OPINIÃO
Temos dinheiro sobrando
para doar aos bancos?

OPINIÃO
Investimento em educação financiado
por Nota do Tesouro Coronavírus

Maria Lucia Fattorelli, página 2

Monitor

Thomás Tosta de Sá, página 2

Rio de Janeiro, quinta-feira,
22 de outubro de 2020
ANO CVII - Nº 28.736
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

mercantil

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

CNC estima queda de 4,9%
nas vagas temporárias
A crise provocada pela pandemia
da covid-19 pode fazer com que a
oferta de vagas temporárias no comércio para o período das festas
de natal e fim de ano seja a menor
desde 2015, estima a Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
Segundo a CNC, neste fim de
ano, o comércio deverá contratar
70,7 mil trabalhadores temporários
para atender ao aumento sazonal
das vendas. O número é 19,7% menor do que o registrado em 2019
(88 mil). O natal é a principal data
comemorativa do varejo e deve
movimentar R$ 37,5 bilhões em
2020. A CNC estimou em R$ 1.319
o salário médio de admissão para as
vagas temporárias no natal, 4,6%
acima da remuneração para esse
tipo de emprego no ano passado.
O presidente da CNC, José Roberto Tadros, disse que, mesmo impulsionado pelo e-commerce (co-

mércio eletrônico), o varejo ainda
sente os efeitos das condições de
consumo em meio à pandemia. Ele
destacou que a intensificação das
ações de venda on line tem ajudado
na recuperação gradual do varejo
nos últimos meses e também será
um dos impulsionadores das vendas para o natal. “Porém, apesar de
o comércio eletrônico ter crescido
bastante, as vendas em shopping
centers vêm registrando retração, e
isso impacta diretamente no número de temporários contratados, em
especial os vendedores.”
As lojas de roupas e calçados,
que historicamente respondem pela
maior parte dos empregos temporários neste período do ano, deverão
ofertar 30,7 mil vagas em 2020. Segundo o economista Fabio Bentes,
responsável pelo estudo da CNC, o
total equivale a pouco mais da metade dos 59,2 mil postos de trabalho criados em 2019. Página 4

Dória esteve no Senado, nesta quarta-feira, criticando a postura de Bolsonaro

J. Freitas/ABr

PDT pede ao STF que vacinação
contra Covid-19 seja obrigatória
Ação eleitoreira
contra Dória
por causa de
vacina chinesa

Preços em feira e mercados
assustam pobres e classe média
A alta generalizada nos
supermercados e feiras está
obrigando o consumidor a
mudar os hábitos alimentares
e de consumo, caso contrário
não conseguem fechar o orçamento doméstico no final
do mês. A bancária aposentada Maria Eugênia Francisco
revela que a compra básica
de supermercado custava R$
1.800,00 em janeiro e agora
paga R$ 2.300,00. A faxineira
Clécia de Oliveira dos Santos,
de 46 anos, afirma que substitui carne vermelha por frango
e corta biscoitos, sucrilhos e
iogurtes. Na feira livre, Clécia compra 10% de produtos
a menos.
Este panorama é bem distante e diferente dos índices
que são divulgados. O Índice
de Preços dos Supermercados
(IPS) acumula alta de 8,30%
entre janeiro e setembro e de
12,01% em 12 meses, bem acima da inflação oficial do país,
medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). O índice de Preços ao
Consumidor Aplicado (IPCA)
registrou alta de 1,34 no ano e
3,14% nos últimos 12 meses.
Nos supermercados as
maiores altas de preços são
o óleo de soja que acumula
mais 61,75% e de 72,31% em

12 meses e o arroz, que subiu respectivamente 47,04%
e 51,26%, nos mesmos períodos. Em setembro, também
encareceram o leite (7,26%)
e derivados como a muçarela
(7,73%), queijo prato (5,8%)
e leite condensado (3,19%).
Além das carnes bovina
(4,77%), suína (6,96%) e de
frango (1,67%), com avanço
em cortes populares como
contrafilé (7,81%), acém
(6,68%) e coxão duro (9,7%).
Os produtos que baixaram
de preço foram o chuchu
(-20,25%), mamão (-18,3%)
e batata (-11,89%).
Maria Eugênia Francisco
lamenta “não encontrar por
menos de R$ 30,00 o quilo peixe e como não rende para uma
família grande, fica proibitivo”. Acrescenta que o molho
de tomate custava em junho
R$ 1,29, hoje está em R$ 1,89.
O quilo do açúcar orgânico de
R$ 4,29 subiu para R$ 5,49. O
espaguete de R$ 2,35 foi para
R$ 3,39. No pacote de pão de
forma de sua preferência ela
pagava R$ 5,99 e hoje quase
R$ 9,00; o sabão de coco em
pedra, de R$ 2,39 a unidade
subiu para R$ 3,69. Na feira, a
dúzia das laranjas lima e pera
de R$ 5,00 passou a custar R$
8,00.

A existência de mais de 5 milhões de pessoas infectadas pela
Covid 19 e a tragédia de mais de
150 mil óbitos pela doença não
impedem que o presidente Jair
Bolsonaro transforme a compra
da vacina chinesa em uma disputa
eleitoreira contra o governador de
São Paulo, João Dória. Após o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello,
em reunião com os governadores
anunciar a compra de 46 milhões
de doses da citada vacina fabricada
pelo Instituto Butantã, um dia depois Bolsonaro disse que a compra
não seria realizada.
Na tentativa de justificar o que
era impossível explicar Bolsonaro afirmou que o Governo Federal
não comprará a vacina CoronaVac,

com o Instituto Butantan. De acordo com ele, antes de ser disponibilizada para a população, a vacina
deverá ser “comprovada cientificamente” pelo Ministério da Saúde e
certificada pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa). O
povo brasileiro não será cobaia de
ninguém.
Com o objetivo de resolver outro problema criado pelas atitudes
de Bolsonaro, a respeito da obrigatoriedade da vacinação, o Partido
Democrático Trabalhista (PDT)
ingressou nesta quarta-feira com
uma ação no Supremo Tribunal
Federal (STF) pedindo que estados
e municípios possam vacinar a população compulsoriamente contra
a covid-19. O pedido, que integra
a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.586, tira do governo
federal a exclusividade sobre a vacinação.
No pedido, o PDT argumenta
que a decisão de vacinar a população contra a pandemia passou
de uma questão de saúde pública
para uma questão individual, “de

CCJ do Senado aprova
Kassio Marques para o STF

O desembargador Kassio Nunes
Marques venceu a primeira etapa
na busca de uma vaga no Supremo
Tribunal Federal (STF). Por 22 votos favoráveis e cinco contrários,
ele foi aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) nesta
quarta-feira e agora deverá passar
pelo crivo do Plenário, onde precisará do apoio de pelo menos 41
senadores.
Piauiense de 48 anos, o desembargador do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região (TRF-1) foi
indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (MSF 59/2020) para ocupar
a vaga deixada pelo ex-ministro
Celso de Mello. A relatoria da indicação na CCJ ficou a cargo do sen-

ador Eduardo Braga (MDB-AM),
que não participou da sabatina por
estar com coronavírus. O voto foi
lido por Rodrigo Pacheco (DEMMG).
Kassio Marques respondeu
aos senadores durante dez horas.
Além de expor sua opinião sobre
temas polêmicos como aborto
e prisão após a condenação em
segunda instância, teve de dar
explicações sobre seu currículo: defendeu-se de acusações de
que teria cometido plágio em sua
dissertação de mestrado e justificou as representações contra ele
no Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) por lentidão no julgamento
de processos.

capricho do Senhor Jair Bolsonaro”. O presidente já declarou, em
algumas oportunidades, que não
tornará a vacinação contra a Covid-19 obrigatória, mesmo que
oartigo3º da Lei 13.979, por ele
sancionada no início deste ano, dê
a prerrogativa para a imunização
compulsória.
A presidente nacional do PT e
deputada federal Gleisi Hoffmann
(PR) e o líder do partido na Câmara, Enio Verri (PR), apresentaram
na Câmara projeto de lei tornando
obrigatória a vacinação contra a
Covid-19. De acordo com a proposta, que tem como coautores
todos os demais parlamentares da
Bancada do PT na Câmara, toda
e qualquer vacina que vier a ser
aprovada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) será
obrigatória e fará parte do calendário de vacinações do Programa
Nacional de Imunizações. O projeto também estipula que pessoas dos
grupos de riscos terão prioridade
no recebimento da vacina.
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Temos dinheiro sobrando para doar aos bancos?
Temos assistido à falta
de dinheiro para áreas essenciais como educação e
saúde; também sob alegação
de falta de recursos o auxílio emergencial destinado a
milhões de brasileiros e brasileiras que estão vivendo o
drama da miséria, do desemprego e desespero em plena
pandemia foi rebaixado para
míseros R$300 ao mês; patrimônio público essencial e
lucrativo está sendo privatizado sob a alegação de que
precisaríamos de recursos
advindos dessa entrega; a
PEC 32, que destrói a estrutura de Estado se baseia na
necessidade de reduzir gastos públicos.
Porém, em meio a toda
essa escassez, o Senado anunciou terça-feira,
20/10/2020, que iria votar
nesta quarta, 22/10/2020,
projetos para “legalizar” a
doação de dinheiro público para bancos, através da
remuneração parasita de
centenas de bilhões de reais
anuais aos bancos e, adicionalmente, tornar o Banco
Central um ente à parte, autônomo, livre para obedecer
aos mandamentos do mercado financeiro.
A votação acabou sendo
adiada para 3 de novembro.
Tudo isso está acontecendo
em plena pandemia, quando
as mobilizações sociais e as
visitas aos gabinetes de parlamentares estão prejudicadas.
O PL 3877/2020, do senador Rogério Carvalho (PT-SE), cria a figura do “depósito voluntário remunerado”
pelo Banco Central aos bancos, “legalizando” a remuneração da sobra de caixa dos
bancos que tem sido feita
mediante o abuso na utilização das chamadas “operações compromissadas”.
Em agosto/2020 o volume dessas operações, que se
equiparam ao antigo overnight, atingiram R$ 1,6 trilhão,
quase 23% do PIB, e geram
falsa escassez de moeda na
economia, empurrando os
juros de mercado para os patamares altíssimos praticados no Brasil.

Assim, ao mesmo tempo,
essas “operações compromissadas” provocam o crescimento do estoque da dívida pública, pois usam títulos
públicos para justificar a
remuneração aos bancos; representam um rombo ao orçamento público de centenas
de bilhões todo ano; além
de causarem danos também
a toda a economia do país,
pois provocam aumento dos
juros de mercado que impedem a circulação do crédito
em patamares saudáveis,
conforme explicamos vídeo
recente.
O projeto do senador Rogério Carvalho propõe que,
em vez de usar títulos da
dívida pública para justificar a remuneração diária aos
bancos, essa remuneração se
torne LEI, de tal forma que
não mais sejam utilizados os
títulos da dívida pública, e a
remuneração diária parasita continue sendo paga aos
bancos!
A justificação do referido
PL 3877/2020 está repleta de
erros, cabendo ressaltar que
ao contrário de servir para
mitigar efeitos da crise econômica que vivemos desde
2014 no Brasil, a remuneração da sobra de caixa dos
bancos foi a principal causa
da fabricação dessa crise,
como temos denunciado há
anos, conforme artigo publicado em janeiro de 2016.
Erra feio o senador Rogério Carvalho ao dizer que
em 2020 a elevação das
operações compromissadas
teria se dado “em razão da
necessidade de enxugar a
liquidez criada pela utilização dos recursos da Conta
Única para enfrentamento da
pandemia”, ignorando que o
Banco Central injetou R$ 1,2
trilhão de liquidez nos bancos em 23/3/2020, conforme
amplamente noticiado.
O senador Rogério Carvalho deveria pedir a sua
assessoria para estudar os
documentos que embasaram
a injeção de R$ 1,2 trilhão
nos bancos, conforme disponível no site do Banco Central, detalhadas em relatório
do próprio Banco Central,

as quais demonstram que tal
injeção de liquidez nos bancos não tem absolutamente
nada a ver com recursos da
Conta Única do Tesouro,
como constou erradamente
no relatório que embasa o
PL 3877/2020.
A justificativa para o
pacote de ajuda de R$ 1,2
trilhão aos bancos foi a necessidade de aumentar a liquidez dos bancos (volume
de dinheiro disponível) para
que estes pudessem ampliar
as linhas de crédito para empresas e reduzir os juros. No
entanto, o que se verificou
na prática foi o contrário: os
empréstimos para as empresas se tornaram ainda mais
difíceis e os juros dobraram,
conforme diversas notícias
nesse sentido, o que levou
milhões de empresas, principalmente as pequenas e
médias empresas à demissão
de seus empregados e até a
falência.
Em vez de serem punidos por terem recebido o
pacote de liquidez e não terem emprestado às empresas, aprofundando a crise já
suficientemente desastrosa
por si só, os bancos acabaram sendo premiados, pois
segundo o próprio ministro
Paulo Guedes, o dinheiro ficou empoçado nos bancos, e
aumentou o volume das chamadas “operações compromissadas”, que passaram a
aumentar exponencialmente
e alcançaram o patamar de
R$ 1,6 trilhão em agosto de
2020!
Esse dinheiro decorrente da liquidez injetada pelo
Banco Central a partir de
23/3/2020, conforme amplamente noticiado e documentado no próprio site do BC,
é que foi responsável pela
elevação exponencial das
“operações compromissadas” e não os gastos com a
pandemia, como constou no
relatório do senador Rogério Carvalho. Só se engana
quem quer, pois está tudo
documentado e publicamente divulgado até pela grande
mídia!
Além desse rombo, outro
projeto também altamente

nocivo ao país está na pauta
de votação do Senado: PLP
19/2019, que visa dar liberdade total ao Banco Central
para continuar praticando
essa política monetária suicida.
O PLP 19/2019 recebeu
parecer do relator senador
Telmário Mota (Pros-RR)
em 19/10/2020 e transforma
o Banco Central em um ente
autônomo, independente dos
demais poderes, pois seu
presidente e diretores não
poderão sequer ser demitidos pelo presidente da República e deverão “assegurar a
estabilidade de preços”.
Por outro lado, ficou como
mera intenção “na medida do
possível” o objetivo de “fomentar o pleno emprego”.
Ou seja, ocorrerá a total blindagem da atual política monetária suicida, como temos
denunciado desde janeiro de
2016 (auditoriacidada.org.
br/conteudo/o-banco-central-esta-suicidando-o-brasil
– veja também o texto auditoriacidada.org.br/conteudo/
nao-a-autonomia-do-banco-central-e-a-remuneracao-da-sobra-de-caixa-dos-bancos).
O PLP 112/2019 ainda
“legaliza” as escandalosas
operações de swap, que garantem aos bancos e grandes
investidores a variação do
dólar, às custas de mais dívida pública ilegítima que tem
sido paga pelo povo através
de contrarreformas e privatizações aviltantes.
Não podemos aceitar tanto privilégio à banca, que segue lucrando muito em plena
pandemia, não por “eficiência”, mas devido a esses mecanismos perversos que, em
vez de serem corrigidos, o
Senado irá dar um jeitinho
e anuncia que “legalizar” de
vez!
Senadores(as),
barrem
essa farra! #ÉHORAdeVIRARoJOGO

q Maria Lucia Fattorelli

Coordenadora Nacional da
Auditoria Cidadã da Dívida e
membro titular da Comissão
Brasileira Justiça e Paz da
CNBB.

