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Tecnologia deve 
aprofundar  
abismo  
social

Relatório do Fórum Econômi-
co Mundial publicado na última 
terça-feira aponta que a pandemia 
da Covid-19 deve acelerar a imple-
mentação de novas tecnologias no 
setor produtivo. O avanço da auto-
mação, porém, deve causar a extin-
ção de cerca de 85 milhões de em-
pregos, nos próximos cinco anos, 
em 15 setores de 26 economias do 
mundo, entre elas a brasileira.

O alerta é do diretor técnico do De-
partamento Intersindical de Estudos 
Econômico e Sociais (Dieese), Faus-
to Augusto Junior. Além da perda 
de postos de trabalho, esse processo 
também deve aprofundar o “abismo 
social” entre ricos e pobres no Brasil. 

Enquanto os reflexos da automa-
ção das indústrias ainda estão sendo 
estudados por economistas, empre-
sários, sindicalistas e especialistas 
do mundo do trabalho, o mais re-
cente relatório “O Futuro dos Em-
pregos”, que o Fórum Econômico 
Mundial acaba de divulgar, aponta 
que em cinco anos, as máquinas se-
rão responsáveis por 47% da divisão 
do trabalho com os seres humanos, 
que devem ficar com 53% das ati-
vidades. Praticamente um empate 
entre homens e máquinas.

Em metade de uma década, o mun-
do deve perder 85 milhões de postos 
de trabalho. Em contrapartida serão 
criados outros 97 milhões. A peque-
na diferença positiva na abertura de 
vagas é vista com “otimismo caute-
loso” pela diretora do Fórum, Saadia 
Zahidi, já que o relatório aponta que 
a taxa de criação de vagas deverá de-
sacelerar, ao mesmo tempo em que a 
eliminação de funções consideradas 
obsoletas deverá crescer.

No Brasil, funções em áreas como 
processamento de dados, contabili-
dade e suporte administrativo são as 
que mais devem perder empregos à 
medida que a automação e a digita-
lização no local de trabalho aumen-
tam. A tecnologia do sistema Pix 
deve afetar manutenção dos postos 
de trabalho em diversas atividades. 
Afinal, milhões de pagamentos po-
derão ser feitos de qualquer lugar no 
mesmo momento.

Agora Bolsonaro 
corta normas dos 
trabalhadores 
rurais 

Depois de acabar com o Minis-
tério do Trabalho, o presidente Jair 
Bolsonaro deu mais um passo, nes-
ta quinta-feira, para eliminar nor-
mas trabalhistas e criou o Descom-
plica Trabalhista.

Como primeiras medidas, foram 
revogadas 48 portarias trabalhis-
tas consideradas, pelo governo, de 
obsoletas e foi assinada uma nova 
norma regulamentadora de saúde 
e segurança na área rural. Também 
foi apresentado o eSocial simplifi-
cado, com redução nos campos de 
preenchimento por parte dos em-
pregadores, que têm que prestar in-
formações à Receita Federal sobre 
funcionários.

Um dos pontos mais importantes 
é o fim da exigência de aplicação de 
normas urbanas no meio rural sem 
observância das peculiaridades do se-
tor. “Será que faz sentido obrigar um 
proprietário a oferecer instalações 
permanentes de refeitórios ou de alo-
jamentos, em atividades itinerantes, 
que muitas vezes são desenvolvidas 
sobre um cavalo?, questionou o se-
cretário Bruno Bianco.

Ipea eleva estimativa do PIB Agrícola 
para este ano e reduz para 2021

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) revisou 
a projeção da taxa de crescimento 
do produto interno bruto (PIB) do 
setor agropecuário de 1,6% para 
1,9% em 2020. O percentual ante-
rior tinha sido divulgado pelo Ipea, 
no dia 1º de outubro, na Visão Ger-
al da Carta de Conjuntura número 

48. Para o ano que vem, o Grupo de 
Conjuntura revisou a projeção de 
crescimento do PIB agropecuário 
de 2,4% para 2,1%. A revisão para 
baixo dos números estimados para o 
próximo ano é reflexo do aumento da 
base de comparação, com o melhor 
resultado esperado para 2020. 
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Renda real da  
AL e Caribe só  
será recuperada 
em 2025

A recuperação da América 
Latina e do Caribe deve ser 
prolongada. A conclusão cons-
ta do estudo intitulado “Per-
sistência da pandemia turva 
recuperação da América Latina 
e Caribe”, do Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), que 
estima crescimento de 3,6% 
em 2021. A maioria dos países 
não voltará ao Produto Interno 
Bruto (PIB) pré-pandêmico até 
2023 e à renda real per capita 
até 2025, mais tarde do que em 
qualquer outra região.

 A Covid-19 atingiu a América 
Latina e o Caribe com mais força 
do que outras partes do mundo, 
tanto em termos humanos quanto 
econômicos. O número de per-
das humanas relativamente gran-
de é evidente: com apenas 8,2% 
da população mundial, a região 
tinha 28% dos casos e 34% das 
mortes, no final de setembro, re-
latam Samuel Pienknagura, Jor-
ge Roldós e Alejandro Werner, 
do FMI.

Grupo Goldman Sachs  
continua pagando multas

Mantendo a tradição de multas 
por negócios irregulares pelo mun-
do, o grupo financeiro norte-amer-
icano Goldman Sachs foi intima-
do pelo Departamento de Justiça 
(DoJ) dos Estados Unidos a pagar 
US$ 2,9 bilhões em multas às au-
toridades reguladoras de vários 
países após admitir ter tido papel 
em escândalo de suborno de mais 
de US$ 1 bilhão ocorrido na Malá-
sia. Entre as penalidades, o banco 
norte-americano pagará US$ 154 
milhões ao Federal Reserve (Fed, 
o banco central norte-americano), 
US$ 350 milhões ao Banco da In-

glaterra (BoE) e US$ 350 milhões 
à Comissão de Valores e Futuros de 
Hong Kong (SFC).

O Goldman Sachs é uma das 
figuras centrais da crise das hipo-
tecas conhecida com subprime, ou 
hipotecas podres, assim chamadas 
porque haviam sido concedidas, 
com juros altos a pessoas físicas 
com elevado risco de créditos. Em 
abril de 2010 foi acusado pela Se-
curities and Exchange m Commis-
sion (SEC), a comissão de valores 
mobiliários dos EUA de fraudes 
pelas hipotecas subprime. 
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Ex-ministro Nelson Barbosa diz  
que teto de gastos já não existe

 Para o ex-ministro Nelson Barbo-
sa (Planejamento e Fazenda), o teto 
de gastos já virou um “remendo” e 
na prática não existe. Mas as medidas 
para tentar mantê-lo “doem mais em 
quem pode menos“. Em debate rea-
lizado nesta quinta-feira, justamen-
te sobre o papel do Estado, ele e o 
também economista Samuel Pessoa 
explicitaram suas divergências em 
relação ao tema. Enquanto Barbosa 
defende uma “flexibilização” do teto 
para aumentar gastos, Pessoa susten-
ta que a Emenda Constitucional 95 é 
um fator de estabilidade.

 “Tenho defendido a flexibilização 
do teto de gastos até antes da pande-
mia“, lembrou Barbosa. Para ele, o teto 
não é “âncora para os juros” e impede o 
crescimento. E isso em uma economia 
que já estava em desaceleração.

 Uma das evidências dos proble-
mas criados pelo teto está no impasse 
em relação ao Renda Cidadã. Muito 
se discutiu, vieram as eleições muni-
cipais e ainda não se sabe de onde o 
governo de Jair Bolsonaro vai tirar os 
recursos para financiar o Renda Cida-
dã. Aúltima chance parece ter sido o 
orçamento de 2021. 

Alerj aprova pedido de  
encampação da Via Lagos

Economia agrava 
empobrecimento 
das grandes 
metrópoles
Pão de forma, mais 
barato, está em  
80% das casas das 
classes D e E 

Houve aumento da desigualdade 
de renda do trabalho nas metrópoles 
brasileiras entre o primeiro e o se-
gundo trimestres de 2020. O motivo 
foi a crise econômica, agravada pela 
pandemia da Covid-19. A informa-
ção está no boletim “Desigualdade 
nas Metrópoles”, do Observatório 

das Metrópoles em parceria com a 
Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e 
o Observatório da Dívida Social na 
América Latina (RedODSAL).

Os pesquisadores apontaram um 
substantivo aumento do percentual 
de “vulnerabilidade relativa” (pes-
soas cuja renda domiciliar não che-
ga à metade do perfil mediano) no 
interior das metrópoles. No 1º tri-
mestre de 2020 havia 23,5 milhões 
de pessoas nesta situação, corres-
pondendo a 28.4% da população. Já 
no último trimestre chegou a 25,8 
milhões de pessoas, ou 31.3% da 
população metropolitana.

Em geral, todos os estratos de ren-
dimento apresentaram queda de sua 
renda no último trimestre, porém, 
essa queda foi proporcionalmente 
maior entre os 40% mais pobres, que 
perderam 32,1% da renda. Já os 10% 
mais ricos tiveram uma redução bem 
menor de renda, de 3,2%.

Conforme o estudo, a desigual-
dade racial também tem se mantido 
em nível elevado nas metrópoles. 
No geral, verificou-se uma tendên-
cia de manutenção dos rendimen-
tos relativos dos negros, em relação 
ao dos brancos. Na média das re-
giões metropolitanas, no segundo 
trimestre de 2020, os negros apre-
sentaram um rendimento médio 
correspondente a somente 57,4% 
do rendimento dos brancos. De 

acordo com o boletim, esses dados 
apontam para um cenário de grande 
desigualdade racial na distribuição 
dos rendimentos nas metrópoles 
brasileiras.

Os hábitos alimentares já refle-
tem o problema. Levantamento da 
Associação Brasileira das Indús-
trias de Biscoitos, Massas Alimen-
tícias e Pães & Bolos Industrializa-
dos (Abimapi) sobre os hábitos de 
consumo dos pães industrializados 
na pandemia apontou que o pão de 
forma, por ser mais barato, está nas 
casas das famílias das classes D e E 
totalizando penetração de 80% dos 
lares brasileiros. O estudo analisou 
mostra de 11.300 lares que retratam 
universo de 53 milhões de famílias 
espalhadas por sete macrorregiões.

Os deputados da Alerj aprovaram, 
na sessão desta quinta-feira, a indi-
cação para que o Governo do Estado 
interrompa o contrato com a CCR 
e assuma a operação da Via Lagos 
(RJ-124). Apenas a bancada do par-
tido Novo votou contra a proposta. A 
pauta foi analisada pelo plenário um 
dia depois do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) adiar o julgamento que 
decidiria se a administração da Linha 
Amarela ficaria com a Prefeitura do 
Rio ou com a concessionária Lamsa.

No pedido, os deputados An-
derson Moraes (PSL) e Dr. Sergi-
nho (Republicanos) pedem que o 
governador em exercício, Cláudio 

Castro (PSC), apresente um proje-
to de lei autorizando a encampação 
para que haja redução no valor do 
pedágio. Eles alegam que a conces-
são da rodovia, assinada em 1999, 
contém vícios por abuso da tarifa 
e prorrogação contratual em detri-
mento de nova licitação. Reforçam 
ainda que as irregularidades já são 
objeto de processos no TCE e ação 
popular no Tribunal de Justiça (TJ-
-RJ). A estrada estadual tem 57 
quilômetros de extensão e o seu pe-
dágio (cobrado nos dois sentidos) é 
de R$ 12,70, em dias normais, e R$ 
21,10 nos finais de semana e feria-
dos. Página 4
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Países líderes repassam conta do ajuste para os trabalhadores
O filósofo Levi Strauss 

distinguia as sociedades 
“frias” (primitivas) – aque-
las que se encontram “fora 
da história”, orientando-se 
pelo modo mítico de pensar, 
sendo que o mito é definido 
como “máquinas de supres-
são do tempo” – em relação 
às sociedades “quentes” (ci-
vilizadas) – as que se mo-
vem dentro da história, com 
ênfase no progresso, aquelas 
em constante transformação 
tecnológica. Entranhadas 
na anarquia da produção de 
bens e serviços – caracterís-
tica básica da economia de 
mercado – as sociedades ca-
minham na direção de uma 
intensa polarização.

A capacidade de adapta-
ção do modo de produção 
vigente manifesta-se primei-
ro no fato da crescente acei-
tação ideológica do modo de 
vida imposto pelas organiza-
ções patronais, seus meios 
de comunicações e serviços 
de informação financiados 
pelos grandes monopólios e 
oligopólios. Bem como pela 
sobrevivência das classes 
médias conservadoras e lar-
gas camadas do proletariado 
– uma aristocracia operária.

No tempo presente, a 
pandemia gera uma inter-
rupção forçada da atividade 
produtiva em diversos ra-

mos, notadamente serviços, 
encontrando um solo fértil 
para acelera a crise do ca-
pital pela necessidade de 
evitar aglomerações. Nesse 
contexto, segundo o econo-
mista liberal Laurye Sum-
mers, a crise sanitária do ví-
rus Sars-Cov-2 para os EUA 
terá custo final de US$ 16 
trilhões (!). Isto é, US$ 200 
mil por família, ou 90% do 
PIB de um ano.

No Brasil, onde a crise 
social, ambiental e econômi-
ca se soma, o montante do 
gasto associado ao Auxílio 
Emergencial (que atingiu o 
equivalente a 6% do PIB) 
segurou a queda da renda e 
suavizou a retração na qua-
lidade de vida nas famílias 
mais pobres. Mas já se diz 
“isso não é para sempre”. 
Como assim?

Para economistas hetero-
doxos, por exemplo, a repro-
dução ampliada do capital, 
contemporaneamente, repor-
ta em tamanho correlato sua 
crise constitutiva. Trata-se da 
reconversão administrada da 
crise. É do que consiste, em 
verdade, sua mágica: a fa-
culdade adquirida de sustar, 
através de meios econômicos 
e extraeconômicos, a virtua-
lidade explosiva das mesmas.

Isso, no entanto, não eli-
mina ou resolve a malha de 

contradições responsáveis 
pela continuada reposição 
do quadro crítico. Isso põe 
em evidência a instabilida-
de crônica do capital, ou sua 
contingência temporal como 
essência. As crises, em geral, 
são fontes virtuais de uma 
nova sociabilidade.

Nesse quadro, ao con-
trário de uma visão mais 
“economicista” lastreada 
nas ideias de Lorde Keynes 
(do ponto de vista da teoria 
econômica) e reformista, 
sob o espectro político, a 
macroeconomia não pode 
solucionar as crises, ou, de 
modo mais amplo, corrigir 
a trajetória de médio e longo 
prazo da economia para uma 
tendência de crescimento 
sem ciclos. Afinal, os ciclos 
são necessários, posto que 
não existe capitalismo sem 
crises. Os anos 2008 e 2020 
confirmam isso.

Tal fato não significa 
que as políticas econômicas 
(monetária, fiscal, cambial 
e de rendas) não tenham 
nenhum papel. Ao contrá-
rio, as políticas econômicas 
podem antecipar/postergar 
os pontos de ruptura cíclica, 
tanto na crise quanto na re-
tomada. As políticas econô-
micas podem ainda ampliar/
reduzir os efeitos (políticos e 
sociais), tanto dos processos 

cumulativos (crescimento ou 
depressão) como das ruptu-
ras.

No caso da economia 
brasileira, o capitalismo ex-
prime o caráter restrito das 
possibilidades da política 
econômica em uma econo-
mia dependente e periférica. 
Nesta sociedade, especifica-
mente, a margem de mano-
bra da política econômica é 
menor, em relação aos países 
ricos, basicamente porque 
dois dos preços mais impor-
tantes da economia, a taxa 
de juros e a taxa de câmbio, 
são determinadas por fatores 
externos, justamente refle-
tindo o caráter dependente 
de nosso ambiente econômi-
co. Os juros americanos, os 
saldos comerciais e os fluxos 
de capital volátil definem o 
quadro.

