não se deu sem enfrentar
reações dos excluídos, como mostra a mobilização do antagonismo “raízes” x “nutelas”.
Com forte reverberação nas redes sociais, tal
embate tem tímido acolhimento no jornalismo
esportivo. Esse enfrentamento, porém, não foi,
ainda, capaz de deter uma tendência que se insinua desde os anos 1990, ganhando potência
crescente quando o dinheiro movimentado pelo
futebol gira entre nove e dez dígitos.
A nova trilha sonora dos estádios parece
mirar dois alvos: os jogadores e os torcedores/telespectadores que acompanham o jogo
pela TV. Para isso, o clube mandante tenta reproduzir comportamentos das torcidas, como
sons de vaias, aplausos e outros sinais de

frustração ou inconformismo. Numa tentativa de alcançar maior identificação com o público, a Sky chegou a incluir sons “pescados”
de confrontos com os estádios ainda cheios.
Apesar de haver pouco material empírico sobre a reação dos atletas a esse novo
ambiente, e o tema ser pouco abordado nas
entrevistas com os jogadores à beira do
campo, o efeito parece ser residual. É que
não basta reproduzir o barulho das manifestações da torcida, se as arquibancadas
permanecem vazias. Com isso, a pressão,
real sobre quem está em campo, incluindo
o árbitro e seus auxiliares, vem muito mais
de treinadores e comissões técnicas.
“Jogar sem torcida é uma merda. Para mim,
os torcedores são os reis desse esporte”, assim,
após a derrota para o Bayern de Munique, na
final da Champions League, o meio-campista
espanhol Ander Herrera, do PSG, definiu, seu
sentimento em relação ao Estádio da Luz vazio.
Se os atletas parecem não reagir à torcida fake, o objetivo efetivo da sua existência
pode ser o telespectador em casa. A sonorização busca quebrar ou, ao menos, minimizar a
frieza da partida sem público. Parecendo não
confiar muito nessa estratégia, os locutores
enfatizam o repertório escutado pelo telespectador, no estilo “sobe o som”, para tentar
emocionalizar uma trilha sonora executada
pelos DJs dos estádios.
Uma pista sobre os efeitos dessa estratégia
vem do fato de que a ação – e as operações
– do VAR têm sido muito mais comentadas
do que as trilhas sonoras. A pasteurização
da torcida fake coloca em questão até uma
das principais questões consideradas dadas
no universo do futebol: a relevância do fator casa. De fato, sem torcedores no estádio,
qual seria, então, a vantagem, no campo, para
o time mandante? A pergunta abstrai a influência do deslocamento e do melhor conhecimento do gramado. O primeiro pode ser mi-

norado com fretamento de aviões, enquanto,
no caso do segundo, embora o treinamento
no palco da partida seja, em geral, exclusividade do mandante, os estádios já são velhos
conhecidos da maioria dos jogadores que se
enfrentam, principalmente, num futebol marcado por tantos rodízios de elencos.
A ausência de vantagem dentro do campo para o mandante confirma, assim, que o
grande fator de desequilíbrio vem das arquibancadas. Mais do que da presença, sua
origem é o comportamento dos presentes
ao estádio e/ou arena, sãos suas performances territoriais e ações de pertencimento, o
que estabelece distinções funcionais entre
plateia e torcida. A primeira comporta-se
como agente passivo que, com exceções
quase protocolares, como comemorar os
gols das suas equipes, limita-se a assistir
à partida, com escassa interferência no que
se passa no gramado.
Nesse sentido, é particularmente emblemática a imagem – capaz de causar estranhamento até entre os narradores das TVs que
monopolizam os direitos de transmissão – de
sujeitos que optam pelos selfies em vez de se
concentrarem em lances decisivos das partidas, como a cobrança de um pênalti.
Já a torcida tem papel ativo, gritando, empurrando o time, tentando desestabilizar o adversário e até, em momentos de maior irritação, vaiando o próprio time, o que, também,
é uma forma de influenciar a partida dentro
de campo. Em vez de selfies na hora do pênalti, os torcedores abraçam uns aos outros,
fazem correntes, recorrem a superstições e
sinais religiosos, vaiam, aplaudem, gritam o
nome do goleiro da equipe, incentivam os batedores. Fazem, enfim, parte fundamental da
coreografia do espetáculo.
Dessa forma, tem-se uma contradição significativa: a ausência, compulsória, de torcida provocada pela pandemia teve um mérito

dos nacionalistas nas
próximas eleições, trazendo um total revisionismo e outros sonhos
desejosos.

O liberalismo
econômico não
resolveu e nunca
irá resolver o
problema social
Pergunto: quem irá fazer a conscientização dos
despolitizados? A mídia
aberta não fará. Quem
irá pegar em armas para
forçar decisões que beneficiem a sociedade? As
Forças Armadas não irão,
e não é recomendável que
o povo as pegue. Quem
irá politicamente tentar
libertar nosso povo desta
submissão prejudicial? O
Congresso e o Executivo
não irão. Como a sociedade poderá se sublevar
da dominação existente?
Não vejo como.
A grande esperança
é porque o liberalismo
econômico não resolveu e
nunca irá resolver o problema social. Pelo contrário, irá sempre agravá-lo.

Também o modelo imperialista traz perdas visíveis para todos os brasileiros.
Nesta hora, vem à
lembrança o provérbio: “Não há bem que
sempre dure e um mal
que nunca se acabe”.
Mais um pensamento
desejoso que nos enche
de esperança, aquela
maldade que não saiu
da Caixa de Pandora
só para parecer para a
humanidade que se trata de uma bondade.
Segundo Dante, no
portal de entrada do Inferno, há um alerta para
que toda esperança seja
ali abandonada. Daí, os
seres humanos criam esperanças, mesmo que falsas, para não viverem no
Inferno.
Nego-me a listar as
desgraças iminentes, que
hoje não são poucas, assim como as respectivas
esperanças, até porque
não costumo aderir a
uma luta só se a possibilidade de vencer for grande. Sugiro lutarem pela
humanidade.

q

O Estado do Rio de Janeiro possui dezenas
de órgãos e entidades que compõem a administração direta e indireta. Diante disso, posso
afirmar, sem sombra de dúvidas, que é humanamente impossível que o cidadão conheça
as atribuições de todos os órgãos, secretarias,
delegacias, tribunais, casas legislativas, autarquias, fundações, agências reguladoras,
associações públicas, entre tantas outras.
Em 2017, o então presidente da República, Michel Temer, sancionou a Lei 13.460. O
dispositivo, que versa sobre a participação,
proteção e defesa dos direitos do usuário dos
serviços públicos e da administração pública,
garante ao cidadão que todas as unidades de
atuação da administração direta e indireta da
União, estados e municípios criem uma Carta
de Serviços ao Cidadão. E o que vem a ser
este documento?
A Carta de Serviços ao Cidadão é, em palavras simples e diretas, um arquivo que explica de forma clara e objetiva como se dá
o funcionamento de um órgão ou entidade.
Lá, o cidadão encontrará desde informações
básicas como endereço e horário de funcionamento das unidades de atuação, passando
por valor de taxas e tarifas cobradas pela
prestação dos serviços, até esclarecimentos
mais detalhados, como as atividades de cada
diretoria ou repartição.
Utilizando uma linguagem extremamente
popular, é como se fosse um manual de funcionamento que você lê ao comprar um novo
eletrodoméstico, para que possa extrair dele
toda a sua potencialidade.
A partir de uma Carta de Serviços, você
conhece de fato como funciona uma entidade
ou órgão. E, como sabemos, conhecimento é
poder. A partir dele, o cidadão fortalece a sua
capacidade de cobrança sobre o que lhe é de
direito.
Na maleta de ferramentas de transparência

Paulo Metri

Conselheiro do Clube de
Engenharia.

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

q

Sérgio Souto

Professor-adjunto da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj).

O Estado tem o dever de ser
transparente. É preciso mostrar a cara

Sobre a esperança
Sinto-me acabrunhado, acuado e com medo
aterrorizante por causa
de dois vírus, um conhecido por todos e outro
difícil de ser identificado, mas igualmente letal.
Trata-se do vírus da intolerância, da brutalidade e
da incivilidade.
Oito refinarias da Petrobras serão privatizadas, sem discussão, com a
rispidez da comunicação
da atual estatal, sem licitação e com a autorização complacente do STF,
restando somente a nós o
apelo para a dificílima interferência da providência divina. Estamos na
fase mais brutal do capitalismo a serviço de outra
nação, o imperialismo. As
perdas do povo brasileiro
são enormes.
Não há, no Brasil de
hoje, o equilíbrio entre
os poderes. O sistema de
freios e contrapesos foi
abandonado. Todos os
três poderes são servos do
imperialismo. Se a mídia
for considerada o quarto
poder, ela também é fiel
ao império.
Temos pessoas bem
intencionadas,
que
acreditam em referendo revogatório, vitória

não imaginado quando a proibição foi adotada. Ao reafirmar que recursos tecnológicos,
por mais criativos e/os elaborados que sejam,
não dão conta de substituir torcedores de carne osso e sensações à flor da pele, o vazio
das arquibancadas também serve de denúncia
sobre as consequências da interdição – esta
planejada – dos torcedores.
Afastados dos estádios pelos preços inflacionados dos ingressos, eles foram substituídos
por plateias sujeitas a normatizações do futebol
hipermercalizado. No entanto, embora estas
sejam o público visado pelos novos donos do
futebol, estes não conseguiram lograr substituir
a emoção produzida pelas torcidas.
Resulta dessas contradições que, assim
como não existe futebol sem grandes jogadores, não existe futebol sem torcida. Pode
parecer banal, mas não é pouca coisa que
até aqueles que mais se empenharam pela
elitização do futebol deem-se conta de que,
se pretendem que o futebol não seja mero
esporte, mas um espetáculo memorável,
não há como que isso se concretize sem a
presença do torcedor nos estádios.
Fora disso, teremos apenas uma partida de
futebol, que poderá ser mal ou bem jogada,
mas terá narrativas, apropriações e produções de sentidos bem distintas daquelas que
se inscreveram nas memórias de dezenas de
milhões de pessoas e tornaram o futebol o
esporte que mais atrai fãs em todo o mundo. Quando a torcida for, enfim, autorizada
a ocupar as arquibancadas, parcialmente ou
sem restrições, se poderá ver se a temporada
compulsória de estádios vazios foi capaz de
provocar alguma inflexão, ou freio de arrumação, no processo acelerado de interditar o
futebol aos torcedores não consumidores.