Catástrofe social no Rio de Janeiro
Em 2013, o Congresso
Nacional aprovou uma lei
que retira do Rio de Janeiro
grande parte dos royalties e
participações especiais recebida pelo estado. O governo
do estado, na época, conseguiu uma liminar no Supremo e essa lei não entrou em
vigor.
O atual presidente do
Supremo colocou essa lei
em pauta para votação no
próximo dia 3 de dezembro. Se a lei passar a vigorar nos termos em que
foi votada no congresso, o
Rio de Janeiro perde, até
2025, cerca de R$ 57 bilhões de receita e simplesmente quebra.
Até que se compreenda
e se encontre uma solução
para esse problema social, é
fundamental adiar a votação
dessa lei.

Um aspecto fundamental
é que o problema do Rio de
Janeiro é principalmente de
receita e não de gastos e corrupção (que também existem
e devem ser enfrentados).
Apesar de o estado ter o 2º
PIB e o 3º PIB per capita, entre as unidades federativas,
está apenas na 17ª posição
em termos de receita pública
estadual.
Isto deriva principalmente
de três pontos:
1) a economia do estado do
Rio de Janeiro desde os anos
1970, é a unidade da federação que menos cresce, por
isso possui pouca base para
arrecadação de impostos.
2) o Rio não pode cobrar
ICMS sobre a extração do
petróleo, pois, ao contrário
de todos os demais produtos, o petróleo é taxado onde
ocorre o consumo e não onde

ocorre a produção.
3) existe uma injustiça
federativa com o Rio. Em
2019, o governo federal arrecadou no estado do Rio, de
acordo com dados do Ministério da Economia, cerca de
R$ 174 bilhões e retornou
para o estado e seus municípios cerca de R$ 36 bilhões.
É razoável tirar recursos
fiscais de um estado que está
apenas na 17ª posição em
termos de receita pública por
habitante?
Além disso, a questão se
agrava levando-se em conta que, nos últimos anos, a
crise no Estado do Rio de
Janeiro é muito mais profunda do que no restante do
país. Evidência disso, entre
janeiro de 2017 e agosto de
2020, enquanto o emprego
com carteira assinada no
país cresceu 1,3%, no esta-

do do Rio de Janeiro ocorreu uma queda de 9,5%,
com perda de 324.770 empregos com carteira assinada, de acordo com dados
do Caged/Ministério da
Economia. Desde janeiro
de 2017, o estado do Rio
de Janeiro foi, de longe, a
unidade da federação que
mais perdeu empregos com
carteira assinada, tanto em
números absolutos quanto
em termos percentuais.
Outro ponto que precisa
ser considerado é o fato de
que a lei orçamentária de
2020 já prevê, com os recursos atuais de royalties, um
déficit de cerca de R$ 20 bilhões para o Estado do Rio
de Janeiro.
Catástrofe social à vista.

q Mauro Osorio
Economista.

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

Bolsa Família
e a Renda Cidadã
O Governo Bolsonaro está
discutindo a melhor maneira
de continuar oferecendo aos
milhões de brasileiros, invisíveis, que foram encontrados durante a pandemia para
se habilitarem a receber um
auxílio do governo.
Como continuar oferecendo esse auxílio, finalizado o
prazo autorizado pelo Congresso, levou a iniciativa de
criar um novo projeto social
chamado Renda Cidadã, em
vez de ampliar a cobertura
dada pelo Bolsa Família e
investir num projeto de Educação e Habitação para os
brasileiros de baixa renda,
moradores das favelas e comunidades.
Investir em educação não
é atrativo para os governos,
pois seus resultados só aparecerão no longo prazo. Mas
os benefícios que se podem
esperar de um novo modelo
educacional, de tempo integral, como já foi tentado
e abandonado na época do
Cieps, se acompanhado de
um programa de investimento na urbanização das favelas
e comunidades, reduzindo
sua densidade demográfica,
abrindo espaço para creches
e escolas de tempo integral,
serviços públicos de saneamento, água, coleta de lixo,
segurança, lazer, cultura e
centrais esportivas e de empreendedorismo representarão uma retomada do crescimento econômico e social
do país
Para os que saem, para
permitir esse processo de urbanização, serão criadas novas fronteiras imobiliárias,
com novos bairros, com toda
infraestrutura urbanística,
social, ambiental, cultural,
lazer esportiva e de empreendedorismo.
É fundamental a mobilidade urbana e interurbana de
qualidade, quer sejam modais ferroviários, metroviários e até mesmo náuticos,
permitindo que aqueles que
se deslocam de suas moradias cheguem ao local de
trabalho sem consumir horas
no trânsito de ida e volta.
Poderiam ser aproveitados também imóveis comerciais no centro da cidade, já
atendida por infraestrutura,
que serão substituídos por
“home offices”.
Os investimentos nessa
nova infraestrutura urbanística absorveriam grande número de mão de obra,
aumentando o ganho da população de baixa renda, não
só por sua ocupação, como
a disponibilização de tempo
para que as mães das crianças, também possam, com
tranquilidade,
contribuir
para o aumento de renda da
família enquanto seus filhos
estão nesses ambientes educacionais de tempo integral,
sejam creches, pré-escolas
ou escolas fundamentais.
O que estamos propondo já foi testado na Coreia
do Sul, no início da década
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de 50, após o fim da guerra
das Coreias, e na China, pós
Deng Chiaopin, em 1978,
quando estimulou a urbanização de sua população rural.

Investimento
em educação
financiado pelas
Notas do Tesouro
Coronavírus
Mais de 500 milhões de
chineses deixaram as áreas
rurais, no modelo de agricultura familiar da época de
Mao, para se estabelecerem
ou criarem novas cidades,
como exemplo Shenzhen, vizinha de Hong Kong, que em
1978 era uma vila de pescadores, com 700 habitantes, e
hoje tem mais de 11 milhões.
Essa reurbanização das
favelas significa incorporar
à força de trabalho brasileira cerca de 25% de sua mão
de obra, que passaria a ser
uma nova fonte de consumo,
como observado recentemente, durante a pandemia,
com o recebimento do auxílio financeiro, que provocou
inclusive uma inflação de
gêneros alimentícios.
O investimento em educação aumentará a produtividade do capital humano no longo prazo, permitindo ao Brasil
retomar seus níveis de crescimento econômico. O Bolsa
Família poderia ser ampliada
na sua cobertura, utilizando-se desse novo cadastro de trabalhadores invisíveis ou mesmo do cadastro do sistema de
saúde, muito mais completo
que o do Bolsa Família.
O financiamento desse
programa seria feito pelo
lançamento de um novo título público, intitulado NTCV-Notas do Tesouro Coronavírus, conforme proposto
por Humberto Casagrande,
superintendente do CIEE –
Centro de Integração Empresa Escola, e Roberto Teixeira
da Costa, primeiro presidente da CVM. Teria prazo final
de 20 anos, pagando juros,
de IPCA +2,5% ao ano, e
amortização semestral, com
carência de 5 anos para começar a amortizar. Os juros
seriam isentos de imposto
de renda e pagos a partir do
primeiro ano, e os títulos seriam livremente negociados
no mercado, inclusive através do Tesouro Direto.
Os tomadores voluntários
seriam bancos, fundos de investimentos, fundos de pensão, seguradoras e investidores brasileiros e estrangeiros
e a nova classe de investidores de impacto que investem
parte de suas fortunas em
projetos socioeconômicos
com governança.

q Thomás Tosta de Sá

Presidente do Codemec,
ex-presidente da CVM.
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Interferência do Executivo impede
liberação de R$ 27,2 bi no Orçamento

‘Um ou dois grandes
banqueiros vão para a prisão’
O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos
(ICIJ) ouviu políticos e especialistas para saber quais pontos-chave mudar para reduzir as fraudes praticadas pelos
grandes bancos. Seis soluções foram propostas:
1) Apertar os requisitos de relatórios de transações suspeitas
2) Dar poder aos executivos de conformidade dos bancos
3) Fim do paraíso fiscal dos EUA – Jurisdições norteamericanas como Delaware, Wyoming e Dakota do Sul
operam na farra do sigilo e evasão
4) Fechar a gigantesca lacuna do sigilo do Reino Unido
5) A Europa tem 27 abordagens diferentes para combater o crime financeiro. É hora de o continente trabalhar
junto.
6) Proposto por um senador dos EUA, que pediu penalidades mais severas para executivos de bancos que lucram com a movimentação de dinheiro criminoso. “Acho
que se alguns banqueiros forem para a cadeia, essas coisas
param de acontecer”, disse ao ICIJ Sherrod Brown, um
democrata de Ohio. “Um ou dois grandes banqueiros vão
para a prisão, e o mundo vai mudar um pouco.”

Quem decide o fim da pandemia?
Em algum momento do ano que vem teremos uma vacina contra o Sars-CoV-2. “Isso posto, um novo e robusto
conjunto de decisões está na mesa. Qual vacina, qual população e qual estratégia da campanha são as principais novas perguntas”, enumera a Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco).
A entidade considera que devem ser adotadas todas as
vacinas que forem registradas pela Anvisa e incorporadas
pelo SUS mediante análise da Conitec.
“Haverá vacinas registradas (seguras e eficazes) cujo
preço não recomendará a sua incorporação.[...] Tudo indica também que haverá mais de uma vacina a quatro
ou cinco dólares por dose, pelo menos enquanto durar a
pandemia. Entendemos que serão essas as que o SUS fornecerá”, sustenta a Abrasco em comunicado.
“Sobre o fim da pandemia, aparece outra pergunta:
quem decide o momento do fim da pandemia? A resposta
mais lógica sugere que isso deve caber a quem declarou o
momento de seu início – a OMS. Não fará sentido que o
fim da pandemia seja definido por uma empresa desenvolvedora de vacina. Neste caso, o que foi estabelecido em
bases humanitárias seria substituído pelo realismo necrófilo do mercado”, alerta.

Brasil acima de tudo
Militares da reserva – graduados e praças – fizeram
nesta quarta-feira novo protesto em Brasília contra a falta
de palavra de Bolsonaro. Criticam o presidente por desmontar a Petrobras ou entregar a Eletrobras e os Correios?
Não. Querem que honre o compromisso de repara perdas
que tiveram com a Reforma da Previdência. Os generais já
abocanharam seu quinhão.

Não deve manter
Ao detonar a vacina chinesa, Bolsonaro repete o truque:
desvia atenção da crise, que agora provoca aumento da
comida, e reagrupa tropa contra inimigos interno e externo, João “Vermelho” Doria e comunas chineses. Só que
mexer com saúde pode fazer feitiço virar contra o feiticeiro.

Rápidas
O Instituto Reação e a Rede D’Or realizarão nesta quinta-feira palestra online sobre prevenção e conscientização
do câncer de mama para colaboradores e famílias atendidas pela ONG *** A DFL, em parceria com a Colgate
Professional Brasil, doou kits de cuidados odontológicos
para crianças e adolescentes da Fundação Amélia Dias,
na Praça Seca, no Rio de Janeiro *** O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella será um dos palestrantes no
Encontro Nacional de Administradoras de Condomínios
– Enacon 2020, que ocorrerá 11 e 12 de novembro, online.
Detalhes em sympla.com.br/enacon-2020---encontronacional-de-administradoras-de-condominios__978391
*** A PUCPR lançou uma série de cursos voltados para a
área de saúde. Detalhes em estudenapuc.pucpr.br/cursosarea-de-saude *** Nesta quinta-feira, às 19h, ocorrerá o
lançamento virtual do livro Franco Montoro: educação,
política e direito, de Gabriel Chalita, com organização dos
advogados André Tavares e Guilherme Amorim. Ao vivo
pelo YouTube: youtube.com/watch?v=lJXuIsNsFVE&fea
ture=youtu.be *** Raphael Ramirez fala sobre “Eventos
4.0”, quinta, às 17h, via Instagram @labpromuvatijuca
*** Pela primeira vez, o jornal de maior circulação nos
Estados Unidos, o USA Today, fundado em 1982, anunciou apoio a um candidato às eleições presidenciais. O escolhido foi o preferido do establishment, Joe Biden.

Mesmo tendo acabado no
último dia 15 o prazo para
que o Poder Executivo envie ao Congresso propostas
de créditos adicionais, o impasse para a escolha do futuro presidente da Comissão
Mista de Orçamento (CMO)
está impedido a votação de
29 projetos de lei do Congresso Nacional (PLNs) que
liberam R$ 27,2 bilhões ao
Orçamento.
Do total, 18 propostas
(R$ 25,6 bilhões) interessam a órgãos do Poder
Executivo, quatro (R$ 1,6
bilhão) tratam de investimentos em estatais e sete
(R$ 81,8 milhões) beneficiam o Poder Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública da União.
Os créditos suplementares
reforçam dotações já existentes, enquanto os especiais criam gastos que não
haviam sido previstos na
época da elaboração do
projeto de lei orçamentária.
Os 29 PLNs foram encaminhados para análise inicial da CMO, que ainda não
foi instalada nesta sessão

legislativa. No primeiro semestre do ano, os trabalhos
presenciais no Congresso
foram suspensos por conta
da pandemia de coronavírus. Um ato conjunto editado pelas Mesas do Senado
e da Câmara por conta do
surto de Covid-19 prevê
que, após o prazo para o
recebimento de emendas,
os PLNs que ainda não tenham sido votados pela
CMO podem ser pautados
no Plenário do Congresso.
Dos 29 projetos, 16 estão
nessa situação.
Em setembro, os líderes
partidários fizeram duas tentativas frustradas de escolher o presidente o colegiado. Pelo rodízio periódico
entre Senado e Câmara, a
presidência da CMO neste ano cabe a um deputado.
Um grupo de parlamentares apoia o deputado Elmar
Nascimento
(DEM-BA)
para o cargo, enquanto outra
ala defende o nome da deputada Flávia Arruda (PL-DF).
Nesta quarta-feira, o líder
do PSD no Senado, senador
Otto Alencar (BA), denun-

ciou a interferência do Poder Executivo na disputa.
Ele criticou o que classificou como uma “queda de
braço” entre grupos rivais
na Câmara. “Essa falta de
acordo para a indicação do
presidente da CMO vem
causando muitos danos ao
Brasil e ao Orçamento da
União neste ano e no próximo. Lamento muito porque é uma briga entre dois
grupos dentro da Câmara
que, ao contrário de pensar no interesse coletivo do
país, pensam nos interesses
de ordem pessoal, ‘grupista’, setorial e partidário.
É lamentável isso. Jamais
imaginei que pudesse ter
essa queda de braço, com
a participação, de um lado,
do Poder Executivo, que favorece um candidato mais
do que o outro. Acho que a
Câmara não deveria aceitar
interferência do Executivo.
Essa guerra de poder termina prejudicando o Brasil”,
afirmou.
O líder do PDT, senador
Weverton (MA), também
lamentou a demora para

a instalação da CMO. Em
pronunciamento do Plenário do Senado na terçafeira (20), ele afirmou que
a “divergência” na Câmara
está gerando “um prejuízo
enorme” para a tramitação
do projeto de Lei Orçamentária Anual do próximo ano (PLN 28/2020).
“Nós estamos já chegando ao mês de novembro.
Essa comissão vai ter vida
útil praticamente de dois
meses e, a cada dia que passa, corre o risco de nem ser
instalada para discutir essa
peça importante que rege
todas as políticas públicas do país. Uma comissão
como essa tem que funcionar no acordo, precisa ter
diálogo. A imprensa já me
perguntou se estávamos planejando levar o Orçamento
de 2021 direto para o Plenário. Eu não quero acreditar
num negócio desse. Uma
peça importante como o Orçamento não dá para ser a
toque de caixa no Plenário.
Isso abriria um precedente
sem tamanho”, disse. Agência Senado.