Aliás, só uma pequena 
provocação. O dinheiro é um 
mito, cuja existência e funcio-
nalidade dependem da crença 
e da fé de quem o utiliza. E se 
o dinheiro é mito, o regime de 
metas de inflação e as reuni-
ões do Copom do Banco Cen-
tral emitem bulas papais que 
não podem ser desrespeitadas, 
sob pena de sanções severas, 
da parte dos credores internos 
e externos da dívida públi-
ca. Constitui-se numa crença 
compartilhada.

Nesse contexto, no cur-
to prazo, somos forçados a 
promover intensivos ajustes 
fiscais para garantir que o Es-
tado obtenha saldos primários 
positivos, que lhe permitam 
financiar a sua atuação nos 
mercados financeiros, com-
prando os títulos do capital 
fictício e propiciando que esse 
excesso de oferta não seja pre-
cificado para baixo, desvalori-
zando esse capital que vive de 
“rendas”, oriundas de direitos 
de propriedade.

Para cumprir esta profecia 
deve-se ampliar a produção 
de valor, o que implica ele-
var a taxa de crescimento da 
produção real e a recupera-
ção da taxa de lucros. Daí a 
necessidade de um novo ci-
clo de reformas, bem como 
de novas privatizações e 
vendas a preço de banana de 
ativos públicos. Uma ladai-
nha lida diariamente na mí-
dia nativa.

O significado disso é que 
o andar de cima (os mestres 
do universo) dos países líde-
res procura sair de sua crise 
repassando a conta do ajuste 
para a classe trabalhadora 
dos países periféricos e suas 
pequenas burguesias. Isso 
congela qualquer tentativa 
de retomada do tão sonhado 
“desenvolvimentismo pro-
motor de catching up”, como 

pregava Celso Furtado e ain-
da pregam os artífices da es-
tratégia política centrada na 
denominada “conciliação de 
classes”.

Só uma nova realidade in-
ternacional, bem como outra 
correlação de forças políti-
cas, no âmbito interno, muda 
tudo isso. Na sociedade atu-
al, o capital tem o direito de 
tentar extrair o máximo de 
tempo de trabalho do opera-
riado, enquanto o trabalha-
dor, na luta cotidiana, tem o 
direito de tentar proteger sua 
liberdade para viver sem ter 
de trabalhar até morrer. En-
tre estes dois direitos, quem 
decide o destino de uma na-
ção é a correlação de forças 
e lutas.

Resumo da ópera: o reino 
da liberdade só chega quan-
do se supera a fase da neces-
sidade. Estamos diante da 
difícil escolha entre as liber-
dades individuais mobiliza-
das pela causa da dominação 
de classe capitalista, e a luta 
dos espoliados por mais li-
berdades sociais e coletivas. 
Afinal, não existe contradi-
ção que não gere respostas 
potencialmente contraditó-
rias. Resta-nos praticar o oti-
mismo da ação.

q Ranulfo Vidigal
Economista.

Obama entra de cabeça na campanha de Biden
O ex-presidente Barack 

Obama entrou de cabeça na 
campanha do candidato de-
mocrata Joe Biden nas elei-
ções presidenciais dos Estados 
Unidos e fez esta semana um 
discurso emocionante e em-
polgado, durante comício na 
Pensilvânia, um dos estados 
mais importantes na corrida 
para os 270 votos no Colégio 
Eleitoral. Esse evento marcou 
o retorno do ex-presidente aos 
discursos em público para pe-
dir votos a Biden, que foi seu 
vice entre 2009 e 2017, perío-
do que ocupou a Casa Branca. 
Em agosto, Obama já havia 
feito um pronunciamento à 
distância na Convenção Na-
cional Democrata, apoiando 
Biden.

De forma enfática e con-
taminando a plateia com 
sua bela oratória e simpli-
cidade costumeira, Obama, 
em um comício drive-thru, 
com os participantes assis-
tindo ao discurso de den-
tro de seus carros, criticou 
a condução do combate ao 
coronavírus pelo presidente 
Donald Trump, que tenta a 
reeleição, sendo aplaudido 
vivamente quando disse que 
“Donald Trump não vai re-
pentinamente proteger a to-
dos nós. Ele não consegue 
nem dar passos básicos para 
cuidar de si mesmo”. Crí-
tico, o democrata também 
afirmou que Trump não deu 
nenhuma outra ideia melhor 
do que o Obamacare, lei que 
obriga os americanos a ter 
um seguro de saúde.

Na defesa intransigente 
pela candidatura de Biden, 

Obama ainda atacou a con-
duta do presidente america-
no em “insultar a todos os 
que não o apoiam”. “Isto não 
é comportamento normal de 
um presidente. Nós não tole-
raríamos isso de um diretor 
de escola de ensino médio, 
de um treinador, de um co-
lega de trabalho nem de al-
guém da nossa família – ex-
ceto talvez de um tio louco, 
o que ele demonstra ser”.

Antes, em discurso a lide-
ranças negras, o democrata 
reforçou o pedido para que 
os americanos não deixem 
de votar. Nos Estados Uni-
dos, o voto não é obrigató-
rio, e a variação da taxa de 
comparecimento às urnas 
pode decidir uma corrida 
eleitoral.

O ex-presidente discursou 
em Filadélfia, maior cidade 
da Pensilvânia. O estado, 
com 20 votos em jogo no 
Colégio Eleitoral, deu vitó-
ria a Trump por uma peque-
na margem após anos de do-
mínio democrata. Por isso, 
o eleitorado local é um dos 
mais estratégicos da corrida 
à Casa Branca e motivo de 
grande atenção dos demo-
cratas.

A duas semanas das elei-
ções presidenciais nos Esta-
dos Unidos, quase 40 milhões 
de americanos já votaram 
para decidir quem ocupará a 
Casa Branca pelos próximos 
quatro anos: se o atual pre-
sidente, Donald Trump, ou 
seu adversário, Joe Biden. 
O número é do Projeto Elei-
ções nos EUA – United States 
Elections Project – e equiva-

le a 25% dos 156 milhões de 
eleitores registrados na última 
eleição presidencial, em 2016. 
Essa modalidade de voto ga-
nhou mais adeptos em 2020, 
principalmente devido à pan-
demia do novo coronavírus. 
Em comparação, nessa mes-
ma época em 2016, o número 
dos que já haviam votado era 
de 5,9 milhões de eleitores – 
ao todo, naquele ano, 57,2 mi-
lhões de americanos votaram 
antes do dia do pleito. 

Atualmente, as 50 unida-
des federativas dos EUA e a 
capital aceitam os votos an-
tecipados, e apenas em sete 
delas os eleitores precisam 
de uma justificativa para vo-
tar nessa modalidade – nas 
outras 43, isso não é neces-
sário.

Em nove estados e em 
Washington, todos os eleito-
res registrados recebem em 
casa as cédulas de votação. 
Cabe a eles decidirem se elas 
serão enviadas pelos cor-
reios, depositadas em urnas 
especiais, antes do pleito, ou 
se preferem ir às seções elei-
torais no dia da eleição. Em 
34 estados, os eleitores que 
quiserem votar antecipada-
mente precisam antes solici-
tar as cédulas às comissões 
eleitorais locais.

Apesar de a pandemia ter 
impulsionado a modalidade, 
mais eleitores já vinham op-
tando por votar antecipada-
mente nos anos anteriores. 
Segundo a Comissão de As-
sistência Eleitoral (EAC, na 
sigla em inglês), o número 
dos que votaram cedo mais 
do que dobrou de 2004 para 

2016, indo de 24,9 milhões 
para 57,2 milhões.

De acordo com o Projeto 
Eleições nos EUA, dos elei-
tores que já votaram e são re-
gistrados, a maioria é demo-
crata – mais do que o dobro 
dos republicanos que o fize-
ram. Uma das explicações 
para isso é que os apoiadores 
da legenda são mais adeptos 
das medidas de segurança 
contra o coronavírus. A mu-
dança não significa necessa-
riamente uma maior possibi-
lidade de vitória de Biden, 
já que muitos apoiadores de 
Trump devem se mobilizar 
mais no dia da eleição. Essa 
é, inclusive, a aposta do pre-
sidente, que tem criticado as 
modalidades de voto ante-
cipado como supostamente 
não confiáveis.

A credibilidade de Barak 
Obama é indiscutível jun-
to ao povo norte-americano 
e a seus fiéis seguidores, e 
Obama poderá ser o fiel da 
balança nos Estados Unidos, 
pois seu carisma é inquestio-
nável. E como o seu descon-
tentamento com o Governo 
Trump é claro, diante de 
tantas e equivocadas políti-
cas, gestos, ações e condutas 
inapropriadas e ainda com a 
serenidade e capacidade in-
telectual e política de Biden, 
é provável que o presidente 
Trump não seja reeleito pre-
sidente da nação mais desen-
volvida do mundo. Seu man-
dato tem sido questionado, 
e sua performance serve de 
ironia aos chargistas de todo 
o planeta, pelo seu destem-
pero verbal e grosserias acu-

muladas, além de gafes, não 
sabemos bem se propositais.

O fato é que a serenidade 
de Obama e a postura de Bi-
den fazem com que o povo 
americano perceba que se 
Biden for eleito presidente 
dos Estados Unidos, o povo 
e o país terão um presidente 
equilibrado para poder fazer 
uma política interna e uma 
política externa sem tantos 
conflitos e observando os in-
teresses do norte-americano. 
A arrogância e a truculência 
de Trump diferem da condu-
ta de Biden e está muito lon-
ge dos tempos de Obama, na 
Casa Branca.

Aliás, em seu livro, Oba-
ma narra a história de sua 
odisseia improvável, desde 
quando era um jovem em 
busca de sua identidade até 
se tornar líder da maior de-
mocracia do mundo. Com 
detalhes que surpreendem o 
leitor, ele descreve sua for-
mação política e os momen-
tos marcantes do primeiro 
mandato de sua presidência 
histórica.

Ao refletir sobre a pre-
sidência, Obama, de forma 
simples, faz uma análise sin-
gular e cuidadosa do alcance 
e das limitações do Poder 
Executivo, além de oferecer 
pontos de vista surpreenden-
tes sobre a dinâmica da po-
lítica partidária dos Estados 
Unidos e da diplomacia in-
ternacional.

Uma terra prometida é 
pessoal e introspectivo. Tra-
ta-se de um relato da aposta 
de um homem na história, 
da fé de um líder comuni-

tário posta à prova no palco 
mundial. Obama fala sobre 
os obstáculos de concorrer a 
um cargo eletivo sendo um 
americano negro, sobre cor-
responder às expectativas de 
uma geração inspirada por 
mensagens de “esperança e 
mudança” e sobre lidar com 
os desafios morais das deci-
sões de alto risco. É honesto 
sobre as forças que se opu-
seram a ele dentro e fora do 
país, franco sobre os efeitos 
da vida na Casa Branca com 
sua esposa, Michele, e suas 
filhas, e audacioso ao con-
fessar suas dúvidas e desi-
lusões. Ele, todavia, jamais 
duvida de que, no grande 
e incessante experimento 
americano, o progresso é 
sempre possível.

O livro demonstra a con-
vicção de Barack Obama de 
que a democracia não é uma 
benção divina, mas algo fun-
dado na empatia e no enten-
dimento comum e construído 
em conjunto, todos os dias.

E é justamente Bara-
ck Obama, tempos depois 
de deixar a Casa Branca, o 
grande trunfo de Joe Biden 
para chegar ao poder nos 
Estados Unidos. Que esse 
apoio poderoso seja sufi-
ciente para eleger um presi-
dente que governe de forma 
madura e segura a maior po-
tência mundial, sem os des-
calabros que verificamos, 
dia após dia, na condução do 
magnata Donald Trump.

q  Paulo Alonso
Jornalista, é reitor da 

Universidade Santa Úrsula.
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Desorganização
Foi um verdadeiro caos a venda de ingressos online 

para o evento Art Rio, na Marina da Glória. Além do 
sistema dar erro, nem sequer responderam aos e-mails 
dos interessados. Faltou profissionalismo!

Bosque da Barra
Aprazível lugar, na Barra da Tijuca, na zona oeste do 

Rio, embora tenha um aviso de máscara obrigatória na 
entrada, 80% dos que visitavam o local na terça-feira an-
davam e corriam sem máscara, inclusive um funcionário 
da Prefeitura que estava na entrada.

Podcasts
Sempre inovando, o Vale do Café inicia no mês que 

vem um programa de podcasts para divulgar a região. 
Numa ação conjunta do Vale do Café Convention & Visi-
tors Bureau, Instituto Preservale e Associação dos Em-
baixadores de Turismo do RJ, mais de 50 assuntos foram 
incluídos.

Atenção especial
A Prefeitura do RJ precisa providenciar com urgência, 

em frente ao cruzamento da Avenida Abelardo Bueno, 
que fica na frente do Condominio Villas da Barra e da 
estação de BRT Parque Olimpico, controladores de trân-
sito. Vários acidentes ocorrem no local, inclusive com 
morte. Fora os usuários do BRT que atravessam a via sem 
se dirigir ao sinal.

Novas instalações
A operadora Nice Via Apia Turismo, que acaba de in-

augurar suas novas instalações no Downtown, lançou 
esta semana, em evento digital, sua programação para 
2021, com ênfase em Orlando e Europa. Aproveitou 
para apresentar novos produtos, como Anguilla e Bo-
livia.

Vergonha
Muito triste blogs e jornais de turismo que boicotam 

sistematicamente algumas informações do Rio e vivem 
da publicação de notícias das mesmas assessorias de im-
prensa. No mínimo, estranho.

Marmita Fitness da Taty
Uma das melhores opções de alimentação bal-

anceada e com valores justos, é o conjunto de marmi-
tas oferecidas semanalmente pela Marmita Fitness da 
Taty, sob supervisão de nutricionista com opções low 
carb e light.

Vacina
A vacina contra a Covid tem que ser obrigatória. Des-

de que comprovada sua eficácia e aprovação pela Anvi-
sa. Vamos parar com as brigas ideológicas e eleitorais. 
Chinesa ou russa ou cubana, tomara que venha com a 
rapidez necessária que a Humanidade precisa e a Ciência 
comprove.

Tertúlias virtuais 
A revista Ser MulherARTE, que tem como editora a 

carioca Chris Hermann, radicada na Alemanha, ganhou 
uma nova colunista: Marta Cortezão. Ela é responsável 
pelo importante projeto das tertúlias virtuais para for-
talecer o trabalho de poetas e escritoras, durante a pan-
demia.

Pensamento da semana
SONHAR
A poesia me seduz, dá tréguas a um coração partido 

e me deixa sonhar como nunca. Sonhos verdadeiros, 
hipotéticos e futuros como tão bem nos mostra Fernando 
Pessoa. Poetas fazem das palavras doces lembranças de 
amores e desamores como Rimbaud e Prévert. Poetas ca-
çam emoções no ar e as expressam com tanta vontade 
que se tornam poemas para a eternidade, e os declama-
mos sem querer, em momentos específicos que a razão 
desconhece. Alguns são poetas sem saber, nos encantam 
sem entender que provocam gatilhos positivos, e outros 
que se dedicam a criar emoções com sonetos objetivos e 
subjetivos, que mesmo sem rima trazem o dom da intimi-
dade da vida sem fim.

