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Multis no Brasil são
campeãs em evasão fiscal
na América Latina
Perdas anuais com
não pagamento de
impostos ultrapassam
R$ 77 bilhões

O relatório “O estado da justiça
tributária 2020”, elaborado pela
Aliança Global para Justiça Tributária e outras organizações revela
que o Brasil, a Colômbia e o México são os países que registram
as maiores perdas econômicas por
evasão fiscal por parte de grandes
empresas transnacionais.
Segundo o relatório, o Brasil é o
país da América Latina onde mais

se perde dinheiro pelo não pagamento de impostos por parte de
grandes empresas, com perdas anuais de US$ 14,63 bilhões (aproximadamente R$ 77 bilhões), depois
vem a Colômbia, com US$ 11,64
bilhões (aproximadamente R$ 62
bilhões), e em terceiro vem o México, com mais US$ 8,25 bilhões
(aproximadamente R$ 44 bilhões).
A perda fiscal total da Colômbia é equivalente a 71,70% de seus
gastos com saúde pública, segundo o estudo. No caso do México,
representa 24,67% do orçamento
destinado ao mesmo setor, e no
Brasil equivale a 20,06%.
O estudo aponta que o Brasil se
apresenta mais vulnerável no campo de investimento direto no estrangeiro, sendo as Ilhas Caiman,

Ilhas Virgens Britânicas e Bahamas
os principais parceiros de investimento responsáveis por tal vulnerabilidade.
Estes últimos três países são, de
igual modo, reconhecidos mundialmente como paraísos fiscais para
multinacionais e entidades milionárias, de modo a fugir aos impostos em seus países. Tomando isso
em consideração, a Aliança Global
conferiu ao Brasil o terceiro lugar
no ranking de Sigilo Fiscal na região da América Latina, precedido pela Bolívia e a Argentina. Na
comparação com países de todo o
mundo, há perdas anuais da ordem
de US$ 427 bilhões (aproximadamente R$ 2,3 trilhões) devido a
abusos fiscais internacionais, indica o relatório. Página 3

Novo Refis para minimizar impacto da pandemia
O Projeto de Lei 2735/20 cria um
novo programa de parcelamento de
dívidas tributárias e não tributárias,
nos moldes do Refis, para minimizar o impacto da pandemia de Covid-19 na economia. O texto tramita na Câmara dos Deputados.
O Programa Extraordinário de Regularização Tributária em decorrência
do estado de calamidade pública (Pert/
Covid-19) é voltado para empresas e
pessoas físicas em débito com a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Os interessados terão três meses,
após a decretação do fim do estado
de calamidade, para aderir ao programa. O parcelamento vai depender do tipo de contribuinte (pessoa
física ou jurídica), mas o texto garante redução de 90% das multas de
mora e outros encargos legais.
A proposta é do deputado Ricardo
Guidi (PSD-SC) e tem por objetivo
dar um fôlego para o contribuinte.
“Estamos diante de uma redução
brusca do faturamento das empresas,
as quais são primordiais na geração
de empregos e renda no Brasil, e isso
exige a tomada de medidas para a sobrevivência dos negócios”, diz.
Segundo ele, o projeto também
beneficia o governo, pois pode impulsionar a arrecadação tributária.
“O recebimento dos débitos, ainda
que com os encargos de inadim-

Agencia Camara

Marcelo Casal Junior/ABr

Quase 10% das negociações salariais
terminaram sem aumento
A maioria dos reajustes salariais
no país, considerando o período do
início do ano até outubro, resultou
em ganhos reais para os trabalhadores (acima da inflação): em 41%
das negociações houve reajustes
superiores ao Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC). Os
dados são do Dieese.
Segundo o levantamento, 18,3%
dos reajustes trouxeram ganhos de
até 0,5%; 12,8% tiveram ganhos
entre 0,51% e 1%; 6,6%, ganhos de
1,1% a 2%; e 3,3% ganho real acima
de 3%. Os reajustes iguais ao INPC
foram observados em 31% das negociações; e em 28% ﬁcaram abaixo da
inﬂação medida pelo índice.
Este ano, 676 negociações não
tiveram reajustes, o que represen-

tam cerca de 9% do total. Para
comparação, em 2019 foram observadas 39 negociações sem reajustes
salariais, o que corresponde a 0,3%
do total analisado no ano.
Em outubro, 48,3% dos reajustes
salariais analisados na data-base de
outubro ﬁcaram abaixo do INPC. O
percentual de reajustes iguais à inflação atingiu o patamar de 20,7%;
e 31% das negociações no mês
trouxeram aumentos reais.
Ante uma inflação de 3,89%
nos 12 meses anteriores (INPC), a
manutenção do salário sem acréscimo nenhum atingiu o patamar de
12,1% das negociações. É a terceira maior incidência no ano, atrás
somente de maio (16,4%) e julho
(12,6%), informa a Agência Brasil.

Empresários brancos têm mais
êxito na aprovação de crédito
plência reduzidos, acarretam um
incremento da arrecadação”, afirma.
De acordo com a proposta, poderão ser incluídos no Pert/Covid-19
todos os débitos tributários e não
tributários do contribuinte gerados
até o mês de competência em que
for declarado o fim do estado de
calamidade pública. Parcelamentos
anteriores também poderão entrar.
Para os contribuintes pessoa jurídica, o valor de cada parcela será um
percentual da receita bruta (como o
primeiro Refis). Para as pessoas físicas, os débitos poderão ser parcelados em até 120 prestações mensais.
A parcela será acrescida de juros

(taxa Selic mais 0,5%) e não poderá
ser inferior a R$ 300 para as pessoas
físicas; R$ 1.000 para as pessoas jurídicas submetidas à tributação com
base no lucro presumido; e R$ 2.000
para os demais casos.
O texto permite ao devedor quitar
as parcelas com a utilização de prejuízo fiscal, base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), créditos tributários
decorrentes de decisão judicial e
imóveis.
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas
comissões de Finanças e Tributação
e de Constituição e Justiça e de Cidadania, informa a Agência Câmara.

Pesquisas realizadas pelo Sebrae, desde o início da pandemia
do coronavírus, mostram que a diferença do acesso a crédito entre
empresários negros e brancos ficou ainda mais acentuada. Apesar
da melhoria do índice de sucesso
de solicitação de empréstimos, os
levantamentos apontam que os empresários brancos tiveram mais êxito na hora da aprovação do crédito.
Entre a segunda quinzena de maio
e o final de agosto, a proporção dos
empreendedores que tentaram crédito em banco, e efetivamente conseguiram, passou de 5% para 8%,
no caso dos negros; e, de 7% para
14%, no caso dos brancos.
O dado positivo foi que caiu
a diferença entre os dois grupos
quanto ao uso das redes sociais

como ferramenta de vendas, bem
como no nível de empresas endividadas. Participaram da última
pesquisa 7,58 mil empreendedores de todos os 26 estados e do
Distrito Federal.
A comparação entre os levantamentos realizados pelo Sebrae,
mostrou que, no caso dos brancos,
a proporção de empreendedores
que buscaram empréstimo em banco, durante a pandemia, passou de
39% (maio) para 51% (agosto).
Mas, apenas 17% dos que procuraram até maio e 27% dos que procuraram até agosto conseguiram.
No caso dos negros, a proporção
de negócios que buscou empréstimo em banco, durante a pandemia,
passou de 38% (maio) para 50%
(agosto).

Covid: países mais pobres lutam para reduzir a exclusão digital
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Nova pesquisa da Unctad revela que a pandemia de coronavírus está afetando os atores da
economia digital de forma diferente. Enquanto alguns negócios
digitais mostram resiliência, os
custos estão aumentando para
outros. Segundo o estudo, embora a Covid-19 tenha pressionado
mais consumidores em países
em desenvolvimento a comprar
online, muitas empresas de comércio eletrônico nesses países
viram uma queda nas vendas.
Apresentando dados de 23 países, principalmente na África e
na Ásia, a pesquisa mostra uma
divisão nítida entre o impacto
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Euro

R$ 6,4320

da pandemia sobre os diferentes
atores da economia digital. Enquanto 58% das empresas que
vendem seus próprios produtos
ou serviços online registraram
uma queda na receita mensal,
cerca de 64% dos mercados de
terceiros viram um aumento nas
vendas, de acordo com dados
coletados entre março e julho de
2020 de mais de 250 empresas, a
maioria dos quais têm menos de
dez funcionários.
“Descobrimos que os negócios totalmente digitais, especialmente os mercados online
de terceiros, têm sido mais resilientes durante a crise atual”,

disse Shamika N. Sirimanne,
diretora de tecnologia e logística
da Unctad. “Mesmo com a crescente demanda por e-commerce,
a maioria das empresas tem lutado para se adaptar e expandir
suas operações online.”
Apesar das novas oportunidades induzidas pelo coronavírus
para modelos de negócios digitais,
as perspectivas parecem desafiadoras para muitas das empresas
de comércio eletrônico pesquisadas. Dois terços relataram aumento nos custos operacionais
desde o surto e 44% esperam cortar sua força de trabalho.
O estudo relata um maior au-

mento nos serviços financeiros
digitais nas nações pesquisadas
- predominantemente nos países
menos desenvolvidos (PMDs) à medida que os consumidores
tentavam limitar a exposição
ao vírus enquanto pagavam por
alimentos, medicamentos, produtos de saúde e higiene e outros
bens. Cerca de 64% das empresas de comércio eletrônico que
participaram do estudo relataram um aumento nos pagamentos principalmente por meio de
dinheiro móvel, seguido por serviços bancários online e móveis,
cartões de crédito e outras plataformas de pagamento digital.

Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio
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4,34% (setembro)
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1,32%
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Opinião

Política é busca de harmonia
coletiva, não isso que taí
Entendo política como busca de harmonia social, mas
o que vejo com esse nome é
quase o contrário disso, basta
comparar a realidade da maioria e a desse grupo que se põe
como “representante do povo”.
A hipocrisia é uma evidência
exposta na realidade. O aparato público se aplica a servir os
interesses econômico-financeiros de um punhado e manter a população sob controle,
ignorantizada, desinformada,
mão de obra barata contida
em qualquer manifestação de
inconformação, de protesto ou
reivindicação, por mais justa
que seja, pelos agentes da “segurança pública”, na verdade
da repressão geral, sobretudo
ao povo mais pobre.
Estou na política há mais de
40 anos, mas no que entendo
por política. Inconformado
com as injustiças sociais flagrantes, fiz da observação, absorção, entendimento e intuição da minha realidade social a
minha vocação, colocando em
meu trabalho artesanal e artísticos, pensamentos, reflexões,
críticas, sugestões, ironias,
desenhos, símbolos que me
pareciam úteis pra estimular o
questionamento, a busca de razões, de caminhos, o enxergar
da realidade além do que nos é
mostrado ou permitido.
Minha política é na rua, na
atitude, na busca das raízes
dos desequilíbrios – sociais,
pessoais, profissionais, vivenciais, espirituais. É a busca do
entender o que acontece, como
acontece e por quê acontece a
partir do que se vê e do que se
vive. A descoberta do que quero e do que fui pressionado,
induzido ou seduzido a querer.

Do que vejo em volta e do que
era levado a ver. Da escolha
dos meus valores e do meu
comportamento diante de tudo
isso, em vez de ter valores e
comportamentos impostos por
uma sociedade que deixei de
respeitar, social e moralmente.

Aparato público
se aplica a servir
os interesses
econômicofinanceiros de
um punhado
Por isso mesmo recuso a
política partidária, por não ver
ali política de verdade, mas
simulação, traição, encenação, fingimento, na defesa de
interesses econômicos e, sobretudo, financeiros. Aquilo
não é a boa política, embora o
massacre cultural, midiático,
publicitário e ideológico faça
a maioria não ver política fora
dessa farsa – que produz inclusive o modelo de educação
mercadológico e cria mentalidades frágeis, sem capacidade
crítica, fácil de se enganar, de
se conduzir e formar mentalidades de acordo com aqueles
interesses parasitas.
Claro que há exceções, pessoas minimamente bem intencionadas, nesse meio. Mas isso
por razões estratégicas. É preciso, a bem da encenação, que
existam vozes dissonantes, pra
manter a imagem, legitimar as
instituições – infiltradas e dominadas – e “provar” que essa

fraude é uma democracia. São
“dons quixotes” lutando contra
moinhos – valiosos na exposição das falcatruas institucionais, embora em língua restrita
que não chega à massa da população, boicotados e omitidos
pela mídia empresarial dominante.
Uma democracia só pode
existir, a meu ver, com um
povo bem nutrido, bem instruído, conhecedor da sua
história, da formação do
povo, bem formado e bem
informado, capaz de perceber
e escolher por conta própria,
conhecedor dos seus direitos
e dos mecanismos coletivos
de controle dos que se dizem
seus representantes. Mas a
estrutura social é formada
minuciosamente pra impedir
isso de acontecer.
É preciso construir sem contar com o Estado. Ou contando
o mínimo possível. Parece que
a estrutura pública tem uma
peste. E tudo o que toca, é contaminado. A vacina pra essa
peste é consciência coletiva.
E essa é uma grande conquista
individual que chega devagar,
aos poucos, vai se formando,
na prática do dia a dia, no cotidiano das relações pessoais,
na observação da coletividade
sem fim que é a humanidade.
E afinal, no sentimento de
infinitas e diferentes humanidades pelo universo afora. Ou
adentro.
Pouco a pouco, percebemos. Temos tempo, pra trás e
pra frente.

q Eduardo Marinho

Artista de rua e escritor, mantém
o site observareabsorver.
blogspot.com

O contador e a arbitragem
O procedimento arbitral
cada vez mais tem necessitado
de árbitros que tenham conhecimento técnico da matéria,
fato este agravado pelo congestionamento do Poder Judiciário. A economia atual exige
cada vez mais modernização
na dinâmica das relações comerciais, requerendo não apenas uma atualização da legislação em vigor, mas, um método
de resolução de litígios rápido,
de alta qualidade e eficaz, uma
vez que os conflitos globais
não podem esperar por disputas judiciais por anos.
A arbitragem, após a promulgação da Lei 9.307/96,
trouxe o método de resolução
de conflitos que, aliado à capacidade de responder com
celeridade à urgência das disputas e a obrigatoriedade de
confidencialidade das relações
comerciais, surge como uma
importante ferramenta para
agilizar, entre outros, a resolução de disputas em sociedades
por quotas de responsabilidade
limitada.
O contador pode perfeitamente atuar, desde que seja de
confiança das partes divergentes, pois detém o conhecimento técnico necessário. O Código Civil brasileiro apresenta

mudanças significativas na
legislação, especialmente no
que se refere à sociedade (por
quota) de responsabilidade limitada, renomeada para sociedade limitada.

Incluir nos
contratos sociais
cláusula em que as
partes optem pela
mediação
Uma das mudanças no novo
Código Civil é a substancial
flexibilidade no tocante à exclusão de membros da sociedade limitada, como a exclusão do quotista inadimplente;
exclusão extrajudicial, através
de alteração contratual; exclusão judicial, a pedido dos demais quotistas; e exclusão de
pleno direito, caso o quotista
tenha sido declarado falido ou
tido sua quota denunciada por
execução judicial.
A existência de uma cláusula compromissória nos contratos sociais das sociedades
limitadas para que as partes

submetam à arbitragem qualquer disputa que envolva apuração de haveres de sócios,
prestações de contas e questões comerciais permite que se
obtenha celeridade nas disputas, somada à necessidade de
preservar a confidencialidade.
Neste contexto, o contador
tem função essencial como árbitro e solucionador de questões
extrajudiciais. Por esta razão devemos propagar a necessidade
de incluir nos contratos sociais
uma cláusula compromissória específica em que as partes
abram mão do procedimento judicial para um arbitral, que pode
ser também solucionado pela
mediação ou conciliação.
A exclusão de sócio pode
ser resolvida sem a necessidade de recorrer ao poder judiciário, garantindo a resolução de
conflitos de forma moderna,
eficiente e rápida, além de assegurar a confidencialidade e a
manutenção das atividades da
empresa.

q Jarbas Barsanti

Perito judicial na área
econômico-contábil, sóciofundador da Corte Arbitral do
RJ, membro da Comissão de
Perícias do CRC-RJ e presidente
da APJERJ.

O impacto da Inteligência Artificial
na inovação das empresas
De acordo com pesquisa do Gartner, realizada em setembro
de 2020, com cerca de
200 profissionais de negócios e de tecnologia,
24% das organizações
aumentaram seus investimentos em aplicações relacionadas à
Inteligência Artificial
(IA), e 42% das empresas mantiveram seus
projetos
inalterados,
mesmo depois da pandemia originada pela
Covid-19.
O estudo destaca
ainda que as áreas com
maior
concentração
são relacionadas à experiência e retenção de
clientes, que incluem
novas formas de crescimento de receitas e de
otimização de custos.
Neste cenário, a grande questão é: qual é o
verdadeiro impacto da
inteligência
artificial
nas empresas durante a
pandemia?
É fato que a tecnologia potencializa a capacidade racional do
ser humano de simular situações e resolver
problemas
práticos.
Quando falamos sobre
inteligência artificial,
muitos ainda pensam
em robôs substituindo
o ser humano em uma
determinada atividade,
o que não é verdade,
já que sua importância
vai além da automação.
A inteligência artificial permite que sistemas simulem uma
inteligência similar à
humana, ultrapassando a programação de
ordens específicas para
a efetiva tomada de
decisão de forma autônoma, precisa e apoiada em dados digitais.
Hoje, a IA está mais
relacionada a produtos
que já fazem parte do
nosso cotidiano do que
vendida como algo individual. Portanto, esta
tecnologia está em todos os lugares e presente mais do que nunca
na indústria, nas redes
sociais, nos dispositivos
móveis e buscadores de
internet.
Com a pandemia,
muitas empresas depararam-se com a necessidade de digitalizar seus
processos para sobreviver. Aquelas que não
estavam adequadas às
novas demandas, correram atrás do prejuízo
e investiram em novas
tecnologias. No entanto, muito antes da pandemia, o mercado já enxergava a inteligência
artificial como um pilar
fundamental para os
negócios, por conta do
volume de informação
disponível e impossível

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

de ser processada por
qualquer humano: são
toneladas de dados e a
serem analisados, e isso
só é possível com máquinas especializadas.
Do corretor ortográfico
às análises da bolsa de
valores, os recursos de
inteligência
artificial
precisam fazer parte
da rotina das empresas
que querem se destacar
frente a concorrência.