AL: 61% da região com níveis médios/baixos de desenvolvimento
A maior parte da América Latina tem baixos níveis
de desenvolvimento. Além
disso, as regiões mais favorecidas estão longe dos melhores padrões mundiais, é
o que revela a da primeira
versão do Índice de Desenvolvimento Regional para a
América Latina (Idere Latam), uma ferramenta que
mede o desenvolvimento no
nível territorial de 8 países
latinos, incluindo o Brasil.
Segundo o índice 61% das
regiões investigadas apresentam níveis médios ou inferiores de desenvolvimento
e apenas 7% (13 regiões - 6
no Chile, 6 no Uruguai e 1
na Argentina) pertencem ao
grupo de alto desenvolvimento.
O estudo indica ainda que
no nível médio-alto estão
Argentina, Uruguai, Chile
e Brasil. Já no nível médio
aparecem unidades do México, Colômbia e Brasil e
no baixo nível de desenvolvimento existem apenas 7
regiões, o equivalente a 4%
do total, dominadas quase
inteiramente pela Colômbia
e El Salvador.
O Chile é o país com o
desenvolvimento regional
mais equilibrado da América Latina, o que significa
que a distância entre a região mais e menos desenvolvida desse território é a
mais delimitada do subcontinente. Uruguai e Argentina vêm a seguir. Por outro
lado, a Colômbia apresenta
um grande déficit de desen-

volvimento, seguida pelo
Paraguai, Brasil e México.
No caso de El Salvador,
todas as suas regiões estão
abaixo da média latinoamericana, um aspecto preocupante, visto que a média
do país apresenta produtividades próximas às regiões
com os menores Idere’s. Ao
todo, foram analisadas 182
unidades em nível subnacional que concentram 82%
de toda a população latinoamericana.
A pesquisa é um esforço
coletivo de oito universidades e centros de estudos
da América Latina, liderado pelo Instituto Chileno de Estudos Municipais
(ICHEM) da Universidade
Autônoma do Chile e o Instituto de Economia (Iecon)
da Universidade da República do Uruguai. As instituições que também fazem
parte desse projeto latinoamericano são: Fundação
Getulio Vargas (Brasil),
Universidade de Los Andes
(Colômbia), Universidade
de Guadalajara (México),
Universidade Tecnológica
Nacional (Argentina), Centro de Análise e Difusão da
Economia Paraguaia (Paraguai) e Fundação Salvadorenha para Desenvolvimento Econômico e Social (El
Salvador).
O índice - cuja construção foi realizada antes da
pandemia de Covid-19 - é
uma ferramenta que mede o
desenvolvimento em nível
territorial, a partir de uma

perspectiva multidimensional inspirada no enfoque do
desenvolvimento humano e
sustentável. Os resultados
são entre 0 e 1 (onde 0 expressa o desenvolvimento mínimo e 1 o máximo).
Dessa forma, o Idere Latam
considera 25 variáveis por
meio de oito dimensões:
educação, saúde, bem-estar
e coesão, atividade econômica, instituições, segurança, meio ambiente e gênero.
Em termos de segurança, observa-se que 54% das
regiões latino-americanas
analisadas estão em níveis
médio e baixo de desenvolvimento. Em contrapartida,
22% apresentam níveis muito altos ou altos. Sobre meio
ambiente, o índice revela
que 81 unidades analisadas
tiveram níveis médios a baixos, enquanto 31 possuem
níveis muitos altos de desenvolvimentos. Uma terceira
dimensão que apresenta diferenças marcantes na América Latina é o Bem-estar e
Coesão. 73% dos territórios
estudados encontram-se em
nível de desenvolvimento de
médio a baixo nessa categoria e apenas 13% das regiões
atingem o nível médio e alto,
estando todos concentrados
no Uruguai.
Educação e saúde
Quanto à educação, 73%
das regiões da América Latina apresentam desempenho médio-alto ou superior,

e apenas 2 regiões estão na
faixa inferior do estudo.
Na dimensão saúde, que
considera a expectativa
de vida ao nascer, a taxa
de mortalidade infantil e
a taxa de suicídio, a América Latina apresenta, em
geral, um alto desempenho.
Já na dimensão econômica,
a Idere Latam revela que
69% das regiões estão em
nível de médio a baixo, sobretudo, porque o PIB per
capita está em um nível
baixo em todo o subcontinente, o que tem um impacto negativo no desempenho
da dimensão em estudo. Segundo os coordenadores do
estudo, essa situação tende
a se agravar, em função da
pandemia.
Na dimensão institucional (análise de receita
própria/receita total - participação nas eleições - corrupção), dados preocupantes podem ser observados.
64% das regiões registram
um nível médio-baixo ou
baixo. O que é alarmante
nesses dados é que o nível
de desenvolvimento regional baseia grande parte de
seu crescimento na robustez
das instituições. Por fim, na
dimensão de gênero, apenas duas regiões atingem
níveis elevados Buenos Aires e Bogotá, já o restante
do subcontinente apresenta
desempenho médio. Esses
resultados mostram que gênero é a dimensão com menos desequilíbrio da América Latina.

DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0021-08
Auditoria Ambiental. DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO torna
público que entregou à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAC, em
30/09/2020, o RELATÓRIO DE AUDITORIA AMBIENTAL DO ANO DE 2019,
relativo às atividades de preparação, tecelagem, tingimento e estamparia de
produtos têxteis e confecção, realizado em suas instalações, situadas na
Av. Brasil, nº 13.500, Rio de Janeiro, RJ e informa que o mesmo estará
a disposição para consulta na Rua Leopoldina Rego, nº 754, 2ª Gerência
Técnica Regional (XI-R.A Penha) no município do Rio de Janeiro, das 09:00
às 12:00hs e de 14:00h às 17:00hs e em suas instalações situadas na Av.
Brasil, nº 13.500, Rio de Janeiro, RJ.

BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ/MF nº 25.635.129/0001-05 NIRE nº 33.3.0002825-1
Edital de Convocação de AGO/Extraordinaria. Ficam os acionistas da
BFC Administradora de Bens S/A (“Cia.”) convocados, na forma do Estatuto
Social da Cia., para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinaria a ser
realizada no dia 29/10/2020, as 10:30h na sede da Cia., localizada no Rio
de Janeiro/RJ, na Rua Comte Rubens Silva, nº 292 sala 507, Freguesia,
Jacarepaguá - CEP.:22745-282, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (i) Eleição da Diretoria; (ii) aprovação das contas dos Administradores;
(iii) ratificação dos dividendos distribuídos no exercício; (iv) outros assuntos
de interesse da Sociedade.
Rio de Janeiro, 21/10/2020.
Carlos Alberto Conde - Diretor Presidente, em exercício.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 2020
DA UNIPROP COOPERATIVA DE CONSUMO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
O presidente em exercício da UNIPROP COOPERATIVA DE CONSUMO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
24.166.590/0001-95, NIRE 33400054725, inscrição estadual nº 11.861.822,
com sede na Travessa Vila Iboty nº 30, sala 201, Centro, Nova Iguaçu/RJ,
CEP 26255-240, convoca todos os seus 24 (Vinte e quatro) membros em
pleno gozo dos seus direitos cooperativados, para a TERCEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 no dia 01 de novembro de
2020 a ser realizada em sua sede com primeira chamada às 08h00min,
segunda chamada às 09h00min e terceira e última chamada às 10h00min
para deliberar a seguinte pauta: (1) Entrada e saída de associados; (2)
Preenchimento de cargos vacantes na diretoria com candidatura, eleição e
posse. Será obrigatório o uso de máscaras de proteção e uso de álcool gel
70º como forma protetiva contra a pandemia do COVID. Nova Iguaçu/RJ,
21 de outubro de 2020. Marcio Alexandre dos Santos Cunha - CPF
015.915.797-83 – Diretor Presidente.
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Destaque para mansão do
Senac no Jardim Botânico
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) faz leilão extrajudicial de uma cinematográfica casa/
mansão com 579m² de área edificada e 368m² de área de
terreno, localizada na Rua Nascimento Bittencourt, 38,
Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, ao lado do Parque
Laje, Hípica e o Clube Militar, tendo como cenário da
região o morro do Corcovado.
O imóvel será leiloado em leilão único extrajudicial
no dia 11 de novembro, às 11 horas, no auditório do Clube de Engenharia, na Avenida Rio Branco, 124, 22º andar, Centro, RJ, e está avaliado para lance inicial em R$
5.030.000,00. Poderão participar pessoas físicas ou jurídicas. Lances simultâneos presenciais e on-line pelo site
edgarcarvalholeiloeiro.com.br
Informações também pelos telefones (21) 2220-6452
ou (21) 2240-7858.

Leiloeiros que estão
realizando operações online
Rymer Leilões – Está realizando leilões de dezenas
de imóveis em bons e valorizados bairros do Rio de Janeiro. São realizados através da internet. Para participar
deste tipo de leilão o interessado deverá solicitar a sua
habilitação para cada leilão individualmente. O envio de
lances neste tipo de leilão geralmente é disponibilizado
com vários dias de antecedência (10/20/30 dias) aos participantes da internet. No dia e hora indicados, ocorrerá o
encerramento online do leilão.
Recomenda-se sempre aos participantes da internet
que acessem com antecedência (30/40 minutos antes do
horário informado) a página do leilão e acompanhe até
que a situação do leilão esteja como “ao vivo”. Após isso,
siga as instruções da tela.
Atendimento - Segunda a sexta (horário comercial):
(21) 2532-2266 (21) 98796-9822 jonas@rymerleiloes.
com.br
Brame Leilões – Realiza leilões de imóveis, veículos, máquinas e bens diversos. Opera no mercado desde
1965. Atualmente comandado pelos leiloeiros Leandro
Brame e Teresa Brame, o escritório Brame Leilões alia
a experiência de mais de 50 anos de atuação com a sofisticação em termos de tecnologia para a realização de
leilões online e/ou simultâneos (presencial e online, concomitantemente).
A experiência da empresa reúne alguns dos grandes
leilões já realizados na cidade, como o Leilão do Hotel
Nacional e o leilão do Parque industrial da Bloch Editores.
https://brameleiloes.com.br
Sold Leilões – É uma empresa especializada no setor
de venda de ativos através de leilão. A Sold realiza – em
todo o Brasil – leilões oficiais através da internet com
equipe de profissionais treinada e preparada para oferecer aos clientes e parceiros: segurança, profissionalismo
e agilidade nos serviços prestados. A empresa executa a
preparação, inventário, catalogação, avaliação, divulgação, execução e fechamento (prestação de contas) de leilões de bens e ativos de qualquer espécie.
Acesse o site sold.com.br
Vip Leilões – Atua há 21 anos no mercado de leilões
judiciais e extrajudicial. A empresa está presente em 16
estados brasileiros operando em 31 grandes cidades,
disponibilizando mais de 800.000 m² de área de armazenagem, distribuídos entre pátios, galpões, auditórios
e escritórios. Detentora de tecnologia própria de leilões
online em tempo real, a Vip Leilões possui um banco de
dados com mais de 300 mil compradores e investidores
cadastrados e habilitados a darem lances. Oferecendo aos
seus clientes e parceiros praticidade, transparência e profissionalismo inovador em suas vendas.
vipleiloes.com.br/home

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído
da Ação Sumária (0026201-85.2009.8.19.0203) proposta por
Condomínio do Edifício Solar Real contra Eugênio Augusto Vieira.O DR. LIVINGSTONE DOS SANTOS SILVA FILHO, Juiz de Direito,
FAZ SABER a todos que o presente edital INTIMA EUGÊNIO
AUGUSTO VIEIRA, para ciência das datas de 12.11.2020 e
18.11.2020, às 12:45 horas, no escritório da Leiloeira Pública
FABÍOLA PORTO PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha,
nº 12 – Grupo 810 – Castelo/RJ., e simultaneamente através do
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, para a venda
em 1º., e 2º. Leilão Presencial e Online, respectivamente, do Apartamento 301, do edifício situado na Rua Geminiano de Góes, nº
169 – Freguesia – Jacarepaguá/RJ, penhorado no
supramencionado autos.- RJ, 01/10/2020.- Eu, Alexandra Farias
Marques, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.)
Livingstone dos Santos Silva Filho - Juiz de Direito.