NOVOS 
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado  
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

A COOP. RECIC. AMIGOS RECICLADORES LTDA.- COOPAR, regis-
trada no CNPJ 07.760.470/0001-10, convida seus associados para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em sua sede na Rua Júlio
Ribeiro, Lt. 07 – Quadra 32 – Pq Paulista – Sta.Cruz da Serra – Duque de
Caxias - RJ, no dia 06 de novembro de 2020, com primeira chama-
da às 09:00h, segunda chamada às 09:30h e terceira chamada às 10:00h
Pauta: Prestação de Contas 2019; Eleição de Nova Diretoria; Eleição
Conselho Fiscal; Assuntos em Geral.

A DIRETORIA



             
           
           

        
 

         
 
 
           
 
           
 
            


 
 

Descomplica que retira 
conquistas trabalhistas 
Entre 2 mil 
simplificações: 
sem refeitório para 
quem trabalha 
cavalgando

Depois de acabar com o 
Ministério do Trabalho, o 
presidente Jair Bolsonaro 
deu mais um passo, nesta 
quinta-feira, para eliminar 
normas trabalhistas e criou 
o Descomplica Trabalhista. 
Como primeiras medidas, 
foram revogadas 48 porta-
rias trabalhistas considera-
das, pelo governo, de obso-
letas e foi assinada uma nova 
norma regulamentadora de 
saúde e segurança na área 
rural. Também foi apresen-
tado o eSocial simplificado, 
com redução nos campos de 
preenchimento por parte dos 
empregadores, que têm que 
prestar informações à Re-
ceita Federal sobre funcio-
nários.

“Nós queríamos tirar, 
como sempre disse o presi-
dente, o Estado do cangote 
das pessoas. Foram 11 ou 12 
simplificações na agricultu-
ra, sete na infraestrutura, e 

ele (Bruno Bianco, secretá-
rio especial da Previdência 
e Trabalho) vai anunciar, 
daqui a duas semanas, 2 mil 
simplificações”, afirmou o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes.

Entre as principais medi-
das assinadas, está a nova 
redação da Norma Regu-
lamentadora 31 (NR 31), 
que trata especificamente 
da saúde e segurança na 
agricultura, pecuária, silvi-
cultura, exploração florestal 
e aquicultura. Segundo o 
governo, a nova versão foi 
aprovada em consenso entre 
trabalhadores e emprega-
dores na Comissão Tripar-
tite Paritária Permanente 
(CTPP).

Um dos pontos mais im-
portantes é o fim da exigên-
cia de aplicação de normas 
urbanas no meio rural sem 
observância das peculiarida-
des do setor. Para o governo, 
esse item gerava uma grande 
insegurança jurídica e apli-
cação de multas, além de 
causar confusão para o pro-
dutor rural sobre qual norma 
ele deveria seguir.

“Será que faz sentido 
obrigar um proprietário a 
oferecer instalações perma-
nentes de refeitórios ou de 
alojamentos, em atividades 
itinerantes, que muitas vezes 

são desenvolvidas sobre um 
cavalo? Isso era exigido, e 
nós revisamos isso por una-
nimidade, por consenso, e 
trouxemos mais segurança 
também para o empregado. 
Estamos entregando normas 
mais racionais, sem compli-
cações e com menos cus-
to para o setor produtivo”, 
afirmou o secretário Bruno 
Bianco.

Outra mudança é a ins-
tituição do Sistema Sim-
plificado de Escrituração 
Digital de Obrigações Pre-
videnciárias, Trabalhistas e 
Fiscais (eSocial simplifica-
do). De acordo com o gover-
no, as mudanças no layout 
do sistema simplificam o 
preenchimento e eliminam 
campos que tomavam des-
necessariamente tempo para 
preenchimento. “O formu-
lário mais leve atende às 
procedentes reivindicações 
do setor produtivo do país, 
sem prejuízo da manutenção 
de informações importantes 
para a continuidade das po-
líticas públicas de trabalho e 
de previdência”, informou o 
Ministério da Economia, em 
nota.

Agora, o CPF passará a 
ser o único número de iden-
tificação do trabalhador, 
dispensando a referência a 
outros números cadastrais, 

como, por exemplo, PIS e 
Pasep. Também foram ex-
cluídos os pedidos de infor-
mações que já constam nas 
bases do governo, como é o 
caso do número de RG e da 
CNH.

As regras de validação 
não impedem mais a trans-
missão de dados, e os impe-
dimentos foram substituídos 
por avisos, evitando a co-
brança de multas por atraso 
na entrega de informações. 
As exigências que não es-
tavam previstas em lei tam-
bém foram retiradas. Ainda 
de acordo com a pasta, uma 
parceira do eSocial com as 
juntas comerciais permitirá 
o registro dos empregados 
no momento da inscrição da 
empresa (sem necessidade 
de ingresso em novo login 
ou sistema).

Já os módulos de empre-
gador doméstico e microem-
preendedor individual passa-
ram por transformações de 
facilitação que incluem a al-
teração da linguagem, exis-
tência de um assistente virtu-
al e lançamento automático 
do 13º salário. Em agosto, 
foi lançado o aplicativo do 
empregador doméstico, que 
permite a este fechar a folha 
de pagamento de seu empre-
gado em apenas alguns cli-
ques no próprio smartphone.

Arce aposta no lítio para 
desenvolver a Bolívia

Recuperação de empresas requer 
mudanças em âmbito legal

A reforma do sistema legal 
de recuperação de empresas 
para o enfrentamento da crise 
sistêmica da Covid-19 no Bra-
sil foi o tema central de uma 
webinar realizada pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) na última 
quarta-feira (21). Os partici-
pantes discutiram propostas 
para o aperfeiçoamento da Lei 
de Recuperação e Falência 
(LRF) frente à crise econômi-
ca acentuada pela pandemia e 
avaliaram novas adequações 
para que a insolvência empre-
sarial seja resolvida de forma 
rápida, eficiente e mais abran-
gente.

A legislação brasileira, da-
tada de 2006, que abrange 
a falência de empresas, não 
contempla pessoas jurídicas 
não empresárias, associações, 
organizações não governa-
mentais, fundações, institutos, 
produtores rurais, e pessoas 
físicas, como ocorre nos Es-
tados Unidos. Essa ampliação 
foi apresentada pelo professor 
da Fundação Getúlio Vargas, 
Cássio Cavalli, que foi pes-
quisador visitante do Ipea.

Segundo Cavalli, o Brasil 
também não dispõe de meca-
nismos para uma liquidação 
rápida, na qual os credores 
possam pactuar uma solução 
consensual que permita às 
empresas em recuperação ju-
dicial seguirem operando ade-
quadamente, nem que preser-
vem o valor de seus ativos. Ele 
apresentou o estudo “Reforma 

do Sistema Legal de Recupe-
ração de Empresas Brasileiro 
para o Enfrentamento da Cri-
se Sistêmica da Covid-19”, de 
sua autoria e tema do evento. 
O secretário de Política Eco-
nômica do Ministério da Eco-
nomia, Adolfo Sachsida, disse 
que o impacto da nova legisla-
ção de falências vai equivaler 
ao da independência do Ban-
co Central. “É preciso avan-
çar nos consensos e o projeto 
da nova Lei de Recuperação 
e Falências que tramita no 
Congresso tem grandes avan-
ços”, destacou Sachsida, para 
quem a melhoria dos canais 
de crédito é fundamental à 
retomada mais forte da eco-
nomia em 2021. Segundo ele, 
que atuou como debatedor, o 
governo federal tem parceria 
importante com o Congresso 
Nacional na agenda econômi-
ca.

Um processo rápido e efi-
ciente de falência e liquidação 
de passivos também vai libe-
rar os capitais ao evitar que 
esses recursos permaneçam 
no balanço dos bancos, in-
fluenciando o mercado de cré-
dito e pressionando a taxa de 
juros, observou o pesquisador 
do Ipea, Alexandre Cunha, ao 
historiar a LRF e as propostas 
de aperfeiçoamento da legis-
lação. “Processos bem-suce-
didos darão oportunidade para 
novos negócios, favorecendo 
a retomada da economia, mas 
são necessários mecanismos 
legais para isso”, assinalou.

A criação de 130 mil no-
vos postos de trabalho di-
retos e indiretos, além de 
41 novas indústrias. É uma 
das metas do presidente da 
Bolívia eleito no último do-
mingo, Luis Arce, ao ressal-
tar que o país tem a maior 
reserva de lítio no mundo. 
Ele pretende usar o aprovei-
tamento do mineral como 
um dos pilares da retomada 
do desenvolvimento nacio-
nal.

Arce aposta na industria-
lização e na produção do 
lítio para reviver o período, 
iniciado em 2006, em que a 
Bolívia foi o país que mais 
cresceu na América do Sul, 
época em que foi ministro 
da Economia durante o go-
verno de Evo Morales. O 
secretário-geral do Indus-
triALL Global Union, Val-
ter Sanches, acredita que 
é acertada a iniciativa do 
presidente eleito em apos-
tar na industrialização. Ele 
lembra que a exploração de 
hidrominerais no país, feita 
por meio da estatal YLB, é 
importante diante dos inte-
resses internacionais sobre 
o lítio.

“Quando iniciaram a em-
presa, em 2008, as reservas 
conhecidas no país eram de 
nove bilhões de toneladas. 

Agora, passam dos 19 bi-
lhões. O lítio é estratégico 
na Bolívia porque é usado 
nas baterias de celulares e 
veículos elétricos, então a 
demanda deve crescer ain-
da mais”, explicou Valter, 
em entrevista a Glauco Fa-
ria no Jornal Brasil Atual.

Durante o governo de 
Evo Morales, o país cons-
truiu uma relação diferente 
com seus recursos naturais, 
em especial com a nacio-
nalização dos hidrocarbo-
netos promovida em 2006, 
deixando de beneficiar 
as empresas mineradoras 
transnacionais e revertendo 
recursos para o desenvolvi-
mento nacional e a redução 
das desigualdades sociais 
na Bolívia. O resultado foi 
a redução na taxa de extre-
ma pobreza, que passou de 
38,2% para 15,2% no perío-
do, além da melhora em to-
dos os indicadores sociais.

Mineradoras como a Tes-
la e a Pure Energy Minerals 
(Canadá) tentaram ter uma 
participação direta na ex-
ploração do lítio boliviano, 
mas não conseguiram fazer 
um acordo que levasse em 
consideração os parâmetros 
estabelecidos pelo governo 
de Morales.
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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 Apar-
tamento 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.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAMBORIU
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA”

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar os(as) 
Senhores(as) Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia Geral Ordiná-
ria do Condomínio do Edifício Camboriu, que será realizada no próximo dia 03 
de novembro de 2020–terça-feira, no Salão de Festas do Condomínio Itaorna, 
às 18:00 horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou às 19:00 horas, 
em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para discu-
tirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 
1) Leitura e aprovação da ATA anterior; 2) Aprovação das contas referentes 
ao exercício anterior – 08/2019 a 08/2020; 3)  Aprovação do Orçamento para 
o próximo período – 2020/2021; 4) Deliberação e aprovação de arrecada-
ção do fundo de reserva conforme cláusula 15 da Convenção–5% da cota 
condominial mensal até o teto de 20% do orçamento anual; 5) Deliberação 
e aprovação, na forma do artigo 18.1, item 01 da Convenção, de multa e 
respectivo valor, a ser aplicada em face de condôminos e ocupantes a qual-
quer título, em caso de violação às normas da Convenção; 6) Deliberação e 
aprovação de modificações no regimento interno do salão de festas–novas 
regras e valores para locações; 7) Eleição de Síndico, Conselho Consultivo 
Fiscal e Suplentes; 8) Deliberação e aprovação dos acabamentos da obra 
de “retrofit” executada no salão de festas, alumínios, marcenaria, divisórias 
sanitárias, mobiliário, equipamentos e forma de custeio; 9) Apresentação 
do laudo de autovistoria 2018 e aprovação das obras necessárias, bem 
como manutenção das caixas de alumínio de ar condicionado dos aptos, 
fechamento do hall do subsolo e forma de custeio; 10)  Deliberação e apro-
vação de novo modelo operacional de portaria e limpeza do condomínio; 11)  
Assuntos Gerais: Para votação ou participação na assembleia, o condômino 
deverá estar quite com a(s) cota(s) condominial(ais) correspondente(s) à(s) 
sua(s) unidade(s) no condomínio, que se vencerem até a data da assembleia 
(Art. 1335, III, do novo Código Civil). O representante de condômino deverá 
estar munido de procuração outorgada com observância das normas legais, 
inclusive com firma reconhecida. (Art. 654, parágrafo 2º, do Código Civil) Rio 
de Janeiro, 09 de outubro de 2020. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA 
LTDA. Alfredo Lopes de Souza Júnior–Diretor

Iconic Lubrificantes S.A.
CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 01 de outubro de 2020, às 16h, na sede da Iconic Lu-
brificantes S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condo-
mínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. Convocação e Pre-
sença: Dispensada as formalidades de convocação, nos termos do §4º do
artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, em virtude da presença de
acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia.
Mesa: Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente. Leonardo Remião
Linden - Secretário. Ordem do dia e deliberações: 1. Preliminarmente, foi
autorizada de forma unânime, pelo voto das acionistas da Companhia, a
lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos ter-
mos do § 1°, do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 2. Os acionis-
tas tomaram conhecimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr.
André Pires de Oliveira Dias, com efeitos a partir desta data, ao cargo de
membro suplente do Conselho de Administração que ocupava na Compa-
nhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em
29 de novembro de 2019. 2.1. Diante da carta de renúncia apresentada, os
acionistas externaram desde já votos de agradecimento pela dedicação do
Conselheiro no desempenho de suas funções. 3. Em decorrência da renún-
cia mencionada no item acima, os acionistas decidem manter o cargo vago
até a eleição de um novo membro. 4. Por fim, os acionistas decidem ratificar
a atual composição do Conselho de Administração da Companhia, cujo
mandato vigorará até 1º de dezembro de 2021, qual seja: Como Presiden-
te: - Marcelo Pereira Malta de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, por-
tador da Cédula de Identidade RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito
no CPF/MF sob o nº 789.050.797-68, com endereço profissional na Rua
Francisco Eugênio, nº 329, 10º andar, São Cristóvão, na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, CEP 20941-900, e seu respectivo suplente, Julio Cesar
Nogueira, brasileiro, casado, enge-nheiro, portador da Cédula de Identida-
de R.G. de nº 18.240.564-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº
110.501.188-71, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis An-
tônio, nº 1343, 8º andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP
01317-910; Como Vice-Presidente: - Cary David Knuth, norte-americano,
casado, administrador, portador do passaporte nº 495170548, com endere-
ço profissional na 6001 Bollinger Canyon Road, San Francisco, California,
94583; Como Conselheiros: - Antonio Ennes Pires de Lima, brasileiro,
divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº
06.378.676-8-DIC-DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 746.887.317-87,
com endereço profissional na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Sa-
las 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da
Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, que atuará como membro
efetivo do Conselho de Administração da Companhia; - Miguel Lacerda de
Almeida, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula
de Identidade RG nº 06682785-8-IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº
758.418.867-20, com endereço profissional na Rua Francisco Eugênio, nº
329, 10º andar, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20941-900, que atuará como membro efetivo do Conselho de Admi-
nistração da Companhia, e seu respectivo suplente, Jerônimo José
Merlo dos Santos, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de
Identidade RG nº 3030070704 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº
459.077.490-91, com endereço profissional na Rua Francisco Eugênio, nº
329, 10º andar, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
CEP 20941-900; e - John Shojiro Suzuki, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº 25.014.449-9 - SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob o nº 260.176.488-02, com endereço profissional na Rua
Francisco Eugênio, nº 329, 10º andar, São Cristóvão, na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, CEP 20941-900, que atuará como membro efetivo do
Conselho de Administração da Companhia. Nada mais havendo a tratar, fo-
ram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada,
foi assinada pelos presentes. aa) Chevron Latin America Marketing LLC.,
na qualidade de Acionista; Chevron Amazonas LLC., na qualidade de Aci-
onista; Ipiranga Produtos De Petróleo S.A., na qualidade de Acionista;
Marcelo Pereira Malta de Araújo, na qualidade de Membro do Conselho
de Administração e Presidente da Mesa; Leonardo Remião Linden, na
qualidade de Secretário da Mesa. Junta Comercial do Rio de Janeiro.
Empresa: Iconic Lubrificantes S.A. - NIRE: 333.0032399-6 - Protocolo: 00-
2020/219857-0 - Data do protocolo: 20/10/2020. Certifico o arquivamento
em 21/10/2020 sob o número 00003954428.