Quarta
revolução
industrial:
convergência
de tecnologias
digitais, físicas
e biológicas
Uma das aplicações
mais perceptíveis da
IA está relacionada ao
atendimento ao cliente,
principalmente neste
momento de isolamento social. O surgimento
dos chatbots permitiu a
resolução de problemas
de modo fácil e descomplicado, aumentando a
satisfação dos clientes
e promovendo maior
agilidade e facilidade
na comunicação, agora
à distância. Entretanto,
empresas mais maduras tecnologicamente
optam por oferecer uma
solução mais personalizada do que o chatbot,
como um assistente de
voz que reproduz perfeitamente a linguagem
humana. Além de ser
uma solução omnichannel, a implantação é
praticamente plug and
play (tecnologia ligar e
usar).
A inteligência artificial também está nas
lojas virtuais quando
oferece recomendações
personalizadas de produtos para clientes de
acordo com suas pesquisas e seus hábitos de
consumo. Além disso, o
mercado já oferece tecnologias especializadas
na gestão do estoque e
layout dos sites. Existem até mesmo recursos
capazes de negociar variações de preço com os
clientes direto do site.
Encontramos também sistemas que utilizam a IA como recurso
de automação e análise, atuando de maneira objetiva e precisa
na avaliação de crédito automático de consumidores ou até em
diagnósticos de exames
clínicos. As aplicações
da inteligência artificial são inúmeras. No
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segmento
bancário,
por exemplo, esta tecnologia permitiu que
vários bancos digitais
passassem a ser completamente virtuais e
de fácil acesso.
Segundo dados da
consultoria Allied Market Research, o setor de reconhecimento
facial está em rápida
evolução e deve crescer
cerca de 21,3% ao ano,
movimentando US$ 9,6
bilhões em 2022. Nesse
sentido, um modelo de
inteligência
artificial
muito utilizado em empresas aéreas é a biometria facial, que captura
mais de mil pontos da
face humana e permite
a identificação e criação
de um “CPF facial” de
cada pessoa, facilitando
assim o embarque de
passageiros e acabando
com a necessidade de
apresentar o cartão de
embarque impresso ou
na tela do celular para
entrar na aeronave.
Muitos especialistas
acreditam que estamos
entrando na quarta
revolução
industrial,
caracterizada pela convergência de tecnologias
digitais, físicas e biológicas. Nesse contexto,
a inteligência artificial
tem papel protagonista nesta próxima onda
de inovação, trazendo
grandes mudanças na
maneira como pessoas e
empresas se relacionam
com tecnologia. Segundo a consultoria PricewaterhouseCoopers
(PWC), os investimentos estimados nessas
tecnologias atingirão
US$ 70 bilhões, ainda
em 2020.
A inteligência artificial tornou-se possível
por meio da união de
big data, computação
em nuvem e bons modelos de dados. Sem
dúvida alguma, essa
tecnologia nunca foi
tão real quanto presenciamos hoje. A inteligência artificial combinada com a capacidade
humana, pode impulsionar pessoas e empresas a fazerem coisas
incríveis. Desta forma,
é importante salientar
que, no mundo dos negócios, se você não está
sendo disruptivo em
seu setor, certamente alguém está. E a IA
pode ser a maior parceira para contribuir
com a transformação
digital que as empresas tanto almejam, especialmente neste momento delicado que o
mundo enfrenta.

q Evandro Abreu

Diretor executivo da
Provider IT.
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França exige agenda própria da UE
com os países latino-americanos
Entidade condena
alinhamento
com os EUA

Racismo no Brasil,
Bolsonaro e Mourão
O depoimento a seguir é de Luiz Antônio dos Santos,
jornalista, ex-redator do Monitor Mercantil, do qual se
mantém colaborador frequente, negro, cidadão consciente, ativista e militante:
“Após a onda de protestos surgida em decorrência do
assassinato violento de inspiração racista de João Alberto Silveira Freitas, em uma loja do Carrefour, em
Porto Alegre (RS), o presidente Jair Bolsonaro e o vice
Hamilton Mourão afirmaram que não existe racismo
no Brasil. Os mandatários alegam que quem denuncia
racismo no país desrespeita a história. Bolsonaro ainda
classifica manifestantes que estão indo às ruas como
‘lixo’.
“Na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1830, portanto quase 200 anos antes, negros que haviam sido escravos, e depois conseguiram se libertar, começaram a lançar
jornais que exigiam o fim da escravidão e denunciavam o
racismo no Brasil. Alguns daqueles jornais não passavam
de duas ou três edições, mas o número de veículos de comunicação foi enorme. A população, inclusive os brancos,
chamava o movimento de ‘Imprensa mulata’. O historiador Nélson Werneck Sodré escreveu nos anos 1980, no O
Estado de São Paulo, um artigo intitulado ‘Imprensa mulata’, no qual apresentou com riqueza de detalhes aquele
processo jornalístico.
“Outro registro a ser considerado ocorreu em 1911.
Naquele ano, em Londres (Inglaterra), no Congresso Universal das Raças, o representante da delegação brasileira,
João Baptista de Lacerda, afirmou que, por conta da imigração de brancos e da mestiçagem, em um século não
haveria mais negros no Brasil, e depois, os índios e os
próprios mestiços iriam desaparecer. Para boa sorte nacional a profecia não se concretizou e a população negra e
parda hoje é 53% do total.
“Vale lembrar que uma pesquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), que resultou no livro O
lugar do Negro na força de trabalho, apurou que, no mercado de trabalho do Brasil, as negras e os negros recebem
remuneração menor do que as brancas e os brancos para
realizar a mesma atividade. A lei determina salário igual
para trabalho igual. Prova de que existe racismo estrutural
no Brasil.
“Parece que os mandatários é que agridem a história.”

Apagão
As empresas comercializadoras de energia reunidas
na Abraceel divulgaram nota, sexta passada, ao tomarem
conhecimento da decisão da Justiça Federal do Amapá que
afastou os diretores da Aneel e do ONS (a medida foi derrubada), criticando o afastamento.
Esta coluna procurou alguma posição oficial ou declaração da Associação sobre o drama dos amapaenses
submetidos a um apagão que já dura 21 dias. Nem uma
palavra.

Estatização
O livre mercado descarta, João Dória intervém. Diogo
Mainardi, ferrenho defensor do fim das TVs públicas,
levará o Manhattan Connection pra Cultura, sustentada pelo contribuinte paulista. Diz que não terá patrocinadores estatais. Então por que não foi para uma TV
privada?

Rápidas
O Foro Inteligência realizará nesta quarta, 19h, o debate “Desafios dos Bancos de Varejo Brasileiros”, com
o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari Junior. Inscrições: insightinteligencia.com.br/foro *** Será nesta
quarta o “Encontro de Negócios em Oil, Gas & Energy”
do Ibef-Rio, a partir de 16h30, com Márcio Félix, CEO
da Energy Platform (EnP). Informações: (21) 2217-5555
*** Também nesta quarta o FGV Ibre realizará, a partir
das 10h, o webinário “Reduzindo as incertezas: Radiografia da atividade econômica”. Inscrições: evento.fgv.
br/reduzindoasincertezas *** Nesta terça, 11h, “Perspectivas do setor energético no pós-pandemia”, webinário
do IAB no canal TVIAB no YouTube *** O escritório
Crivelli Advogados realizará nesta quarta, 17h, seminário
virtual sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
e o dia a dia dos sindicatos e ONGs. Inscrições: crivellibr.zoom.us/meeting/register/tZUrduGgrT0tGtKRY0NDR_bY1XoGu8cz0pDo *** A DFL reunirá nesta terça,
19h, especialistas para falar sobre clareamento caseiro
e de consultório. Informações em marketing.dfl.com.
br/meeting-leandro-e-larissa *** Nesta terça, o diretorgeral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, participará do painel “Situação
da Covid-19 no mundo e desafios para a Saúde Pública”,
organizado pela Abrasco. Em youtube.com/watch?v=M
ZwJ024Z5o0&feature=youtu.be

O Coletivo Alba-TCP
França pediu que a União
Européia (UE) tenha sua
agenda própria em relação à
Bolívia, Cuba, Nicarágua e
Venezuela e pare de se alinhar com os Estados Unidos
(EUA). Segundo o coletivo,
a comunidade de 27 países
escolheu o lado errado da
história, reconhecendo a
presidente de fato Jeanine
Áñez após o golpe na Bolívia contra o líder Evo Morales, no final de 2019, e não
aplicar efetivamente suas
normas contra o bloqueio

norte-americano imposto a
Cuba.
Em relação à Nicarágua,
criticou as sanções e medidas
restritivas aplicadas pela UE,
que incluem o congelamento
de bens. No caso da Venezuela, a Alba-TCP França
repudiou o reconhecimento
de porta-vozes designados
pelos Estados Unidos como
supostos representantes do
país sul-americano, incluindo o deputado Juan Guaidó,
e o acusou de ter um discurso duplo, promovendo o diálogo e não apoiando a eleição de parlamentares fruto
do consenso.
Para as organizações, não
é possível defender a democracia e o Direito Internacional e ao mesmo tempo atuar
em sintonia com um governo executando uma política

imperialista, o que agrava os
problemas da humanidade.
Além disso, afirmaram que
as recentes eleições nos Estados Unidos mostram que
se trata de um “país corroído por disfunções internas e
corrupção, o que o invalida
de dar aulas de democracia a
terceiros”.
A Alba-TCP França denunciou as sanções da UE
contra governos latino-americanos que defendem sua
soberania, como a Venezuela e a Nicarágua, enquanto
mantinha “um terrível silêncio” diante dos “ultrajes, injustiças e assassinatos políticos” cometidos na
Colômbia, Chile e durante
a gestão de fato de Àñes
na Bolívia. Também exigiu
respeito aos parlamentares
venezuelanos de 6 de de-

zembro e adesão às normas
vigentes para proteger os
interesses europeus contra o
bloqueio a Cuba.
Em seu comunicado, o
grupo comemorou a contundente vitória do Movimento
pelo Socialismo (MAS) nas
eleições bolivianas de outubro e sua decisão de voltar
aos mecanismos de integração latino-americana, aos
quais os golpistas renunciaram.
Com a vitória nas urnas, o
presidente Luis Arce anunciou a reincorporação ao
Acordo Comercial Aliança
Bolivariana pelos Povos da
Nossa América (ALBATCP), da Comunidade de
Estados da América Latina e
do Caribe (Celac) e da União
das Nações Sul-Americanas
(Unasul).