A substituição do processo judicial de inventário
e partilha de bens para via
extrajudicial será realizada
sem o pagamento de multa.
É o que define o projeto de
lei 721/19, do deputado Alexandre Freitas (Novo), que
altera a Lei 7.174/15, que
trata Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos (ITD). A medida foi
aprovada em discussão única
pela Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), nesta quarta-feira, e
seguirá para o governador
em exercício, Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis
para sancioná-la ou vetá-la.
De acordo com o proje-

to, ficará isento da multa o
contribuinte que optar pela
mudança após a abertura do
processo judicial de inventário e partilha dentro de dois
meses da abertura da sucessão. “A incidência de multa
ao contribuinte que cumpriu
com suas obrigações tributárias dentro do prazo legalmente estipulado é uma
medida excessiva, além de
ser inibidora da busca pela
solução de demandas através
da via extrajudicial, tendo
em vista a atual sobrecarga
do Judiciário”, justificou o
autor.
O projeto ainda complementa a medida, determinando que o contribuinte
que não tenha cumprido o

prazo de entrega da declaração do fato gerador do ITD,
mas se houver recolhido
corretamente o valor do imposto devido na esfera judi-

Comércio carioca teve queda
de 3,5% nas vendas em setembro

As vendas do comércio
lojista carioca recuaram
3,5% em setembro em comparação com o mesmo mês
do ano passado, de acordo
com a pesquisa Termômetro
de Vendas divulgada mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores
Lojistas do Rio de Janeiro
(CDL-Rio), que abrange cerca de 750 estabelecimentos
comerciais da Cidade. No
acumulado dos nove meses
do ano (janeiro/setembro)
houve uma queda de 17,5%
em relação ao ano passado.
A pesquisa mostra também que todos os produtos
do ramo mole (bens não duráveis) e do ramo duro (bens
duráveis) registraram vendas negativas. As maiores
quedas no faturamento no
ramo mole foram calçados
(-7,2 %), tecidos (-6,4%)
e confecções (- 5,9%), no

ramo duro (bens duráveis)
todos foram negativos: joias
(-7,6%), móveis (-5,8%),
óticas (- 5,5%) e eletrodomésticos (-2,8%). A modalidade de pagamento mais
utilizada pelos clientes foi
a venda a prazo com menos
4,4%, seguida da venda à
vista com menos 6,9%.
Em relação às vendas
conforme a localização dos
estabelecimentos
comerciais, no ramo mole, as lojas
do Centro venderam menos
15,1%, as da Zona Norte
menos 12,5% e as da Zona
Sul menos 8,9 %. Nos bens
duráveis, as lojas do Centro
faturaram menos 9,8%, as da
Zona Norte menos 12,5% e
as da Zona Sul menos 2,8%.
O presidente do CDL-Rio e do Sindilojas-Rio,
Aldo Gonçalves, entidades
que juntas representam mais
de 30 mil lojistas, diz que

setembro é um mês imprensado pelo Dia dos Pais, em
agosto, e o Dia das Crianças,
em outubro, duas das grandes datas comemorativas
para o comércio lojista, que
também não atingiram as
expectativas do comércio,
mas que setembro continuou
refletindo os efeitos da pandemia e também, no caso do
Rio de Janeiro, a crise econômica, com desemprego, a
crescente violência e o aumento da camelotagem.
“O fato é que aqui no Estado do Rio, diferente do que
ocorre em vários outros estados, há uma forte redução
no consumo, seja pela não
circulação das pessoas, seja
pela queda generalizada do
poder aquisitivo causada
pelo desemprego e por todos
os fatores que tão dramaticamente afetam não só a saúde
financeira, como a própria

cial, seja responsável apenas
pelo pagamento das multas.
O texto prevê o prazo de 90
dias, após a sanção da lei,
para a sua entrada em vigor.

sobrevivência do comércio”,
diz Aldo Gonçalves, que
ressalta também que “entre
outras questões vitais para
recuperar o setor, o CDLRio
e o Sindilojas-Rio têm feito
uma série de ações junto a
agentes públicos e do sistema bancário pela desburocratização e pela agilização
de acesso às linhas de crédito disponibilizadas pelo governo, principalmente pelas
micro e pequenas empresas
que tem encontrado muita
dificuldade para ter acesso a
esse crédito.”
Aldo lembra também
que todas as datas comemorativas até agora registraram resultados negativas
e que recentemente o Dia
das Crianças as vendas foram negativas com índice
de menos 2,5% em comparação a mesma data do ano
passado.
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Mulheres respondem por apenas
6,3% dos acidentes de trânsito em SP
Dados do Infosiga SP
apontam que somente 6,3%
dos casos de acidentes registrados entre janeiro e agosto
de 2020, envolvem mulheres
na direção, um percentual 16
vezes menor do que o número de acidentes com homens
ao volante. As condutoras do
sexo feminino representam
40% dos motoristas de todo
o estado, um total de cerca
de 26 milhões de condutores.
A prudência no trânsito
é demonstrada também por
meio do perfil dos condu-

tores com habilitações suspensas. Das 91,5 mil CNHs
suspensas entre janeiro, fevereiro e março de 2020 no
Estado de São Paulo, apenas
26% pertencem às mulheres.
Já em relação ao número de
acidentes com vítimas fatais
nos oito meses deste ano,
a tendência se confirma: o
sexo feminino responde por
apenas 15,5% do total, frente
a 84,5% de homens.
Outro dado importante é
que na maioria dos casos fatais registrados, as mulheres

Preço médio de venda de
imóvel comercial fecha
mês com alta de 0,11%
O preço médio de venda
de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² apresentou nova alta de 0,11% em
setembro, enquanto o preço
médio de locação do segmento recuou 0,22% no mês.
Comparativamente, ambos
resultados ficaram abaixo
da variação do IPCA/IBGE
(+0,64%). No caso do preço
médio de venda do segmento, o resultado positivo no
mês foi impulsionado pelas
altas observadas em Salvador
(+0,80%), Brasília (+0,27%),
Curitiba (+0,21%), Rio de Janeiro (+0,20%) e São Paulo
(+0,12%), ao passo que a queda no preço médio de locação
de imóveis comerciais foi liderada pelos recuos registrados em cidades como Curitiba
(-0,80%), Salvador (-0,70%),
Rio de Janeiro (-0,68%), Belo
Horizonte (-0,57%), Florianópolis (-0,53%) e Campinas (-0,25%). Com esses
resultados, o comportamento do preço médio de venda
acumula ligeira alta no ano
(+0,15%), enquanto o preço
médio do aluguel de imóveis
comerciais recua 0,47% no
mesmo recorte temporal.
O preço médio de venda de
imóveis comerciais acumula
queda nominal de 0,91% nos
últimos 12 meses, enquanto
o preço médio de locação comercial ampliou o recuo para
1,32% no mesmo horizonte.
Para fins de comparação, a
inflação acumulada nos últimos 12 meses superou as variações registradas pelo Índice FipeZap, tanto no caso do

IPCA/IBGE (+3,14%) quanto IGP-M/FGV (+17,94%).
A queda nominal observada
no preço médio de venda de
imóveis comerciais é influenciada, nesse horizonte, pelo
recuo do preço médio em cidades como: Rio de Janeiro
(-3,59%), Brasília (-3,49%),
Porto Alegre (-2,67%), Niterói
(-2,53%), Curitiba (-2,53%),
entre outras, superando - na
média - os avanços captados
em Salvador (+5,74%), Florianópolis (+3,00%) e São
Paulo (+0,29%). Já com respeito ao preço médio de locação, os aumentos de preço
médio registrados em cidades
como: Niterói (+2,64%), São
Paulo (+1,77%), Campinas
(+0,95%) e Belo Horizonte
(+0,83%), contrastam com
o comportamento observado
em cidades como: Salvador
(-10,88%), Rio de Janeiro
(-4,68%), Brasília (-2,99%),
entre outras.
Em setembro de 2020, o
valor médio do m² de imóveis comerciais nas cidades
monitoradas pelo Índice FipeZap foi de R$ 8.505/m²,
no caso de imóveis comerciais colocados à venda, e
de R$ 37,26/m², entre aqueles destinados para locação.
Entre todas as 10 cidades
monitoradas pelo Índice FipeZap Comercial, São Paulo se destacou com o maior
valor médio tanto para venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² (R$
9.708/m²), quanto para o
aluguel do mesmo tipo de
imóvel (R$ 43,92/m²).

não estavam na direção do
veículo: 39,4% eram passageiras e 31,9% pedestres.
Para o presidente do Detran, Ernesto Mascellani Neto,
“as mulheres são muito mais
cautelosas no trânsito, o que
é uma importante notícia, já
que elas representam 40%
dos motoristas de todo o Estado. Mas reduzir o número
de acidentes, que em sua
maioria são motivados por
falha humana, é vital para o
Detran.SP. Por isso seguimos
investindo em ações e campa-

ABAETÉ ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S.A.
CNPJ 24.988.496/0001-11
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os
acionistas da Cia. a se reunir no dia 30/10/20, às 13h, na sede social
localizada Praça Pio X, nº 98, 9º and/parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
para deliberar sobre: (a) A alteração de sede da filial da Companhia. Rio de
Janeiro, 21/10/20. Diretoria.

nhas educativas para todos os
motoristas, independentemente do gênero”.
O Programa da Secretaria de Governo do Estado
de São Paulo e coordenado
pelo Detran.SP, o Respeito
à Vida atua como articulador
de ações com foco na redução de acidentes de trânsito.
Atualmente, 304 cidades são
parceiras do programa e R$
190 milhões em recursos
provenientes de multas do
Detran.SP beneficiam 96%
da população.

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

ACADEMIA NACIONAL DE ENGENHARIA (ANE)
CNPJ 40.234.999/0001-58
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Academia Nacional de Engenharia (ANE), consoante
com suas atribuições e com os procedimentos definidos no Estatuto da ANE,
convoca todos os Membros Titulares da ANE para uma Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 03 de novembro de 2020 às 15h30min em
primeira convocação, com quórum regimental, e às 16h00min em segunda
convocação, com qualquer quórum para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1º Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 2º Aprovação
do Estatuto da Academia Nacional de Engenharia. 3º Aprovação do Regimento
Interno da Academia Nacional de Engenharia. 4º Aprovação das contas. Local: Sede da ANE – Av. Rio Branco, 124 / sala 1303 -Centro/Rio de Janeiro – RJ
Francis Bogossian
Presidente da Academia Nacional de Engenharia

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
25ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA, 115, CASTELO, RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: (21) 3133-2173 - E-mail: cap25vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO, MOVIDA POR BANCO ECONOMICO S/A em face de
ESPÓLIO DE NEWTON NASCIMENTO LINS, NEWTON LINS
FILHO, DELBA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- PROCESSO Nº 0064291-46.1996.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) SIMONE GASTESI CHEVRAND – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados,
e
especialmente
ao(s)
devedor(es)
supramencionado(s) - ESPÓLIO DE NEWTON NASCIMENTO LINS,
NEWTON LINS FILHO, DELBA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - que será realizado o público Leilão pelo
Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA
MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível
no
portal
eletrônico
do
Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado
no dia 10/11/2020 às 15:00h e, não havendo licitantes, se iniciará
de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50%
da avaliação, que será encerrado no dia 17/11/2020 às 15:00h.
DO BEM A SER LEILOADO: LOTE 01: FAZENDA DA PACIÊNCIA,
com 121ha. Matriculada no 1º Oficio de Justiça de Três Rios sob
o nº 7607; LOTE 02: Sitio denominado “ROSEIRA”, com 48,4ha.
Matriculado no 1º Oficio de Justiça de Três Rios sob o nº 7608;
LOTE 03: Sítio denominado “MIRANTE”, com 19,36ha.
Matriculado no 1º Oficio de Justiça de Três Rios sob o nº 7609 e
LOTE 04: Sítio denominado “AMOREIRA”, com 19,36ha.
Matriculado no 1º Oficio de Justiça de Três Rios sob o nº 7610.
(...) Destarte, considerando a informação, alhures aludida, de
que as áreas das propriedades “Roseira”, “Mirante” e
“Amoreira” foram integradas à “Fazenda da Paciência”, chegase à conclusão que, as propriedades, em conjunto somam o
valor de R$ 9.240.332,80 (Nove Milhões e Duzentos e Quarenta
Mil e Trezentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta Centavos),
correspondentes a 2.599.249,72967 UFIR/RJ. E para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o
presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (ESPÓLIO DE NEWTON NASCIMENTO LINS,
NEWTON LINS FILHO , DELBA COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo uma das vias afixadas no local de costume
do Fórum. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio
de Janeiro, em 23 de setembro de 2020. Eu, digitei __, e Eu,
Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) SIMONE GASTESI
CHEVRAND – Juiz de Direito.
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REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª Convocação da Assembleia Geral de Titulares de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 2ª Emissão em
Série Única da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob
o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da
cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo
de Securitização”) da sua 2ª Emissão em Série Única de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente), vem
pela presente, convocar os titulares de CRA, para a Assembleia Geral de
Titulares de CRA da 2ª Emissão em Série Única da Reit Securitizadora
de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” e “Emissão”), a se
realizar no dia 11/11/2020, às 15 horas, em 1ª convocação, o procedimento
de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). A
Emissora recebeu da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda (“Agente
Fiduciário”), em 16 de julho de 2020, comunicado informando que haviam
oficializado a sua mudança de objeto social, e que deixariam de atuar como
instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, se vendo obrigados
à renunciar às suas funções exercidas no âmbito da Emissão. Em paralelo,
indicaram como instituição financeira substituta, a Planner S.A. Corretora
de Valores (“Novo Agente Fiduciário”) Assim sendo, a Emissora convoca
os titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i)
aprovação da Planner, como instituição financeira que substituirá a SLW
da função de agente fiduciário do CRA. Procedimento de resposta à
Consulta: A manifestação dos titulares com relação às matérias da ordem
do dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do
Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) dos documentos
que comprovem a representação do titular, incluindo mas não se limitando
a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e procurações; e
(ii) o documento de identificação dos signatários, e ser encaminhada, até
o dia 11/11/2020 aos cuidados do Agente Fiduciário e da Emissora por
e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As
deliberações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão
obter votos de Titulares de CRA representando a maioria simples do CRA
em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias
da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares de CRA. A Emissora
e o Agente Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se a matéria constante
da Ordem do Dia, estarão autorizados a tomar as providências necessárias
para implementar as alterações necessárias. A presente convocação da
Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas por meio da Consulta
Formal, será enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares
cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador do CRA, bem como
aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais
de publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto no Termo de
Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem do dia
deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.
com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A consolidação dos votos
será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 12 de novembro
de 2020. Rio de Janeiro, 22 de Outubro de 2020. Reit Securitizadora
de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRA
da 2ª Emissão em Série Única da Reit Securitizadora de Recebiveis
Imobiliários S.A. de 11 de Novembro de 2020. Anexo I. Termo de
Apuração de Votos. Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto
meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:

BELMOND BRASIL SERVIÇOS HOTELEIROS S.A.
CNPJ nº 42.104.133/0001-58
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, vimos apresentar o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/19 e 2018. Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que
julgarem necessários. A Diretoria.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
2018
Balanços Patrimoniais em 31/12/19 e 2018 (Em Reais)
em 31/12/19 e 2018 (Em Reais)
Patrimônio
Valor do
ReserATIVO
Nota
2019
2018
Líquido % Participação
Investimento
va de
Circulante
124.365
59.502
Cia. Hotéis Palace
86.869.376
1,98%
1.721.664
Lucros
Caixa e equivalentes a caixa
4
53.698
19.136
Divi- EquivaRe- Reserva Lucros
Dividendos a Receber
6
69.438
35.977
Movimentação do investimento
2017 dendos lência
2018
Capital serva Investi- AcumuImpostos a recuperar
1.229
4.389
Cia. Hotéis Palace
1.762.064 (229.549) 153.173 1.685.688
Notas social Legal mentos lados Total
Não Circulante
2.380 255.631
2018
Saldos em 31/12/17
7 391.435 78.287
- 469.722 Cia. Hotéis Palace
Realizável a Longo Prazo
1.721.664
137.525 137.525 Dividendos
Impostos Diferidos
2.380 255.631 Lucro líquido do exercício
(35.976)
Investimentos
5 1.800.718 1.685.688 Destinação do lucro líquido do exercício:
Total do Investimento
1.685.688
6.876
(6.876)
- 6. Transações entre Partes
Total
1.803.098 1.941.319 Reserva Legal
97.987 (97.987)
- Relacionadas
Total do Ativo
1.927.463 2.000.821 Reserva de Investimentos
2019
2018
2019
2018
Dividendos Propostos
- (32.662) (32.662)
PASSIVO
Recei- ReceiAumento
de
Capital
78.287
(78.287)
Circulante
7.701
6.720
Ativo
Ativo
tas
tas
7 469.722 6.876 97.987
- 574.585
Fornecedores Serviços
7.680
6.705 Saldos em 31/12/18
(Passi- (Passi12.634 12.634
Impostos Federais a recolher
21
15 Lucro líquido do exercício
vo)
vo)
Destinação do lucro líquido do exercício:
Não Circulante
Cia Hotéis Palace
69.438 35.977 292.397 153.173
632
(632)
- Total
Dividendos
7 1.335.544 1.419.516 Reserva Legal
69.438 35.977 292.397 153.173
9.001 (9.001)
Total do Passivo
1.343.245 1.426.236 Reserva de Investimentos
- (3.001) (3.001) 7. Capital Social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, está
Patrimônio Líquido
584.218 574.585 Dividendos Propostos
7 469.722 7.508 106.988
- 584.218 representado por 25.090.224 ações ON, sem valor nominal, distribuídas entre
Capital social
7 469.722 469.722 Saldos em 31/12/19
os seguintes acionistas:
Reserva Legal
7.508
6.876
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/19 e 2018 (Em Reais)
2019
2018
Acionistas
Reserva de Investimentos
106.988
97.987 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Notas
2019
2018 Belmond Properties Ltd.
25.090.223 25.090.223
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
1.927.463 2.000.821 Lucro Líquido do Período
12.634
137.525 Signature Boutique Ltda
1
1
Demonstrações dos Resultados em 31/12/19 e 2018 (Em Reais)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido das atividades Operacionais
Total
25.090.224 25.090.224
5 (292.397) (153.173) a) Reserva legal: Essa reserva é constituída mediante a apropriação de 5%
Despesas
Notas
2019
2018 Equivalência patrimonial
253.251
(8.061) do lucro líquido apurado em cada exercício social, até atingir os limites fixados
Gerais e administrativas
9 (27.569) (24.610) Impostos Diferidos
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do
3.160
60 pela legislação societária. b) Dividendos: A Cia. provisionou dividendos proResultado Financeiro e da Equivalência Patrimonial
(27.569) (24.610) Outros Créditos
postos apurados da seguinte forma:
Receitas Financeiras
1.977
902 Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais
2019
2018
974
277
Despesas Financeiras
(920)
(1) Fornecedores
12.634
137.525
7
4 Lucro líquido do exercício
Total Resultado Financeiro
1.057
901 Impostos a recolher
(23.368) Prejuízos Acumulados
Equivalência Patrimonial
5 292.397 153.173 Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais (22.371)
Saldo do Lucro Líquido
12.634
137.525
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do
(632)
143.906 3.420.198 Const. Res. Legal limitada a 20% capital
Imposto de Renda e da Contribuição Social
265.885 129.464 Dividendos Recebidos
Base de cálculo para dividendo
12.002
137.525
IR e Contribuição Social
8 (253.251)
8.061 Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de
25%
25%
143.906 3.420.198 Dividendo mínimo %
Diferido
(253.251)
8.061 Investimento
Dividendo mínimo obrigatório
3.001
32.662
Lucro Líquido do Exercício
12.634 137.525 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
(86.973) (3.420.198) Dividendo adicional proposto (i)
Lucro por Lote de Mil Ações
0,50
5,48 Dividendos Pagos
Saldo anterior
1.419.516 4.807.052
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de
Notas Explicativas em 31/12/19 e 2018 (Em reais)
Dividendos
Pagos
(86.973)
(3.420.198)
(86.973) (3.420.198)
1. Contexto Operacional: A Cia. detém participação acionária na Cia. Hotéis Investimento
Total de Dividendos Provisionados
1.335.544 1.419.516
Palace (CHP) de 1,98%, atuando basicamente como uma empresa de par- Aumento (Redução) Líquido (a) do Saldo de
(i) Os dividendos adicionais propostos estão sujeitos a aprovação dos acionistas
Caixa
e
Equivalentes
a
Caixa
34.562
(23.368)
ticipações. Atualmente esta é sua única atividade. 2. Apresentação das
19.136
42.504 a ser deliberada na próxima AGO. 8. Créditos Fiscais: Os saldos ativos do IR
Demonstrações Financeiras: a) As demonstrações financeiras foram ela- Caixa e equivalentes a caixa no início do exercício
53.698
19.136 e contribuição social diferidos foram calculados com base na respectiva alíquota
boradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis Caixa e equivalentes a caixa no fim do exercício
34.562
(23.368) efetiva sobre adições temporárias de provisões para a sua realização futura. Não
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os Variação
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo CPC e disposi- que estavam em vigor em 31/12/19, não tiveram impactos sobre as demons- foram constituídos impostos diferidos ativos com base no saldo de prejuízos fiscais e base de calculo negativa em função de não previsão de realização total em
ções contidas na Lei das S.A., alterada pela Lei 11.638/07 e MP nº 449/08, trações contábeis da Cia.
2019 2018 até 2 anos. Em 31/12/19 a entidade tem saldo acumulado de R$ 854.011 e R$
convertida na Lei 11.941/09. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 4. Caixa e Equivalentes a Caixa:
53.698 19.136 541.807 para Prejuízo Fiscal e Base Negativa (R$ 827.793 e R$ 515.589 em 2018).
b) Caixa e equivalentes a caixa: Estão registradas pelo montante aplicado, Bancos
53.698 19.136 9. Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas:
acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços, quando aplicá- Total
2019
2018
2019
vel. c) Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis até o fim do exercício 5. Investimentos
Serviços de terceiros
(20.566) (18.912)
Patrimônio
Valor do Impostos e taxas
seguinte estão apresentados como ativo e passivo circulante, respectivamen(7.003)
(5.698)
Líquido % Participação
Investimento Total
te. d) Contas a Receber – Saldo de Dividendos Propostos em 31/12/19 de sua
(27.569) (24.610)
94.360.164
1,98%
1.870.155 10. Instrumentos Financeiros: A Cia. apresenta operações caracterizadas
investida Cia. Hotéis Palace. e) Investimentos – Os investimentos decorrentes Cia. Hotéis Palace
Divi- Equivada participação societária na Cia. Hotéis Palace estão sendo avaliados pelo
como instrumentos financeiros, entre os quais aplicações financeiras. O va2018 dendos lência
2019 lor contábil dos instrumentos financeiros registrados nas contas patrimoniais
método de equivalência patrimonial por estarem a Cia. e sua investida Cia. Movimentação do investimento
Hotéis Palace sob controle comum. g) IR e contribuição diferidos. Os saldos Cia. Hotéis Palace
1.685.688 (177.367) 292.397 1.800.718 em 31/12/19 e 2018, equivale aproximadamente, ao seu valor de mercado.
ativos do IR e contribuição social diferidos foram calculados com base na
2019 Durante os exercícios findos em 31/12/19 e 2018 a Cia. não operou com insrespectiva alíquota efetiva sobre adições temporárias de provisões para a sua Cia. Hotéis Palace
1.870.155 trumentos derivativos.
realização futura. f) As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de Dividendos
(69.437)
CONTADOR: Vanilsa Fernandes Amorim - CRC-RJ 079123/0-9
competência. g) As novas normas, alterações e interpretações existentes e Total do Investimento
1.800.718
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Exames e tratamentos são 59%
das queixas sobre Covid-19
Segundo ANS,
em setembro
as reclamações
foram 4% maior
que em agosto
A dificuldade de realização de exames e tratamentos é a principal queixa dos
usuários de planos de saúde
relacionada à Covid-19, segundo boletim mensal divulgado nesta quarta-feira pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS). Segundo a agência, tratam do tema
59% das 12.631 reclamações
relacionadas à pandemia registradas de março a setembro, enquanto que 26% das
reclamações que envolvem
a pandemia referiram-se a
outras coberturas que foram
afetadas, e 15% tratam de
questões não assistenciais,
como contratos e regulamentos dos planos.
No mês de setembro, cerca de 7% das 14.597 reclamações registradas na agên-

cia tiveram alguma relação
com a pandemia de Covid-19. No mesmo mês do
ano passado, os usuários de
planos de saúde registraram
12.278 queixas. O número
de reclamações registradas
em setembro de 2020 também é 4% maior que o de
agosto.
A ANS acrescenta que,
entre março e julho, 91,3%
das reclamações relacionadas à covid-19 foram solucionadas por mediação da
Notificação de Intermediação Preliminar (NIP). Quando são consideradas todas as
queixas, a taxa de resolutividade por mediação cresce
para 92,7% no mesmo período.
A taxa de ocupação de leitos para covid-19 em setembro foi de 54%, três pontos
percentuais a menos que os
57% registrados em agosto.
No mês passado, foram alocados para o tratamento da
doença 23% dos leitos, contra 28% em agosto. A ocupação geral dos leitos, o que
também considera outras
enfermidades, também teve
queda, de 65% em agosto

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de 2ª Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de representante da Comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”,
“Emissão” e “Emissora”, respectivamente), informa a rerratificação do edital publicado em 21/10/20, de modo que onde lê-se 02/11/20 deve ser considerado como
03/11/20, e convoca os Debenturistas a se reunirem para a AGD, nos termos do Art.
124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e
da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia
Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme
aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 2ª convocação, no dia
03/11/20, às 14h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste Edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar
na Ordem do Dia, sobre as seguintes matérias: (i) Ratificar a contratação e os atos do
assessor legal que foram necessários até a data da AGD, no âmbito do processo de
Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante
a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do RJ, e do Agravo Interno no âmbito
do processo de Agravo de Instrumento de nº 0027829-53.2020.8.19.0000, que tramita perante a 14ª Câmara Cível do TJRJ, ambos de autoria da Emissora (“Processos
da Supervia”), assim como em qualquer outros processos ou incidente processual decorrentes dos Processos da Supervia, tendo em vista o cumprimento, pelo
Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM nº 583, arts 11, (ii) e 12, em busca
da defesa dos interesses dos Debenturistas; (ii) A contratação de assessor legal,
dentre as 3 propostas disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencioso@
pentagonotrustee.com.br, para a defesa integral dos interesses dos Debenturistas,
no âmbito dos Processos de Supervia e de qualquer medida judicial ou extrajudicial
relacionada à Emissão; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário,
pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em
razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha
com a Instrução CVM Nº 625 de 14/05/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente
Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para contencioso@
pentagonotrustee.com.br os documentos de representação até o horário de
início da Assembleia. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de
representação: a) participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de
identidade do Debenturista; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada
da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do
Debenturistas; e b) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que
comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou
assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do
Debenturista. RJ, 21/10/20. Pentágono S.A. DTVM.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª Convocação da Assembleia Geral de Titulares de
Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Emissão em
Série Única da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A.
A Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob
o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da
cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo
de Securitização”) da sua 1ª Emissão em Série Única de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente), vem
pela presente, convocar os titulares de CRA, para a Assembleia Geral de
Titulares de CRA da 1ª Emissão em Série Única da Reit Securitizadora
de Recebíveis Imobiliários S.A. (“Assembleia Geral” e “Emissão”),
a se realizar no dia 11/11/2020, às 14 horas, em 1ª convocação. O
procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta
Formal”). A Emissora recebeu da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda
(“Agente Fiduciário”), comunicado informando que haviam oficializado a
sua mudança de objeto social, e que deixariam de atuar como instituição
integrante do Sistema Financeiro Nacional, se vendo obrigados à renunciar
às suas funções exercidas no âmbito da Emissão. Em paralelo, indicaram
como instituição financeira substituta, a Planner S.A. Corretora de Valores
(“Planner”). A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral,
com a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da Planner, como instituição
financeira que substituirá a SLW da função de agente fiduciário do CRA.
Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação dos titulares
com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio
da assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser
instruída com cópia: (i) dos documentos que comprovem a representação
do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais,
regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação
dos signatários, e ser encaminhada, até o dia 11/11/2020 aos cuidados
do Agente Fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.
br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da
ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de
CRA representando a maioria simples do CRA em circulação (“Quórum
de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do dia serão
oponíveis a todos os Titulares de CRA. A Emissora e o Agente Fiduciário, em
qualquer caso, aprovando-se a matéria constante da Ordem do Dia, estarão
autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as
alterações necessárias. A presente convocação da Assembleia Geral, cujas
deliberações serão tomadas por meio da Consulta Formal, será enviada,
pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja
completo junto ao escriturador dos CRA, bem como aos seus respectivos
custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos
da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer
informação acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à
Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@
slw.com.br, respectivamente. A consolidação dos votos será publicada no
site da CVM e da Emissora até o dia 12 de novembro de 2020. Rio de
Janeiro, 22 de Outubro de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários S.A. Assembleia Geral de Titulares de CRA da 1ª Emissão
em Série Única da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A.
de 11 de novembro de 2020. Anexo I. Termo de Apuração de Votos.
Com relação ao item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da
seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:

para 64% em setembro. No
mesmo mês do ano passado,
a ocupação foi de 74%.
A agência reguladora destaca uma mudança de comportamento dos usuários de
planos de saúde, que se reflete no aumento de 8% de
consultas de pronto socorro
que não geraram internação.
Segundo a ANS, o número
desses atendimentos apresentam retomada gradual,
o que indica que as pessoas têm buscado manter os
cuidados à saúde durante a
pandemia. Outro fator que
pode ter contribuído para o
movimento é uma possível
absorção da demanda de
atendimento pela Atenção
Primária.
Segundo o balanço da
ANS, de março a julho, foram realizados 585.381 exames do tipo RT-PCR e 32.989
sorológicos para a detecção
de covid-19. Somente em julho, foram 214.747 exames
RT-PCR e 30.902 testes do
tipo sorológico.
Inadimplência
O relatório da agência re-

n Monitor Mercantil

Soluções para suporte
financeiro dos policiais

guladora informa também
que a inadimplência continua próxima dos níveis históricos, tanto para planos
individuais ou familiares
(11%) quanto para coletivos
(4%). Considerados os dois
tipos de contratos, a inadimplência geral ficou em 7%,
mesmo índice do mês anterior.
O número total de usuários de planos de saúde
teve crescimento de 0,4%
em setembro e chegou a
47,118 milhões, o maior
contingente desde janeiro
de 2019. Entre março e setembro de 2020, os planos
coletivos por adesão tiveram crescimento de 1,01%
em relação aos mesmos
meses do ano passado, e os
planos individuais ou familiares, de 0,05%. Já os coletivos empresariais tiveram
queda de 0,15%.
A quantidade de usuários
com mais de 59 anos teve
crescimento em todos os tipos de contratação, enquanto
a faixa etária de 0 a 59 anos
teve queda nos planos coletivos empresariais e nos individuais ou familiares.