da Fundação Ceperj, a Carta de Serviços é
um dos itens principais. Acreditamos que o
documento reforça a importância que damos
à parceria com o cidadão no aperfeiçoamento
de nossa atuação.
A Ceperj foi a quarta instituição pública
do Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar
sua Carta de Serviços do Cidadão. Saímos na
frente de muitos, mas queremos que todos estejam lado a lado, em prol do cidadão.
A Lei 13.460 também dispõe sobre o
funcionamento das Ouvidorias. O cidadão
pode e deve participar da administração
pública enviando dúvidas e questionamentos, além de cooperar com sugestões. Ele
pode e deve também cobrar retorno dessas
manifestações.
Muitos talvez não acreditem no papel das
ouvidorias, e achem que elas são apenas mais
um dos aparatos públicos que não funcionam.
Não podemos culpar quem pensa assim, pois
sabemos que a administração pública muitas
vezes esteve em dívida com o cidadão.
No entanto, é preciso ressaltar que as ouvidorias são obrigadas, pela lei, a receber,
analisar e responder, através de mecanismos
proativos e reativos, as manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos.
A partir da consolidação destas informações, elas também devem elaborar, todos os
anos, um relatório de gestão. Este relatório
tem o dever de apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos.
Deve, ainda, apontar as providências adotadas pela administração pública nas soluções
apresentadas e disponibilizar tudo isso para o
cidadão na internet.
O Estado tem o dever de ser transparente
com o cidadão. É preciso mostrar a cara.

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280
Telefone: (21) 3849-6444
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Gabriel Lopes

Presidente da Fundação Ceperj.
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Universidade: dificuldades
para pagar e entrar
As fake news das
pesquisas eleitorais
O resultado das eleições na Bolívia (ainda que o
oficial demore) é mais uma prova, se preciso for, de
como as pesquisas eleitorais se distanciaram de uma
ferramenta para acompanhar as opiniões e viraram um
mecanismo de apoio a candidaturas queridas pelo establishment.
Dois dias antes da ida às urnas, uma agência de
notícias (fake news?) internacional divulgou pesquisa
em que o candidato Luis Arce, do partido de Evo Morales, aparecia à frente de Carlos Mesa por apenas 6
pontos. Mesmo as mais favoráveis ao virtual presidente
indicavam uma diferença de 10 a 12 pontos, e nunca
Arce aparecia com mais de 50% dos votos. A realidade
mostrou que não só a maioria absoluta foi alcançada,
como a distância para o segundo colocado deve ficar na
casa dos 20 pontos.
Passadas as eleições, virão as explicações de praxe:
uma “virada” do eleitorado na última hora, dificuldade
de se medir a opinião do homem do campo e (esta é
nova) pesquisas feitas por telefone por causa da pandemia. Falar em mudança repentina da opinião do
eleitor em favor de um partido que governou o país por
mais de 13 anos – e de lá só saiu através de golpe – soa
como piada.
As companhias de pesquisa – que preferem ser chamadas de institutos – perderam sua capacidade de refletir a
realidade a partir do momento em que se sujeitaram ao
jogo político. Forçar a opinião do eleitor indeciso com o
“em quem você votaria se as eleições fossem hoje” ajuda
a manipular a disputa em favor dos mais conhecidos e
badalados. O caso se torna pior com empresas de pesquisa
ligadas veladamente a partidos ou abertamente a instituições financeiras. Há exceções, claro, mas mesmo essas
se distanciaram do eleitor, sem conseguir acompanhar as
mudanças provocadas pela internet.
De resto, fica comprovado o golpe na Bolívia e o apoio
popular a Evo e seu grupo. Tentar dizer agora, como fazem alguns veículos de comunicação, que Arce é diferente
de Evo é patético.

Contra enchentes
A Araguaia Empreendimentos está colocando manilhas
em comunidade em Vargem Grande, Zona Oeste da cidade
do Rio de Janeiro. No local está sendo construído um condomínio de galpões. A obra é para promover a passagem
correta de água pluvial de todo loteamento. Uma maneira
de ajudar várias famílias que, frequentemente, sofrem com
enchentes provocadas por chuvas.

Brasil
A aeronave C-390, da Embraer, ganhou 2 prêmios
da revista Aviation Week. Como disse, em artigo, Josué
Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar, o sucesso da Embraer é a prova de que o Brasil pode
voltar a ter posição de destaque no ranking global da indústria.

Rápidas
“Prorrogação de suspensão e redução e os impactos no
13ºsalário e nas férias dos empregados domésticos” será
tema da live que o especialista Mario Avelino, presidente
do Instituto Doméstica Legal, realizará nesta quarta feira,
às 19h, no canal youtube.com/user/domesticalegal *** A
Convergência pelo Brasil e a ICC Brasil lançam a série
de webinários “Agenda Prática para a Retomada Verde”,
nesta terça, 9h. O primeiro terá como tema “Precificação
de carbono: Oportunidades e riscos para o Brasil em uma
economia de baixo carbono”, com a participação do exministro da Fazenda e signatário da Convergência pelo
Brasil Joaquim Levy. Transmissão em youtube.com/wat
ch?v=IaNHp2TQEI8&feature=youtu.be *** Nesta terça,
às 8h, o advogado Cristóvão Macedo Soares, sócio do
Bosisio Advogados, participa da live “Delivery”, para
tratar dos aspectos jurídicos envolvendo a relação entre
empresas e entregadores. Em instagram.com/genepme
*** Nesta terça, às 19h, o Fórum 3C, que reúne mais
de 20 empresas de contabilidade pelo país, realiza live
com a conselheira Ana Carolina, da Ferconti, e diretora
Elisângela Castelo, da Innove. O tema será “Como a excelência no atendimento ao seu cliente pode tornar seu
negócio contábil mais lucrativo”. O acesso será através
do link bit.ly/2SiGOPt *** Até novembro, Hotéis Rio,
Abrasce, Asserj, Ademi e o Sinduscon-Rio realizarão encontros virtuais com os quatro candidatos à Prefeitura do
Rio de Janeiro mais bem posicionados na pesquisa do
DataFolha. O primeiro encontro será com Martha Rocha
nesta terça-feira, seguido de Eduardo Paes (27), Benedita
da Silva (3/11) e Marcelo Crivella (10/11). A transmissão
será através do Facebook do Hotéis Rio e do canal da Asserj no YouTube.

Desemprego,
redução da renda
dos trabalhadores
e difícil acesso ao
crédito estudantil
O número de alunos de
graduação com mensalidades em atraso subiu no primeiro semestre de 2020 no
país. Estudo realizado pelo
Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo
(Semesp), mostra que a taxa
de inadimplência no ensino
superior brasileiro privado
ficou em 11% no período,
valor 29,9% maior que nos
mesmos meses do ano passado. Apesar da inadimplência
ser maior em cursos de educação a distância (EaD), as
mensalidades em atraso nos
cursos presenciais apresentaram maior aumento nesse
período, em torno de 33,1%.
A situação também ficou
complicada para aqueles que

sonham com formação superior. A taxa de novos alunos
ingressando nas universidades privadas no segundo
semestre caiu 19,8%, sendo uma redução de 38,2%
para cursos presenciais e de
13,2% para cursos EaD. O
impacto foi maior para as
pequenas e médias instituições de ensino superior, com
queda de 35,4%.
Segundo dados da 4ª
edição da Pesquisa sobre o
Cenário Econômico Atual
das Instituições de Ensino
Privadas, a inadimplência
com os estabelecimentos
de grande porte, acima de
7 mil alunos e 32,6% da
pesquisa, ficou em 11,8%,
enquanto as instituições de
pequeno ou médio porte com 7 mil alunos, 67,4%
da pesquisa - atingiram
10,6% no mesmo período.
O levantamento, sem caráter científico, foi realizado
com base em uma amostra
de 53 instituições de ensino
superior do país.
Pandemia
A inadimplência se deve
aos efeitos causados pela
pandemia de Covid-19 no

cenário político-econômico
brasileiro, segundo o Semesp, como o crescimento
do número de desempregados, redução da renda dos
trabalhadores, dificuldades
de acesso ao crédito estudantil, além das incertezas sobre
o retorno das aulas presenciais. “Os impactos econômicos e sociais provocados
pela pandemia de covid-19
ainda estão sendo sentidos
pelas diversas instituições de
ensino superior privadas no
Brasil.”
No Estado de São Paulo,
a taxa de inadimplência no
ensino superior privado ficou
em 10,1% no primeiro semestre de 2020, valor 47,7%
maior que no mesmo período
de 2019. Apesar da taxa de
inadimplência ser menor que
no Brasil (11,0%), as mensalidades em atraso no estado
apresentaram maior variação
nesse período (no Brasil o
aumento foi de 29,9%). Na
região metropolitana de São
Paulo, a inadimplência aumentou 43,3%, puxada pelo
atraso do pagamento de cursos presenciais. Já no interior
do estado, a variação chegou
a 51,1% com taxa de 9,9%.
Segundo o Semesp, a taxa

de desistência temporária ou
definitiva nos cursos de ensino superior foi de 10,1% no
primeiro semestre, o que corresponde a um aumento de
14,7% na comparação com o
mesmo período do ano passado. As maiores taxas foram
sentidas nos cursos de ensino
a distância (EaD), mas a variação foi maior para os cursos presenciais.
No Estado de São Paulo,
a taxa de evasão no ensino
superior privado ficou em
11,2% no semestre, valor
18,7% maior que no mesmo
período de 2019. Em 2020,
a taxa ficou maior entre os
cursos EaD (18,1%). A variação na taxa de evasão foi
maior no interior (aumento
de 24,9%), onde a evasão
ficou em 11,8%.
No Estado de São Paulo,
o número de novos alunos
registrados no segundo semestre de 2020 foi menor
que em 2019, apresentando
uma queda de 18,1%, puxada pelo ensino presencial
(queda de 31,2%). A maior
queda foi sentida na região
metropolitana de São Paulo,
que apresentou um número
de ingressos 18,6% menor
agora no segundo semestre.