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Agro Verde - Cooperativa de Produtores Rurais
LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em
conformidade com a Legislação em vigor, convoca todos os Cooperados
para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia
31/10/2020, em sua Sede na Rua Ibiracoá, 200 – Colégio – Rio de Janeiro/
RJ, às 14:00 horas em primeira convocação, com 2/3 do mínimo de sócios,
as 15:00 horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais
01, dos cooperados e às 16:00 horas, em terceira e última convocação,
com o mínimo de 10 sócios, para tratar das seguintes Ordem do Dia: I –
Entrada e Saída de Sócios II – Assuntos Gerais. Para os efeitos legais e
estatutários, declara-se que, nesta data, é de 114 (Cento e quatorze), o
quantitativo de Associados da Cooperativa,

Rio de Janeiro, RJ, 20 de outubro de 2020.
Maria do Socorro da Silva Ferreira

Presidente

Deputado defende redução  
no pedágio na Via Lagos

O deputado estadual Anderson Moraes (PSL) é um dos 
autores da indicação, aprovada na Alerj nesta quinta-feira, 
que autoriza o Governo do Estado a encampar a Via La-
gos. A proposta, segundo ele, tem o objetivo de reduzir o 
valor cobrado hoje pelo pedágio na via, o mais caro do 
Brasil. O deputado argumenta ainda que os investimentos 
feitos pela concessionária que administra a Via Lagos não 
justificam o alto custo do pedágio, que fica mais caro ain-
da nos finais de semana.

Atendimento bancário para surdos
Projeto de lei assinado pelo presidente da Alerj, depu-

tado André Ceciliano (PT), pede a criação de um sistema 
de mensagens eletrônicas de texto para o cancelamento de 
serviços bancários por parte de usuário com deficiência 
auditiva. Segundo o parlamentar, pessoas com deficiência 
auditivas estão enfrentando dificuldades junto aos bancos 
para encerrar conta, cancelar e bloquear cartões e ter aces-
so a serviços de atendimento ao consumidor. Esse novo 
canal, defende, vai minimizar essa dificuldade.

Punição para maus-tratos a animais
O Governo Federal sancionou lei que torna crime os 

maus-tratos a animais, com pena de prisão, inclusive. 
Mas o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) quer 
uma punição ainda maior. Ele apresentou projeto de lei na 
Alerj obrigando que toda pessoa ou entidade praticante de 
crime caracterizado como maus-tratos a animais tenham 
que arcar com os custos do tratamento veterinário e recu-
peração do animal.

Distribuição gratuita de absorventes
O deputado Jair Bittencourt (PP) é o autor do projeto 

de lei, em tramitação na Alerj, que assegura a distribuição 
gratuita de absorventes às mulheres carentes. Pela propos-
ta, o Governo do Estado deverá promover parcerias entre 
órgãos públicos, sociedade civil e a iniciativa privada para 
garantir a distribuição gratuita de absorventes higiênicos 
às mulheres em locais de fácil acesso.

Câmara prorroga vigência do app Táxi.
Rio

A Câmara Municipal do Rio aprovou a proposta do 
presidente da Casa, vereador Jorge Felippe (DEM), para a 
continuidade da plataforma Taxi.Rio, já em operação. Se-
gundo o vereador, o aplicativo trouxe diversos benefícios 
para a cidade, motoristas e passageiros, como a estimativa 
de preço para o usuário, a avaliação do profissional e a 
coleta de informações para nortear políticas públicas.

Batismo com olho nas eleições
De olho na reeleição, o vereador carioca Willian Coe-

lho (DC) apresentou projetos de lei batizando 12 ruas de 
um loteamento em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Quer 
fazer média com familiares e amigos dos homenageados. 
E ganhar uns votinhos também.

Anderson Moraes

DECISÕES ECONÔMICAS

Sergio
Braga

Ronaldo
Ferraz
ronaldoferraz35@yahoo.com.br sergiocpb@gmail.com

Demanda por bens duráveis  
deve aumentar no Rio

A população do Rio está 
mais otimista com a reto-
mada econômica. É o que 
aponta a pesquisa com con-
sumidores realizada pelo 
Instituto Fecomércio de Pes-
quisas e Análises (IFec-RJ), 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Fecomércio-RJ). Entre os 
entrevistados, 43,5% estão 
confiantes ou muito confian-
tes quanto à retomada eco-
nômica brasileira nos próxi-
mos 3 meses. Em relação ao 
3º trimestre de 2020, 61,4% 
informaram ter ficado pouco 
endividados ou sem dívidas. 
Mesmo com a pandemia, as 
perspectivas de consumo 
se mostram firmes e 37,1% 
pretendem adquirir bens du-
ráveis, como eletrodomés-
ticos, eletrônicos e automó-
veis até o fim do ano.

Porém, na contramão 
desse cenário positivo, uma 
sombra é percebida por qua-
se todos, a inflação:  94,5% 
afirmam que os preços de 
bens e serviços que conso-
mem estão subindo. A son-
dagem contou com a partici-
pação de 409 consumidores 
do Estado do Rio de Janeiro, 
com o objetivo de entender 
quais as expectativas dos 
fluminenses com relação à 
retomada da economia do 
estado do Rio e brasileira, 

além da percepção sobre o 
desemprego e renda familiar, 
entre outros indicadores.  

O número de pessoas con-
fiantes na economia brasi-
leira subiu de 31,5% para 
37,9%. Para 15,2%, o ritmo 
econômico não irá se alterar. 
Já os pessimistas (28,4%) e 
os muito pessimistas (13%) 
apresentaram, respectiva-
mente, aumento e redução 
frente a setembro: 27,1% e 
15,7%.  

Em relação à confiança 
na economia fluminense, o 
número de consumidores 
pessimistas lidera a atual 
pesquisa (28,6%), seguido 
pelos confiantes (28,1%), 
muito pessimistas (23%), 
indiferentes (16,4%) e mui-
to confiantes (3,9%). Houve 
um aumento de cidadãos oti-
mistas em relação à pesquisa 
de setembro (26,5%).  

A pesquisa constatou que 
houve crescimento no nú-
mero de consumidores que 
acreditam que a renda fami-
liar aumentará (19,1% em 
outubro frente a 13,3% em 
setembro) ou que será man-
tida (48,9% em outubro con-
tra 39,8% em setembro). Já o 
número de pessimistas caiu: 
para 19,1% haverá queda na 
receita familiar e 11,2% cre-
em que reduzirá muito. Para 
1,7% dos entrevistados, ha-
verá um grande aumento em 

suas rendas.  
O número de consumido-

res com dívidas apresentou 
um leve aumento em outu-
bro: 25,9% contra 23,3% em 
setembro. Já o número de 
muito endividados caiu: de 
19,9% contra 12,7%. Houve 
aumento dos que estão com 
poucas restrições: 28,1% 
e dos que não têm dívidas, 
33,3%. Isso mostra uma ten-
dência de melhora de renda 
na situação das famílias no 
estado, o que pode estimular 
o consumo.  

Em relação à inadim-
plência, foi constatado au-
mento de consumidores não 
inadimplentes: em setembro, 
o número era 47,1% e em 
outubro o percentual au-
mentou para 52,6%. Os que 
estão pouco inadimplidos 
permaneceu praticamente 
igual entre setembro e outu-
bro: respectivamente 22,7% 
e 22,2%. Já o número de ci-
dadãos inadimplentes caiu 
de 19,8% em setembro para 
16,4% em outubro, assim 
como os que estão muito 
inadimplentes: de 10,3% em 
setembro para 8,8% em ou-
tubro.  

Entre os gastos relaciona-
dos à inadimplência, lideram 
o ranking o cartão de crédito 
(47,6%), seguido por contas 
de luz, gás, telefone, água 
e internet (40,3%), crédi-

to pessoal (30,4%), educa-
ção (22%), cheque especial 
(16,8%), entre outros.  

Um dado que chamou a 
atenção nessa pesquisa foi 
o aumento da intenção de 
compra de bens duráveis: 
37,1% devem aumentar seus 
gastos com eletrodomésti-
cos, eletrônicos e automó-
veis - em agosto, apenas 
14,9% responderam que 
iriam comprar mais. Para 
34,8%, os gastos irão se 
manter e 28,1% afirmaram 
que irão gastar menos. 

A pesquisa mostrou que 
houve queda no número de 
pessoas que estão com mui-
to medo de perder o empre-
go nos últimos meses - de 
43,2% para 32,3% em outu-
bro. Já o percentual dos que 
estão com pouco receio su-
biu de 18,5% para 27,1% e 
os que estão confiantes tam-
bém apresentou aumento, 
de 38,2% em setembro para 
40,6% em outubro.    

O número de consumidores 
que concordam que os preços 
dos bens e serviços que conso-
mem estão aumentando apre-
sentou um incremento: 94,5% 
frente a 89% constatado em 
setembro. Já os que acreditam 
na estabilidade correspondem 
a 2,7% e os que acham que 
os preços estão diminuindo, 
0,5%. 2,2% não souberam in-
formar.
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CALENDÁRIO FISCAL
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DIA ESPECIFICAÇÃO
20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos co-

merciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, 
agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, so-
ciedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, 
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de ar-
rendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de 
capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de pre-
vidência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas nos meses de abril (Contribuição prorrogada 
pela Portaria 139 ME/2020) e de setembro/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS 
OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a descontar e recolher a contribui-
ção previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de 
setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empregadores, com exceção dos domésticos e contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração dos meses de abril (Contribuições prorrogadas pela 
Portaria 150 ME/2020) e de setembro/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com empregados, segurado es-
pecial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-
-rogados nas obrigações do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento 
as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. 
O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de 
terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais dos meses de abril (contribui-
ções prorrogadas pela Portaria 150 ME/2020) e de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao recolhimento da Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham 
optado pela contribuição substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta dos meses de abril (Contribuição prorrogada pela Por-
taria 150 ME/2020) e de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra 
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de ser-
viços no mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com 
exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, todas as demais, inclu-
sive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e 
serviços sociais autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações 
de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram pagamentos a outras 
pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: 
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores, loca-
ção de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção 
e riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados 
por empresas de factoring, e de serviços profissionais, sujeitos à retenção na fonte à 
alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no 
mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 
PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais obrigadas à entrega da DCTFWeb 
Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas às competências de abril 
(Prorrogadas pela Portaria 150 ME/2020) e de setembro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão reco-
lher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia útil após a realização do evento 
desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação 
deve ser antecipado.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚ-
TUO – BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições 
financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribui-
doras de títulos e valores mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdên-
cia complementar, sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por conta 
e ordem de cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento 
administrados por outra pessoa jurídica e demais fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 3º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, 
mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas no Informe
de Rendimentos Financeiros.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendi-
mentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas 
no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de setem-
bro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capi-
tal próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa e qualquer vantagem, rendimentos 
e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por 
transportador paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a 
empregado doméstico, que possuem prazos específicos relacionados neste Calendá-
rio, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetua-
dos a beneficiários não identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência 
do fato gerador. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comer-
ciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, agên-
cias de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades 
de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades 
corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento 
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, 
agentes autônomos de seguros privados e de crédito, entidades de previdência com-
plementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas nos meses de abril (Contribuição prorrogada 
pela Portaria 139 ME/2020) e de setembro/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSO-
AS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, pagamento mensal unificado 
do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades 
residenciais no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da 
Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de setem-
bro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram pelo RET, instituído pelo artigo 
1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da 
CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que com-
põem cada incorporação, e respectivas receitas financeiras e variações monetárias 
decorrentes dessas operações, recebidas no mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pe-
queno porte que optaram pelo pagamento unificado de impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta dos meses de março (valor prorrogado conforme Re-
solução 154 CGSN/2020) e de setembro/2020.

22 DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as 
equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos 
em nome próprio, inclusive na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem 
vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de agosto/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser 
apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria DCTF.

23 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direi-
to privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas nos meses de abril (Contribuição prorrogada 
pela Portaria 139 ME/2020) e de setembro/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa 
jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros; insti-
tuições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar 
na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que in-
termediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos admi-
nistrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem 
a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valo-
res mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, 
ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos demais casos, efetuados no 
2º decêndio de outubro/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, 
deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importado-
res, industriais e os a estes equiparados, com exceção das empresas que tenham 
prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na 
fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros sobre capital próprio e apli-
cações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e 
títulos de capitalização; prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e servi-
ços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses 
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de outubro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refei-
ta a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.

PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, exceto 
instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas nos meses de abril (Contribuição prorrogada 
pela Portaria 139 ME/2020) e de setembro/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.

PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lu-
crativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que excluírem da base de cálculo 
do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da 
Medida Provisória 2.158-35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamentos dos meses de abril (Contribuição prorrogada 
pela Portaria 139 ME/2020) e de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODU-
ÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros classificados na posição 
2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do 
Sistema de Controle e Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabe-
lecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do Sistema de 
Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e be-
bidas no mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

30 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMPREGADOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os 
empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, desde 
que autorizados prévia e expressamente pelos empregados.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de setembro/2020 dos empregados admiti-
dos em agosto/2020 que não contribuíram no ano de 2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas 
que apuram o IRPJ com base na receita bruta e acréscimos ou no lucro real apurado 
em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 
9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes 
ao mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 3º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª 
QUOTA OU QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que opta-
ram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da 
contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de 
aplicações financeiras e demais receitas e resultados (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), 
obtidos no 3º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 3º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU 
QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime 
trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram 
pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 3º trimestre/2020, devidamente ajustado na 
forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 
Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 
30.000,00, ou o equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão one-
rosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de aluguel ou de outras 
operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma 
mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for rea-
lizada entre o declarante e mais de uma pessoa física ou jurídica, independentemente 
do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autoriza-
das a funcionar pelo Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
e-FINANCEIRA – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: A e-Financeira 
deverá ser apresentada:
a) pelas pessoas jurídicas autorizadas a estruturar e comercializar planos de benefícios 
de previdência complementar, autorizadas a instituir e administrar Fundos de Aposen-
tadoria Programada Individual (Fapi) ou que tenham como atividade principal ou aces-
sória a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de 
terceiros, incluídas as operações de consórcio, em moeda nacional ou estrangeira, ou 
a custódia de valor de propriedade de terceiros; e
b) pelas sociedades seguradoras autorizadas a estruturar e comercializar planos de 
seguros de pessoas.
FATO GERADOR: Fatos ocorridos no 1º semestre de 2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de entregar o módulo de operações financeiras al-
cança as entidades supervisionadas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), pela Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM), pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) 
e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS FÍSICAS – 5ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas físicas que apuraram imposto a pagar na Declaração de Ajuste Anual do exer-
cício de 2020, ano-calendário de 2019, e optaram pelo recolhimento parcelado.
FATO GERADOR: Recebimento de rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à 
taxa Selic acumulada de julho a setembro/2020 + 1%. Nas localidades onde não houver 
expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS 
OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de setembro/2020, em operações na bolsa 
de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, em alienação de ouro, ativo 
financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, 
fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País 
que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no 
País, tais como decorrentes de arrendamento, subarrendamento, locação e sublocação 
de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compre-
endidas todas as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem 
vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho as-
salariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de bens móveis ou imóveis, 
transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, ofi-
ciais públicos e outros, independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou 
jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do 
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação 
de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consen-
sual ou divórcio consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições con-
sulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a organismos internacionais de que o 
Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anterio-
res, no mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram 
ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, exceto moeda estran-
geira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de se-
tembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base 
no lucro real que optaram pela apuração anual, com recolhimentos mensais do imposto 
calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro 
real apurado em balanço/balancete de redução, referentes ao mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL 
- PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional que apu-
raram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de setem-
bro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 3º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA 
ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro pre-
sumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 
9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos de aplicações financeiras e demais 
receitas e resultados obtidos no 3º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 3º TRIMESTRE DE 2020 – 1ª QUOTA OU QUOTA ÚNICA - 
PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral de apu-
ração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento 
parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 3º trimestre/2020.
OBSERVAÇÕES: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumpri-
mento desta obrigação deve ser antecipado.
ITR – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – EXERCÍCIO DE 
2020 – 2ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Os contribuintes obrigados a preencher o 
Diat, que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, por natureza, 
localizado fora da zona urbana do município em 1-1-2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSO-
AS OBRIGADAS: As informações devem ser prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações 
forem realizadas em exchange domiciliada no exterior ou não forem realizadas em 
exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ul-
trapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de setem-
bro/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física 
ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes operações com criptoativos: compra 
e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de 
criptoativo da exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, 
e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes 
de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 
7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 
87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 
7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamen-
tos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 
10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de outubro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.

TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS - PESSOAS OBRIGADAS: A 
pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação 
ou o registro de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito 
da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso 
de mercadorias procedentes do território nacional para ingresso na Zona Franca de 
Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos re-
gistros realizados no mês de setembro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento 
desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGA-
DAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que realizem, com residentes ou domici-
liados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras 
operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas 
jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de importação e expor-
tação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas no mês de julho/2020.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações 
constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único da Portaria Conjunta 1.908 RFB/
SCS/2012.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.

Inteligência Artificial 
pode agregar valor  
no comércio

Setenta e três por cento 
dos varejistas acreditam que 
a Inteligência Artificial (IA) 
e o Machine Learning podem 
agregar um valor significa-
tivo aos seus processos de 
previsão de demanda. Além 
disso, mais da metade afir-
ma que pode melhorar outras 
oito capacidades críticas da 
cadeia de suprimentos. As 
informações são da LLama-
soft , fornecedora líder em 
soluções corporativas para 
tomada de decisões estraté-
gicas integradas à Inteligên-
cia Artificial, que publicou o 
resultado da Pesquisa Global 
de Varejo - Estudo da Cadeia 
de Suprimentos Integrada à 
Inteligência Artificial, reali-
zada pela Retail Systems Re-
search (RSR) - empresa de 
pesquisa do setor de varejo. 
O estudo foi realizado com 
82 executivos seniores da in-
dústria do varejo.

A pesquisa também desco-
briu que enquanto 56% dos 
varejistas com alta perfor-
mance, também conhecidos 
como os ‘Varejistas Vence-
dores’*, utilizam tecnologia 
para modelar planos de mi-
tigação de riscos nas suas 
cadeias de suprimentos, 31% 
não fazem o mesmo. Em ge-
ral, 56% dos entrevistados 
estão lutando pela habilida-
de de responder rapidamen-
te às mudanças, e a falta de 
flexibilidade teve um custo 
durante as disrupções, como 
a da Covid-19, com muitos 
deles experimentando resul-
tados de grandes quedas em 
suas receitas.

Adicionalmente, 73% 
dos ‘Varejistas Vencedores’ 
contam com a previsão e 
habilidade de monitorar a 
capacidade, permitindo que 
estejam preparados às mu-
danças repentinas na oferta 
e na demanda, em compa-
ração à 35% dos ‘Outros’ 
ou ‘Varejistas de Baixa Per-
formance’. Este é um indi-
cador claro de que os ‘Va-
rejistas Vencedores’ estão 
ultrapassando a concorrência 
ao prever e se preparar para o 
futuro. No entanto, sem a ha-
bilidade para adaptar-se a es-
tes picos repentinos por meio 
dos planos de contingência, a 
previsão não terá muita utili-
dade. Por isso, ambos devem 
estar fortemente elacionados 
para “produzir” um ‘Varejis-
ta Vencedor’.

A Covid-19 ilustrou com 
maior profundidade que, a 
partir de agora, os varejistas 
devem ajustar-se ao mundo 
“nunca normal” em que vi-
vemos hoje, e precisam atu-
ar de uma forma consistente 
para permitir uma resposta 
mais rápida e direcionada 
ao sucesso. Sempre existirão 
variações de mercado e dis-
rupções, o que significa que 
os varejistas devem ser capa-
zes de prever estas mudanças 
e se adaptarem rapidamente. 
Em uma última análise, isto 
não é uma novidade. En-
quanto a Covid-19 acelerou 
certas mudanças, como por 
exemplo, a transição para o 
e-commerce, os hábitos do 
varejo já estavam se trans-
formando e a necessidade de 

adaptação já era uma preocu-
pação relevante.

Ao invés de implemen-
tar novas tecnologias de IA 
e analíticas que permitem 
com que as organizações es-
tejam mais bem preparadas 
para o futuro, os varejistas 
de baixa performance estão 
lutando para deixar para trás 
as estratégias que focam em 
encontrar um ponto de cus-
to mínimo de fabricação, 
baseando-se em “produto 
por produto”. O contraste é 
nítido: aqueles que podem 
preparar-se para o inespera-
do - vencerão. Já os que são 
incapazes de adaptar-se - fa-
lharão.

Enquanto alguns varejis-
tas estão mais à frente em 
termos de habilidade técnica, 
o estudo mostra que a indús-
tria do varejo como um todo, 
tem muito espaço para me-
lhorias. Por exemplo, mais 
de 50% de todos os varejis-
tas entrevistados disseram 
que seus sistemas atuais es-
tão causando um problema 
“grande” ou “relevante” em 
todas as 10 capacidades da 
cadeia de suprimentos que 
foram apresentadas a eles. 
Além de que 13% dos va-
rejistas ainda nem planejam 
investir em tecnologia.

“É perceptível que a digi-
talização se tornou um cami-
nho sem volta. Neste cená-
rio, não há dúvidas de que 
a empresa que utilizar tec-
nologia de ponta e trabalhar 
melhor seus dados se desta-
cará no mercado. A pesquisa 
mostrou que muitos países 
se destacaram no varejo e 
no Brasil não foi diferente, 
principalmente pelo ‘boom’ 
do e-commerce”, comenta 
Max Mascarenhas, Vice-Pre-
sidente de Vendas Latam da 
LLamasoft.

Com a mudança de hábi-
tos do varejo e o processo 
acelerado pelos impactos 
da COVID-19, os atuais 
‘Varejistas Vencedores’ es-
tão preparados para triunfar 
mais uma vez. Os compra-
dores estão rapidamente 
migrando para o e-commer-
ce, uma mudança que sem 
dúvida contribuirá para as 
flutuações na oferta e na 
demanda. Varejistas com 
tecnologia para prever estas 
mudanças, modelar planos 
e opções de contingência, e 
rapidamente adaptar sua es-
tratégia da cadeia de supri-
mentos para atender à nova 
demanda e ainda evitar o 
excesso de suprimentos, 
serão vencedores. Aqueles 
que não forem capazes, ar-
riscam-se a serem deixados 
para trás com vendas abai-
xo das metas e perdas oca-
sionadas pelo desperdício.

Esta pesquisa demonstra 
que existem nítidas varia-
ções de performance entre os 
‘Varejistas Vencedores’, que 
estão tirando grande provei-
to das tecnologias preditivas 
e das plataformas de tomada 
de decisão corporativas para 
entregar respostas mais rápi-
das e inteligentes às disrup-
ções e novas oportunidades, 
em comparação aos que ain-
da o não fazem.
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CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A.
CNPJ/ME nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9

Companhia Fechada
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE 
OUTUBRO DE 2020. 1. Hora, Data e Local: Às 10 horas do dia 21 de outubro 
de 2020, na sede social da Concessionária Águas de Juturnaíba S.A. (“Com-
panhia”), localizada na Rodovia Amaral Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Ara-
ruama, RJ, CEP 28970-000. 2. Convocação e Presença: Editais de convoca-
ção publicados no (i) Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 13 de 
outubro de 2020, na página 5, no dia 14 de outubro de 2020, na página 4 e no 
dia 15 de outubro de 2020, na página 9, e (ii) Jornal Monitor Mercantil no dia 
13 de outubro de 2020, na página 8, no dia 14 de outubro de 2020, na página 
6 e no dia 15 de outubro de 2020, na página 6, nos termos do artigo 124 da 
Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Socie-
dades por Ações”). 3. Mesa: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Carlos Al-
berto Vieira Gontijo, que convidou o Sr. Leonardo das Chagas Righetto para 
atuar como Secretário. 4. Ordem do Dia: Apreciação e deliberação a respeito: 
(I) nos termos do artigo 10, § 1º, (f), do Estatuto Social da Companhia, da 
aprovação da realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de de-
bêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com 
garantia fidejussória adicional, em série única (“Debêntures” e “Emissão”, res-
pectivamente), a qual será objeto de oferta pública de distribuição, com esfor-
ços restritos de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei nº 6.385”) e da Instrução da Comissão de Valo-
res Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada 
(“Instrução CVM 476”), no valor total de R$ 117.400.000,00 (cento e dezessete 
milhões e quatrocentos mil reais), sob o regime de garantia firme de colocação 
(“Oferta Restrita”), com intermediação de instituição financeira integrante do 
sistema de distribuição de valores mobiliários, que atuará na qualidade de 
coordenador líder da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”); e (II) da delegação 
de poderes para a adoção, pela Diretoria da Companhia, de todas as provi-
dências necessárias à implementação e realização da Emissão e da Oferta 
Restrita, bem como à formalização das matérias tratadas acima, inclusive, 
mas não limitado à (a) contratação do Coordenador Líder; (b) contratação dos 
prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao ban-
co liquidante (“Banco Liquidante”), escriturador (“Escriturador”), agente fiduci-
ário, qual seja, Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), assessor legal, entre outros; (c) celebração do “Instru-
mento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia 
Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública com Esfor-
ços Restritos de Distribuição, da Concessionária Águas de Juturnaíba S.A.” 
(“Escritura de Emissão”), do contrato de colocação das Debêntures (“Contrato 
de Distribuição”) e eventuais aditamentos, bem como de todos os demais do-
cumentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita; e (d) a 
ratificação de todos os atos já praticados pela administração da Companhia 
para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita. 5. Deliberações: Exami-
nadas e debatidas as matérias da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes 
assuntos e aprovadas as seguintes deliberações, por acionistas presentes 
representando 89,48% do capital social votante: (I) Aprovada a realização da 
Emissão das Debêntures, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, e a 
Oferta Restrita, nos termos da Instrução CVM 476, sendo que a Emissão e a 
Escritura de Emissão terão as seguintes características e condições: (a) Nú-
mero da Emissão: 1ª (primeira) Emissão; (b) Valor Total da Emissão: 
R$ 117.400.000,00 (cento e dezessete milhões e quatrocentos mil reais), na 
Data de Emissão (conforme abaixo definida) (“Valor Total da Emissão”); 
(c) Número de Séries: Série única; (d) Quantidade de Debêntures: Serão 
emitidas 117.400 (cento e dezessete mil e quatrocentas) Debêntures; (e) Valor 
Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de 
R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definida) (“Valor 
Nominal Unitário”); (f) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a 
data de emissão das Debêntures será o dia 15 de novembro de 2020 (“Data 
de Emissão”); (g) Prazo e Data de Vencimento: Ressalvadas as hipóteses de 
Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido) e observado o disposto na 
Escritura de Emissão, as Debêntures terão prazo de vencimento de 7.305 dias, 
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de novembro de 
2040 (“Data de Vencimento”); (h) Preço de Subscrição e Forma de Integra-
lização: As Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda 
corrente nacional, no ato da subscrição, durante o prazo de distribuição das 
Debêntures, na forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476, de acordo 
com as normas de liquidação aplicáveis à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - 
Segmento CETIP UTVM (“B3”), pelo seu: (i) Valor Nominal Unitário na primei-
ra data de integralização (“Primeira Data de Integralização”); ou (ii) pelo seu 
Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração, calculada de 
forma pro rata temporis, desde a Primeira Data de Integralização até a data da 
sua efetiva subscrição e integralização, caso sejam subscritas e integralizadas 
após a Primeira Data de Integralização, conforme o caso. As Debêntures po-
derão ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, no ato 
de subscrição das Debêntures e desde que referido ágio ou deságio seja apli-
cado à totalidade das Debêntures em cada Data de Integralização; (i) Coloca-
ção das Debêntures: As Debêntures serão distribuídas publicamente com 
esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução CVM 476, sob o re-
gime de garantia firme de colocação, pelo Coordenador Líder, tendo como 
público alvo investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 
9º-A da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alte-
rada inclusive pela Instrução da CVM nº 554, de 17 de dezembro de 2014 
(“Instrução CVM 539”, “Instrução CVM 554” e “Investidores Profissionais” res-
pectivamente). As Debêntures poderão ser ofertadas a no máximo 75 (setenta 
e cinco) Investidores Profissionais, podendo ser subscritas ou adquiridas por 
no máximo 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, sendo certo que fundos 
de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários cujas deci-
sões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados 
como um único investidor para os fins dos limites acima; (j) Depósito para 
Distribuição, Negociação e Liquidação Financeira: As Debêntures serão 
depositadas para distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo 
de Distribuição de Ativos (“MDA”) e para negociação no mercado secundário 
no CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), ambos administrados 
e operacionalizados pela B3, sendo as distribuições e negociações liquidadas 
financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As De-
bêntures somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de 
valores mobiliários entre investidores qualificados, assim definidos nos termos 
do artigo 9º-B da Instrução CVM 539 (“Investidores Qualificados”), depois de 
decorridos 90 (noventa) dias contados da data de cada subscrição ou aquisi-
ção pelos investidores profissionais, de acordo com os artigos 13 e 15 da 
Instrução CVM 476, salvo na hipótese do lote objeto de garantia firme de co-
locação pelo Coordenador Líder indicado no momento da subscrição, obser-
vados, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos arti-
gos 2º e 3º da Instrução CVM 476 e, em todos os casos, observado o cumpri-
mento, pela Companhia, das obrigações descritas no artigo 17 da Instrução 
CVM 476, sendo que a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar 
as disposições legais e regulamentares aplicáveis e vigentes, conforme altera-
das de tempos em tempos; (k) Forma, Conversibilidade e Comprovação de 
Titularidade das Debêntures: As Debêntures serão simples, ou seja, não 
serão conversíveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures se-
rão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou 
certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será 
comprovada pelo extrato de conta depósito emitido pelo Escriturador. Adicio-
nalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronica-
mente na B3, conforme o caso, será expedido por esta(s) extrato em nome do 
titular da Debênture (“Debenturista”), que servirá como comprovante de titula-
ridade de tais Debêntures; (l) Espécie: As Debêntures serão da espécie qui-
rografária com garantia fidejussória adicional, nos termos do artigo 58, caput, 
da Lei das Sociedades por Ações; (m) Resgate Antecipado Facultativo: As 
Debêntures não serão objeto de resgate antecipado facultativo; (n) Amortiza-
ção Extraordinária: A Companhia não poderá, voluntariamente, realizar a 
amortização extraordinária de qualquer das Debêntures; (o) Aquisição Facul-
tativa: Observadas as restrições de negociação e prazo previstos na Instru-
ção CVM 476, na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, conforme alterada 
(“Lei 12.431”), no Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016 (“Decreto 8.874”) 
e nas regras expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), o dispos-
to no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações e, a partir da 
sua vigência, os termos e condições da Instrução CVM nº 620, de 17 de mar-
ço de 2020, que entrará em vigor a partir de 2 de janeiro de 2021, a Compa-
nhia poderá, a seu exclusivo critério, condicionado ao aceite do respectivo 
Debenturista, adquirir as Debêntures (“Aquisição Facultativa”), devendo tal fato 
constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da 
Companhia, desde que observadas as regras expedidas pela CVM. As De-