Fiocruz vai liberar 130 milhões da vacina Oxford/AstraZeneca
Mais 30 milhões de brasileiros elevarão para 130 milhões o número de pessoas
que serão atendidas até o fim
de 2012 pela vacina contra a
Covid-19 produzida pela AstraZeneca e a Universidade
de Oxford. Isso será possível
graças ao acordo de parceria, que inclui transferência
de trecnologia, firmado com
a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), que passará a produzir a vacina. O ganho de
30% deve ocorrer porque
dados dos testes clínicos divulgados nesta segunda-feira
mostram que o protocolo de
vacinação mais eficaz inclui
uma dose reduzida na primeira aplicação, em vez de
uma dose completa.
A AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram que o esquema de vacinação que prevê uma dose
reduzida e uma dose completa, com um mês de intervalo,
obteve eficácia de 90%. Já
o protocolo com duas doses
completas e o mesmo intervalo atingiu eficácia de 62%.
Os dados analisados envolveram 11 mil voluntários,
cerca de 2,7 mil com o protocolo mais eficaz e quase 8,9
mil com o protocolo de duas
doses completas.
Não houve registro de
eventos graves relacionados
à segurança da vacina e nenhum dos voluntários que recebeu a vacina desenvolveu
casos graves da Covid-19 ou
precisou ser hospitalizado.

O vice-presidente de produção e inovação em saúde
da Fundação Oswaldo Cruz,
Marco Krieger, classificou a
divulgação como uma boa
notícia, já que confirmou a
eficácia de 90% e trouxe um
ganho adicional, uma vez
que as 210 milhões de doses
que a Fiocruz prevê fabricar no ano que vem poderão
chegar a mais pessoas, caso
os dados sejam confirmados
na conclusão e publicação do
estudo. “Em vez de termos
vacina para 100 milhões de
brasileiros, poderíamos vacinar 130 milhões. O que é
um ganho adicional. Foi uma
boa notícia, disse Krieger à
Agência Brasil.
Transferência tecnológica
A partir de acordo com
o governo federal, os desenvolvedores da vacina
já iniciaram o processo de
transferência de tecnologia
para que a Fiocruz produza
o imunizante no país. No
primeiro semestre, a fundação prevê disponibilizar 100
milhões de doses a partir de
ingrediente
farmacêutico
ativo (IFA) importado, e, no
segundo semestre, cerca de
110 milhões de doses serão
fabricadas já com IFA produzido na Fiocruz. Krieger
explica que a previsão está
mantida, e o que deve ocorrer é o fracionamento de doses.
Todo esse processo de-

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL
A Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município
do Rio de Janeiro, abaixo-assinado, no uso de suas atribuições e cumpridos
os dispositivos estatutários e constitucionais, CONVOCA os associados quites e em pleno gozo de seus direitos para a Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se no dia sete de dezembro de 2020, às 18 horas, em primeira convocação, e, às 18 horas e 30 minutos, em segunda convocação, em transmissão de forma virtual pela plataforma Zoom com inscrição prévia pelo e-mail
sindicato-rio@jornalistas.org.br informando nome completo, CPF, matrícula de
sócio, para receber o link a ser informado aos inscritos pelo e-mail sindicatorio@jornalistas.org.br para discutir e votar a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas do exercício de 2019, discutir o relatório da Diretoria Colegiada
sobre as atividades do sindicato e o balanço de 2019 e o respectivo parecer
do conselho fiscal e o plano de atividade para o ano de 2020 e 2) Assuntos
gerais. Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2020.
Marcio Câmara Leal
Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Município do Rio de Janeiro ( SJPMRJ)
CNPJ 34.057.448/000163
CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF Nº 40.450.769/0001-26 - NIRE 33300032614
Ata da AGE realizada em 13/10/20. 1. Data, hora e local: Em 13/10/20,
às 10h, na sede social, na Rua do Parque, nº 31, São Cristóvão/RJ. 2. Presença: Convocação dispensada, em face da presença da acionista da Cia.
representando 100% do capital social, nos termos do Art. 124, §4º da Lei nº
6.404/76, conforme lista de Presença de Acionista (Doc. 01). 3. Mesa: Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Fabio Medeiros Junqueira Meirelles. 4. Ordem do dia e Deliberações: Por unanimidade de votos, observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações: a)
Eleger a Sra. Tatiane Albuquerque Paulino do Amaral, brasileira, advogada, OAB/RJ nº 124.428, e CPF/MF nº 088.867.907-67 como Presidente
do Comitê de Ética da Cia., bem como ratificar a indicação da Compliance
Officer, elegendo os Srs. Viviane Fraga Fernandes, brasileira, engenheira,
CI nº 094027646 - IFP/RJ e CPF/MF nº 080.655.627-79 e Fábio Medeiros
Junqueira Meirelles, brasileiro, engenheiro, CI nº 061573101- IFP e CPF
588.233.606-68, como membros do Comitê de Ética, com mandato de 1
ano a contar do dia 02/10/20. 5. Encerramento: Após lavrada, lida e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. 6. Assinaturas: Presidente: Eduardo Backheuser; Secretário: Fabio Medeiros Junqueira Meirelles.
Acionista: Santo Avito Participações S.A., por seus diretores Ricardo Pernambuco Backheuser Junior e Eduardo Backheuser. RJ, 13/10/20. Eduardo
Backheuser - Presidente; Fabio Medeiros Junqueira Meirelles - Secretário.
Jucerja em 11/11/20 sob o nº 00003966696. Bernardo F. S. Berwanger Secretário Geral.

pende da confirmação e
publicação dos resultados
dos testes em humanos, e
do registro do imunizante
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Além de produzir a vacina,
a Fiocruz também está encarregada de protocolar esse
pedido de registro, que tem
sido feito de forma parcelada desde outubro, em um
processo chamado de submissão contínua.
A Anvisa já recebeu em
outubro e novembro informações como os resultados
dos estudos pré-clínicos e
dados sobre manufatura e
controle nas plantas industriais. No mês que vem, a
Fiocruz deve encaminhar os
resultados dos testes clínicos, o que inclui o protocolo
recomendado a para vacinação.
A Fiocruz deve protocolar

o último bloco de documentos em janeiro do ano que
vem, quando também deve
começar a produzir a vacina,
antes mesmo da aprovação
final Anvisa. O imunizante
será produzido no Complexo
Industrial de Bio-Manguinhos, que fica junto à sede
da fundação, na zona norte
do Rio de Janeiro.
O objetivo de antecipar a
produção é ter ao menos 30
milhões de doses até o fim
de fevereiro, quando deve
ficar pronto o parecer final
da Anvisa com o registro da
vacina, caso todos os testes
confirmem a segurança e a
eficácia da vacina. Se esse
cronograma se confirmar,
Bio-Manguinhos deve entregar em março as primeiras
30 milhões doses ao Ministério da Saúde, para que sejam disponibilizadas à população.

Rio: 92% de leitos públicos ocupados
A taxa de ocupação de
leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI) para
covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) chegou
a 92% na cidade do Rio de
Janeiro, neste domingo. É
a maior ocupação desde 12
de junho deste ano, segundo
a Secretaria Municipal de
Saúde.
A ocupação dos leitos de
tratamento intensivo, que
chegou a baixar para 59%

em meados de agosto, estava na faixa dos 80% desde o
início de novembro.
Ainda de acordo com a
secretaria, neste domingo,
quando se atingiu 92% de
ocupação, havia 499 pacientes em leitos de UTI do SUS,
na cidade, de um total de
1,04 mil internados em hospitais municipais, estaduais
e federais. A ocupação dos
leitos de enfermaria do SUS
na cidade, neste domingo,

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO
CONDOMÍNIO NOIR+ DESIGN APARTMENTS
Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do
Empreendimento Residencial em construção “NOIR PLUS DESIGN
APARTMENTS”, situado no lote M-22 do PA nº 34.291– Barra Bonita –
Recreio dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em formato virtual, conforme autorizado pela Lei
Federal 14.010/2020, no dia 1° de dezembro de 2020 (terça-feira),
com início às 18:00h em primeira convocação com a presença da
metade dos condôminos e às 18:30 em segunda convocação com
qualquer número de participantes, com transmissão pela plataforma
ZOOM através do link abaixo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1. Andamento da obra; 2. Eleição do Síndico; 3. Assuntos Gerais
Link do ZOOM para acesso a reunião: https://us02web.zoom.us/
meeting/register/tZUsdeqhqTouHNOm2hu8NDXSOD5QaKxu_—e ID: 811
2397 1467 Senha: 2021
Procedimentos para participação e habilitação dos condôminos e
procuradores: 1. Somente os condôminos quites com suas obrigações
contratuais poderão votar e serem votados; 2. Considerando o caráter
personalíssimo do cargo de Síndico, só poderão ser votados aqueles que
forem titulares de unidades sendo vedada a representação por mandato
nestes casos. 3. Os condôminos poderão nomear um procurador legal
para representa-los na assembleia, desde que a procuração seja
encaminhada 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento para o
endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos
o referido documento internamente; 4. No dia da assembleia, ao
ingressar na plataforma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome
de perfil para seu “nome – unidade”, por exemplo: “João da Silva – 101”. Se
o participante for o procurador, deverá renomear para “Proc. João da Silva
– 101” e deverá se apresentar no chat para que seja contabilizada sua
participação na lista de presença; 5. Apenas um dispositivo por unidade
poderá acessar a plataforma “ZOOM”, com vídeo ligado e áudio desligado.
É importante que o condômino esteja em local claro, silencioso e adequado
ao tipo de reunião. 6. Cada condômino poderá se manifestar verbalmente
por 03 (três) minutos ao final de cada item da pauta. 7. Para a participação
da assembleia, a construtora orienta que o condômino utilize uma estrutura
adequada de internet e equipamentos que suportem a transmissão de
vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar. 8. O presidente da
assembleia poderá determinar o uso da ferramenta “enquetes” da plataforma
ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário.
Ressaltamos a importância da participação de todos os coproprietários a
esta assembleia, pois as deliberações tomadas obrigarão a todos.
Atenciosamente,
Condomínio NOIR+ Design Apartments
CNPJ 34.130.240/0001-22
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Compras online serão
destaques na Black Friday
Presentes para
o Natal estão
na preferência
de 83% dos
consumidores
Cerca de 75% dos consumidores farão compras online na Black Friday deste
ano devido a uma possível
segunda onda da Covid-19,
incluindo acesso às lojas
virtuais e aos aplicativos. A
previsão consta da pesquisa
inédita da consultoria Conversion, especializada em
SEO para negócios digitais.
De acordo com o estudo, que
ouviu este mês cerca de 400
brasileiros sobre hábitos de
consumo, comportamentos e
preocupações para a primeira Black Friday com isolamento social, a restrição de
circulação pela parcela da
população que se encaixa
nos grupos de risco da doença e a abertura ainda parcial
do comércio físico também
são fatores determinantes
para mais consumidores estarem predispostos a participar do evento somente pela
internet.
Para Diego Ivo, CEO da
Conversion, apesar da gradual reabertura dos estabelecimentos e da progressiva retomada econômica ter