Carteira de Trabalho Digital será obrigatória em 2021
Apesar de 47 milhões de
brasileiros não terem acesso
à internet, com a justificativa
de modernizar a máquina pública governos antitrabalhadores, como o de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro
(ex-PLS) - este último responsável pelo fim do Ministério do Trabalho -, ignoram
a desigualdade e substituem o

atendimento presencial pelo
remoto em agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a carteira profissional azul de papel pela
Carteira de Trabalho Digital,
prejudicando milhões de trabalhadores e trabalhadoras.
Atualmente, os dois tipos
de carteira (física, que deixou
de ser produzida pelo governo

federal em 2019, e a digital)
têm sido utilizadas porque é
preciso que todas as empresas,
inclusive patrões de trabalhadores domésticos, tenham feito
inscrição no eSocial, prazo que
termina no próximo ano. A partir de 2021 somente a carteira
digital será aceita. A vantagem
é que a desde que a carteira digital passou a vigorar, as empre-

sas são obrigadas a informar os
dados do documento no site do
antigo Ministério do Trabalho
(MTE) para que o trabalhador
tenha acesso às suas informações profissionais, bem como
verificar depósitos do Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e as contribuições ao Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS).

Comércio exterior poderá registrar recuo em 2020
Numa corrente de comércio de US$ 6,266 bilhões,
a balança comercial brasileira registrou superávit de
apenas US$ 682 milhões na
terceira semana de outubro
de 2020, com quatro dias
úteis. Foi resultado de exportações no valor de US$
3,474 bilhões e importa-

ções de US$ 2,792 bilhões,
segundo dados divulgados
nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério
da Economia.
No ano, as exportações
totalizam US$ 166,285 bilhões e as importações, US$
120,833 bilhões, com saldo

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei nº
6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A.
(“Companhia”), a participar da AGE a ser realizada no dia 3/11/2020, às 10h,
por via digital, considerando-se realizada na sede da Companhia, localizada
na Av. General Justo, 365, salas 602 e 601/parte – Centro, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, viabilizados a participação e voto
das acionistas via teleconferência e aplicativo Microsoft Teams, que permite
a identificação de acionistas, registro de manifestações transmissão de
documentos e apresentações e gravação do conclave em áudio e vídeo, a fim
de deliberar acerca da alteração do endereço da sede da Companhia, bem
como a alteração do Estatuto Social da Companhia que se faça necessária para
refletir a deliberação que é objeto da presente convocação, conforme material
depositado na sede da Companhia e disponibilizado aos acionistas. O acionista
poderá ser representado na AGE por seu representante legal ou por procurador
constituído há menos de um ano, que seja acionista, administrador da companhia
ou advogado. As pessoas que comparecerem à AGE deverão exibir documento
hábil de identidade e documentos comprobatórios dos respectivos poderes
(inclusive poderes para outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro,
19/10/2020. Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8
ATA DA RCA REALIZADA EM 12/08/2020
1. Data, Hora e Local da Reunião: Em decorrência das medidas de prevenção
contra a Covid-19, esta RCA é realizada remotamente, por vídeo conferência,
aos 12/08/2020, às 11h. 2. Convocação: Dispensada tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia.. 3. Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade,
que convidou o Sr. Haroldo Nogueira Solberg para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia:
Deliberar a respeito (i) da aprovação para assinatura do 4º Termo Aditivo ao contrato
de financiamento mediante a abertura de crédito nº 03.2.086.3.1 (“Empréstimo”),
celebrado no dia 28/05/2003 entre o BNDES (“BNDES”), a Sealion do Brasil
Navegação Ltda. (“SEALION”), cuja dívida foi assumida pela OceanPact Serviços
Marítimos S.A. (“OCP SERVIÇOS”); cujo os termos e condições do aditivo segue
anexado à presente Ata que objetiva a suspensão pelo período de 6 meses do
pagamento das parcelas habituais e dos respectivos juros remuneratórios dos
Subcréditos do Empréstimo; (ii) da autorização para os integrantes da Diretoria
da Cia. tomarem todas as providências e celebrarem todos os instrumentos
necessários para a implementação da operação descrita nos item (i) acima.
5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) Aprovar a assinatura do 4º Termo
Aditivo ao contrato de financiamento mediante a abertura de crédito nº 03.2.086.3.1
(“Empréstimo”), celebrado no dia 28/05/2003 entre o BNDES e a SEALION, cuja
dívida foi assumida pela OCP SERVIÇOS, aditivo esse anexado à presente Ataque
pretende a suspensão pelo período de 6 meses o pagamento das parcelas habituais
e dos respectivos juros remuneratórios dos Subcréditos do Empréstimo; (ii)Autorizar
os integrantes da Diretoria da Cia., na forma do Estatuto Social, a tomarem todas e
quaisquer providências e a celebrarem todos e quaisquer instrumentos necessários
para a implementação da operação descrita no item (i) acima, incluindo, mas não
se limitando à negociação e celebração do aditivo e se necessário dos ajustes nos
Instrumentos de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Conta Vinculada, bem
como quaisquer contratos/documentos necessários à formalização da operação
descrita nos item (i) acima; 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme,
foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 12/08/2020. Assinaturas: Mesa: Flavio
Nogueira Pinheiro de Andrade, Presidente; Haroldo Nogueira Solberg, Secretário.
Conselheiros: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de
Andrade e Fernando José de Oliveira Pires dos Santos. Certifico e dou fé que a
presente é cópia fiel e confere com a ata original lavrada no livro próprio da Cia..
Rio de Janeiro, 12/08/2020. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade
- Presidente. Haroldo Nogueira Solberg - Secretário. Jucerja nº 3943650,
em 01/10/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

positivo de US$ 45,452 bilhões e corrente de comércio de US$ 287,118 bilhões.
Faltando praticamente dois
meses para encerrar o atual
exercício, o saldo acumulado até o momento poderá ficar próximo dos US$
46 bilhões registrados em
2019, que foi inferior em

20,5% do ano anterior. No
entanto, os atuais números
acumulados estão longe
dos resultados fechados
no ano passado que foram;
exportações – US$ 224,01
bilhões; importações – US$
174,04 bilhões; e corrente
de comércio US$ 401,34
bilhões.

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91
Edital de 1º e 2º Leilões Extrajudiciais, com o prazo de 10 (dez)
dias e Intimação - Eu, RODRIGO LOPES PORTELLA, Leiloeiro
Público Oficial, comunico a todos os interessados e em especial
aos devedores fiduciantes: PAULO JOSÉ GUEDES PEREIRA e
sua mulher ANA CRISTINA LOPES GUEDES PEREIRA, inscritos
no CPF., respectivamente, sob os nºs.174.727.337-68 e
018.493.604-72; e ROBERTO DO NASCIMENTO MOURÃO, inscrito no CPF. sob o nº 083.768.737-33, que devidamente autorizado por ROYAL TRUST INVESTIMENTOS E SECURITIZAÇÃO DE
CRÉDITOS S.A. (credora fiduciária), inscrita no CNPJ. sob o nº
24.044.662/0001-21, e com fundamento no Art. 27 da Lei nº 9.514/
97, realizarei no dia 27/10/2020, com início às 11:00 horas, em
meu escritório, à Av. Nilo Peçanha nº 12 - Gr. 810 – Castelo – Rio
de Janeiro/RJ., o 1º Leilão Público, por preço não inferior aos
valores abaixo mencionados, ou no dia 11/11/2020, no mesmo
horário e local, o 2º Leilão Público, dos imóveis transcritos no
Cartório do 9º Ofício de Registro de Imóveis/RJ., respectivamente, sob as matrículas nºs. 283450 e 283797, constituídos de: 1)
Apartamento 109 - Bloco 01, do prédio situado na Estrada do Rio
Morto, nº 95 – Vargem Grande/RJ., com direito a uma vaga de
garagem descoberta, situada na área de uso comum e correspondente fração de 0,007220 para o apartamento do terreno designado por lote 2 do PAL. 45688. – Valor: (1º leilão) – R$
344.171,42 (trezentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e
um reais e quarenta e dois centavos); 2) Apartamento 104 - Bloco
12, do prédio situado na Estrada do Rio Morto, nº 95 – Vargem
Grande/RJ., com direito a uma vaga de garagem descoberta, situada na área de uso comum e correspondente fração de
0,007219 para o apartamento do terreno designado por lote 2 do
PAL. 45688. – Valor: (1º leilão) – R$ 455.123,54 (quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e
quatro centavos). – Tudo nos termos dos Contratos de Compra e
Venda com Alienação Fiduciária, firmados, respectivamente em:
12/04/2004 e 11/04/2007; das Intimações feitas através do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos/RJ., aos Devedores
Fiduciantes: Paulo José Guedes Pereira e Ana Cristina Lopes
Guedes Pereira (ref. ao Apto. 109 – Bloco 01), sendo esta na
pessoa de seu esposo Paulo José Guedes Pereira (em Cartório)
- conforme certidões datadas de 17/02/2020; e, das Intimações
feitas através de editais publicados por meio eletrônico, ao Devedor Fiduciante: Roberto do Nascimento Mourão (ref. ao Apto. 104
– Bloco 12), nas datas de: 02/10/19, 03/10/19 e 04/10/19, através
da Central de Serviços Eletrônicos dos Registradores de Imóveis, conforme disposto no Provimento CGJ nº 56/2018, em razão
do mesmo se encontrar em local ignorado, conforme certidão
negativa expedida em 20/08/19 pelo 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos/RJ., averbadas nas referidas matrículas. – Ficam por este edital intimados dos Leilões os devedores acima
mencionados. - Ficam cientes os interessados de que no ato da
arrematação serão efetuados os seguintes pagamentos:
arrematação à vista, acrescida da comissão de 5% ao Leiloeiro,
e das despesas efetuadas com os leilões. Cientes ainda de que
serão de sua responsabilidade as providências necessárias para
promover, a custo próprio, as medidas para reintegração de posse dos imóveis. - A escritura definitiva será realizada no prazo de
10 (dez) dias contados da arrematação, sendo certo que todas as
despesas com cartório, certidões, e tributos, serão arcadas pelo
arrematante. – RJ, 07/10/2020. (as.) Rodrigo Lopes Portella –
Leiloeiro Público.
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Pandemia aumentará em 10,1%
pirataria de bebida destilada