bêntures adquiridas pela Companhia poderão (i) ser canceladas (caso seja 
legalmente permitido observado o disposto na Lei 12.431, e com base nas 
regras expedidas pelo CMN e na regulamentação aplicável); (ii) permanecer 
na tesouraria da Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. As 
Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos 
termos acima, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos 
direitos econômicos e políticos aplicáveis às demais Debêntures; (p) Oferta 
de Resgate Antecipado: Nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, da 
Lei 12.431, da Resolução CMN 4.751 e/ou das demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis, a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, rea-
lizar oferta de resgate antecipado total das Debêntures (sendo vedada a ofer-
ta de resgate antecipado parcial), com o consequente cancelamento das De-
bêntures resgatadas. A oferta de resgate antecipado deverá ser endereçada a 
todos os Debenturistas, sem distinção, nos termos da Escritura de Emissão, 
assegurada a igualdade de condições a todos os Debenturistas para aceitar a 
oferta de resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo 
com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão (“Oferta de 
Resgate Antecipado”). O valor a ser pago aos Debenturistas será equivalente 
ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures acrescido (a) da remu-
neração e demais encargos devidos e não pagos até a data do efetivo paga-
mento da Oferta de Resgate Antecipado, calculado pro rata temporis desde a 
Primeira Data de Integralização, ou a Data de Pagamento da Remuneração 
imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate das 
Debêntures objeto da Oferta de Resgate Antecipado, e (b) se for o caso, do 
prêmio de resgate indicado na comunicação de Oferta de Resgate Antecipado, 
nos termos da Escritura de Emissão; (q) Atualização Monetária das Debên-
tures: O Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, confor-
me aplicável, das Debêntures será atualizado mensalmente monetariamente 
pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), 
apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(“IBGE”), desde a Primeira Data de Integralização até a data do seu efetivo 
pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Mone-
tária das Debêntures incorporado ao Valor Nominal Unitário ou o saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, das Debêntures (“Valor Nominal 
Unitário Atualizado”). A Atualização Monetária das Debêntures será calculada 
conforme a fórmula descrita na Escritura de Emissão; (r) Remuneração: So-
bre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures, incidirão juros remu-
neratórios prefixados correspondentes a um determinado percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, a ser definido de acordo 
com o Procedimento de Bookbuilding, e, em qualquer caso, correspondentes 
ao maior entre (a) 5,40% (cinco inteiros e quarenta centésimos por cento) ao 
ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; e (b) 1,35% (um intei-
ro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cin-
quenta e dois) Dias Úteis, acrescidos exponencialmente à taxa interna de re-
torno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de 
maio de 2035, que deverá ser o maior entre (i) a média das cotações indicati-
vas divulgadas pela ANBIMA, apuradas no fechamento dos 3 (três) Dias Úteis 
imediatamente anteriores à data de realização do Procedimento de Bookbuil-
ding; ou (ii) a cotação indicativa divulgada pela ANBIMA, apurada no fecha-
mento do Dia Útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimen-
to de Bookbuilding (“Remuneração”), incidentes desde a Primeira Data de 
Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo 
definido) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo paga-
mento. O cálculo da Remuneração obedecerá à fórmula descrita na Escritura 
de Emissão. Após o encerramento do Procedimento de Bookbuilding e a defi-
nição da taxa de Remuneração, as partes deverão celebrar aditamento à Es-
critura de Emissão nos termos da Escritura de Emissão, sem necessidade de 
realização de Assembleia Geral de Debenturistas ou aprovação societária 
pela Companhia e/ou pela Fiadora, unicamente para formalizar o resultado do 
Procedimento de Bookbuilding; (s) Amortização do Valor Nominal Unitário 
Atualizado: O Valor Nominal Unitário Atualizado será amortizado em 37 (trin-
ta e sete) parcelas consecutivas, devidas sempre no dia 15 dos meses de 
novembro e maio, sendo que a primeira parcela será devida em 15 de novem-
bro de 2022 e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respecti-
vas datas de amortização das Debêntures, de acordo com as datas indicadas 
na 2ª coluna da tabela abaixo (cada uma, uma “Data de Amortização”) e per-
centuais previstos na 3ª (terceira) coluna da tabela a seguir:

Parcela Data de Amortização 
das Debêntures

Percentual do Valor Nominal
Unitário Atualizado a ser amortizado

1 15/11/2022 1,50%
2 15/05/2023 1,57%
3 15/11/2023 1,65%
4 15/05/2024 1,73%
5 15/11/2024 1,81%
6 15/05/2025 1,90%
7 15/11/2025 1,99%
8 15/05/2026 2,09%
9 15/11/2026 2,19%
10 15/05/2027 2,34%
11 15/11/2027 2,47%
12 15/05/2028 2,60%
13 15/11/2028 2,75%
14 15/05/2029 2,92%
15 15/11/2029 3,09%
16 15/05/2030 3,28%
17 15/11/2030 3,49%
18 15/05/2031 3,73%
19 15/11/2031 3,99%
20 15/05/2032 4,27%
21 15/11/2032 4,60%
22 15/05/2033 4,96%
23 15/11/2033 5,37%
24 15/05/2034 5,85%
25 15/11/2034 6,40%
26 15/05/2035 7,04%
27 15/11/2035 7,83%
28 15/05/2036 8,76%
29 15/11/2036 9,89%
30 15/05/2037 11,29%
31 15/11/2037 13,04%
32 15/05/2038 15,45%
33 15/11/2038 18,86%
34 15/05/2039 23,89%
35 15/11/2039 32,34%
36 15/05/2040 49,19%
37 Data de Vencimento 100,0000%

(t) Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decor-
rência de eventual Vencimento Antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, da Aquisição Facultativa ou da Oferta de Resgate Antecipado das 
Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração 
será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de 
maio de 2021, e os demais pagamentos devidos sempre no dia 15 dos meses 
de maio e novembro de cada ano, até a Data de Vencimento (cada uma des-
sas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração”); (u) Repactuação: As 
Debêntures não serão objeto de repactuação programada; (v) Vencimento 
Antecipado: As Debêntures estarão sujeitas a eventos de inadimplemento 
que acarretarão ou poderão acarretar o vencimento antecipado das obriga-
ções decorrentes das Debêntures, exigindo o imediato pagamento pela Com-
panhia do Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da Remuneração devi-
da, calculados pro rata temporis, e dos Encargos Moratórios (conforme abaixo 
definido) e multas, se houver, incidentes até a data do seu efetivo pagamento, 
conforme a Escritura de Emissão, na ocorrência das seguintes hipóteses, as 
quais seguem de forma exemplificativa, cujas exceções, prazos de cura, indi-
cadores de valores (threshold), detalhamentos, bem como incidência automá-
tica ou não, entre outros aspectos, serão negociados e estabelecidos pela 
Diretoria da Companhia, na própria Escritura de Emissão: (i) descumprimento 
de obrigações pecuniárias relativa às Debêntures e/ou à Escritura de Emissão 
não sanado no prazo previsto da Escritura de Emissão; (ii) ocorrência de: (a) 
liquidação, dissolução, extinção ou decretação de falência; (b) pedido de auto-
falência, independente do deferimento do respectivo pedido; (c) pedido de fa-
lência formulado por terceiros, não devidamente elidido no prazo legal; (d) 
propositura de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe 
de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação 
judicial do referido plano; ou (e) ingresso em juízo com requerimento de recu-
peração judicial, independentemente de deferimento do processamento de 

recuperação ou de sua concessão pelo juízo competente; (iii) não utilização 
dos recursos obtidos com a Emissão nos termos previstos na Escritura de 
Emissão; (iv) alteração ou transferência do controle acionário (conforme defi-
nição de controle prevista no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações); (v) 
cisão, fusão ou incorporação, incluindo incorporação de ações; (vi) transfor-
mação da forma societária, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei das So-
ciedades por Ações; (vii) alteração do objeto social; (viii) questionamento judi-
cial sobre quaisquer termos e condições da Escritura de Emissão, (ix) invali-
dade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade das disposições da Escritura de 
Emissão; (x) qualquer forma de transferência, cessão ou promessa de cessão 
a terceiros das obrigações assumidas na Escritura de Emissão; (xi) rescisão, 
anulação, extinção, transferência ou início de um processo de encampação ou 
caducidade da concessão para executar o projeto de investimento da Compa-
nhia, bem como uma intervenção de um ente regulatório ou a perda definitiva 
da concessão relacionada ao contrato de concessão da Companhia; (xii) redu-
ção de capital social; (xiii) em caso de mora com as obrigações nos termos da 
Escritura de Emissão, realização de resgate, recompra, amortização ou boni-
ficação de ações, bem como distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros 
sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros, exceto pe-
los dividendos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por 
Ações; (xiv) celebração de contratos de mútuo; (xv) declaração de vencimento 
antecipado de obrigações da Emissora, Fiadora e/ou de suas controladas re-
levantes no mercado local ou internacional, nos termos de um ou mais instru-
mentos financeiros; (xvi) inadimplemento obrigações não pecuniárias previs-
tas na Escritura de Emissão; (xvii) inadimplemento de obrigações pecuniárias, 
nos termos de um ou mais instrumentos financeiros; (xviii) protesto de títulos; 
(xix) descumprimento de obrigações constantes de decisão judicial com exigi-
bilidade imediata; (xx) questionamento judicial sobre a validade ou exequibili-
dade da Escritura de Emissão; (xxi) provarem-se falsas ou revelarem-se incor-
retas, insuficientes ou inconsistentes, as declarações e garantias prestadas na 
Escritura de Emissão; (xxii) não renovação, não obtenção, cancelamento, re-
vogação, ou extinção das aprovações, alvarás, concessões, autorizações, re-
gistros e licenças; (xxiii) interrupção integral de atividades em decorrência de 
arresto, sequestro, penhora ou outra medida judicial que implique perda da 
propriedade ou posse direta da totalidade ou parte substancial de ativos; (xxiv) 
abandono e/ou paralisação do projeto de investimento da Companhia ou de 
ativos necessários à implementação ou operação de tal projeto; (xxv) cessão, 
venda, alienação e/ou transferência de ativo(s); (xxvi) cessão, venda, aliena-
ção e/ou transferência de participações societárias; (xxvii) constituição ônus 
nos termos da Escritura de Emissão; (xxviii) desapropriação, confisco ou outro 
ato de entidade governamental que resulte na perda da propriedade e/ou da 
posse de ativos; (xxix) proferimento de decisão judicial, administrativa ou arbi-
tral que impeça ou possa vir a impedir a continuidade e/ou a conclusão do 
projeto de investimento da Companhia; (xxx) violação, ou alegação de viola-
ção de descumprimento de dispositivos previstos nas leis anticorrupção; (xxxi) 
existência de sentença condenatória ou decisão administrativa ou arbitral re-
lacionados à legislação socioambiental e/ou legislação de proteção social; e 
(xxxii) não observância de índice financeiro, todos os itens conforme descritos 
na Escritura de Emissão; (w) Garantia Fidejussória: Para assegurar o fiel, 
pontual e integral cumprimento das obrigações principais e acessórias assu-
midas na Escritura de Emissão pela Companhia, a Saneamento Ambiental 
Águas do Brasil S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.266.129/0001-10 (“Fia-
dora”) presta a Fiança, em caráter irrevogável e irretratável, em favor dos De-
benturistas, representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se, bem como a 
seus sucessores a qualquer título, como fiadora e principal pagadora, solida-
riamente responsável com a Companhia, pelo valor total das obrigações, prin-
cipais ou acessórias, presentes e futuras, da Companhia previstas na Escritu-
ra de Emissão, que inclui: (i) o Valor Nominal Unitário Atualizado, acrescido da 
Remuneração e dos Encargos Moratórios, calculados nos termos da Escritura 
de Emissão e/ou previstos nos demais documentos da Emissão, bem como (ii) 
todos os acessórios ao principal, inclusive honorários do Agente Fiduciário e 
as despesas comprovadamente incorridas pelo Agente Fiduciário ou pelos 
Debenturistas, inclusive, em decorrência de processos, procedimentos e/ou 
outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus 
direitos e prerrogativas decorrentes da Escritura de Emissão e demais docu-
mentos da Emissão e suas posteriores alterações e verbas indenizatórias, 
quando houver, até o integral cumprimento de todas obrigações constantes na 
Escritura de Emissão e nos demais documentos da Emissão (“Valor Garanti-
do”), nos termos do artigo 822 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 
conforme alterada (“Código Civil”) e renunciando expressamente aos benefí-
cios previstos nos termos dos artigos 333, parágrafo único, 366, 368, 821, 
824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e artigos 130 e 794 da Lei 
nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código de Processo 
Civil”), conforme alterados (“Fiança”); (x) Destinação de Recursos: Nos ter-
mos do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei 12.431, do Decreto 8.874, e da Resolu-
ção do CMN nº 3.947, de 27 de janeiro de 2011 (“Resolução CMN 3.947”), os 
recursos captados pela Companhia por meio da Emissão das Debêntures 
serão utilizados exclusivamente para o reembolso de despesas ou dívidas já 
incorridas, relacionadas à implantação do projeto objeto da Emissão, que te-
nham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses contados 
da data de encerramento da Oferta Restrita, bem como para pagamentos fu-
turos, pela Companhia, destinados às atividades relacionadas à expansão, 
manutenção e operação dos sistemas de abastecimento e tratamento de água 
e de coleta e tratamento de esgoto das áreas urbanas dos municípios de Ara-
ruama, Saquarema e Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro, incluindo a 
coleta, o tratamento e o destino final do esgoto e a captação, ampliação e 
operação da rede de distribuição de água existente, conforme autorizado pelo 
“Contrato de Concessão de Serviços e Obras de Implantação, Ampliação, 
Manutenção e Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água, de Coleta 
e Tratamento de Esgotos Sanitários, das Áreas Urbanas de Araruama (inclusi-
ve Iguaba Pequena e São Vicente de Paula), Saquarema (inclusive Bacaxá) 
e Silva Jardim”, firmado em 1º de dezembro de 1997 entre a Companhia, o 
Estado do Rio de Janeiro e os respectivos prefeitos municipais, enquanto po-
der concedente (“Poder Concedente” e “Contrato de Concessão”, respectiva-
mente), conforme detalhado na Escritura de Emissão; (y) Encargos Morató-
rios: Sem prejuízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontuali-
dade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Deben-
turistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia ficarão 
sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial: (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensa-
tória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por 
cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamen-
to; ambos calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Morató-
rios”); (z) Prorrogação de Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos 
referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o 1º (primeiro) Dia Útil 
subsequente, se a data do vencimento coincidir com dia em que não houver 
expediente bancário no local de pagamento das Debêntures, 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 
feriado declarado nacional, sábado ou domingo; (aa) Local de Pagamento: 
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Com-
panhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os proce-
dimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente 
nela; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador para as Debêntu-
res que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; (bb) Demais Condi-
ções: Todas as demais condições e regras específicas a respeito da Oferta 
Restrita, inclusive, mas não se limitando, a hipóteses de Vencimento Antecipa-
do, covenants financeiros e obrigações da Companhia, deverão ser tratadas 
detalhadamente na Escritura de Emissão. (II) Aprovada a delegação de pode-
res para a adoção, pela Diretoria da Companhia, de todas as providências 
necessárias à implementação e realização da Emissão e da Oferta Restrita, 
bem como à formalização das matérias tratadas acima, inclusive, mas não li-
mitado à (a) contratação do Coordenador Líder; (b) contratação dos prestado-
res de serviços da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao Banco Liqui-
dante, Escriturador, Agente Fiduciário, assessor legal, entre outros; (c) cele-
bração da Escritura de Emissão e do Contrato de Distribuição e eventuais 
aditamentos, bem como de todos os demais documentos necessários à reali-
zação da Emissão e da Oferta Restrita; e (d) a ratificação de todos os atos já 
praticados para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita. 6. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta 
Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das 
Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada. 7. Assinaturas: 
Presidente - Sr. Carlos Alberto Vieira Gontijo, Secretário - Sr. Leonardo 
Chagas Righetto. Acionista presente: Saneamento Ambiental Águas do Brasil 
S.A.. Confere com o original lavrado em livro próprio. Araruama, 21 de outubro 
de 2020. Carlos Alberto Gontijo - Presidente. Leonardo das Chagas Righetto 
- Secretário.