SINDICATO DOS SECURITÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.948.134/0001-98 - Inscrição Municipal 01.062.204
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS SECURITÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- SINSECRJ, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o Nº 33.948.134/000198, com sede na Rua Álvaro Alvim nº 21 - 22º andar- Centro - Rio de Janeiro/
RJ, CEP: 20.031-010, neste ato representada por seu Presidente Adolfo
Lima, CPF Nº 219.968.067-34, inscrito no PIS sob o Nº 104.27089.07-4,
com endereço para corres-pondência na Rua Álvaro Alvim nº 21 - 22º
andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ, de acordo com as disposições legais
e estatutárias, CONVOCA para participarem da Assembleia Geral Extraordinária
toda a categoria dos Trabalhadores Securitários, no Estado do Rio de Janeiro,
sócios e não sócios, empregados em empresas de Seguros e de Capitalização; em Corretoras de Seguros e de Seguro Saúde; de Inspeções,
de Vistorias Prévias e de Liquidação de Seguros; Prestadoras de Serviços
de Seguros; de Planos de Saúde; de Medicina em Grupo; em Cooperativas
Médicas; de Planos Odontológicos; de Vendas e Promoções de Planos de
Saúde; de Serviços Técnicos de Seguros e em todas as empresas que
tenham atividades de seguros, bem como os empregados em empresas
de serviços terceirizados prestados nas áreas operacional, administrativa
e financeira das empresas supramencionadas e os empregados em Clubes,
Associações, Federações e Fundações com atividades relacionadas a
seguros (CVG, ACONSEG, CNSP, FENACAP, FENACOR, FENASAUDE,
FENSEG e FUNENSEG),a ser realizada no dia 27 de outubro de 2020, na
sede da Entidade, localizada na Rua Álvaro Alvim, 21 - 22ºandar - Centro,
às 17,00 horas em primeira convocação, e às 17,30 horas, em segunda e
última convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Discussão, alteração ou aprovação
das pautas de reivindicações de direitos trabalhistas para o ano de 2021, a
serem negociadas com os senhores empregadores, que vigorarão a partir
da data base de 01 de janeiro de 2021; b) Discussão, alteração ou aprovação
prévia da contribuição negocial e da contribuição negocial sobre a PLR, a
serem descontadas, indistintamente, de todos os empregados beneficiados
pelas vantagens das normas coletivas, em favor do Sindicato, conforme o
inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal e da alínea "e" do artigo 513
da CLT; c) Concessão de poderes à diretoria do Sindicato para estabelecer
negociações com o patronato e, caso sejam malogradas, suscitar o
competente Dissídio Coletivo junto à Justiça do Trabalho.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2020.
Adolfo Lima - Presidente.

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 07.737.623/0001-90 - NIRE 33.3.0027725-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGE: Ficam convocados os acionistas da
A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A. (“Cia.”) para se reunirem para participar e votar à distância em AGE (“Assembleia”) a ser realizada no dia
29/10/2020, às 15h, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: • Deliberar sobre: a) entre outras alterações de cunho negocial, alteração de determinadas características das debêntures em circulação emitidas por meio do
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real
Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da
A!Bodytech Participações S.A.” celebrado em 15/05/2013, conforme aditado
(“Escritura da 2ª Emissão”, “Debêntures da 2ª Emissão” ou “2ª Emissão”) e do
“Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples,
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real
Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da
A!Bodytech Participações S.A.” celebrado em 16/09/2014, conforme aditado
(“Escritura da 3ª Emissão”, “Debêntures da 3ª Emissão” ou “3ª Emissão” e,
quando em conjunto com a Escritura da 2ª Emissão, Debêntures da 2ª Emissão e 2ª Emissão, as “Escrituras de Emissão”, as “Debêntures” e as “Emissões”), incluindo, mas não se limitando a: (i) alteração da Data de Vencimento
e, por consequência, a alteração do cronograma de amortização do Saldo
do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizado; (ii) alteração da
Remuneração das Debêntures; (iii) inclusão de novas hipóteses de Amortização Antecipada Obrigatória ou Resgate Antecipado Obrigatório, sendo
certo que não será mais devido qualquer prêmio na hipótese de Amortização
Extraordinária, Resgate Antecipado Facultativo Total, Amortização Antecipada
Obrigatória ou Resgate Antecipado Obrigatório; (iv) alteração de determinadas declarações, obrigações e hipóteses de vencimento antecipado das
Debêntures; b) a autorização para a celebração de aditamento às seguintes
garantias reais, outorgadas no âmbito das Emissões, conforme aplicável: (i)
alienação fiduciária de ações ordinárias de emissão da Cia. de titularidade
da Accioly Fitness Participações S.A., equivalentes a 50% mais uma ação do
capital social da Cia.; e (ii) alienação fiduciária de ações ordinárias de emissão
da BTFIT Serviços de Prescrição e Acompanhamento de Treinos Desportivos S.A. de titularidade da Accioly Fitness Participações S.A., equivalentes
a 50% mais uma ação do capital social da BTFIT (“Contratos de Alienação
Fiduciária”); c) a constituição e outorga de garantia de cessão fiduciária dos
recebíveis oriundos do Contrato de Parceria, celebrado em 20/09/2019, entre
a Cia. e a GPBR Participações Ltda., e da conta vinculada onde transitarão
os recursos (conforme disposto no Contrato de Cessão Fiduciária Gympass),
bem como a celebração do “Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis e
Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças” (“Contrato de Cessão
Fiduciária Gympass”), para assegurar o integral cumprimento das obrigações
assumidas pela Cia. no âmbito das Emissões; d) a celebração do “Contrato
de Cessão Fiduciária de Recebíveis e Direitos Creditórios em Garantia e
Outras Avenças”, o qual regulará a cessão fiduciária de recebíveis de cartão
de crédito da RM Fitness Center – Academia de Ginástica Ltda. (“Contrato
de Cessão RM” e, quando em conjunto com o Contrato de Cessão Fiduciária
Gympass, os “Contratos de Cessão”), para assegurar o integral cumprimento
das obrigações assumidas pela Cia. no âmbito das Emissões; e e) a autorização aos diretores da Cia. para que realizem todos os atos estritamente
necessários para implementação das deliberações (a) a (d) acima, incluindo,
mas não se limitando, a celebração de todos os documentos necessários, dos
aditamentos às Escrituras de Emissão, dos aditamentos aos Contratos de
Alienação Fiduciária, bem como dos Contratos de Cessão, de modo a refletir
as alterações deliberadas, bem como ratificar todos os atos já praticados
anteriormente pela diretoria da Cia.. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas,
a partir desta data, na sede da Cia.. Informações Gerais: Diante da atual
situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e das
restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com relação
a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, a Cia. esclarece que
viabilizará a participação remota de seus acionistas na AGE. Ficam ainda
os Senhores Acionistas informados que para todos os fins e efeitos legais a AGE será considerada como tendo sido realizada na sede da Cia.,
localizada na RJ/RJ, na R. Guilhermina Guinle, nº 272, 2º andar, Botafogo,
CEP 22.270-060. RJ, 21/10/2020. Alexandre Accioly Rocha - Presidente do
Conselho de Administração.

Com finalidade de proporcionar uma estrutura diferenciada para os oficiais
e praças da Polícia Militar
Rio de Janeiro, a Associação
Beneficente Heróis do Rio
de Janeiro (ABHRJ) criou
o Combo Profam Proteção
Familiar, em parceria com a
Rede Saúde Total e o Família Total.
Os dois produtos vão
atender as demandas específicas da categoria, tendo
como base oferecer um suporte financeiro para despesas emergenciais, na preservação do bem estar de toda
família dos policiais que se
dedicam em proteger a população, durante suas atividades profissionais. O lançamento aconteceu no dia 17
de outubro, às 10 horas, no
Instagram da ABHRJ, no @
heroisdoriodejaneiro
De acordo com um dos
sócios do Grupo Rede Saúde
Total, Paulo Ribeiro, a iniciativa de fazer parte do Combo
Profam Proteção Familiar
será excelente para atender
os membros da Associação,
que poderão contar com uma
rede de clínicas e consultórios, com preços acessíveis.
“Nós da Rede Saúde Total
temos uma rede credenciada
com mais de 30 mil estabelecimentos cadastrados em
todo o Brasil, além e temos
uma média de 25 mil atendimentos por mês. Oferecer
os nossos serviços para os
policiais militares de todo o
Estado do Rio de Janeiro via
associação, será um atenuante para complementar no
fator qualidade de vida da
categoria. Temos a certeza
que essa parceria vai agregar
em todos os aspectos para os
beneficiários, que poderão
ter atendimento de qualidade não só no Rio de Janeiro,
mas em todo o Brasil”, explicou.
O cartão Saúde Total vai
contemplar os beneficiários
com uma extensa rede particular credenciada e assistência a saúde, através de
consultas e exames em consultórios e clínicas, com até
80% de desconto. Ao utili-

zar os serviços, o associado
só vai pagar uma parte do
custo do serviço utilizado,
o que garante um serviço
de excelência, comparado a
pacientes de outros planos.
Dentro do pacote, será possível incluir até seis membros familiares, entre pais,
irmãos, sogros, além de cônjuge e filhos, além de utilizar
o Plano de Teleconsulta, que
possui a telemedicina como
uma alternativa para que as
consultas médicas sejam
efetuadas, para que todos
tenham qualidade de vida e
não se preocupem com os
riscos que podem correr ao
se dirigir a uma clínica. Com
as mudanças repentinas, a
empresa teve o desafio de
transformar a inovação em
uma ação prática para o cotidiano das pessoas e qualificar todos os envolvidos a
essa nova tendência. A teleconsulta da Rede Saúde Total viabiliza o agendamento
online de consultas médicas
com profissionais de diversas especialidades, com
atendimento preferencial,
sem filas e aglomerações, no
conforto do seu lar.
O Família Total é um
seguro de vida e acidentes
pessoais que vai indenizar
em casos de morte do policial titular do seguro, independente da causa, sendo natural ou acidental. O
produto foi idealizado para
contribuir com o reequilíbrio da estrutura familiar,
através da indenização com
capital mínimo referente à
R$ 40.000,00. O beneficiário poderá personalizar o
seguro de acordo com as
suas necessidades.
A Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro
(ABHRJ) é uma iniciativa de
policiais e praças da Polícia
Militar do Rio de Janeiro,
que tem como objetivo promover ações voltadas para o
auxílio e suporte na recuperação dos heróis vitimados e
seus familiares, valorizando
a imagem da corporação junto à sociedade, enaltecendo
o respeito, a dignidade e a
honra aos seus policiais.

Dicas para proprietário
do imóvel driblar
inadimplência de inquilino
Quem vai alugar um imóvel necessita dar segurança ao
proprietário, que vai honrar
com o pagamento do aluguel
durante todo o período de vigência do contrato. No Brasil,
mesmo que o fiador e o depósito de três meses ainda sejam
as formas de garantia mais
frequentes entre os inquilinos,
respondendo por 47% e 36%
dos contratos, o seguro fiança
já é exigido por 16% dos donos dos imóveis.
Pensando nessas estatísticas, a Vieira Corretora de
Seguros percebeu a importância dessa modalidade de
seguro durante a pandemia
e reforçou a consultoria com
seus segurados, mesmo sabendo que com a crise o receio entre os fiadores ficou
maior por assumir os riscos e
quem precisa alugar, passou
a ter mais dificuldade para
manter retido o valor de três
aluguéis.
Fernando Vieira explica
o aumento da demanda de
trabalho com o seguro fiança. “Quando existe o receio
entre ambas as partes, vem à
insegurança em fazer negócio. Percebemos uma lacuna nesse nicho de produzir
mais e diante desse cenário,
a busca pelo seguro fiança

cresceu de maneira substancial, tornando essencial
as cotações e a agilidade na
sua conclusão. Nossa equipe
percebeu essa oportunidade e mantive a estratégia da
consultoria imediata, dando
todo suporte necessário não
só para as imobiliárias, mas
também para inquilinos e
proprietários”, explicou.
Segundo informações divulgadas pela Susep, entre
janeiro e agosto foram emitidos R$ 536 milhões em
apólices de seguro fiança,
totalizando 60% a mais do
que no mesmo período do
ano passado. Quem tiver interesse em apostar na comercialização dessas atividades
e tiver indicações de clientes
que não consiga efetuar o
atendimento, devido a falta
de prática, a Vieira Corretora de Seguros possui uma
proposta diferenciada, por
levar soluções eficientes e
adequadas através de uma
consultoria especializada.
Há um plano de gestão voltado para os locatários e os
inquilinos e com as imobiliárias, com a finalidade de
evitar a inadimplência e nenhuma das partes obterem
prejuízos durante a vigência
do contrato.

Monitor Mercantil n Quinta-feira, 22 de outubro de 2020

Financeiro

Demanda por crédito este ano já é
30% maior do que antes da pandemia
INDC: pedidos
seguem cinco meses
de alta, mesmo com
menor sazonalidade
de setembro
A demanda por crédito
no mês de setembro atingiu
crescimento de 3% em relação a agosto, levando o resultado acumulado do ano a
alcançar o desempenho positivo de 30% durante os nove
meses de 2020. O resultado,
que reflete a consolidação
da retomada da economia,
acaba de ser revelado pelo
Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC),
que mede o número de solicitações de financiamentos
mensais nos segmentos de
varejo, bancos e serviços.
Em setembro, o destaque ficou com o setor de serviços
que liderou a demanda de
crédito com um desempenho
de 29%. No mesmo período,
no entanto, chamou a atenção o recuo do setor de varejo que registrou uma queda
de 5%.
“Os números do varejo
indicam um recuo considerável que não podemos tratar
somente como desacelera-

ção. Inicialmente, devemos
lembrar que agosto tem 31
dias e setembro 30 e neste
ano teve um sábado (dia de
maior venda) a menos. Isso
por si só representaria uma
queda estimada entre 3% e
4%. Outro ponto é que esse
comportamento está bem
concentrado em lojas de departamentos, principalmente. Isso é histórico porque
setembro é um mês que, tradicionalmente, se tem uma
baixa nas vendas. Por isso a
avaliação é de que o cenário
continua positivo”, observa
o diretor de Produtos e Sucesso do Cliente da Neurotech, Breno Costa.
De acordo com o INDC,
as lojas de departamento registraram uma queda de 10%
nas vendas entre agosto e setembro, o maior tombo entre
todos os segmentos de varejo. Dentre os setores, o de
supermercados se destacou,
atingindo um crescimento
de 13%. Vestuário também
teve um desempenho positivo ainda que tímido, registrando um avanço de 2% no
período.
No ano, o setor de serviços está na dianteira, apresentando um crescimento
de 73%. Como segundo colocado desponta o bancário
que avançou 30% de janeiro a setembro. O de varejo,
por sua vez, está com um

incremento de 12% no mesmo período. O destaque do
setor de serviços pode ser
lido como uma busca deste
segmento por intensificar linhas de crédito para geração
de receita mediante o cenário de crise. Existe uma clara tendência no mercado de
verticalização de soluções
para as respectivas cadeias
produtivas.
O diretor da Neurotech
chama a atenção para o fato
de que os outros meses, em
geral, são mais favoráveis ao
varejo devido a promoções e
comemorações de datas festivas. “Todo o mês tem algum acontecimento que alavanca as vendas. Saldão em
janeiro, fevereiro tem o carnaval, as tradicionais campanhas nos meses de março
e abril. Aí temos o dia das
mães, dia dos namorados,
então começa o inverno. Depois o setor é favorecido pelo
dia dos pais, dia da criança e
o Black Friday. E dezembro,
quando as compras de Natal
disparam as vendas”, afirma.
Verificando os segmentos
que compõem o setor de varejo, o de vestuário consta
entre os melhores desempenhos, registrando 34% entre
janeiro a setembro. Chama
a atenção o pico nas vendas
que o vestuário apresentou
entre os meses de maio e junho, quando atingiu o pata-

mar de 157%. “No entanto,
observamos que há agora
uma tendência de estabilização”, analisa Costa.
Os supermercados, por
sua vez, registraram um
desempenho de 13% em
setembro, mesmo patamar
atingido em agosto, mas ainda acumulam um comportamento negativo de 20% no
ano. Aqui percebemos um
movimento inverso ao do setor de serviços. Este setor foi
o menos afetado pela pandemia do ponto de vista de
faturamento do varejo. Mas
o serviço financeiro carece
de investimento em alguns
momentos, bem como da
presença física dos clientes
para tal oferta.
Os eletroeletrônicos, que
apresentaram leve retração
de 3% em agosto, demonstram estar caminhando para
o terreno da estabilidade,
com um decréscimo de apenas 1% em setembro. “Claramente o crédito tem se
mostrado uma alavanca para
o momento que estamos
passando. Muito concessores de crédito retomaram a
confiança e as necessidades
de consumo continuam latentes, mesmo estando em
casa. Podem ter mudando de
um setor para outro, mas as
necessidades estão lá e crédito também para suportar”,
conclui.