Politicamente correto
está deixando mundo
pateticamente chato
No dia 16 de outubro de 2013, o jornalista Alexandre
Garcia publicou um texto chamado “Quarenta anos”, onde,
partindo de uma alegoria sobre um (talvez) imaginário
amigo Sérgio, comparou com muita criatividade e lucidez
a vida social e política de 2013 com a vida social e política
de 40 anos atrás para perguntar, com um amargo na boca,
que é, ao fim de tudo, a mais pura verdade: “O que deu em
nós, nesses 40 anos, para nos tornarmos tão idiotas, jogando fora a vida como ela é?” E ele mesmo responde: o que
nos tornou mais imbecis do que somos por nascença é a
“ditadura da hipocrisia imbecil do politicamente correto”.
Esse texto (disponível em sonoticias.com.br/alexandre-garcia/quarenta-anos/) ressurgiu na internet e mostra que
continua atual, mesmo sete anos depois de sua publicação.
A turminha do “mimimi”, do “politicamente correto” e do
“meu mundo é perfeitinho” deixou este mundo um lugar
muito chato de viver. Esses “seres” fizeram este mundo
para eles, que são uns chatos. Em público, comportam-se
como se vivessem numa redoma impenetrável, numa bolha
onde o ar é puro, as coisas são puras e todos eles são puríssimos. Nós, os que estamos fora dessa bolha, somos todos
impuros, retrô, homofóbicos, neuróticos, islamofóbicos,
gordofóbicos, babacofóbicos, cheios de defeitos, racistas,
comunistas, ridículos e endemoniados. Precisamos ser exterminados antes que contaminemos o mundinho deles.
Na vida privada, porém, essa gente pura certamente é
igualzinha a nós. Ou quase, porque têm um acréscimo abominável e que nós não temos: são hipócritas.
Se você for seguir a cartilha do politicamente correto
que eles escreveram e atualizam a cada segundo, não sai
nem de casa, o que não chega a ser ruim em tempos de pandemia, mas é péssimo quando as coisas voltarem ao normal, porque essa gente vai criticar a nossa roupa, os nossos
empregos, as nossas ideias, a nossa cultura, o nosso mundo
e o nosso DNA. Como são muitos, e estão em todo lugar, a
vida se tornará insuportável.
No dia 16 deste mês, o professor francês Samuel Paty,
de 47 anos, caminhava tranquilamente pelas ruas da pequena cidade de Conflans-Saint-Honorine, na França, distante
cerca de 50 quilômetros de Paris, depois de dar uma aula
sobre “liberdade de expressão”, quando um jovem de 18
anos de origem chechena, e mais sete ou oito comparsas,
pularam sobre ele e o decapitaram. O professor Samuel
Paty tinha mostrado a seus alunos uma caricatura do profeta Maomé, exatamente como anos atrás o fizera o jornal
Charlie Hebdo, que terminou com a depredação da sua
sede e dezenas de mortos. O professor foi chamado por alguns de racista e islamofóbico e atraiu a ira desses sujeitos
“politicamente corretos”.
No Processo n° 0001007-68.2018.5.17.0011, a 11ª Vara
do Trabalho de Vitória (ES) homologou um acordo entre o
trabalhador e seu ex-patrão. O trabalhador moveu o processo contra a empresa e perdeu a causa, tendo sido condenado
a pagar honorários do advogado. Como não tinha dinheiro,
fez um acordo com a empresa, onde a empresa abriu mão
dos honorários em troca de prestação de serviços, pelo empregado, a uma entidade capixaba de assistência social. O
trabalho será prestado em dois dias por semana, duas horas
por dia, até completar a cota de honorários que teria de
pagar à empresa.
Imediatamente, a turminha do “politicamente correto”
entrou em ação e tanto o juiz que homologou o acordo
quanto a empresa e seus advogados foram esculhambados em diversos artigos de doutrina, chamados de senhores feudais, senhores de escravos modernos, isso e aquilo.
Houve até quem comparasse o acordo, que era da vontade
das partes, com trabalho forçado equivalente a uma pena
criminal, que cerceia a liberdade de ir e vir e fere a dignidade da pessoa humana.
Um desses artigos chega a dizer que “somos um país
construído sobre os corpos indígenas e negros sacrificados
de modo institucional e continuado. É, então, indispensável
acertar contas com o passado, superar nosso ranço escravista.”. Trata-se, obviamente, de um grande exagero e muita
falta de informação. Em suma, um pensamento exclusivista
que se recusa a sair da bolha e discutir os fatos abertamente
com a sociedade “normal”.
Outra empresa que recentemente esteve em apuros por
causa da paranoia da turminha do “politicamente correto”
foi a Magazine Luíza, que abriu vagas apenas para negros
num programa de trainees e foi acusada de promover “racismo reverso”. Desta vez, pelo menos, o Ministério Público do Trabalho, que também integra a turma do politicamente correto, saiu em defesa da empresa e rejeitou pelo
menos 11 denúncias, firmando a posição de que se trata de
“uma ação afirmativa de reparação histórica”.
Até hoje não entendi por que essa turminha ainda não
se voltou contra a lei de cotas para negros e deficientes no
serviço público e em universidades, contra a lei da pessoa
com deficiência nas empresas privadas, contra o Estatuto
do Idoso, contra o Estatuto do Torcedor, contra o bilhete
grátis para trabalhador pobre, contra as vacinas de graça
nos postos de saúde, contra a farmácia popular que não cobra remédio para hipertensão e diabetes, contra as feiras
livres, que pagam menos impostos, contra as igrejas, que
não pagam imposto nenhum, com a preferência dos idosos
em filas e atendimentos bancários e em serviços públicos,
contra a meia entrada em cinemas e teatros, contra a isenção de pagamentos em parques públicos para maiores de
65 anos, etc.
Enfim. Fui falar de uma coisa e acabei dando mau exemplo. Agora, esses “seres” que habitam esse lugar sagrado
que conhecem como “o meu mundo é perfeitinho” têm assunto à beça com que se divertir durante a pandemia inteira.
Isso, se não aderirem à moda europeia de derrubar estátuas
porque têm alguma ligação com algum fato histórico com
os quais não concordam ou se não decidirem fazer como na
Itália, em que, apesar do ressurgimento brutal da Covid-19,
o pessoal marcou um barulhento encontro em frente à sede
da RAI para protestar contra o que resolveram chamar de
“ditadura sanitária” por causa da obrigação de usar máscaras contra a pandemia.
Se eu amanhecer decapitada no meio da rua, comecem
por essa gente...

A pandemia deve elevar em, aproximadamente,
10,1% a pirataria de bebidas destiladas no Brasil
em comparação com o ano
de 2019. A conclusão é do
estudo “Álcool ilícito na
América Latina – Modelo
de impacto da Covid-19”,
realizado em setembro de
2020 pela consultoria internacional Euromonitor, para
medir a pirataria de bebidas
alcoólicas no período do
coronavírus.
Em termos de volume, serão 130,7 milhões de litros
em álcool puro de bebidas
destiladas piratas. Isso equivale a mais de 320 milhões
de garrafas de um litro de
uma bebida destilada com
teor alcoólico de 40%, circulando no país somente
neste ano. Ou, ainda, equivale a um consumo anual
per capita de 820 mililitros,
em álcool puro, de bebidas
destiladas piratas – o mesmo
que duas garrafas de um litro
de uma bebida destilada com
teor alcoólico de 40%. De
acordo com a consultoria,
houve crescimento em todas
as atividades ilícitas relacionadas às bebidas, sobretudo
o contrabando.
Segundo a pesquisa, o
aumento da desigualdade
devido às implicações econômicas da pandemia afetou o poder de compra dos
consumidores, que, por sua
vez, se tornaram mais suscetíveis aos preços mais baixos
das bebidas piratas, na expectativa de manterem seus
padrões de consumo. Entretanto, lojas de bairro, sites e
até apps de entrega serviram
como vetores para a compra
de bebida ilegal, aponta o estudo.
“A Covid-19 levou mais
consumidores ao mercado
ilícito por meio de novas dinâmicas de compra, aumentando os desafios de controle. As políticas públicas
precisam tornar a atividade
ilícita menos lucrativa e assegurar que os criminosos
sejam punidos”, destaca o
relatório. Nesta nova dinâmica, marcada pela compra
online, o consumidor, sem
uma referência ou contato
com o produto, acaba comparando o preço e não a qualidade, e, muitas vezes, acredita estar comprando uma

bebida legítima.
Vale ressaltar que, em
2015, foram instituídas novas normas tributárias no
Brasil, que alteraram a sistemática de cobrança e estipularam alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) para os destilados
entre 25 e 30%. Essa medida
teve um impacto desastroso
para os destilados, resultando, em alguns casos, em
aumentos de mais de 200%
apenas no valor do IPI pago
por alguns produtos.
Esse movimento gerou
ambiente favorável ao desenvolvimento do mercado
ilegal. “No Brasil, as bebidas ilícitas são hoje até 70%
mais baratas do que as legítimas e não se submetem às
regras trabalhistas, sanitárias
e ambientais.
O mercado ilegal tem impactado duramente o setor
da Cachaça, uma das categorias que mais sofre com
a produção ilegal”, explica
Carlos Lima, diretor executivo do Instituto Brasileiro da
Cachaça (Ibrac). O instituto
estima que o valor perdido
com o mercado ilegal total
de bebidas alcoólicas em
2017 foi de R$ 10 bilhões.
“Todos perdem com o mercado ilegal, o governo, pois
deixa de arrecadar impostos,
a sociedade, pois está sujeita
aos riscos apresentados pela
ilegalidade e a cadeia produtiva legalizada, pois compete
em um ambiente de concorrência desleal.”
A pesquisa Álcool ilícito
no Brasil, também da Euromonitor, divulgada em
dezembro de 2019, com dados referenciais de 2017, já
apresentava a dimensão do
problema – 14,6% do volume de álcool comercializado no país era ilícito e, nos
destilados – sobretaxados
- este percentual subia para
28,8%. Com o avanço da
bebida ilegal durante a pandemia, o mercado de destilados piratas já se descolou
e corresponde atualmente a
37,9% do volume de álcool
destilado comercializado no
Brasil. Em 2017 o governo
já amargava uma perda fiscal de R$5,5 bilhões com os
produtos ilícitos. Ao observar o crescimento acelerado
do mercado ilegal no novo
estudo, o setor teme que esse