acontecido em muitos países, incluindo o Brasil, os
impactos da pandemia ainda
são muito significativos. “A
pandemia do novo coronavírus trouxe um panorama extraordinário para o comércio
eletrônico em todo o mundo.
No Brasil, junto com o amadurecimento dos negócios
online, o próprio consumidor se transformou: os brasileiros estão hoje mais determinados a trazer as compras
online para as suas novas
rotinas e assim se sentirem
mais protegidos”, comenta.”
Como geralmente acontece ano após ano, em
2020, o número de consumidores que pretendem
fazer alguma compra no
evento aumentou. Segundo
a pesquisa, cerca de 90,4%
dos respondentes disseram
que já compraram ou pretendem comprar na Black
Friday de 2020, já que as
promoções começam muito
antes da última sexta-feira
de novembro, com algumas
lojas que lançaram as ofertas ainda em outubro.
Com relação a 2019,
houve um aumento de quase seis pontos percentuais
no número de brasileiros
que confirmaram suas intenções de compra para
este mês, saltando de 84%
no ano passado para 90%
em 2020. “Este aumento pode ser compreendido
como um reflexo do boom

de crescimento registrado
pelo comércio eletrônico
após o início do isolamento social, no segundo trimestre de 2020, quando
muitos consumidores que
não eram necessariamente
adeptos das compras online passaram a dispor desta
ferramenta”, ressalta Ivo.
Proteção
A pesquisa mostra ainda
que mais da metade dos consumidores pretende aproveitar a Black Friday para comprar algum item de proteção
contra a Covid-19. E cerca
de 83% dos respondentes
afirmaram que vão aproveitar o evento para fazer compras de Natal.
Do total da população que
pretende comprar na Black
Friday, metade afirmou que
comprará algum presente
para seu cônjuge e, 45%,
para seus filhos. Entre os
produtos de maior interesse
dos consumidores, eletrônicos e eletrodomésticos somam 60% das intenções de
compra, seguidos por celulares, com 59%. “A Black Friday deste ano será um marco
não apenas pelos recordes
de vendas, mas pela grande mudança de hábitos que
vemos e pelo surgimento
do que chamamos de novo
consumidor, que é mais digital do que nunca”, explica
o CEO da Conversion

Exportações de frutas devem aumentar
para Oriente Médio e Ásia em 2021
Melão, uva, manga e limão tahiti são as principais
frutas exportadas para o
Oriente Médio, Ásia e Emirados Árabes de acordo com
informações da Associação
Brasileira dos Produtores
Exportadores de Frutas e
Derivados (Abrafrutas). “Há
uma grande expectativa de
crescimento nas exportações de frutas para o bloco
do Oriente Médio (Arábia
Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos) e para o
continente asiático, especificamente, China e Coreia do
Sul. Nossas frutas têm qualidade e são muito apreciadas
por estes países”, ressalta o
diretor executivo da associação, Eduardo Brandão.
Segundo ele, o montante
do ano de 2020 (janeiro a
outubro) trouxe fôlego para
a recuperação com um aumento de 2,8% comparado
ao mesmo período de 2019.
No total foram exportadas
725,75 mil toneladas este
ano. A manga teve seu destaque com 163,75 mil toneladas, e em segundo lugar
o melão fresco com 155,04
mil toneladas e na terceira posição os limões e lima
com 105,42 mil toneladas.
“A tendência é que o pico

das exportações esteja sempre no último trimestre do
ano, quando há uma demanda maior dos países. A intenção é fechar o ano com US$
1 bilhão de dólares em receita. Se não atingirmos o valor
total, ficaremos muito próximo. Tudo vai depender do
câmbio”, comenta Brandão.
Ele também fala sobre o
potencial de mercado dos
países do Oriente Médio,
que foram responsáveis pela
importação de cerca de 15
mil toneladas de frutas em
2019. Os Emirados Árabes
Unidos foram o maior importador dos países árabes,
em 2019, se posicionou em
13º lugar de países importadores de frutas brasileiras.
De acordo com o gerente
comercial da Cdial Halal,
Omar Chahine, para que a
expansão do mercado seja
possível, os produtores brasileiros precisam se adaptar
às exigências da jurisprudência islâmica. Boa parte
dos países importadores,
principalmente, os países
árabes muçulmanos têm
exigido a certificação halal.
Essa certificação atesta que
as frutas são produzidas de
acordo com as orientações
da lei islâmica e estão per-

mitidas para o consumo de
cerca de 1,8 bilhão de muçulmanos em todo o mundo.
“Além de ser reconhecido mundialmente como selo
que atesta Boas Práticas de
Fabricação, segurança e de
qualidade, a certificação halal tem sido solicitada, inclusive, por países que não são
árabes e nem muçulmanos,
como Japão, China e Canadá. Antes, bastava ter a certificação do produto para ser
exportado, mas hoje a maioria dos importadores estão
exigindo o selo de qualidade
halal em toda a cadeia produtiva”, comenta Chahine.
De acordo com ele, a auditoria halal para o mercado
de frutas compreende toda a
cadeia, desde o plantio, colheita, pré-seleção e classificação, beneficiamento, lavagem, sanitização, enxague,
secagem, aplicação de cera,
armazenamento e transporte.
“Avaliamos desde os insumos, lubrificantes e outros
ingredientes, para que o processo tenha total garantia de
segurança do produto e que
atenda às normas da jurisprudência islâmica, principalmente, a não presença de
qualquer procedência suína
e nem de álcool”.

Tecnologias para elevar a sustentabilidade
produtiva nas comunidades rurais
No recente Rally Virtual
de Tecnologias Geoespaciais, organizado na Costa
Rica, 21 mulheres de zonas
rurais se empenharam no
preenchimento de lacunas
para impactar, positivamente, por meio de recursos tecnológicos, a qualidade de
vida das suas comunidades e
o meio ambiente.
A iniciativa foi organizada
pela Escola de Geografia da
Universidade da Costa Rica
(UCR), pelo Instituto Interamericano de Cooperação
para a Agricultura (IICA) e
pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
As participantes foram
capacitadas nas ferramentas de acesso livre Mobile
Topograber, Kobo ToolBox,
Google Earth e ArcGIS On-line, que permitem o levantamento e o processamento
de dados nas comunidades
e o mapeamento de rios,
cultivos, pontos de venda
de produtos agrícolas e outros aspectos críticos para a
tomada de decisões sobre a

gestão sustentável dos recursos naturais.
Os projetos desenvolvidos no rally foram apresentados a figuras de destaque
da ciência e tecnologia costarriquenhas, como Sandra
Cauffman (que trabalha na
Nasa) e Sofia Brenes (do
Google News).
“O rally foi totalmente
virtual e facilitou a implementação de inovações no
setor rural por mulheres,
com o objetivo de diminuir o
hiato de acesso à inovação e
à tecnologia e de se obter um
aproveitamento equitativo”,
disse Sacha Trelles, coordenadora técnica da Representação do IICA na Costa Rica.
As 21 participantes formularam projetos nas áreas
de reflorestamento, recuperação da biodiversidade, saneamento público, melhoria
de pastos para a alimentação
do gado, gestão dos recursos
hídricos, manejo ambiental de aquedutos comunais,
agroturismo e agroempreendimento.
Destacou-se o projeto

Arara Verde, da jovem Andrea Alvarado (de Los Santos de Upala, zona norte do
país), que tem por objetivo
registrar e monitorar, mediante ferramentas geoespaciais, os esforços da sua
comunidade no reflorestamento.
“Trata-se de uma zona
que, na minha infância, era
habitada por araras-verdes e
que, devido à má gestão dos
recursos naturais, deixou de
ser visitada por essas aves”,
disse Alvarado.
Outro dos projetos elogiados foi o de produção
e comercialização de fungos comestíveis de Marcia
Redondo, de Cartago, que
desenvolveu um aplicativo
para monitorar os níveis de
umidade do lugar de cultivo
e que se conecta, mediante
mapas, com clientes dentro e
fora da sua comunidade.
“Desenvolvi esse projeto
cultivando um produto com
alto teor de proteína para
uma alimentação mais saudável e uma produção sustentável”, disse Redondo.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 008/2020. Data: 10 de dezembro de 2020, às
13 horas. Local: Av. Rio Branco nº 124, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na
forma on-line. Leiloeiro Oficial: Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071
JUCERJA. Objeto: Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.) e
sucatas inservíveis não identificadas. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí,
RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda.
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis,
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplpatios.com.br.

ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ 11.421.994/0001-36
Convocação: Convidamos aos Acionistas a comparecerem à AGE, a ser
realizada às 10hs do dia 27/11/20, na sede da Cia., na Rua Joaquim Palhares,
40, 1º andar, Estácio/ RJ, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia:
Examinar, discutir e deliberar sobre a rerratificação da ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020 para retificação do conteúdo
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que constou como anexo à ata
supramencionada e ratificar todas as demais deliberações aprovadas e refletidas
na mesma ata. Documentos oriundos destas transações estão à disposição dos
Acionistas na sede da Cia. RJ, 19/11/2020. Ismar Machado Assaly - Presidente.

ABEL SALES EMPRESARIAL LTDA
CNPJ Nº 02.177.494/0001-00 NIRE: 3320588405-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os sócios para reunião, a realizar-se em primeira
convocação com a presença de titulares de no mínimo três quartos do
capital social, no dia 23/11/2020, as 10 h00 min e, em segunda convocação,
com qualquer número de titulares do capital social no dia 24/11/2020 as
10h00min, na sede social a Rua Capitão Resende, 408 apt 411 parte Bairro
Cachambi, Rio de janeiro/RJ, para apreciar e deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA (1) -Comunicar a Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (JUCERJA) que deseja manter-se em funcionamento, conforme art
60,§4° da lei 8.934/94,(2) Consolidar o CONTRA TO SOCIAL nos termos da
lei 10.406/2002.(3) -A sociedade mudará de natureza jurídica de sociedade
empresária para sociedade simples limitada.(4) -Mudança de registro dos
atos da sociedade da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO JANEIROJUCERJA, para o REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RAIMUNDO NONATO ABEL DE SALES
-Sócio Administrador
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Administradora de cemitérios,
a Cortel, quer abrir capital
Oferta será
primária e
secundária e terá a
XP Investimentos
coordenando
O Grupo Cortel, que
administra
cemitérios,
crematórios e funerárias,
pediu nesta segunda-feira
autorização para realizar
uma oferta inicial de ações
(IPO). Conforme a Reuters, a empresa planeja expandir suas operações com

a aquisição de ativos “em
regiões com baixo atendimento profissional de cemitérios e serviços funerários”, mas que possuam
população acima de 500
mil habitantes e com PIB
per capita acima da média
do país.
A oferta será primária e
secundária e terá a XP Investimentos coordenando a operação. O Grupo Cortel atua
nos Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul e Amazonas e conta
com 10 cemitérios em seu
portfólio, também atuando
em diversos outros “produtos e serviços atrelados ao
luto”, segundo o prospecto

preliminar da operação.
O grupo também possui
cinco crematórios, crematório animal, casa funerária
e administra três cemitérios
nos quais possui participação minoritária. Realiza cerca de 4.900 sepultamentos
e 5.500 cremações por ano,
mostrou o documento.
Lucro
Nos nove primeiros meses
de 2020, o grupo teve receita
líquida de R$ 75,9 milhões,
ante R$ 55,4 milhões no
mesmo período do ano anterior. O lucro líquido foi R$
21,5 milhões, em comparação com R$ 9,1 milhões na

mesma etapa de 2019.
Segundo a companhia,
se por um lado a epidemia
de Covid-19 tem limitado
“o tempo do cerimonial fúnebre” para duas horas, podendo “afetar os serviços de
maior valor agregado durante este período de isolamento social”, por outro “alguns
empreendimentos, já apresentam aumento de demanda
e consequentemente aumento em suas receitas”, afirmou
a Cortel no prospecto.
“A expectativa da companhia é que haja um aumento
de demanda nos próximos
meses em virtude das mortes
por Covid-19”, acrescentou
a companhia.

Governo revisa estimativa de deficit, que
pode chegar a R$ 844,6 bilhões em 2020
O Ministério da Economia revisou para baixo a
previsão de deficit primário do governo central em
2020, de R$ 861 bilhões
para R$ 844,6 bilhões. É
a primeira vez no ano que
o Poder Executivo reduz
a estimativa de rombo nas
contas públicas, afetadas
pelas medidas de combate
à pandemia de coronavírus.
Os números foram publicados no 5º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.
De acordo com o documento, a diferença de R$
16,4 bilhões se deve ao
aumento da arrecadação e
à redução de despesas. As
principais variações nas
receitas primárias ocorrem
“em razão de arrecadações atípicas” observadas
principalmente no Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (mais R$ 10,1 bilhões)
nos meses de setembro e
outubro. Vale registrar que
no fim do ano o comportamento efetivo de recei-

tas e despesas nem sempre
acompanha o que está nas
previsões.
Também merece destaque o aumento de R$ 4,3
bilhões na receita previdenciária. Segundo o relatório, isso é explicado
“pelo aumento da estimativa da massa salarial em
2020” e pela “arrecadação
em valores superiores aos
previstos” devido à retomada da economia no mês
de setembro. O documento
destaca também uma arrecadação extra de R$ R$
909 milhões na exploração
de recursos naturais, com
destaque para o petróleo
(mais R$ 642 milhões). As
informações e dados estão
no site da Agência Senado.
No lado das despesas, o
Poder Executivo reduziu
em R$ 9,4 bilhões os gastos
com o pagamento do Bolsa
Família “devido à opção dos
beneficiados pelo auxílio
emergencial”. O governo federal também diminuiu em
R$ 2,1 bilhões os subsídios,

as subvenções e os repasses
ao Programa de Garantia
da Atividade Agropecuária
(Proagro). O relatório destaca também a queda de R$
1,8 bilhão em despesas com
benefícios previdenciários.
Embora essa tenha sido a
primeira revisão na previsão
do resultado primário feita
pelo Ministério da Economia, a Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado, trabalha com um cenário
um pouco mais otimista. De
acordo com o último Relatório de Acompanhamento
Fiscal (RAF), publicado em
novembro, o deficit do governo central deve ficar em
R$ 779,8 bilhões. Em julho,
a previsão da IFI era de R$
877,8 bilhões.
Segundo o documento, “o
principal responsável pela
melhora de R$ 98 bilhões na
projeção é o lado da arrecadação”. O recolhimento de
tributos deve crescer até o final do ano devido ao “vigor
da economia no terceiro trimestre” e ao pagamento dos

chamados tributos diferidos,
impostos que só são pagos
pelas empresas quando o
lucro é creditado. “A IFI estima que serão pagos cerca
de R$ 65 bilhões em tributos
diferidos ainda em 2020 (de
um total aproximado de R$
88 bilhões)”, destaca o RAF.
Apesar do cenário um
pouco mais otimista do que
o indicado pelo Ministério
da Economia no que se refere ao resultado primário, a
IFI ressalta que a dívida bruta brasileira deve encerrar
2020 em 93,1% do produto
interno bruto (PIB). Embora
a previsão ainda esteja abaixo dos 96,1% projetados em
junho, o documento destaca
que a relação entre a dívida
e o PIB “deve atingir 100%
em 2024”. “Até lá, dificilmente serão alcançadas as
condições de sustentabilidade. Seria preciso ter um
superavit do setor público
consolidado de 1,2% do PIB,
em 2024, para que a dívida
se tornasse estável”, aponta
do relatório.

CVM lança curso e episódio de podcast durante a 7ª Semana Enef
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) está participando da 7ª edição da Semana Nacional de Educação
Financeira (Semana Enef),
com o tema Resiliência Financeira: como atravessar a
crise. Durante esta semana,
a autarquia irá promover
eventos ao vivo, palestras,
webinars e vídeos, com o
objetivo de levar informações sobre educação financeira, planejamento das finanças pessoais, mercado de
capitais e investimentos para
o cidadão.
Nesta Semana Enef a

CVM terá duas novas iniciativas: novo episódio do Podcast CVM Educacional, com
o tema Invista com cuidado!,
no Spotify CVM Educacional; realização do curso
Programa Bem-Estar Financeiro, na Marinha do Brasil,
dando início a uma parceria
para formação de multiplicadores de educação financeira
na instituição.
Uma nova série de vídeos
curtos, direto ao ponto, em
temas de interesse do investidor, com informações sobre profissionais de mercado, vieses comportamentais

do investidor, day-trading,
planejamento
financeiro
pessoal etc.
Nas palestras e lives, o
foco também são temas de
educação financeira e de investidores, como: BDR para
investidor de varejo, assessoria de investimentos no
mercado de valores mobiliários, tecnologia e Mercado
de Capitais, organização e
controle financeiro, educação financeira nas escolas
entre outros.
A CVM também promoverá eventos em parceria
com outras entidades de

mercado, entre eles a Planejar: 24/11 – Terça-feira;
11h – Webinar: O Papel da
Imprensa na Educação Financeira no contexto póspandemia; 19h – Webinar:
Endividamento; 25/11 –
Quarta-feira; 19h – Wbinar: Educação Financeira
e Comportamento; 26/11
– Quinta-feira; 19h – Webinar: Investidor consciente e
fraudes.
Para acessar os links e a
agenda completa, acesse o
site da Semana ENEF (https://semanaenef.gov.br/iniciativas/agenda.php) .