Ações de empresas no exterior podem ser negociadas por pessoa física

A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) aprovou
as últimas mudanças no Regulamento para Listagem de
Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da B3 para viabilizar a
negociação de BDRs (Brazilian Depositary Receipts)
pelo investidor pessoa física.
Com essa aprovação, as corretoras podem oferecer esses papéis, desde que representem ações de empresas

estrangeiras ou Exchange
Traded Funds (ETFs) negociados em um “mercado
reconhecido”, a partir desta
quinta-feira. O ETFs é um
fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores
como se fosse uma ação.
“Chegou a tão esperada data para que os BDRs
possam ampliar a carteira
de investimentos da pessoa física, possibilitando
a aquisição de ações inter-

nacionais. Esse movimento
leva o mercado de capitais
brasileiro para um novo
patamar, tornando-o ainda
mais forte e abrangente.
Além disso, mais de 120
novos programas foram
anunciados e agora o investidor tem à disposição 670
opções de BDRs lastreados
em grandes companhias”,
explica Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com
Clientes da B3.

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.

A flexibilização da regra,
aprovada pela CVM, também abre a possibilidade
para que companhias com
a maior parte do seu negócio no Brasil e que abriram
capital fora do país possam
negociar seus papéis aqui. A
B3 é a única entidade administradora de mercados que
oferece todos os processos
de negociação, liquidação e
custódia dos BDRs NP no
Brasil.

Live da CVM
será sobre
fundos de
investimento
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) realiza nesta quinta-feira, no
Instagram do canal CVM
Educacional, uma Live sobre fundos de investimento.
Segundo a autarquia, nos
últimos 12 meses, o patrimônio líquido dos fundos
saiu de R$ 4,5 trilhões e 16
milhões de cotistas para R$
5 trilhões e 20 milhões de
cotistas.
Nesta Live CVM, o gerente de Investimentos Estruturados da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM),
Bruno Gomes, mostrará a
importância de investidores
conhecerem mais esse segmento.
“A falta de conhecimento sobre fundos faz o investidor achar que se trata de
um investimento bancário
tradicional, como um CDB
ou Poupança. Porém, o fundo é um condomínio e não
um título bancário. Nessa
Live, além de falar sobre
essa diferença, também
comentarei como o investidor deve dar atenção ao
regulamento e às despesas
do fundo, que impactam
diretamente na sua rentabilidade”, adiantou Bruno
Gomes.
Quem quiser, pode enviar suas perguntas antes do
evento, diretamente para:
CVM Educacional no Instagram (https://www.instagram.com/cvmeducacional)
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BC chinês diz que continuará
mantendo política
monetária prudente
A China continuará seguindo uma política monetária prudente e políticas
financeiras que tenham demostrado ser efetivas para
mitigar os impactos econômicos provocados pela Covid-19, disse nesta quartafeira o chefe banco central
do país, Yi Gang.
Segundo ele, a China
continuará implementando
e aperfeiçoando as medidas
financeiras que têm reduzido efetivamente os impactos
da Covid-19 sobre a economia e oferecido apoio as
micro e pequenas empresas,
ao mercado de trabalho e o
desenvolvimento do meio
ambiente. Yi participou nesta da abertura da Conferência Anual do Foro Financial
Street 2020 que termina
nesta sexta-feira (23) em Pequim, capital do país.
O evento reúne foros paralelos centrados nos temas:
cooperação financeira e reforma dos câmbios globais,
oferecendo uma plataforma
interativa para as finanças e
a economia real. De acordo
com Yi, a política monetária
do país tem sido oportuna e
efetiva na resposta ao novo

coronavírus e tem objetivo
de facilitar mais o desenvolvimento econômico de alta
qualidade.
Ecologia
Segundo ele, a recuperação ecológica terá importância especial. Yi entende
que o marco político financeiro deve ser melhorado
para trabalhar estreitamente com as políticas fiscais,
industriais e tecnológicas
para impulsionar o crescimento verde.
Segundo a agência Xinhua, o banco central chinês
ressaltou que perseguirá una
política monetária prudente
que seja mais flexível, apropriada e focada. A intenção é
atingir, um equilíbrio entre
estabilizar o crescimento e
evitar os riscos.
“Manter uma política monetária normal, taxas de interesse positivas e uma curva
de rendimento ascendente
geralmente conduz a um desenvolvimento econômico
e social sustentado, assim
como a competitividade global dos ativos em renminbi
(moeda chnesa), analisou Yi.

Light Energia e fundo CG I
conseguem acordo com Cade
Na sessão de julgamento
desta quarta-feira, o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade)
homologou acordo com o
CG I Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia (CG I FIP) e a Light
Energia por terem consumado operação de notificação
obrigatória sem autorização
prévia da autarquia.
O ato de concentração se
refere à aquisição, pelo CG
I FIP, da totalidade das ações
detidas pela Light Energia
na Renova Energia. A consumação da operação ocorreu
em 15 de outubro de 2019,
a partir da publicação de notícia no site do Grupo Light
informando ao mercado o fechamento do negócio. O ato,
no entanto, foi comunicado
ao Cade somente em 29 de
outubro daquele ano.
O Acordo em Controle de
Concentrações (ACC) foi
homologado por unanimidade nesta quarta-feira, determinando às empresas o recolhimento de R$ 1.222.080,62
a título de contribuição pecuniária, devido à prática de
gun jumping, como é conhecida a infração concorrencial. O negócio, por sua vez,
foi aprovado sem restrições
pela Superintendência-Geral
em novembro de 2019.
De acordo com a relatora
do caso, conselheira Paula
Azevedo, entre os requisitos

observados para definição da
contribuição pecuniária está
o valor das ações da Renova
Energia no dia da consumação do ato de concentração.
O montante global foi usado
como base de cálculo para o
decurso de prazo entre o fechamento e a notificação da
operação ao órgão antitruste,
que totalizou 14 dias.
“O andamento das tratativas entre a representada e o
Conselho sucedeu de maneira expedita e sem embaraços,
de modo que foi possível
alcançar um entendimento consensual e satisfatório
para ambas as partes”, observou em seu voto.

Notificação obrigatória
A Lei 12.529/11 estabelece que fusões e aquisições de empresas devem ser
obrigatoriamente notificadas ao Cade se pelo menos
um dos grupos envolvidos
na operação tenha registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios
total no Brasil, no ano anterior à operação, equivalente ou superior a R$ 750
milhões e, pelo menos, um
outro grupo envolvido na
operação tenha registrado
faturamento bruto anual ou
volume de negócios total
no Brasil, no ano anterior
à operação, equivalente ou
superior a R$ 75 milhões.

Preço do petróleo cai com crescimento
mundial de casos do coronavírus
Um dia depois de avançar
1%, os preços do petróleo
caíram nesta quarta-feira,
após dados de estoques nos
Estados Unidos indicarem
o enfraquecimento da demanda por produtos refinados em meio a um aumento
no número de casos de Covid-19 no mundo.
Conforme a Reuters, os
contratos futuros do petróleo
Brent fecharam em queda de
1,43 dólar, ou 3,3%, a 41,73
dólares por barril, enquanto
o petróleo dos EUA (WTI)
recuou 1,67 dólar, ou 4%,
para 40,03 dólares o barril.
Ambas as referências haviam terminado a sessão anterior em alta.
Os estoques de petróleo
nos EUA registraram queda de 1 milhão de barris na
semana até 16 de outubro,
atingindo 488,1 milhões

de barris, mas as reservas
de gasolina aumentaram,
em mais uma semana fraca
para a demanda por combustíveis.
“O mercado está enfrentando sérias dificuldades
com a demanda após o aumento contínuo nos casos
da Covid-19”, disse Tony
Headrick, analista de mercados de energia da CHS
Hedging.
Para aumentar a pressão,
a contagem global de casos
de coronavírus ultrapassou
a marca de 40 milhões na
terça-feira, com algumas
partes da Europa voltando
a impor medidas de lockdown.
“O Brent está especialmente exposto às regiões da
Europa que estão passando
por novos lockdowns, destacou Headrick.
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Petrobras desenha um terceiro trimestre positivo

Contrato de venda
da totalidade da
participação em três
campos de águas
rasas e 37 onshore

A Petrobras reportou nesta quarta-feira a atuação das
suas operações no terceiro
trimestre. “Em um ano desafiador como 2020, nosso
desempenho
operacional
tem mantido nossa companhia em uma trajetória sólida e bem-sucedida. Nossa
produção de petróleo cresceu nos últimos nove meses,
com perspectiva de superar
o limite superior da meta do
ano. No refino, com a retomada da demanda no mercado doméstico, recuperamos
nossa produção de derivados”, destacou em comunicado a estatal A Petrobras irá
divulgar na íntegra os resultados do terceiro trimestre
dia 28 deste mês, na apresentação oficial do balanço.
Em relação ao desempenho operacional ao longo do
ano, a petroleira diz que teve
crescimento na produção de
petróleo. A produção de óleo
e gás no Brasil cresceu em

9,0% nos primeiros nove meses deste ano em relação ao
ano passado. A produção dos
campos do pré-sal se expandiu em 32%, enquanto nas
demais áreas, pós sal, águas
rasas e terrestres, houve contração. Estimamos que a produção média em 2020 chegue
em 2,84 MMboed, sendo 2,28
MMbpd de óleo, com variação de 1,5% para cima ou
para baixo, superando o limite
superior (2,5%) das metas originalmente divulgadas para o
ano (2,7 MMboed e 2,2 MMbpd).
Segundo as informações
divulgadas, o crescimento
da produção acima do esperado não resultou em estoques excessivos, o que seria
possível face à expressiva
redução da demanda global
por petróleo. Pelo contrário,
temos trabalhado com estoques inferiores aos do período pré Covid graças à maior
integração entre produção,
refino, logística e comercialização.
Produção
No terceiro trimestre, a
produção média de óleo, LGN
e gás natural no 3T20 atingiu
2,95 MMboed, 5,4% acima
do 2T20. Concorreram para
esse resultado o crescimento da produção no campo de

ENERGISA NOVA FRIBURGO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- Companhia Fechada CNPJ/MF: 33.249.046/0001-06
NIRE: 33.3.001.4585-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de outubro de
2020. 1. Data, Hora e Local: Realizada às 08 horas do dia 06 de outubro de
2020, na sede da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A.
(“Companhia”), na Avenida Euterpe Friburguense, nº 111, na Cidade de Nova
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: A convocação foi dispensada, na forma do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em
virtude da presença do único acionista da Companhia representando a totalidade de seu capital social, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de
Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.
Mauricio Perez Botelho e secretariados pelo Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 2ª (segunda) emissão, para colocação
privada, de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, da Companhia (“Debêntures”), no valor de
até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Emissão”), nos termos da Lei
das Sociedades por Ações; (ii) autorização para a prática, pela Diretoria da
Companhia, de todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, (a) a contratação dos prestadores de serviços para fins da Emissão, tais como o agente fiduciário, o escriturador, o
banco liquidante, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento CETIP UTVM
(“B3”), os assessores legais, entre outros; e (b) a negociação e a celebração
dos instrumentos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à realização
da Emissão; (iii) a autorização para que qualquer Diretor ou procurador que
venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2 (dois) Diretores da
Companhia tome todas as providências e realize todo e qualquer ato necessário, bem como assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à
implementação da Emissão; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados,
relacionados às deliberações acima. 5. Deliberações: Instalada a presente
assembleia, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia,
o acionista presente deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições: 5.1 Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário; 5.2
Autorizar a realização da Emissão, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas na “Escritura Particular da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, para Colocação Privada, das Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A.” (“Escritura de
Emissão”): I. Número da Emissão: A Emissão constitui a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia; II. Quantidade de Debêntures: Serão
emitidas até 10.000 (dez mil) Debêntures; III. Valor Nominal Unitário: O
valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil reais), na
Data de Emissão (conforme abaixo definido) (“Valor Nominal Unitário”); IV.
Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de até R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”), na Data de
Emissão; V. Número de Séries: A Emissão será realizada em até 2 (duas)
séries, no sistema de vasos comunicantes, observado que a existência de
cada série e a quantidade de Debêntures a ser alocada na primeira série
(“Primeira Série”) e na segunda série (“Segunda Série” e, quando em conjunto com a Primeira Série, “Séries” e, individualmente, “Série”) serão definidas
na Escritura de Emissão; VI. Colocação e Procedimentos de Colocação:
As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de
venda ou intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição
perante investidores; VII. Destinação dos Recursos: Nos termos do artigo
2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada, do Decreto
nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e da Portaria da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME nº 235/SPE, de 15 de agosto
de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 20 de agosto de 2019 (“Portaria”), a totalidade dos recursos captados pela Companhia por meio da
Emissão serão destinados para a expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica, não incluídos os investimentos
em obras do Programa “LUZ PARA TODOS” ou com participação financeira
de terceiros, constantes do Plano de Desenvolvimento da Distribuição - PDD
de referência, apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica no Ano
Base (A) de 2019; VIII. Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos, a data
de emissão das Debêntures será aquela definida na Escritura de Emissão
(“Data de Emissão”); IX. Conversibilidade: As Debêntures serão simples, ou
seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; X. Espécie: As
Debêntures serão da espécie quirografária e não constarão com quaisquer
garantias; XI. Tipo e Forma: As Debêntures serão nominativas e escriturais,
sem emissão de cautelas ou certificados; XII. Prazo e Data de Vencimento:
Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão do resgate obrigatório total ou do vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de
Emissão, (i) as Debêntures da Primeira Série terão prazo de vencimento de
7 (sete) anos contados da Data de Emissão (“Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série”); e (ii) as Debêntures da Segunda Série terão
prazo de vencimento de 10 (dez) anos contados da Data de Emissão (“Data
de Vencimento das Debêntures da Segunda Série” e, em conjunto com a
Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série, a “Data de Vencimento das Debêntures”); XIII. Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso,
será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, desde a Primeira Data de Integralização
(conforme abaixo definido) das Debêntures ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definido) imediatamente anterior até a data do
seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário ou
ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, de
acordo com a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão (“Valor Nominal
Atualizado”); XIV. Remuneração das Debêntures da Primeira Série. Sobre
o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Primeira Série incidirão juros
remuneratórios correspondentes ao que for maior entre: (a) um percentual
correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) com vencimento em 15 de agosto de 2028, apurada em
data a ser definida na Escritura de Emissão, conforme a taxa indicativa divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br),
acrescida de 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento) ao ano, ou (b)
3,80% (três inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano (“Remuneração
da Primeira Série”); XV. Remuneração das Debêntures da Segunda Série.
Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures da Segunda Série incidirão juros remuneratórios correspondentes ao que for maior entre: (a) um percentual correspondente à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com
Juros Semestrais (NTN-B) com vencimento em 15 de agosto de 2030, apurada em data a ser definida na Escritura de Emissão, conforme a taxa indicativa
divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.
br), acrescida de 1,00% (um por cento) ao ano, ou (b) 4,00% (quatro por
cento) ao ano (“Remuneração da Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração da Primeira Série, “Remuneração”); XVI. Amortização do Valor
Nominal Unitário. Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das
Debêntures em razão do resgate obrigatório total ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Atualizado será pago pela
Companhia aos Debenturistas da seguinte forma: (i) em relação às Debêntu-