número aumente ainda mais
em 2020.
“O que estamos vendo é
uma ‘tempestade perfeita’
para o crime organizado,
com os destilados sobretaxados, a perda de poder
de compra dos consumidores, a proliferação dos
canais de venda e, ainda, o
fechamento de bares e restaurantes durante a pandemia, que são os principais
pontos de venda de bebidas
legítimas”, acrescenta José
Silvino Filho, presidente
do Núcleo pela Responsabilidade no Comércio e
Consumo de Bebidas Alcoólicas no Brasil. “O setor é
sobretaxado e há anos vem
sofrendo. A reforma tributária é uma oportunidade de
equilibrar a carga e combater a criminalidade”.
O setor de bebidas destiladas no Brasil é composto
pelo segmento da cachaça,
que representa mais de 70%
do setor, além de produtores
e distribuidores de outras bebidas como saquê, gin, vodka, tequila e whisky.
Somente no segmento da
cachaça, segundo o Ibrac,
são mais de 1000 produtores
registrados, gerando 600 mil
empregos diretos e indiretos.
Ainda segundo o instituto, essa bebida símbolo do
Brasil hoje é exportada para
mais de 60 países e, apesar
da sua capacidade instalada
de produção de 1,2 bilhão
de litros, foram exportados
apenas 7,26 milhões de litros em 2019, gerando uma
receita de US$ 14,45 milhões. Com a pandemia, o
setor da Cachaça viu as suas
exportações despencarem.
Um comparativo feito pelo
Ibrac indica que nos pri-

meiros nove meses de 2020
as exportações de Cachaça
caíram 33,08% em valor e
20,21% em volume, se comparado com o mesmo período de 2019.
A pesquisa indica ainda
o aumento do contrabando
devido à vigilância falha nas
fronteiras brasileiras, com
novas rotas sendo criadas
do Paraguai em direção ao
Mato Grosso. As apreensões
de produtos contrabandeados dobraram durante a pandemia. Além disso, a presença de bebidas falsificadas
aumentou no interior de São
Paulo, com atuação de pequenas fabriquetas ilegais,
de alcance regional.
Metodologia
A pesquisa buscou avaliar
a performance do mercado
ilegal de bebidas destiladas a
partir dos impactos da pandemia, dentro do contexto
de restrições e regulações
impostas pelos governos de
países da América Latina. O
estudo analisou a situação
do Brasil, Colômbia, México, Panamá, Peru e República Dominicana. Para
isso, a consultoria utilizou
um modelo que cruza dados macroeconômicos com
informações obtidas em entrevistas com pessoas-chave
da indústria, governo, associações comerciais, entre
outros. Para a mensuração
temporal dos impactos da
pandemia, a Euromonitor
considerou, como parâmetro, uma grande onda de
contágio entre o primeiro e o
terceiro trimestre deste ano,
seguida por ondas secundárias mais suaves e regionalizadas.

Produtos infantis somam 10% do
faturamento de itens de farmácia no ano
Além dos cuidados em
relação à pandemia, a saúde das crianças num todo
vem sendo cada vez mais
observada de perto pelos
pais. Prova disso, é o levantamento realizado pelo Farmácias App, aplicativo de
vendas virtuais de itens de
saúde e beleza. Segundo o
estudo, no mês de setembro
os produtos infantis representaram 30,25% de todo o
faturamento da categoria em
2020. O crescimento da categoria que representa 10%
da receita total dos itens de
farmácias no ano.
Dentre os produtos mais
vendidos, os itens mais pro-

curados foram em relação à
alimentação (52,2%) e higiene (39,3%). As fórmulas
infantis - indicados para recém-nascidos e bebês de até
6 meses - foi a categoria com
maior crescimento apresentando 39% do faturamento
total. Além disso, o mês de
setembro foi o que mais teve
vendas desses produtos, representando 34,7% de toda
a receita da subcategoria em
2020 até agora.
Outro destaque, as fraldas
aparecem em segundo lugar
em faturamento com 37% do
total de vendas por unidade
de produtos infantis, a subcategoria teve como pico o

mês de julho, que representou 31% de todo montante.
Por fim, os compostos
lácteos - produtos destinados
à complementação alimentar
para crianças maiores de 1
ano - aparece como o terceiro colocado do ranking
de vendas, somando 11% da
receita de produtos infantis.
Segundo o Farmácias App,
setembro foi o mês com
maior venda dessa categoria
na plataforma, representando 87% do total de vendas
de em 2020 até o momento.
“Quando pensamos na
pandemia, certamente pensamos nos bebês e crianças
que também foram impacta-

dos direta ou indiretamente
pelo isolamento social. O
levantamento traz mais que
número, traz uma realidade, de milhares de brasileiros em suas casas, no home
office ou não, que cuidam
de seus filhos e recorrem a
ferramentas como o Farmácias App para atender suas
necessidades sem que precisem sair de suas casas”,
explica Renata Morais, coordenadora de Marketing do
Farmácias App.
“Os dados refletem um
comportamento mais atencioso em relação a saúde
infantil, com o crescimento
nas vendas mês a mês”.
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Caso Linx segue em aberto

BNDES aprova R$ 21,9 milhões
para a Geo Elétrica Tamboara

Acionistas não
poderão votar na
assembleia que
avaliará compra
feita pela Stone

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) aprovou
financiamento de R$ 21,9
milhões à Geo Elétrica Tamboara para ampliação de projeto inovador de produção de
energia elétrica a partir de
biogás gerado pela vinhaça,
o resíduo industrial gerado
pela produção de etanol.
A tecnologia desenvolvida
pela companhia é pioneira
no uso de resíduos do setor
sucroalcooleiro e pode contribuir para a ampliação da
oferta de energia limpa no
país e diminuição da emissão
de gás carbônico, destacou o
banco de fomento em nota.
O financiamento do BNDES,
correspondente a 73% do investimento total (R$ 30 milhões), ampliará a capacidade
de tratamento da vinhaça em
464%, chegando a 12 milhões
de litros por dia.
A Geo Energética é uma
empresa 100% brasileira que,
após dez anos de pesquisas,
desenvolveu um processo
biotecnológico para a produção de biogás a partir do
reaproveitamento de resíduos da agroindústria. Hoje, a
empresa é líder nacional na
produção de biogás obtido a
partir dos resíduos da indústria sucroalcooleira, com operação em escala industrial no
Paraná.
O biogás produzido pela
GEO pode ser usado na geração de energia elétrica de
fonte renovável ou na produção do Biometano, para
a substituição de óleo diesel.
Com o apoio do BNDES,
a capacidade de geração da
planta da empresa, localizada no município de Tamboara – no noroeste do Paraná
–, será ampliada em 123%,
chegando a 59,85 GWh por
ano em 2022. Desse total,
cerca de 50 GWh serão distribuídos para o sistema interligado de energia, volume
capaz de atender ao consumo
anual de cerca de 25 mil residências, contribuindo para
o incremento da segurança
energética no país a partir de
uma matriz renovável.

Os acionistas fundadores
da Linx - empresa brasileira especialista em tecnologia para o varejo - não poderão votar na assembleia
de investidores da companhia que analisará acordo
para a incorporação dela
pela Stone e a proposta rival apresentada pela Totvs,
marcada para novembro.
Os acionistas estão impedidos, informou a produtora
de software nesta segundafeira.

A proposta de aquisição
feita pela Stone é de R$
6,28 bilhões, mas parece
que a empresa já está revendo para cima esse valor.
Quem detém a participação
na Linx são fundos geridos
pelo Banco Itaú. Em fato
relevante enviado ao mercado, a Linx afirma que a
superintendência informou
que entende que os acionistas fundadores “encontramse impedidos” de votar na
reunião, marcada para 17
de novembro.
No mesmo comunicado,
a Linx explica que os fundadores da companhia, Nércio
José Monteiro Fernandes,
Alberto Menache e Alon
Dayan pretendem apresentar
recurso ao entendimento da
superintendência da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM).

CVM lança Programa
Bem-Estar Financeiro
A Comissão de Valores
Mobiliários lançou nesta
segunda-feira, o Programa
Bem-Estar Financeiro: Multiplicadores. A iniciativa tem
o objetivo de cadastrar pessoas e profissionais interessados em se tornar capacitadores da educação financeira
em instituições públicas ou
privadas.
“A autarquia irá fornecer
aos multiplicadores todo o
suporte de conteúdo (material didático), apoio técnico
(tirando dúvidas) e atualização (sala virtual) necessários
para realização do Programa”, comentou Julio Dahbar, analista da Divisão de
Educação Financeira (COE/
SOI) da CVM.
A CVM espera que os
multiplicadores já possuam
conhecimentos prévios relacionados aos assuntos abordados. Por isso, para utilizar

os materiais e atuar como
multiplicador parceiro do
Programa, o interessado deverá se enquadrar em um dos
perfis definidos no manual
de apresentação do
Programa.
A iniciativa promove
a parceria entre CVM e o
novo multiplicador, que terá
toda a base de apoio educacional e especializado da
Autarquia, reconhecida por
sua atuação e foco na educação financeira. O Bem-Estar
Financeiro:
Multplicadores terá cobertura nacional.
Acesse a página do Programa no Portal do Investidor
(https://www.investidor.gov.
br/menu/Menu_Academico/
Programa_Bem-Estar_Financeiro/multiplicadores/
multiplicadores_apresentacao.html), onde também é
possível acessar o Manual
de Apresentação.