Avanço econômico da China mostra 
que é possível, diz especialista

A expansão anual do 
produto interno bruto da 
China ficou em 4,9% no 
terceiro trimestre, um rit-
mo mais acelerado ante o 
de 3,2% no segundo tri-
mestre, segundo dados do 
Departamento Nacional 
de Estatísticas divulgados 
esta semana.

“O crescimento econô-
mico da China no tercei-
ro trimestre mostra para 
os outros países o que é 
possível para a economia 
global”, disse nesta quin-
ta-feira à Xinhua Cavince 
Adhere, pesquisador de re-
lações internacionais com 

foco nas relações China-
África.

Lembrando que o país 
foi muito criticado por 
muitos governos por ter 
demorado a informar à 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) sobre a gra-
vidade da doença, que sur-
giu em Wuhan no fim de 
2019. Em setembro, o país 
já havia controlado a pan-
demia.

Na opinião do especia-
lista queniano, como a se-
gunda maior economia e 
motor global, o crescimen-
to econômico da China tem 
o potencial de impulsionar 

e acelerar a recuperação e 
o crescimento econômico 
global.

Adhere disse que os 
dados são “uma prova” 
da eficiência das medi-
das chinesas de controle 
da Covid-19. “A China, 
um grande país respon-
sável, tem sido proativo 
e generoso no apoio ao 
esforço anti pandêmico 
global, doando fundos, 
compartilhando conhe-
cimento e experiência 
no controle da epidemia 
e desenvolvendo vacinas 
junto com outros paí-
ses”, acrescentou.

Conta de poupança social virou permanente
Em vigor desde junho 

para o pagamento do au-
xílio emergencial durante 
a pandemia de Covid-19, 
a conta de poupança social 
passou a ser permanente e 
podendo ser ampliada para 
o pagamento de outros be-
nefícios sociais. Trata-se 
do projeto de conversão da 
Medida Provisória (MP) 
982, de 2020, que foi san-
cionado nesta quinta-feira,  
presidente Jair Bolsonaro.

A conta de poupança so-
cial digital permite que as 
pessoas recebam o auxílio 
emergencial e outros bene-
fícios sociais e previdenci-
ários sem pagar qualquer 
tarifa de manutenção. Essas 
contas têm um limite de mo-
vimentação de até R$ 5 mil 
por mês.

Além da isenção de tarifa, 
a conta permite que o titular 
faça três transferências ele-
trônicas por mês sem custos. 
O correntista poderá, ainda, 
usar a conta para pagar bole-
tos bancários.

Abertura automática

No caso de pessoas que 
tenham sido cadastradas 
para o recebimento do au-
xílio emergencial, abono 
salarial, saque do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) ou o programa 
emergencial de manutenção 
de empregos, a conta poderá 
ser aberta de forma automá-
tica.

Podem ser depositados 
nessa conta outros benefí-
cios sociais, incluindo os de 

estados e municípios, exceto 
os de natureza previdenci-
ária, como aposentadoria e 
auxílio-doença. Para isso, 
o cidadão precisa autorizar 
expressamente a abertura 
desse tipo de conta, ou o uso 
de outra já existente em seu 
nome.

A Caixa Econômica Fe-
deral vai operar essas con-
tas de poupança e disponi-
bilizará no seu site e no seu 
aplicativo a ferramenta de 
consulta para cidadão, que 
poderá verificar se há al-
guma conta aberta em seu 
nome, a partir da consulta 
pelo CPF. A conta pode ser 
fechada ou convertida em 
conta regular a qualquer 
tempo, sem custos adicio-
nais.
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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 qua-
lidade 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. (“Deben-
turistas”, “Emissão” e “Emissora”, respectivamente), 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 (“Escritu-
ra 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 devi-
damente 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 pe-
rante 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 inci-
dente processual decorrentes dos Processos da Supervia, tendo em vista o cum-
primento, 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 judi-
cial 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 se-
gurança de todos, em linha com a Instrução CVM 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 fí-
sica - 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 represen-
tação 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 Deben-
turista. 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 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:

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:

Redução da alíquota de  
royalties para empresas menores
ANP inicia 
consulta pública 
que terá prazo  
de 90 dias

A diretoria da Agên-
cia Nacional de Petróleo e 
Gás (ANP) aprovou nesta 
quinta-feira a realização de 
consulta e audiência públi-
cas sobre a minuta de re-
solução que regulamentará 
a redução da alíquota de 
royalties como incentivo às 
empresas de pequeno e mé-
dio portes. A consulta terá 
prazo de 90 dias, contados 
a partir de sua publicação 
no Diário Oficial da União, 
e a audiência ocorrerá por 
videoconferência, em data 
a ser definida.

Segundo a agência re-
guladora, o objetivo da 
proposta é incentivar mais 
investimentos nos campos 
que essas empresas ope-

ram. A atuação das empre-
sas de pequeno e médio 
portes no Brasil é um im-
portante catalisador do de-
senvolvimento socioeconô-
mico regional, em especial 
no interior do Nordeste. 
Atualmente, há 60 campos 
operados por empresas de 
pequeno porte e 32 por em-
presas de médio porte. Os 
critérios para classificação 
de uma empresa como de 
pequeno ou médio porte no 
setor de petróleo e gás, es-
tão previstos na Resolução 
ANP nº 32/2014.

Os royalties são uma com-
pensação financeira devida 
pelas empresas com produ-
ção de petróleo e gás natural 
no Brasil. A base de cálculo 
é a receita bruta da produ-
ção, de acordo com uma alí-
quota definida em contrato. 
No caso de empresas de pe-
queno e médio portes, essa 
cobrança de royalties sobre a 
receita bruta pode reduzir a 
economicidade da produção 
e levar ao abandono prema-
turo de campos. Sendo as-

sim, a minuta propõe uma 
redução de até 5% na alíquo-
ta para campos operados por 
empresas de pequeno porte e 
de 7,5% para aqueles opera-
dos por empresas de médio 
porte.

Para a ANP, o plano de 
desinvestimento da Petro-
bras abriu oportunidade para 
que novas empresas passem 
a operar ativos de produção 
em terra e trouxe a expec-
tativa de implementação de 
sistemas de gerenciamento 
dos reservatórios em escala 
adequada, com a redução de 
custos e aplicação de técni-
cas avançadas de recupera-
ção.

“A expectativa é que 
haja aumento na atrativida-
de econômica dos campos 
e continuidade da produ-
ção, com extensão da vida 
útil dos campos, mantendo 
seus benefícios socioeco-
nômicos regionais, como 
geração de empregos, ren-
da e arrecadação de tribu-
tos estaduais e municipais. 
Há ainda a perspectiva de 

aumento da participação 
de empresas de pequeno e 
médio portes nas atividades 
de exploração e produção, 
resultando em maior plura-
lidade de atores da indús-
tria”, disse a ANP.

Expectativa

Outro efeito esperado é 
a mitigação dos impactos 
causados pela abrupta que-
da no preço do petróleo.A 
estimativa é que, com essa 
diminuição na alíquota de 
royalties para empresas de 
pequeno e médio portes, 
a redução da arrecadação 
de royalties no país seja de 
apenas 0,18%, o que seria 
compensado pela extensão 
da vida útil dos campos, 
que gerará mais produção, 
tributos, empregos e renda. 
Após a publicação de aviso 
no Diário Oficial da União, 
os documentos da consulta 
pública estarão disponíveis 
em: http://www.anp.gov.br/
consultas-e-audiencias-pu-
blicas

BC cria novo uso para o Pix
O Pix, novo sistema de 

pagamento instantâneo, po-
derá ser usado para o reco-
lhimento de contribuições 
ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).
A notícia foi anunciada nes-
ta quinta-feira pelo Banco 
Central (BC).

Na abertura da 11ª reu-
nião plenária do Fórum Pix, 
transmitida nesta quinta-
feira pela internet, o diretor 
de Organização do Sistema 
Financeiro e de Resolução 
do BC, João Manoel Pinho 
de Mello, informou que foi 
feito um acordo de coopera-

ção técnica com a Secretaria 
Especial de Previdência e 
Trabalho para permitir o re-
colhimento do FGTS.

“Esse acordo com a se-
cretaria tem como objetivo 
viabilizar o Pix como uma 
opção para o recolhimento 
de contribuições ao FGTS e 
da contribuição social a par-
tir do lançamento do FGTS 
Digital, previsto para janeiro 
de 2021”, disse o diretor.

O sistema FGTS Digital 
será uma plataforma que vai 
centralizar a arrecadação, 
apuração, lançamento e co-
brança. Segundo o Ministé-

rio da Economia, a expecta-
tiva é que a nova plataforma 
permita o acompanhamento 
virtual das contribuições pe-
las empresas, por meio do 
sistema digital de informa-
ções trabalhistas e previden-
ciárias em desenvolvimento 
pelo governo federal.

Segundo o diretor, essa 
possibilidade traz competi-
ção ao sistema financeiro, 
ao permitir que qualquer ins-
tituição participante do Pix 
possa efetivar o pagamento 
do FGTS ou da contribuição 
social, sem a necessidade de 
estabelecimento de convê-

nios bilaterais, informou a 
agência Brasil.

De acordo com o chefe 
da Divisão de Fiscalização 
do FGTS da Subsecretaria 
da Inspeção do Trabalho, 
Audifax Franca Filho, o pa-
gamento pelo Pix vai reduzir 
os custos para as empresas, 
que em 2019, emitiram 70 
milhões de guias de recolhi-
mento. “É certo, oportuno e 
um dos alvos do nosso pro-
jeto de impacto na redução 
de custo. Os custos estariam 
diretamente associados, em 
princípio, às tarifas de arre-
cadação”, disse.

Força tarefa contra infrações
A Agência Nacional de 

Petróleo e Gás (ANP) re-
aliza desde segunda-feira 
(19), uma força-tarefa 
com a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), a Agência Nacio-
nal de Transportes Aqua-
viários (ANTAQ) e o Ins-
tituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
na) no Ceará. O objetivo 
é avaliar a circulação de 
combustíveis, a origem e o 
destino, notas fiscais, certi-
ficados de análise e realizar 
coleta de amostras para ve-
rificação da qualidade dos 

combustíveis. Até o mo-
mento, não houve registro 
de auto de infração pela 
ANP.

A operação consolida a 
parceria da ANP com ou-
tros órgãos reguladores, 
que possuem competências 
diversas, mas complemen-
tares. Essa iniciativa tem 
como objetivos aumentar o 
controle nos corredores de 
circulação e movimentação 
dos combustíveis e aper-
feiçoar o fluxo de informa-
ções entre os órgãos, o que 
amplia o conhecimento da 
Agência sobre a dinâmica 
do mercado.

De 19 a 21/10, foram re-
alizadas fiscalizações nas 
imediações dos portos de 
Mucuripe (Fortaleza) e do 
Pecém (São Gonçalo do 
Amarante), sendo abordados 
oito caminhões transpor-
tadores de combustíveis 
e GLP. No dia 21/10, a 
operação também teve 
participação da Autarquia 
Municipal de Trânsito e 
Cidadania de Fortaleza 
(AMC). Hoje (22/10), as 
equipes estão no posto 
fiscal da Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), que 
também participa da ação, 
no município de Itaitinga. 

Operação na Bahia

Na quarta-feira, a ANP 
também participou de 
força-tarefa com a Polícia 
Civil e a PRF no municí-
pio de Morro de Chapéu, 
na Bahia. Foram fiscaliza-
das todas as revendas de 
combustíveis do município 
(cerca de 10), motivadas 
por denúncias sobre a qua-
lidade dos combustíveis. 
Não foram encontradas in-
frações relacionadas à qua-
lidade ou à quantidade dos 
combustíveis, sendo lavra-
das autos por infrações ad-
ministrativas.

Guedes cita BC independente e assegura juros mais baixos
Em pauta há meses, a 

independência do Banco 
Central volta aos holofo-
tes. O ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, 
afirmou nesta quinta-feira 
que o projeto de autono-
mia formal do Banco Cen-
tral deve ser votado em 
dez dias. O presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
marcou para o dia 3 de no-
vembro a votação de dois 
projetos relacionados ao 
BC.

Em cerimônia no Palá-
cio do Planalto, ele disse 
que o projeto --“meta bra-
sileira de 40 anos” quase 
foi analisado na véspera 
pelos senadores. Segundo 
Guedes, a autonomia será 
importante para garan-
tia de uma moeda forte. 
O ministro afirmou ainda 
que um BC independente 
assegura juros baixos pela 
força da moeda. “Não vai 
haver inflação mais”, fri-
sou o ministro.

Tramitação

São três projetos que de-
fendem o BC independente. 
De autoria do senador Plí-
nio Valério (PSDB-AM), o 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLP 19/2019) prevê a 
independência do BC, com 
mandatos intercalados da di-
retoria com o do presidente 
da República. 