Projeto que amplia área de atuação da Codevasf na pauta do Plenário
O projeto de lei que inclui as bacias hidrográficas
dos estados de Minas Gerais e de Roraima na área
de atuação da Companhia
de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco e do
Parnaíba (Codevasf) está
pautado para ser votado
pelo Plenário do Senado na
próximamquarta-feira. O
PL 4.203/2020, dos senadores Carlos Viana (PSDMG) e Mecias de Jesus
(Republicanos-RR), altera
a lei que criou a Codevasf
(Lei 6.088. de 1974) para

ampliar a área de atuação
da companhia.
No caso de Minas Gerais,
parte de seu território já se
encontra na área de atuação da Codevasf. Contudo,
resta uma fração do estado
que ainda não tem acesso
às ações de revitalização, de
desenvolvimento territorial
e de irrigação promovidas
pela companhia. Em vários
casos, trata-se de regiões
com reduzidos indicadores
econômicos e sociais e que
poderiam beneficiar-se enormemente de sua atuação, ex-

plicam os autores.
Da mesma forma, uma
fração importante da região
amazônica ainda não tem
acesso aos benefícios da Codevasf. Tendo em vista as
especificidades das bacias
hidrográficas daquela região, talvez seja o caso de se
criar, no futuro, uma Companhia de Desenvolvimento
da Bacia Amazônica capaz
de atuar de forma análoga
à Codesvasf, porém de maneira ajustada a suas peculiaridades. Neste momento,
contudo, nós propomos in-

cluir as bacias hidrográficas
do estado de Roraima, onde
as ações de revitalização, de
desenvolvimento territorial
e de irrigação ainda não chegaram, justificam os parlamentares.
A Codevasf foi criada
em 1974 e era dedicada ao
Vale do Rio São Francisco
em Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Desde então, incorporou áreas das regiões Norte,
Nordeste, Sudeste e CentroOeste.
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Gestão de riscos proativa é o novo
normal para todas as empresas
Passado o momento
mais crítico da pandemia,
mas ainda com muitas incertezas no cenário futuro,
as empresas têm valorizado e reforçado, cada vez
mais, seus mecanismos e
planos de gestão de riscos.
Para algumas companhias,
as que atuam em mercado
regulado e/ou listadas na
Bolsa, a gestão de riscos é
uma exigência regulatória.
Todavia, a pandemia, com
seus impactos e desdobramentos, confirmou que a
gestão de riscos é essencial para toda e qualquer
empresa que visa melhorar
sua performance e tomar
decisões de maneira mais
assertiva e tempestiva.
O impacto causado pelo
coronavírus foi expressivo
e, por isso, a retomada está
demandando novas formas,
processos e iniciativas, e
estas expõem as empresas
a novos riscos. Tendo em
vista que as reservas financeiras e linhas de receitas,
na maioria das empresas,
foram dragadas pela pandemia, a retomada sem
uma gestão de risco proativa pode significar a extinção do negócio.
Por isso, a palavra de
ordem “Aprender com os
erros!” sugere um viés
reativo de gestão de risco
e, de fato, as empresas comumente tratavam as consequências causadas pela
materialização de riscos e,
posteriormente, definição
de ações mitigatórias para
se evitar reincidências.
Com a pandemia (Novo
Normal), a palavra de ordem passa a ser “Antever
os erros!”, ou seja, o viés é
de protagonismo, de liderança, de responsabilidade
na gestão de riscos, o que
requer disciplina, reflexão
e ação conjunta voltada a
colaborar com os resultados dos negócios. Com o
atual cenário, as organizações estão no limite e há
pouca margem para suportar reincidências de erros e
eventos negativos.

O grande perigo de não
se ter um plano de gestão
eficaz é ser surpreendido
pela ocorrência de um risco inerente significante e
não possuir capacidade de
reação, podendo ocasionar
a interrupção parcial, ou
mesmo total, do negócio.
O desconhecimento detalhado das rotinas operacionais também foi, e ainda é, um grande ofensor
à retomada das atividades
em muitas empresas, pois
a efetividade das novas
rotinas depende muito do
conhecimento apurado do
que já se faz, do cenário
presente do que se quer
mudar, recuperar ou mesmo sofisticar.
Como já se sabe, com
a pandemia, todos os
setores foram afetados.
A meu ver, a diferença
notada entre as empresas
está no nível de maturidade dos processos e dos
modelos de gestão. Digo
isso, porque mesmo nos
segmentos menos impactados com as novas
necessidades
impostas
pelo coronavírus, como
por exemplo o segmento
de alimentação, nem todos os negócios estavam
adaptados ou se adaptaram para um cenário de
agravamento de risco de
interrupção, que exigiu
abordagens mais digitais
e mais conectadas com os
clientes.
Por isso, a partir de agora, é essencial que as empresas pensem sobre suas
estratégias, seus riscos de
negócio, e avaliem seus
planos de gestão, incluindo os de continuidade dos
negócios, desenvolvendo
iniciativas e planos de
ações para desempenho de
atividades em um cenário
mais complexo e incerto,
ou seja, de maior risco.
q Fabio Bastos
Sócio da área de Risk
Advisory Services (RAS) da
consultoria RSM
Brasil (Acal).
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BC abre semana da educação financeira
Autoridade
monetária prevê
realizar 6,3
mil ações até
domingo

O Banco Central (BC)
deu início nesta segundafeira à 7ª Semana Nacional de Educação Financeira
(Semana Enef). O evento
é transmitido pelo canal
do BC no Youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=UysALjsWIYc) e
terminará no domingo (29).
Com tema Resiliência financeira: como atravessar a
crise?, o BC realizar mais de
6,3 mil ações estão previstas
para acontecer até o último
dia. A agenda completa está
disponível no site semanaenef.gov.br.
O evento é uma iniciativa
do Fórum Brasileiro de Educação Financeira criado em
junho desse ano, em substituição ao Comitê Nacional
de Educação Financeira (Conef), para promover ações
sobre o tema no país, no
âmbito da Estratégia Nacional de Educação Financeira
(Enef). A Enef,foi instituída
em 2010 visando a educação
financeira e previdenciária
dos brasileiros. Em junho,
ela foi reformulada com a
incorporação da educação
securitária e fiscal e criação
do fórum.
“Mais do que nunca é

importante falar do planejamento, da poupança e do
uso consciente de seus recursos financeiros”, disse o
presidente do BC, Roberto
Campos Neto, durante a cerimônia virtual de abertura
da semana. Ele comentou
que o acesso a conteúdo sobre educação financeira gera
um aprendizado contínuo e
é especialmente importante nesse momento em que
as famílias ainda sofrem os
efeitos da pandemia de Covid-19.
Para Campos Neto, a educação financeira é importante não apenas para a boa
organização das finanças
pessoais e a tomada de decisão bem informada por parte do cidadão, mas também
para a eficiência do Sistema
Financeiro Nacional, “que
se beneficia com o maior
nível de conhecimento e preparo de clientes e usuários,
abrindo portas para produtos
e serviços mais sofisticados, e com a diminuição da
inadimplência”.
“Esperamos que esta semana de discussões contribua com soluções para
nos auxiliar a superar este
momento de crise”, disse o
diretor de Relacionamento,
Cidadania e Supervisão de
Conduta do BC, Maurício
Moura, que também é o presidente do fórum.
Parcerias
O fórum é composto por
oito órgãos e entidades diretamente relacionados aos aspectos educacionais da Enef:

Banco Central, Comissão de
Valores Mobiliários (CVM),
Superintendência Nacional
de Previdência Complementar (Previc), Superintendência de Seguros Privados
(Susep), Ministério da Educação, Secretaria Nacional
do Consumidor do (Senacon) do Ministério da Justiça
e Segurança Pública e secretarias do Tesouro Nacional e
de Previdência do Ministério
da Economia.
Agenda BC#
O presidente do BC também destacou que a educação
financeira é uma das dimensões da Agenda BC#. “Essa
dimensão tem como objetivo
promover a conscientização
do cidadão para que todos
participem do mercado e cultivem o hábito de poupar, esforço para o qual o BC ainda
conta com a parceria de agentes de mercado e governamentais, cooperativas e agentes de
microcrédito”, disse Campos
Neto.
Entre as entregas realizadas
pelo programa estão o Projeto Aprender Valor, que tem
como objetivo levar educação
financeira às escolas públicas de ensino fundamental, de
modo transversal e de acordo
com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC). O projeto
encontra-se em sua etapa piloto no Ceará, Distrito Federal,
Mato Grosso do Sul, em Minas
Gerais, no Pará e Paraná. A partir de 2021, ele será expandido
para os demais estados, com
potencial para chegar a cerca de
21 milhões de estudantes.

Segundo Campos Neto,
há também diversas ações
de fomento de educação financeira junto ao Sistema
Financeiro Nacional. Por
exemplo, em novembro de
2019, o Banco Central assinou um Acordo de Cooperação Técnica com a Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) para o desenvolvimento de projeto como
uma plataforma de educação
financeira que possibilitará
aos brasileiros realizar um
diagnóstico de sua saúde financeira e fornecerá trilhas
de aprendizagem personalizadas.
Ele informou que a plataforma permitirá a criação
de um programa de recompensas, uma espécie de programa de milhagens, como é
feito pelas companhias aéreas, por parte das instituições
financeiras
participantes.
Essas recompensas serão
desenhadas por cada banco.
O piloto da plataforma está
previsto para ser entregue
até janeiro de 2021 e a plataforma completa, homologada e disponibilizada para
toda a população brasileira,
até outubro de 2021.
Em dezembro de 2019
também foi realizado o 1º
Mutirão de Renegociação
de Dívidas e Orientação Financeira. O evento contou
com a participação de nove
grandes bancos e, de acordo com a Febraban foram
realizadas 820 mil negociações, com volume total
de R$ 4,5 bilhões e 506 mil
acessos aos vídeos de educação financeira.

Mercado financeiro de nuvem da China cresce no primeiro semestre
O mercado financeiro de
nuvem da China manteve
um crescimento sólido no
primeiro semestre do ano,
apesar do impacto da Covid-19, mostraram os dados
de um relatório industrial. A
escala do setor atingiu US$
1,91 bilhão nos primeiros

seis meses de 2020, um aumento de 37,5% em relação
ao ano anterior, de acordo
com a empresa global de
inteligência de mercado International Data Corporation
(IDC).
Em detalhamento, o
mercado de soluções em

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

BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Acionistas, convidados a comparecerem dia 27.11.2020, em
nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º andar, as 10:00 horas,
em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aumento do
Capital Social, com alteração do artigo correspondente no Estatuto Social.
2) outros assuntos de interesse da sociedade. RJ, 18.11.2020. a Diretoria.

nuvem cresceu 42,1% em
termos anuais, para US$
570 milhões no período, e
o mercado de infraestrutura em nuvem expandiu-se
35,6%, para US$ 1,34 bilhão, mostraram os dados
da IDC.
No contexto do aumento

das finanças sem contato,
as instituições financeiras
aceleraram a construção
de sistemas de negócios
online, injetando continuamente impulso no mercado
financeiro de nuvem, disse
Eric Wei, gerente de pesquisa da IDC China.