O Itaú é o assessor financeiro da Totvs, que fez anteriormente proposta concorrente pela Linx, no valor de
R$ 6,1 bilhões. No entanto, a
empresa de software conseguiu estender o prazo da proposta de aquisição da Linx e
o valor pode chegar a R$ 1,5
bilhão em crédito.
Mudança
Na semana passada, a
Linx anunciou a chegada
de Flávio Chimenti Gonzalez como novo diretor de
Produtos e Tecnologia da
Informação para a unidade
de negócios Linx Pay Hub.
“A chegada de Gonzalez à
empresa contribui para um
maior desenvolvimento das
operações, dando suporte à
aceleração de meios de pagamentos físicos e digitais”,

Restrições da segunda onda da
Covid-19 afetam bolsas europeias
A semana começou marcando o impacto da “segunda
onda” Covid-19 no mercado
financeiro europeu. O Índice
FTSEurofirst 300, que reúne
as principais ações europeias,
caiu 0,29%, a 1.418 pontos,
enquanto o índice pan-europeu
STOXX 600 perdeu 0,28%, a
366 pontos.
Conforme a Reuters, as
ações europeias fecharam
em queda nesta segundafeira, com os casos crescentes de Covid-19 levantando a
possibilidade de novas restrições econômicas, o que compensava o otimismo fornecido
por sinais de progresso nas
negociações de um acordo comercial do Brexit e esperanças
de estímulo fiscal nos EUA.
Depois que os casos diários
de Covid-19 na Itália atingiram um novo recorde no fim
de semana, o país aprovou o
fechamento de praças públicas a partir das 21h para interromper aglomerações.

Indicados a diretores da ANP
passam por sabatina no Senado
Os nomes do almirante
Rodolfo Henrique de Saboia e de Symone Christine
de Santana Araújo, indicados para exercer os cargos
de diretor-geral e diretora
da Agência Nacional de
petróleo e Gás (ANP), respectivamente, foram aprovados nesta segunda-feira
pela Comissão de Serviços
de Infraestrutura do Senado Federal. Eles ainda precisam ser aprovados pelo
plenário do Senado.
Caso aprovado, o mandato do almirante Saboia
se iniciará em 23/12/2020,
dia seguinte ao término do
mandato do diretor-geral
anterior, Décio Oddone,
que renunciou em março
deste ano. Até essa data,
a diretoria-geral continuará sendo exercida pelo
diretor-geral
substituto
Raphael Moura, integrante da lista tríplice de servidores da Agência designados pelo Presidente
da República, conforme
determina a Lei 9.986, de
2000, com redação dada

pela Lei Geral das Agências (Lei nº 13.848, de 25
de junho de 2019).
Já Symone Araújo, caso
aprovada, poderá tomar
posse quando a nomeação
for publicada no Diário
Oficial da União, na vaga
decorrente do término do
mandato de Aurélio Amaral, que se encerrou em 28
de março.
Rodolfo Henrique de
Saboia é bacharel em Ciências Navais pela Escola Naval (1978), mestre
no Curso de Comando e
Estado-Maior e doutor
em Política e Estratégia
Marítimas, ambos pela
Escola de Guerra Naval,
e especialista em Gestão
Internacional pela Coppead-UFRJ. Exerceu diversos cargos na Marinha do
Brasil, sendo, atualmente,
superintendente de Meio
Ambiente da Diretoria de
Portos e Costas (DPC).
Com mais de 40 anos de
serviço à Marinha, foi
transferido para reserva
em 2012 no posto de Ofi-

destacou a empresa em nota
à imprensa.
“Meu objetivo é impulsionar a implementação de
meios de pagamentos que
melhorem a experiência de
nossos clientes cada vez
mais”, comenta o novo diretor da unidade de negócios.
Tamanho
A Linx atende 45,6% de
market share do mercado
varejista, de acordo com a
consultoria americana de
tecnologia IDC. Com capital aberto na B3 desde
2013, a Linx também se
tornou a primeira empresa
brasileira de software com
capital aberto na Nyse, em
2019. A empresa possui
mais de 3,5 mil colaboradores distribuídos entre sua
sede em São Paulo, 15 filiais pelo Brasil e 5 países
da América.

cial General Contra-Almirante.
Symone Christine de
Santana Araújo é graduada em Engenharia
Química pela Fundação
Universidade Federal de
Sergipe (UFS), mestre em
Desenvolvimento e Meio
Ambiente pela mesma
instituição, doutora em
Manejo de Recursos Naturais pela Universidade de
Brasília (UnB) e especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental
pela Escola Nacional de
Administração
Pública
(Enap). Desde 2004, é
integrante da carreira de
Especialista em Políticas
Públicas e Gestão Governamental no Ministério
de Minas e Energia, onde,
desde 2009, é diretora
do Departamento de Gás
Natural. Ao longo de sua
carreira, também atuou
nos Conselhos Fiscais da
Petrobras, da PPSA e da
EPE e foi professora em
cursos de graduação e
pós-graduação.

O índice FTSEurofirst
300 caiu 0,29%, a 1.418 pontos, enquanto o índice paneuropeu STOXX 600 perdeu
0,28%, a 366 pontos. Mais
cedo, esperanças de que uma
vacina para a Covid-19 estará disponível até o final
do ano e sinais de que um
acordo em Washington sobre um pacote fiscal poderá
ser alcançado em breve haviam elevado o sentimento
nas negociações matinais.
Em Londres, o índice Financial Times recuou 0,59%, a
5.884 pontos. Em Frankfurt,
o índice DAX caiu 0,42%,
a 12.854 pontos. Em Paris,
o índice CAC-40 perdeu
0,13%, a 4.929 pontos.
Em Milão, o índice Ftse/
Mib teve desvalorização de
0,08%, a 19.374 pontos. Em
Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,15%, a 6.860
pontos. Em Lisboa, o índice
PSI20 desvalorizou-se 0,23%,
a 4.218 pontos.

Do ponto de vista ambiental, estima-se que o projeto, após concluído, evitará
a emissão de 90,2 toneladas
de gases poluentes ao ano,
considerando-se o volume de
dióxido de carbono que seria gerado se a vinhaça fosse
descartada diretamente na
natureza. Esse efeito equivale
ao plantio de 631 árvores ou
ainda à retirada de circulação
de 45 veículos a gasolina.
Biodigestores
O aumento da produção
se dará com a instalação de
quatro novos biodigestores
e também contribuirá para o
aumento de rentabilidade da
unidade por conta do ganho
de escala. A empresa já processa cerca de 30% da vinhaça gerada pela Cooperativa
Agrícola Regional de Produtores de Cana (Coopcana).
Com a conclusão do projeto,
o insumo passará a ser transportado por dutos de 1,6 km
de extensão e será possível
utilizar quase todo o resíduo
produzido pela Coopcana.
A utilização da vinhaça nesta solução pode representar
uma revolução no campo,
pois embora possa servir
como fertilizante, esse tipo
de uso é limitado, já que se
aplicada em dose excessiva pode contaminar a água
dos lençóis freáticos. Assim,
além de gerar menos poluentes do que outras fontes
(como o diesel e mesmo o
gás natural), mitiga a poluição que poderia ser causada
pelos resíduos da vinhaça.
Enquanto o diesel gera cerca
de 90 gramas de poluentes
para gerar um megajoule de
energia e o gás natural, 80
gramas, o biometano (combustível produzido a partir
do biogás) deixa de lançar
20 gramas, ou seja, tem uma
pegada de carbono negativa.
Esse cálculo leva em conta
a quantidade de gases poluentes que seria gerada se
a vinhaça não fosse tratada.
Na prática, o produto possibilita a transformação de um
passivo ambiental em um
ativo energético relevante.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Retificação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebiveis Imobiliarios
da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliarios S.A. – AGT de 03 de Novembro
de 2020. A REIT Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE
33300303677 (“Emissora”), vem Retificar o Edital de Convocação da AGT publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, em 13/10/2020, em 14/10/2020 e em 15/10/2020. Alterar a Ordem do Dia da AGT,
de forma a incluir os itens abaixo como itens (i) e (v) da Ordem do Dia: (i) deliberar pela recompra compulsória dos créditos
imobiliários ou não, pela Cedente, em virtude do inadimplemento de obrigações pecuniárias o que impossibilitou o
pagamento dos CRI; e (v) Aprovação da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no
CNPJ/MF sob n.º 67.030.395/0001-46, para substituir a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., das funções de agente
fiduciário e custodiante dos CRI. Segue o Edital de Convocação da AGT, retificado: Edital de Convocação da Assembleia
Geral de Titulares de Certificados de Recebiveis Imobiliarios da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebiveis Imobiliarios S.A. A REIT Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ
sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos da cláusula 12.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários
da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da
Emissora (“Termo de Securitização”), cuja cedente dos créditos imobiliários é a Socicam Administração e Projetos Ltda,
CNPJ 43.217.280/0001-05 (“Cedente”), vem pela presente, convocar os titulares para Assembleia Geral de Titulares de
CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (AGT), a se realizar no
dia 09/11/2020, às 14 horas, em primeira convocação. Conforme autorizado pela CVM, nos termos do Ofício-Circular nº
06/2020/CVM/SIN, o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). A Emissora
convoca os titulares para a AGT, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar pela recompra compulsória dos créditos
imobiliários ou não, pela Cedente, em virtude do inadimplemento de obrigações pecuniárias, o que impossibilitou o
pagamento dos CRI; (ii) deliberar pela concessão de carência de amortização dos CRI Sênior, pelo período de 9 (nove)
meses, a contar da parcela de outubro de 2020, sem concessão de carência nos créditos imobiliários pela Cedente aos
seus devedores. Aprovada esta deliberação, tanto os juros do CRI Sênior quanto o prêmio previsto no item abaixo,
devidos em 15 de outubro de 2020, serão pagos em até 5 (cinco) dias úteis a contar da AGT, a ser acrescido da
atualização monetária prevista no termo de securitização, a contar de 15 de outubro de 2020 até o seu efetivo pagamento;
(iii) deliberar quanto ao pagamento, pela Cedente, de prêmio mensal (“Waiver’s Fee”) de 0,1700% sobre o saldo devedor
do CRI Sênior, a ser paga no mesmo dia de pagamento das parcelas de juros e amortização do CRI Sênior, a contar da
parcela vincenda em outubro de 2020; (iv) deliberar quanto ao pagamento de prêmio mensal adicional (“Waiver’s Fee
Condicionado”) de 0,08295%, sobre o saldo devedor do CRI Sênior, devido somente na hipótese das curvas de
amortização original e repactuada, do CRI Sênior, não voltarem a se encontrar em até 24 (vinte e quatro) meses após a
prestação de 15/10/2020, ou seja, até 15/10/2022. Na hipótese de sua indicência, o Waiver’s Fee Condicionado será pago
mensalmente no mesmo dia de pagamento das parcelas de juros e amortização do CRI Sênior até que as curvas de
amortização original e repactuada, voltem a se encontrar; (v) aprovação da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 67.030.395/0001-46, para substituir a SLW Corretora de Valores e
Câmbio Ltda., das funções de agente fiduciário e custodiante dos CRI. Aprovadas as deliberações, serão implementadas
as seguintes contrapartidas. Será outorgada garantia adicional aos CRI, mediante outorga de cessão fiduciária em
garantia dos fluxos futuros de recebimento de taxas de embarque, a contar de Janeiro de 2022 ou do resgate das CCBs,
conforme adiante definidas, o que ocorrer por último, dos terminais rodoviários (“Taxas de Embarque”): [a] Terminais
Rodoviários Eng. João Thomé, Antônio Bezerra e Messejana, no Estado do Ceará; [b] Terminal Rodoviário de Brasília
(DF); [c] Terminais Rodoviários de Campina Grande e de João Pessoa, na Paraíba; e Terminal Rodoviário de Natal/RN.
As Taxas de Embarque são hoje garantia das Cédulas de Crédito Bancário emitidas pela holding, FMFS Participações e
Empreendimentos Ltda. (“CCB” ou “CCBs”). Assim, a Cedente se compromete a realizar, após o resgate das CCBs,
amortização extraordinária mensal do CRI Sênior, no mesmo valor da última parcela paga de juros e amortização do CRI
Sênior no mês anterior, com recursos provenientes exclusivamente das Taxas de Embarque, até que as curvas de
amortização original e repactuada do CRI Sênior, voltem a se encontrar. Adicionalmente, após o resgate das CCBs, a
Cedente se obriga a fazer circular em conta do patrimônio separado do CRI, nova ou atual, com as Taxas de Embarque,
o montante mínimo de 150% das parcelas de amortização e juros dos CRI Sênior, considerando a última parcela paga,
até as curvas voltarem a operação original, caso isso ainda não tenha ocorrido. Os Titulares de CRI Sênior terão a
prerrogativa de escolher quais dos terminais rodoviários mencionados acima deverão direcionar as Taxas de Embarque
para o CRI, como garantia de cessão fiduciária. Finalmente, a Cedente, enquanto titular dos CRI Subordinados, irá
autorizar que a Emissora não realize nenhum pagamento de juros e amortização dos CRI Subordinados, até que as
curvas do CRI Sênior, original e repactuada, se encontrem novamente. Procedimento de resposta à Consulta: A
manifestação dos titulares deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação
deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação do titular, incluindo
mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de
identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 09/11/2020 aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora por
e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria simples dos CRI em circulação
(“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos
CRI. A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se as matérias constantes da ordem do dia, estarão
autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não
se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”),
entidade onde os CRI encontram-se depositados, podendo ainda solicitar que a B3 altere o status dos CRI, de inadimplente
para adimplente, caso seja necessário. A presente convocação da Assembleia Geral, será enviada pelo agente fiduciário,
via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador, bem como aos custodiantes, após a
publicação deste edital, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da
ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.
br, respectivamente. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 10 de novembro
de 2020. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 18ª e 19ª Séries da 2ª
Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 09 de Novembro de 2020. Anexo I. Termo de
Apuração de Votos. Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO
( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação
ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (iv) da
ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (v) da ordem do dia,
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ).
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira convocação da AGT, quanto para
uma eventual segunda convocação.
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Ministro da economia
tenta ‘acelerar’ retomada
Paulo Guedes citou
como referência
avaliação do FMI
que prevê queda
menor do PIB