Atapu, com a entrada em operação da FPSO P-70 e primeiro óleo no final de junho e a
maior eficiência operacional
da P-74, P-75, P-76 e P-77, no
campo de Búzios.
O desempenho dessas plataformas foi suportado pela
ampliação temporária da capacidade de processamento
de óleo e gás das unidades,
utilizando folgas de capacidade de geração de energia
e compressão de gás disponíveis até o início da exportação de gás, e pelo alto
potencial de produção dos
poços e do reservatório. Isso
possibilitou o atingimento de recordes de produção
mensal em Búzios, de 615
Mbpd de óleo e 765 Mboed
no mês de julho e da maior
produção mensal alcançada
por um poço no Brasil, com
a marca de 69,6 Mboed do
poço BUZ-10 registrada em
setembro.
Nesse mês, ainda tivemos 2
poços de Búzios que superaram
a marca dos 65 Mboed (BUZ12 e BUZ-24, respectivamente
com 67,4 e 65,8 Mboed). Em
agosto, iniciamos o escoamento
de gás da P-74.
O Campo de Tupi alcançou a marca histórica de
produção acumulada de 2
bilhões de barris de óleo
equivalente, após 20 anos
de assinatura do contrato de

concessão e 10 anos da instalação do primeiro sistema
definitivo de produção. É
atualmente o campo com
maior produção em águas
profundas do mundo e respondeu por 28% da nossa
produção no 3T20. Em julho, atingimos a capacidade
de produção instalada na plataforma P-67, de 150 Mbpd,
em operação nesse campo.
Tupi foi também pioneiro
para o desenvolvimento do
pré-sal e revelou a existência
de um novo modelo exploratório, até então desconhecido no mundo.
Segmento E&P

No 3T20 a Petrobras assinou contrato de venda da
totalidade de sua participação em três campos de águas
rasas e 37 campos onshore.
“Adicionalmente, finalizamos a venda da totalidade da
nossa participação nos Polos
de Pampo e Enchova (Bacia
de Campos), no Polo Lagoa
Parda (Bacia do Espírito
Santo) e nos campos Ponta
do Mel e Redonda (Bacia
Potiguar), pelo valor de US$
437 milhões em caixa (inclui US$ 7 milhões referente
à venda de Ponta do Mel, a
ser recebido em 18 meses) e
US$ 650 milhões em earnouts que deverão ter impac-

res da Primeira Série, em 1 (uma) única parcela, na Data de Vencimento das
Debêntures da Primeira Série; e (ii) em relação às Debêntures da Segunda
Série, anualmente, em 3 (três) parcelas, ao final do 8º (oitavo), 9º (nono) e 10º
(décimo) anos contados da Data de Emissão, nos termos a serem previstos
na Escritura de Emissão; XVII. Periodicidade do Pagamento da Remuneração: Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures
em razão do resgate antecipado obrigatório total ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga da seguinte forma: (i)
em relação às Debêntures da Primeira Série, semestralmente, a partir da
Data de Emissão, conforme tabela a ser incluída na Escritura de Emissão
(“Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série”); e (ii) em relação
às Debêntures da Segunda Série, semestralmente, a partir da Data de Emissão, conforme tabela a ser incluída na Escritura de Emissão (“Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série” e, quando em conjunto com a
Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série, uma “Data de Pagamento da Remuneração”); XVIII. Local de Pagamento: Os pagamentos a
que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento e em conformidade, conforme o caso: (a) com os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na
B3; e/ou (b) com os procedimentos adotados pelo escriturador, para as Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; XIX. Prorrogação dos Prazos: Caso uma determinada data de vencimento coincida
com dia que não houver expediente bancário no local de pagamento das
Debêntures, considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação a ser prevista na Escritura de Emissão, até o 1º
(primeiro) dia útil subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem
pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por
meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de
pagamento coincidir com dia útil ou qualquer dia que não houver expediente
na B3; XX. Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Atualização Monetária e
da Remuneração, ocorrendo atraso imputável à Companhia no pagamento
de qualquer quantia devida aos Debenturistas, o valor em atraso ficará sujeito, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, a: (a) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não
compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago; e (b)
juros de mora calculados pro rata temporis desde a data do inadimplemento
até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre
o montante devido e não pago; além das despesas incorridas para cobrança
(“Encargos Moratórios”); XXI. Forma de Subscrição e Integralização: As
Debêntures deverão ser integralmente subscritas e integralizadas no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da subscrição, (sendo considerada “Primeira
Data de Integralização”, a data da primeira integralização das Debêntures de
cada Série) fora do âmbito da B3. A integralização das Debêntures será realizada à vista, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição (conforme abaixo definido), por meio do boletim de subscrição, na forma prevista
na Escritura de Emissão; XXII. Preço de Subscrição: O preço de subscrição
e integralização das Debêntures na Primeira Data de Integralização será o
seu Valor Nominal Unitário e, caso ocorra a integralização das Debêntures
em mais de uma data, o preço de subscrição para as Debêntures que forem
integralizadas após a Primeira Data de Integralização será o Valor Nominal
Unitário das Debêntures acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, podendo ser acrescido de ágio ou deságio, desde que aplicado
em igualdade de condições a todas as Debêntures de cada uma das Séries
em cada data de integralização, utilizando-se 8 (oito) casas decimais, sem
arredondamento (“Preço de Subscrição”); XXIII. Registro na B3: As Debêntures poderão ser registradas em nome do titular na B3, sendo a liquidação
financeira dos eventos realizada por meio da B3 CETIP, considerando que as
Debêntures estejam registradas em nome do Debenturista na B3 CETIP na
data de cada evento de pagamento pela Companhia; XXIV. Negociação: As
Debêntures poderão ser objeto de negociação privada, exclusivamente, não
sendo permitida sua negociação em mercados organizados; XXV. Fundo de
Amortização: Não será constituído fundo de amortização para a Emissão;
XXVI. Fundo de Liquidez e Estabilização: Não será constituído fundo de
manutenção de liquidez para as Debêntures. A Companhia não contratará
instituição financeira para exercer a atividade de formador de mercado
(market maker) para as Debêntures; XXVII. Direito de Preferência: Não haverá direito de preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Companhia; XXVIII. Repactuação Programada: Não haverá repactuação programada das Debêntures; XXIX. Comprovação de Titularidade das Debêntures: A Companhia não emitirá certificados de Debêntures.
Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada
pelo extrato emitido pelo escriturador. Adicionalmente, será reconhecido
como comprovante de titularidade das Debêntures o extrato expedido pela
B3, em nome de cada Debenturista, quando esses títulos estiverem custodiados eletronicamente na B3; XXX. Resgate Antecipado Facultativo e Amortização Extraordinária: As Debêntures não estarão sujeitas ao resgate antecipado facultativo, total ou parcial, ou à amortização extraordinária facultativa; XXXI. Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão ser adquiridas
pela Companhia, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das
Sociedades por Ações, nos casos especificados na Escritura de Emissão;
XXXII. Vencimento Antecipado: As Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, de forma automática, independentemente de aviso
ou notificação, a qualquer momento durante a sua vigência, nas hipóteses a
serem especificadas na Escritura de Emissão; XXXIII. Resgate Obrigatório:
A Companhia deverá resgatar antecipadamente a totalidade das Debêntures,
com o seu consequente cancelamento, nos casos a serem previstos na Escritura de Emissão; e XXXIV. Demais Características das Debêntures: as
demais características da Emissão das Debêntures encontram-se detalhadas
na Escritura de Emissão. 5.3 Autorizar a Diretoria da Companhia a, observadas as condições descritas no item 5.2 acima, praticar todos os atos necessários à realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando a: (a) contratação dos prestadores de serviços relacionados à realização da Emissão, tais
como agente fiduciário, sistemas de distribuição e negociação das Debêntures, banco liquidante, escriturador, B3 e assessores legais, (b) negociação e
assinatura dos instrumentos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à
realização da Emissão, incluindo, mas não se limitando a, Escritura de Emissão, o aditamento à Escritura de Emissão para ratificar a taxa final da Remuneração, o número de Séries da Emissão e a quantidade de Debêntures a ser
efetivamente alocada em cada Série, sem necessidade de nova aprovação
societária pela Companhia; e (c) ratificação de todos os atos já praticados
relacionados às deliberações acima. 5.4 Autorizar que qualquer Diretor ou
procurador que venha a ser nomeado em procuração a ser assinada por 2
(dois) Diretores da Companhia tome todas as providências e realize todo e
qualquer ato necessário, bem como assine, isoladamente, quaisquer documentos necessários à efetivação da realização da Emissão, ficando ratificados os atos já praticados nesse sentido. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida
e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Presidente:
Mauricio Perez Botelho. Secretário: Guilherme Fiuza Muniz. Acionistas: Energisa S.A., representada por seus Diretores Ricardo Perez Botelho e Mauricio
Perez Botelho. Confere com o original que se encontra lavrado no Livro de
Atas das Assembleias Gerais da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de
Energia S.A. Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro. Empresa: Energisa Nova Friburgo Distribuidora de Energia
S.A.. Certifico o arquivamento em 20/10/2020 sob o nº 00003953492. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

to positivo sobre a geração
de caixa da companhia nos
próximos anos. Estes campos produziram 21,9 Mbpd
nos primeiros seis meses de
2020, equivalente a 0,9% de
nossa produção”, relatou o
balanço do período.
A petroleira realizou neste
trimestre a hibernação adicional da plataforma de Merluza, localizada na Bacia de
Santos, totalizando 63 plataformas em águas rasas hibernadas desde março de 2020.
Os empregados lotados
nessas plataformas foram
transferidos. Ressalta-se que
o Polo Merluza, composto
pelos campos de Merluza e
Lagosta, segue em processo
de desinvestimento, conforme divulgado no dia 31 de
março de 2020.
Refino, logística e gás natural
Segundo a Petrobras, no
refino, a retomada da demanda no mercado doméstico resultou em recuperação
das vendas e da produção
de derivados. Consequentemente, o fator de utilização
(FUT) das refinarias passou
a flutuar em torno de 80%
no 3T20, depois de atingir
55% em abril. Desse modo,
a produção de combustíveis
foi 17,8% maior do que no
2T20 e nos 9M20 superou

em 1,7% a do mesmo período do ano passado.
Desde julho a produção de
diesel S-10, com baixo teor de
enxofre, tem batido recordes,
refletindo ações comerciais
implementadas pela companhia para ampliar a oferta de
diesel S-10 em substituição ao
S-500, consistente com a estratégia de produzir combustíveis mais amigáveis ao meio
ambiente.
Exportação
No 3T20, a exportação de
petróleo e derivados totalizou 983 Mbpd. “Atingimos
em setembro novo recorde
de exportação de petróleo de
1.066 Mbpd. A exportação
de correntes de óleo combustível subiu 5% em comparação com 2T20”, citou o
texto divulgado.
No segmento de Gás e
Energia, a recuperação da
demanda foi observada principalmente nas vendas para
o mercado não termelétrico
e se intensificou no 3T20,
com destaque para volume
vendido de 36 MM m³/dia
em setembro, aproximandose dos patamares pré-crise,
fruto da retomada gradual da
indústria e afrouxamento do
isolamento, com maior consumo de GNV e recuperação
do consumo comercial.

Startup poderá admitir
aporte de capital por
pessoa física ou jurídica
O Projeto de Lei Complementar 249/2020 que
institui o marco legal das
startups e do empreendedorismo inovador foi apresentado pelo Poder Executivo nesta terça-feira (20).
O texto começa a tramitar
pela Câmara dos Deputados. Os objetivos do governo com a proposta incluem
fomentar esse ambiente de
negócios; aumentar a oferta
de capital para investimento em startups; e disciplinar
a licitação e contratação de
soluções inovadoras pela
administração pública. O
Projeto aguarda ainda análise de uma comissão especial.
Em mensagem enviada ao
Congresso Nacional, os ministros da Economia, Paulo
Guedes; e da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos
Pontes, explicam que as startups são empresas nascentes
ou em operação recente voltadas à aplicação de métodos
inovadores a modelo de negócios, produtos ou serviços
ofertados.
Segundo eles, são empresas que tendem a operar com bases digitais, com
grande potencial econômico,
inclusive de atração de investimentos estrangeiros, e
predispostas à internacionalização.
O projeto fixa outros requisitos para a empresa ser
considerada startup: ter faturamento bruto anual de
até R$ 16 milhões no anocalendário anterior ou de
R$ 1,3 milhão multiplicado
pelo número de meses de
atividade no ano-calendário
anterior, quando inferior a
um ano; com até seis anos
de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); e que atendam
a um dos seguintes requisitos, no mínimo: declaração,
em seu ato constitutivo ou
alterador, de utilização de
modelos de negócios ino-

vadores; ou enquadramento
no regime especial Inova
Simples.
Segundo os ministros,
tanto atores do setor público
quanto do setor privado poderão se beneficiar, direita ou indiretamente, dos resultados do
projeto, caso aprovado pelos
parlamentares. Os ministros
esclarecem que a proposta não
traz impactos orçamentários
ou financeiros ao governo.
Investidores
Para incentivar as atividades de inovação e os
investimentos, as startups
poderão admitir aporte de
capital, por pessoa física ou
jurídica, que não integrará
o capital social da empresa - os chamados “investidores anjos”. Eles não se
tornarão sócios da empresa
nem possuirão direito à gerência ou a voto na administração da empresa, mas
poderão participar nas deliberações em caráter estritamente consultivo, conforme contrato. O investidor
anjo também não responderá por qualquer dívida
da empresa, inclusive em
recuperação judicial.
O texto também autoriza
as empresas que possuem
obrigações legais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação a
cumprir seus compromissos
com aporte de recursos em
startups.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, nas disposições finais, o projeto de
lei simplifica as sociedades
anônimas, não só para startups, mas para todas as SAs
que faturem menos que R$
78 milhões anuais. Essas
empresas passarão a poder,
por exemplo, realizar a publicação de convocações,
balanços anuais e outros documentos de forma eletrônica, e não mais em periódicos
de grande circulação.