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

CONJUNTO RESIDENCIAL KECIL BANDEIRANTES
CNPJ n° 05.933.057/0001-67
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONJUNTO RESIDENCIAL KECIL BANDEIRANTES, devidamente inscrito no CNPJ sob o n° 05.933.057/0001-67, sito a Estrada Marechal
Miguel Salazar Mendes de Moraes, n°291 — Jacarepaguá — Rio de
Janeiro — RJ CEP 22.770-330, devidamente representado neste ato por
seu Síndico Geral, o Sr. Ricardo Loetscher de Almeida, no uso de suas
atribuições, convocar os condomínos, em dia corn suas obrigações
condominiais, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada em 10/12/2020, na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, n°291, Jacarepaguá Rio de Janeiro (sede do condomínio), sendo que as 19:00 horas em 1a convocação com a presença de
pelo menos metade dos votos totais, em 2a convocação as 19:30 horas,
com a presenca de qualquer número presentes, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: 1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONDOMÍNIO
CENTRAL (Novembro de 19 a Novembro 20) 2. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2021 3. ELEIÇÃO DE SÍNDICO (2021) 4. ESCLARECIMENTOS
SOBRE A INADIMPLÊNCIA COLETIVA DOS BLOCOS H, K e E 5. ASSUNTOS GERAIS. Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020.
Rieardo Loetscher de Almeida SiNDICO GERAL

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de EXECUÇÃO, movida por
POMPEU COSTA LIMA PINHEIRO MAIA em face de ESPÓLIO
DE ISAAC LANIADO, processo nº 0119247-41.1998.8.19.0001
(1998.001.117902-7), na forma abaixo:
O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a ESPÓLIO DE ISAAC LANIADO
através de sua inventariante GRACE LANIADO DE BARROS
AMOROSO, que em 02/12/20, às 14:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitantes no dia 04/12/20, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único
do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI de São Paulo - SP,
matrícula nº 5.006, Rua Pará nº 269 apto 81 – Edifício Place de
L’Etoile – Consolação - SP, avaliado as fls. 535 em 29/01/20, por
R$ 2.200.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no
Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos:
à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%,
ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para
conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra estará
afixado no local de costume e na sede do juízo e nos autos,
ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência
contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta
cidade, em 28/10/20. Eu, Cristina Mourão Heredia, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ROSSIDÉLIO LOPES
DA FONTE, Juiz de Direito.

n Monitor Mercantil

Inflação pode chegar a 3,45%,
espera mercado financeiro
Previsão para
2022 e 2023
sem alteração:
3,50% e 3,25%,
respectivamente
O mercado financeiro prevê queda menor da economia e aumenta a estimativa
de inflação para este ano. A
previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu
de 3,25% para 3,45%, de
acordo com o boletim Focus,
publicação divulgada todas
as semanas pelo Banco Central (BC), com a projeção
para os principais indicadores econômicos.
Essa foi a 15ª elevação
seguida na estimativa. Para
2021, a projeção de inflação
passou de 3,22% para 3,40%,
na quinta elevação seguida.
A previsão para 2022 e 2023
não teve alteração: 3,50% e
3,25%, respectivamente.
Abaixo da meta
A projeção para 2020 está
abaixo do centro da meta de
inflação que deve ser perseguida pelo BC. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, tem centro de
4% em 2020, com intervalo
de tolerância de 1,5 ponto

percentual para cima ou para
baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,5% e o superior,
5,5%. Para 2021, a meta é
3,75%, para 2022, 3,50%, e
para 2023, 3,25%, com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo,
em cada ano.
A expectativa das instituições financeiras é que a
Selic encerre 2020 em 2%
ao ano. A última reunião
de 2020 do Comitê de Política Monetária (Copom),
responsável por definir a
Selic, está marcada para
dezembro.
Para o fim de 2021, a expectativa é que a taxa básica
chegue a 3% ao ano. A previsão da semana passada era
2,75% ao ano. Para o fim de
2022, a previsão é 4,5% ao
ano e para o fim de 2023, 6%
ao ano.
A previsão do mercado
financeiro para a queda da
economia brasileira este ano
foi ajustada de 4,66% para
4,55%. Para o próximo ano,
a expectativa de crescimento
passou de 3,31% para 3,40%.
Em 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a
projetar expansão de 2,50%
do PIB (Produto Interno
Bruto, soma de todas as riquezas do país). Segundo
a agência Brasil, a previsão para a cotação do dólar
passou de R$ 5,41 para R$
5,38, neste ano, e foi mantida em R$ 5,20 em 2021.

PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 / NIRE 33.30028214-9
Ata de AGE. 1. Data, hora e local: No dia 15/10/2020, às 13h:00, na sede da
PB Brasil Entretenimento S/A (“Cia.”), localizada na Av. das Américas, 1.650, Bl.
4, ljs 113, 114 e 115, Barra da Tijuca, CEP 22.640-101, RJ/RJ. 2. Convocação e
Presença: Presentes Acionistas representantes da totalidade do Capital Social
da Cia., conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presença
de Acionistas, sendo dispensada a convocação na forma do § 4º do art.124 da
lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr. Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da Costa. Secretário: Sr. Mauricio Gonzalez Pinto. 4. Deliberações: Por
unanimidade de votos e sem ressalvas, os Acionistas deliberaram: (i) aprovar
a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme autoriza o § 1º do Art.
130 da Lei nº 6.404/76; e (ii) aprovar a distribuição antecipada de dividendos
no valor de R$2.900.000,00, referentes à parte do lucro apurado no período de
01/07/2020 a 30/09/2020, de acordo com balanço levantado em 30/09/2020,
os quais serão disponibilizados aos Acionistas a partir desta data, na proporção de suas respectivas participações societárias detidas na Cia., conforme
abaixo: Acionistas / % / R$. Globo Comunicação e Participações S.A. / 60,0 %
/ 1.740.000,00; Claxson Media, LLC / 40,0 % / 1.160.000,00. Total a ser distribuído / 100,0 % / 2.900.000,00. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi a presente ata lavrada, que depois de lida, foi aprovada e assinada pelos
membros da mesa e pela totalidade dos Acionistas da Cia. presentes a esta
Assembleia. RJ,15/10/2020. Mesa: Presidente: Manuel Luis Roquete Campelo
Belmar da Costa; Secretário: Maurício Gonzalez Pinto. Acionistas Presentes:
Globo Comunicação e Participações S.A. e Claxson Media, LLC. Confere com
o original lavrado em livro próprio. Manuel Luis Roquete Campelo Belmar da
Costa - Presidente; Maurício Gonzalez Pinto - Secretário. Jucerja reg. sob o
nº 3967175 em 12/11/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
GP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FCVS 2 - CNPJ nº
07.742.454/0001-87. Edital de Convocação. Ficam os senhores Quotistas
do GP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FCVS 2 (“FUNDO”)
convocados para se reunirem em Assembleia Geral de Cotistas, a realizar-se
em primeira convocação no dia 04 de dezembro de 2020, às 11:00 horas,
na sede social do Administrador do Fundo, na Avenida das Américas nº 3434,
Bloco 7, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar sobre:
(i) aprovar a emissão de cotas de classe específica para Chamada de Capital
a fim de cobrir os encargos e despesas do Fundo; (ii) autorizar o Administrador
a adotar todas as medidas necessárias no sentido de refletir os interesses
dos Cotistas, conforme o que for deliberado. Não havendo quórum para a
realização da Assembleia Geral de Quotistas, em primeira convocação, esta
será realizada no 11 de dezembro de 2020, no mesmo horário e local,
valendo este Edital também como segunda convocação. Rio de Janeiro, 24
de novembro de 2020. Oliveira Trust DTVM S.A. - Administrador.
Eco Multi Commodities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Financeiros Agropecuários - CNPJ: 09.009.924/0001-23 - Errata - Edital de
Convocação - Ficam os senhores quotistas do Eco Multi Commodities Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Agropecuários
(“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral, a realizar-se
em primeira convocação no dia 30 de novembro de 2020, às 16:00 horas - e
não no dia 30 de dezembro de 2020, como constou na primeira publicação ou na ausência de quórum para instalação, em segunda convocação no dia
07 de dezembro de 2020, às 16:00 horas, na sede social da Administradora
do Fundo, na Av. das Américas nº 3.434, Bloco 07, Sala 201, Barra da
Tijuca, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre:
(i) aprovar a postergação do prazo de vencimento do Fundo; (ii) aprovar a
cessão da totalidade do crédito e seus acessórios vinculados ao instrumento
de transação judicial, celebrado nos autos do processo executivo de
nº 0133678-25.2011.8.26.0100, em trâmite perante a 12ª Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP, proposta contra a Data - Destilaria
Americana S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 75.625.608/0001-00 e seus
coobrigados e garantidores solidários; e (iii) autorizar o Administrador, para
que em nome do Fundo adote todas as medidas necessárias de modo a refletir
o interesse dos quotistas, conforme o que for deliberado. Esta Administradora,
informa que todas as informações e elementos materiais necessários para
a análise pelos Quotistas da matéria constante da ordem do dia, estão
disponíveis na sede da Administradora, bem como serão enviadas através
de correio eletrônico endereçado para cada Quotista. Rio de Janeiro, 24 de
novembro de 2020. Oliveira Trust DTVM S.A. - Administradora do Fundo.