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, está tentando diluir a ideia de queda
acentuada da economia
brasileira. O ministro afirmou nesta segunda-feira
que a economia brasileira
está em recuperação e o
recuo do Produto Interno
Bruto (PIB) neste ano será
menor do que o esperado
inicialmente.
O PIB é a soma de todos
os bens e serviços produzidos no país. “A previsão inicial do FMI (Fundo
Monetário Internacional)
e outras instituições financeiras era que o PIB brasileiro cairia quase 10%, ou
mais e nós revisamos para
5% a 5,5%, metade da estimativa inicial. Mas pensamos que vai ser muito
menos do que isso: 4% de
queda”, disse o ministro
em vídeo gravado e transmitido em reunião virtual
da Cúpula da Câmara de
Comércio Brasil-Estados
Unidos.
Também nesta segundafeira, o presidente do Banco Central (BC), Roberto
Campos Neto, também frisou que aguarda uma queda
menor da economia brasileira neste ano. Ele participou de uma conferência
organizada pelo Milken
Institute. Campos Neto

acredita que o recuo deve
ficar em torno de 4,5%, em
2020.
Segundo Campos Neto,
o Brasil foi o país que
mais gastou para enfrentar
a pandemia da Covid-19,
entre os emergentes. Mas
também é o país que teve
queda menor na economia e recuperação “mais
forte”. Ele destacou que
agora o Brasil precisa resgatar a credibilidade em
relação à sustentabilidade
das contas públicas, com
disciplina fiscal e continuidade das reformas na
economia.
Em setembro, quando a
última estimativa foi divulgada, a Secretaria de Política
Econômica (SPE) do Ministério da Economia manteve
a projeção para a queda da
economia, neste ano, em
4,7%.
A última estimativa do
BC, também divulgada em
setembro, previa queda do
PIB de 5%, neste ano.
Em pesquisa do BC ao
mercado financeiro divulgada hoje, a previsão de bancos
é que ao PIB terá retração de
5% em 2020.
Investimentos

Paulo Guedes disse que
é preciso transformar “a
onda de consumo” estimulada pelo auxílio emergencial, que sustentou as
pessoas mais vulneráveis
na crise gerada pela pandemia da covid-19, em um
“bom de investimentos”.
O ministro afirmou que o
governo manterá a agenda
de reformas e quer abrir a
fronteira de investimentos,
com mudanças em marcos

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
NORMA MARIA MACHADO, Leiloeira Pública Oficial, estabelecida
na Avenida Erasmo Braga nº 227 – Gr. 704, Centro – Rio de Janeiro
– RJ., tel. (21) 2533-7978, www.machadoleiloes.com.br, faz saber
que, devidamente autorizada pela fiduciária/credora CONSTRUTORA
SANTA ISABEL S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.530.098/000148, venderá em primeiro público leilão presencial, no dia 29/10/2020,
com início às 13:00 horas, na Av. Erasmo Braga, nº 227, Gr. 704 –
Centro /RJ., o imóvel identificado como Apartamento 204 do edifício
situado na Rua Alfredo Lopes de Souza, 25, antes Rua Projetada 46
do PAL 48249, na Freguesia de Jacarepaguá, com direito a 1 vaga
de garagem descoberta indistintamente situada no pavimento de
acesso e correspondentes frações ideais de 111.34/16355,36 para
o apartamento e de 27,48/16355,36 para a vaga de garagem, tendo
o terreno as medidas, características e confrontações constantes
da matrícula nº 422495 do 9º Ofício de Registro de Imóveis, conforme
previsto na Lei nº 9.514, de 20/11/1997, com a nova redação dada
pela Lei nº 10.931/2004 e 13.465/2017, combinada com as cláusulas
do Contrato de Compra e Venda, de financiamento imobiliário, de
alienação fiduciária em garantia e outros pactos, (R-12), do RGI,
lavrada em 17/03/2017, para garantia da dívida regendo-se o contrato
pelas demais cláusulas e condições constantes do título, venda
essa que se faz para pagamento àquela fiduciária/credora da dívida,
vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não
foram pagos pelos fiduciantes/devedores MARCIO JOSE ALVES DE
ALMEIDA, CPF Nº. 037.504.687-96 e JANAINA CONRADO DA SILVA,
CPF Nº. 081.030.867-38, nos termos do supra referido contrato, tendo
eles sido previamente constituídos em mora, não a emendaram e,
em consequência, consolidada a plena propriedade em nome da
fiduciária/credora, consoante ato AV-16 da matrícula 422495 do 9º
Ofício do Registro de Imóveis. O imóvel será ofertado a quem mais
der, desde que igual ou superior ao valor de R$ 781.452,16
(setecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois
reais e dezesseis centavos), mais débitos de IPTU (Inscrição
Imobiliária nº 3.376.017-4) dos exercícios de 2018 e 201, as cotas
01 a 09 do exercício de 2020 no valor total de R$ 2.537,05, débito
condominial no valor de R$ 700,64, da cota condominial vencida em
05/10/2020, e demais encargos em atraso a serem informados no
ato da praça, valor aquele fixado nos termos do contrato acima referido
e devidamente atualizado na forma do inciso VI do art. 24 da Lei nº
9.514/1997, de acordo com a variação do IGP-M/FGV. Ficam cientes
os interessados de que a arrematação far-se-á mediante o
pagamento imediato pelo arrematante do lanço vencedor, acrescido
de 5% de comissão à Leiloeira incidentes sobre o valor da
arrematação, e sub-rogação nos encargos em aberto. Caso o imóvel
objeto do leilão esteja ocupado, o arrematante será o responsável
pelas providências de desocupação do mesmo, na forma do art. 30
da Lei nº 9.514/1997. Os devedores acima identificados, e seus
procuradores, Sr. PEDRO PAULO DE ALMEIDA, CPF nº 073.719.24703 e Sra. MARLENE FRANCISCA CONRADO DA SILVA, CPF nº
298.585.267-68, ficam desde já cientificados do dia, hora e local de
realização do presente leilão, caso não sejam pessoalmente
localizados quando da tentativa de entrega de notificação pessoal e
eletrônico que lhe serão dirigidas para ciência dos Atos. Na forma do
artigo 27, parágrafo 2º.-B da Lei nº 9514/97, incluído pela Lei nº 13.465/
2017, até a data do segundo leilão, é assegurado aos devedores
fiduciantes o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço
ao valor total da dívida, somado todos os encargos e despesas de
que trata o parágrafo 2º daquele artigo, aos valores correspondentes
ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o
caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária
no patrimônio do credor fiduciário, e as despesas inerentes ao
procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, aos
devedores fiduciantes o pagamento dos encargos tributários e
despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata
aquele parágrafo, inclusive custas e emolumentos previstos. E caso
não haja licitantes fica desde já designado o dia 18/11/2020, no
mesmo horário e local, para realização do segundo público leilão. A
Leiloeira acha-se habilitada a fornecer aos interessados informações
pormenorizadas sobre o imóvel objeto do leilão, bem como
apresentar as certidões inerentes ao imóvel e à fiduciária/credora,
proceder os atos necessários à formalização da arrematação. RJ,
14 de outubro de 2020. Norma Maria Machado, Leiloeira Pública Oficial.

regulatórios, mais concessões e privatizações. Ele
citou a aprovação do marco
do saneamento pelo Congresso Nacional e lembrou
de outras propostas como
do gás natural.
Guedes defendeu ainda o
teto de gastos para controlar
as contas públicas. De acordo com o ministro, enquanto a classe política não tiver
controle sobre o orçamento,
por conta das indexações
que existem atualmente,
não será possível eliminar
o teto de gastos. “Se desindexarmos o orçamento, se
fizermos desobrigação, desvincularmos todos esses gas-

tos e a classe política tomar
controle do orçamento novamente, como em qualquer
outro país, poderíamos nos
dar ao luxo de liberar esse
teto”, disse.
Segundo agência Brasil,
o ministro acrescentou que
a manutenção do teto é uma
“grande luta”. “Em alguns
momentos há até luta interna, fogo amigo, pessoas aqui que querem gastar
dinheiro e mandam sinais
mistos para o mercado, isso
é muito ruim”, disse. Guedes destacou que o presidente Jair Bolsonaro tem
dado apoio para a manutenção do teto dos gastos.