O segundo projeto (PL 
3.877/202), do senador Ro-
gério Carvalho (PT-SE), 

permite que o Banco Cen-
tral remunere os depósitos 
voluntários das instituições 
financeiras. A relatora, se-
nadora Kátia Abreu (PP-
TO), argumentou que essa 
operação não aumentará 
o endividamento do país. 
Também deverá ser votado 
o PL 3.819/2020, do sena-
dor Marcos Rogério (DEM-
RO), que trata da licitação 
para o transporte coletivo 
interestadual e internacional 
de passageiros.
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CINERGORPI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.646.917/0001-32 / NIRE 33.3.0028991-7

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. I. Data, Hora e Local: Aos 
25/09/2020, às 10h:00, na sede da Cia., localizada na Av. Rio Branco, nº 
156, sala 3.117 – parte, Centro, RJ/RJ, CEP 20.040-003. II. Convocação e 
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 
124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença dos acionistas re-
presentando a totalidade do capital social da Cia.. III. Mesa: Presidente: Sr. 
Almyr Queiroz Percinio da Silva; Secretário: Sr. Anael dos Santos Lopes. IV. 
Ordem do Dia e Deliberações: Os acionistas, por unanimidade e sem re-
servas, autorizaram a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral 
Extraordinária na forma de sumário, nos termos do §1º, do art. 130, da Lei nº 
6.404/1976, e, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações: 
4.1. Aumentar o capital social da Cia. em R$ 3.985.821,00, com a emissão 
de 3.985.821 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de emissão de aproximadamente R$ 1,00 por ação, totalmente subscri-
tas neste ato, sendo 630.955 pela acionista SOUL INVESTIMENTOS S.A. e 
3.354.866 pelo acionista FERNANDO ANTONIO CAVENDISH SOARES, ao 
preço de emissão total de R$ 3.985.821,00, que foi totalmente integralizado, 
no ato, mediante a capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de 
Capital – AFAC no valor total de R$ 3.985.822,50, tudo conforme os Bole-
tins de Subscrição que constituem os Docs. 02 e 03 desta ata. 4.1.1. Con-
signar a renúncia da acionista SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A. ao direito 
de preferência que lhe cabia para subscrição das novas ações na proporção 
da sua participação no capital social da Cia.. 4.1.2. Consignar, ainda, que as 
ações ora emitidas participarão em igualdade de condições com as ações 
atualmente existentes em relação a todos os direitos, eventuais distribuições 
de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, bonificações e outros bene-
fícios que vierem a ser declarados pela Cia., a partir da data de sua emissão. 
4.2. Homologar o aumento do capital social de R$ 139.372.020,00 para R$ 
143.357.841,00, dividido em 143.357.841 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, de emissão da Cia.. 4.3. Ato subsequente, transferir, a 
título de devolução de sua participação no capital social da Cia., na forma 
do art. 22 da Lei n° 9.249/95: (a) à acionista SOUL INVESTIMENTOS S.A., 
parte dos créditos detidos pela Cia. contra a própria acionista, no valor de R$ 
4.693.342,50 (o “Credito SOUL A”) por seu valor contábil para a Cia., com o 
resgate de 8.938.245 (oito milhões, novecentas e trinta e oito mil, duzentas 
e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de resgate total de R$ 4.693.342,50, com a correspondente redução 
do capital social em R$ 4.693.342,50; e (b) à acionista SALGUEIRO CONS-
TRUÇÕES S.A., os ativos indicados abaixo, por seu respectivo valor contábil 
para a Cia., com o resgate de 86.893.883 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, ao preço de resgate total de R$ 45.626.713,62, com a cor-
respondente redução do capital social em R$ 45.626.713,62: (b.1) parte dos 
créditos detidos pela Cia. contra SOUL INVESTIMENTOS S.A., no valor de R$ 
14.995.351,14 (o “Crédito SOUL B”), por seu valor contábil para a Cia. de R$ 
14.995.351,14; (b.2) 69.506.421 quotas (“Quotas DTP INC”) representativas 
de 99% do capital social da DTP Incorporação Emp. Imob. Ltda., inscrita no 
CNPJ sob o no 09.269.072/0001-03 (“DTP INC”), por seu valor contábil para 
a Cia. de R$ 28.415.404,23; e (b.3) crédito decorrente de Adiantamento para 
Futuro Aumento de Capital – AFAC no valor de R$ 2.215.958,25 (o “AFAC 
DTP INC”) , detido pela Cia. contra a DTP INC, por seu valor contábil para a 
Cia., de R$ 2.215.958,25. 4.3. Nomear a ABILITY CONTABILIDADE, AUDI-
TORIA E CONSULTORIA LTDA, com sede na Travessa Adriano dos Passos, 
nº 96, Maria da Graça, RJ/RJ, CNPJ/ME nº 28.692.619/0001-23, neste ato re-
presentada por seus sócio-diretor ALEXANDRE DA SILVA ALONSO casado, 
contador, CRC-RJ nº 084.521/O-7, residente e domiciliado na Rua Ferreira de 
Andrade nº 537, bl. 3, apto. 1103, Cachambi, nesta cidade, CI nº 084521/O-7, 
expedida pelo CRC/RJ, e CPF/ME nº 011.812.087-07, como empresa espe-
cializada para proceder à avaliação do Crédito SOUL A, Crédito SOUL B, as 
Quotas DTP INC e o AFAC DTP, a qual, previamente avisada, encontrava-se 
devidamente representada e presente nesta Assembleia, aceitou o encargo e 
declarou-se desde logo em condições de apesentar o respectivo laudo de ava-
liação, o que foi feito. 4.4. Aprovar, depois de lido e examinado, o citado laudo 
que avaliou o Crédito SOUL A, Crédito SOUL B, as Quotas DTP INC e o AFAC 
DTP, a valor contábil para a Cia., no montante total de R$ 50.320.056,12, o 
qual, autenticado pela mesa, fica arquivado na sede da Cia. (Doc. 04). 4.5. 
Em consequência, decorrido o prazo do art. 174 da Lei n° 6.404/76, restará 
automaticamente efetivada a operação, com a transferência dos ativos e o 
resgate total de 95.832.126 ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal, de emissão da Cia., sendo (a) 8.938.245 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, de titularidade da acionista SOUL INVESTIMENTOS 
S.A., e (b) 86.893.881 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de 
titularidade da acionista SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A., com o que a 
totalidade dos acionistas está de acordo, com a redução do capital social em 
R$50.320.056,12, passando o capital social da Cia., de R$ 143.357.841,00 
para R$ 93.037.784,88, representado por 47.525.715 ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal. Os Diretores ficam desde logo autorizados 
a praticar todos os atos úteis ou necessários à efetivação da operação ora 
aprovada. 4.6. Em razão das deliberações acima, alterar o caput do art. 5º do 
Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. 
O capital social é de R$ 93.037.784,88, representado por 47.525.715 ações 
ordinárias, nominativas, sem valor nominal”, e cuja consolidação constitui o 
Doc. 05 desta ata. V. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual e lavrou a presente ata 
que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. VI. As-
sinaturas: SOUL INVESTIMENTOS S.A. (representada por seu Diretor sem 
designação específica Almyr Queiroz Percinio da Silva), SALGUEIRO CONS-
TRUÇÕES S.A. (representada por Anael dos Santos Lopes) e FERNANDO 
ANTONIO CAVENDISH SOARES; Acionistas. Almyr Queiroz Percinio da Sil-
va; Presidente, e Anael dos Santos Lopes; Secretário. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. RJ, 25/09/ 2020. Almyr Queiroz Percinio da Silva 
- Presidente; Anael dos Santos Lopes - Secretário. 

RODRIGO LOPES PORTELLA - LEILOEIRO PÚBLICO
CPF. Nº 336.490.497-91

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

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 par-
ticipar 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: • Deli-
berar sobre: a) entre outras alterações de cunho negocial, alteração de deter-
minadas 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 Emis-
são e 2ª Emissão, as “Escrituras de Emissão”, as “Debêntures” e as “Emis-
sões”), 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 Amor-
tização 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 determi-
nadas 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 Desporti-
vos 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 auto-
rização 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 maté-
rias 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 le-
gais 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. 

ASSEC – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMISSÃO
NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNPJ: 29.242.443/0001-70.
Edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

A Diretoria da ASSEC – ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA COMISSÃO
NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, com Sede na rua General Severiano, 90,
Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22290-901, pelo presente edital, convoca
seus associados, em dia com suas contribuições estatutárias para a
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
09 de novembro de 2020, às 09:30 horas, no auditório do edifício Sede,
no mesmo endereço, em primeira chamada e às 10:00 horas em segunda e
última chamada com qualquer quórum, para deliberar sobre a prorrogação
do mandato da atual Diretoria (triênio 2018/2020) e conselho fiscal (triênio
2018/2020), em razão da pandemia do CORONA VÍRUS (COVID-19).

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.

Goldman Sachs terá de  
pagar US$ 2,9 bi de multa
Banco admitiu 
envolvimento  
em escândalo  
de suborno  
na Malásia

O Departamento de Justi-
ça (DoJ) dos Estados Unidos 
anunciou, nesta quinta-feira, 
que o grupo financeiro mul-
tinacional dos EUA Gold-
man Sachs irá pagar US$ 
2,9 bilhões em multa a au-
toridades reguladoras de vá-
rios países após admitir ter 
tido papel em escândalo de 
suborno de mais de US$ 1 
bilhão ocorrido na Malásia. 
Entre as penalidades, o ban-
co norte-americano pagará 
US$ 154 milhões ao Federal 
Reserve (Fed, o banco cen-
tral norte-americano), US$ 
350 milhões ao Banco da 
Inglaterra (BoE) e US$ 350 
milhões à Comissão de Valo-
res e Futuros de Hong Kong 
(SFC).

Após investigação, a ins-

tituição financeira confessou 
participação em um esquema 
ocorrido entre 2009 e 2014, 
quando executivos da com-
panhia prometeram pagar 
mais de US$ 1,6 bilhão em 
propina para ter preferência 
em investimentos lucrati-
vos no 1MDB, fundo estatal 
criado com objetivo de fo-
mentar o desenvolvimento 
da Malásia.

Fracasso

O Fed diz que multou o 
Goldman Sachs Group pelo 
fracasso  da instituição em 
manter supervisão, contro-
les internos e gestão de risco 
apropriados com relação ao 
envolvimento do banco em 
um esquema de fraude. Em 
2012 e 2013, o Goldman ar-
ranjou três ofertas de títulos 
que levantaram US$ 6,5 bi-
lhões para o 1MDB.

Certos ex-banqueiros do 
Goldman na Ásia partici-
param de um esquema com 
o empresário malaio Low 
Taek Jho e outros para des-
viar porções substanciais das 
receitas das ofertas para be-
nefício pessoal e para pagar 

subornos a certos funcioná-
rios de governos estrangei-
ros. Os processos de aprova-
ção de transações e controles 
internos do Goldman falha-
ram em detectar ou impedir 
o esquema ou em resolver 
sinais de alerta óbvios em 
torno das ofertas do MDB. 

Exigências

O Conselho está exigindo 
que o Goldman melhore sua 
gestão de risco e supervisão 
de transações significativas e 
complexas, aprimore sua de-
vida diligência relacionada a 
essas transações e aprimore 
seu programa de conformi-
dade antissuborno.

A ação do Conselho está 
sendo tomada em conjunto 
com ações de outras auto-
ridades, incluindo o Depar-
tamento de Justiça dos Es-
tados Unidos, a Comissão 
de Valores Mobiliários, o 
Departamento de Serviços 
Financeiros de Nova York, 
a Autoridade de Conduta Fi-
nanceira do Reino Unido e a 
Autoridade de Regulamenta-
ção Prudencial do Banco da 
Inglaterra e outras autorida-

des estrangeiras.
O Conselho proibiu an-

teriormente de bancar três 
ex-funcionários do Goldman 
em conexão com as ofer-
tas do 1MDB. Em março 
de 2019, o Conselho proi-
biu os ex-funcionários do 
Goldman, Tim Leissner e 
Roger Ng, por suas funções 
no esquema para desviar o 
produto de títulos. Leissner 
também foi multado em US$ 
1,42 milhão. Em janeiro de 
2020, o Conselho também 
proibiu a ex-funcionária do 
Goldman Andrea Vella por 
práticas inseguras e prejudi-
ciais em relação às ofertas de 
títulos.

O banco norte-americano 
também foi multado em US$ 
350 milhões pelo organismo 
de controle do sistema finan-
ceiro em Hong Kong por seu 
papel na trama de corrupção 
1MDB na Malásia. Gold-
man Sachs Ásia demonstrou 
“graves falhas e deficiências 
nos controles de supervisão 
de gestão, risco, conformi-
dade e luta contra a avagem 
de dinheiro”, afirmou a Co-
missão de Valores e Futuros 
de Hong Kong (SFC).

CVM aceita termo de compromisso de CEO da HapVida

JBS avalia produzir 
no mundo árabe

O diretor vice presidente de 
Assuntos Estratégicos da Ha-
pVida Participações e Investi-
mentos, Gustavo Chaves Bar-
ros de Oliveira, apresentou 
proposta de Termo de Com-
promisso à Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) para 
encerrar o Processo Adminis-
trativo movido contra ele pela 
autarquia. Após negociações 

com o Comitê de Termo de 
Compromisso (CTC), ele se 
comprometeu a pagar à CVM 
o valor de R$ 200.000,00.

O processo apura indícios 
de negociação de ações em 
período vedado. O Colegia-
do da CVM acompanhou o 
CTC e aceitou o Termo de 
Compromisso com Gustavo 
Chaves Barros de Oliveira.

O Processo Admi-
nistrativo CVM SEI 
19957.002688/2020-43 foi 
instaurado pela Superinten-
dência de Relações com o 
Mercado e Intermediários 
(SMI), que apurou indícios 
de que Barros de Oliveira 
havia negociado ações da 
HapVida Participações e In-
vestimentos  três dias antes 

da divulgação de Fato Rele-
vante pela companhia (em 
possível infração à vedação 
prevista no caput do art. 13 
da Instrução CVM 358).

Ao analisar o caso, a Pro-
curadoria Federal Especiali-
zada junto à Autarquia (PFE-
CVM) concluiu não existir 
impedimento jurídico para 
realizar o acordo.

Os grandes produtores 
globais de alimentos já estão 
trabalhando atualmente para 
os desafios de amanhã: ali-
mentar uma população glo-
bal de quase 10 bilhões de 
pessoas até 2050 com sus-
tentabilidade e respeito ao 
meio ambiente.

Mediado pela diretora da 
Câmara Árabe, Claudia Yazi-
gi Haddad, o CEO Talk, com 
o tema “Segurança alimentar: 
uma parceria estratégica entre 
o Brasil e o mundo árabe”, foi 
realizado nesta quarta-feira 
como um dos eventos do Fó-
rum Econômico Brasil & Pa-
íses Árabes organizado pela 
Câmara de Comércio Árabe 
Brasileira.

Os CEOs de grandes em-
presas no Brasil e no mundo 
árabe destacaram o que estão 
fazendo para garantir que to-
dos tenham acesso a alimen-
tos sem que, com isso, se des-
trua a fonte deles: a natureza.

O CEO Global da JBS, 
Gilberto Tomazoni, afirmou 
que a empresa está preocu-
pada com a pegada ambiental 
e anunciou em setembro um 
fundo de até R$ 1 bilhão para 
apoiar produtores locais, con-
servação da floresta amazôni-
ca e em inovação por meio do 
projeto Juntos pela Amazônia. 
Além disso, ele observou que 
os países árabes são de impor-
tância crescente nos negócios 
da empresa.

“O mercado árabe é rele-
vante e importante. Já expor-
tamos US$ 13,7 bilhões por 
ano para a região e países do 
Oriente Médio e Norte da 
África são 13% das nossas 
exportações. É uma região 
relevante, importante e que 

cresce. Estamos avaliando 
com muito cuidado o desen-
volvimento de uma platafor-
ma de produção na região”, 
afirmou Tomazoni.

CEO da Bayer no Brasil, 
Marc Reichardt afirmou que 
a empresa também está atenta 
aos desafios de se atender às 
demandas de alimentação de 
uma população crescente ao 
mesmo tempo em que cresce 
a necessidade de preservação. 
“Reforço o papel da inovação, 
sustentabilidade e colabora-
ção intersetorial na transfor-
mação”, afirmou.

Ele observou que a em-
presa tem o objetivo de zerar 
emissões de gás carbônico 
em suas instalações, apoiar 
a redução destas emissões 
junto à cadeia de suprimen-
tos, apoiar 100 milhões de 
pequenos agricultores e re-
compensar produtores rurais 
que também zerarem suas 
emissões de gás carbônico.

CEO da Tradeling, em-
presa dos Emirados Árabes 
que conecta produtores e 
distribuidores de alimentos, 
Muhammad Chbib afirmou, 
por sua vez, que, durante os 
períodos mais graves da pan-
demia, a empresa trabalhou 
para garantir o fluxo de ali-
mentos e bebidas para países 
árabes que não conseguiam 
garantir o abastecimento. 
“Somos catalizadores para 
que empresas, consumido-
res e empresas de dentro e 
fora garantam que a cadeia 
produtiva funcione com o 
uso de tecnologias”, disse. 
A Câmara Árabe promove o 
evento virtual com a parceria 
da União das Câmaras Ára-
bes e Liga Árabe.
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