Mercado prevê queda de 5%
A previsão do mercado
financeiro para a queda da
economia brasileira este
ano ficou em 5%, um pouco menos que a previsão
da sondagem de semana
passada, de 5,03%. A estimativa de recuo do Produto
Interno Bruto (PIB) está no
boletim Focus, publicação
divulgada todas as semanas
pelo Banco Central (BC),
com a projeção para os
principais indicadores econômicos.
Para 2021, a expectativa
de crescimento foi ajustada
de 3,50% para 3,47%. Em
2022 e 2023, o mercado financeiro continua a projetar
expansão de 2,50% do PIB.
As instituições financeiras
consultadas pelo BC aumentaram a projeção para o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de
2,47% para 2,65%, neste ano.
Para 2021, a estimativa
de inflação permanece em

3,02%. A previsão para 2022
e 2023 também não teve alteração: 3,50% e 3,25%, respectivamente.
A projeção para 2020
está abaixo do centro da
meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional,
tem centro de 4% em 2020,
com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo.
Ou seja, o limite inferior
é 2,5% e o superior, 5,5%.
Para 2021, a meta é 3,75%,
para 2022, 3,50%, e para
2023, 3,25%, com intervalo de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo,
em cada ano.
A previsão para a cotação do dólar passou de R$
5,30 para R$ 5,35 ao final
deste ano. Para o fim de
2021, a expectativa é que a
moeda americana fique em
R$ 5,10.

TRIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CAPITAL
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves - Juiz Titular do Cartório da 32ª Vara Cível da Comarca da
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, 115
Sala 312 314 316 D CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro RJ Tel.: 3133-2388 e-mail: cap32vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0398857- 44.2016.8.19.0001, movida por LEONARDO ISAAC MORITZ; GISELE CORONHO MORITZ
em face de EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES BRUNET
S/A; CESA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
objetivando citação. Assim, pelo presente edital CITA o réu EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES BRUNET S/A; CESA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que se encontra em
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de
que presumir- se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que,
permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257,
IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, oito
dias do mês de julho de dois mil e vinte.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS
EM REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto no
Instrução Normativa nº 79 do Departamento de Registro Empresarial e Integração
(“DREI”), às 11 horas do dia 26 de outubro de 2020, a fim de deliberaram sobre
a modificação da redação do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de forma
a detalhar e esclarecer as atividades constantes do objeto social da Companhia,
conforme minuta disponível aos acionistas na sua sede social. Os acionistas, seus
representantes legais ou procuradores, poderão participar da AGE virtualmente,
através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”,
sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão à disposição dos
acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio do e-mail ri@priner.com.
br. Para participação na AGE, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas
devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário marcado
para o início da AGE, acompanhada de toda a documentação necessária, conforme
mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e verificada a documentação
fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para a sua participação por
meio da plataforma ora referida. Será necessário que os acionistas apresentem
documentos para comprovar sua identidade e qualidade de acionistas, para que
sejam admitidos à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá estar representado por
seu representante legal. Observadas as restrições legais, os acionistas poderão
ser representados na AGE por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados
ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020. A Diretoria
EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com
CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua
Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu Estatuto, CONVOCA todos
os empregados de Empresas de Crédito, Financiamento e Investimento,
sócios ou não sócios, que atuem na base territorial deste sindicato, para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará de forma
remota/virtual durante o período das 15:00 horas do dia 21 de Outubro
de 2020 até às 18:00 horas do dia 22 de outubro de 2020, na forma
disposta no site www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindicato
na Internet), onde estarão disponíveis todas as informações necessárias
para deliberação acerca da seguinte pauta: . Autorizar a diretoria do Sindicato a negociar e celebrar Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022 e
Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 sobre Participação nos Lucros
ou Resultados, que inclui desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada (contribuição negocial) com a
FENACREFI – Federação Interestadual das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento; Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020.
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta
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China reporta
estabilização da recuperação
econômica no 3° trimestre
Dados do governo da
China apontam recuperação econômica do país
no terceiro trimestre. O
Produto Interno Bruto
(PIB) cresceu 4,9% ano
a ano no terceiro trimestre, mais rápido do que
o crescimento de 3,2%
registrado no segundo
trimestre, mostraram os
dados do Departamento
Nacional de Estatísticas
(DNE) nesta segundafeira.
Nos três primeiros
trimestres, o PIB do
país cresceu 0,7% em
termos anuais, voltando
a crescer após a contração de 1,6% no primeiro
semestre do ano e a queda de 6,8% no primeiro
trimestre, mostraram os
dados.
Choque da Covid-19
Para amenizar o impacto do choque da Covid-19, o governo implementou uma série de
medidas, incluindo mais
gastos fiscais, redução
de impostos e cortes nas
taxas de empréstimos e
depósitos compulsórios
dos bancos para estabilizar o crescimento e o
emprego.
“Como a epidemia

está amplamente controlada
internamente,
fábricas e escolas foram
reabertas e os locais turísticos de todo o país
retomaram suas atividades normais”, reportou a
agência Xinhua.
No terceiro trimestre,
os principais indicadores voltaram ao patamar
positivo, com a produção industrial crescendo
5,8% e as vendas no varejo relatando a primeira
expansão trimestral deste ano, com alta anual de
0,9%.
O investimento em ativos fixos no país subiu
0,8% ano a ano nos primeiros três trimestres,
revertendo uma queda
de 3,1% no primeiro semestre deste ano. A renda disponível per capita
aumentou 0,6% nos primeiros nove meses, em
comparação com uma
queda de 1,3% no primeiro semestre.
“Visto das tendências
dos principais indicadores, a prevenção epidêmica e a recuperação econômica da China estão na
vanguarda do mundo, o
que mostra a forte resiliência e vitalidade da economia”, disse Liu Aihua,
porta-voz do DNE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO E REGIÃO (Sinpro-Rio), com CNPJ sob o nº n°33.654.237/
0001-45, situado na Rua Pedro Lessa, n° 35, 2° andar, Centro, Rio de
Janeiro, por seu Presidente abaixo assinado, CONVOCA todos os professores/as que ministram aulas nos estabelecimentos particulares de
ensino no município do Rio de Janeiro, Paracambi, Seropédica e Itaguaí,
filiados ou não ao sindicato, para participarem da Assembleia, a ser
realizada no dia 24 de outubro de 2020, às 14h, em primeira convocação, e às 14h30 em segunda e última convocação, com qualquer
número, por meio virtual, mediante acesso ao aplicativo “zoom”, sendo
certo que o convite será encaminhado pelo Sinpro-Rio aos professores
e professoras, para discutirem e deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA:
1) Debater sobre as condições de trabalho necessárias para o
restabelecimento das atividades presenciais.
2) Debater e deliberar sobre a paralisação das atividades
presenciais em defesa da saúde do/a trabalhador/a, do emprego e da
Vida.
IMPORTANTE: para terem acesso virtual à assembleia, os professores/as do segmento deverão informar que pretendem participar,
até 10 horas do dia 24 de outubro de 2020, pelo site
www.sinpro-rio.org.br, no campo de inscrições para a assembleia,
informando nome completo, telefone para contato, e-mail, CPF e instituição em que trabalha. Após a confirmação dos dados, os/as professores/as receberão, por e-mail, um link pessoal e intransferível para participação na assembleia.
Esta convocação é feita nos termos da Lei 7783, de 28 de junho
de 1989, e do Estatuto do Sindicato.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020.
Oswaldo Teles - Presidente

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0014/2020/1º LEILÃO
Edital de Leilão Público nº 0015/2020/2º LEILÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de
Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/RJ, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço
mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado
físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, de propriedade da EMGEA ou de propriedade da CAIXA,
discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de
19/10/2020 até 29/10/2020, no primeiro leilão, e de 03/11/2020
até 13/11/2020, no segundo leilão, em horário bancário, nas
Agências da CAIXA situadas em RIO DE JANEIRO, na Gerência
de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/RJ situada na Rua
do Passeio, 38/40 Torre 3 7º andar Centro Rio de Janeiro/RJ no
horário de 10:00 às 16:00 horas e no escritório do Leiloeiro
LEANDRO DIAS BRAME, situado na Travessa do Paço, 23 - Salas
1211/1212 - Centro - Rio de Janeiro/RJ (Site:
www.brameleiloes.com.br). O Edital estará disponível também
no site: www.caixa.gov.br). Os interessados que desejarem contar
com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigirse às Agências da CAIXA ou parceiro CCA (Correspondente Caixa
Aqui), em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 1º
Leilão realizar-se-á no dia 29/10/2020, a partir das 11:00 horas,
através do site: www.brameleiloes.com.br, mediante cadastro
prévio do interessado, conforme o Edital. Os lotes
remanescentes, não vendidos no 1º Leilão, serão ofertados no
2º Leilão no dia 13/11/2020 a partir das 11:00 horas, através do
www.brameleiloes.com.br mediante cadastro prévio do
interessado, conforme o Edital. Gerente de Filial da GILIE/RJ

