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País tem recorde de 13,5 milhões
de desempregados em setembro

Tesouro
Nacional
ataca bancos
públicos
José Cruz/ABr

População coloca a
vida em risco e sai
para buscar trabalho

A edição mensal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) estimou que a população
desocupada, que era de 10,1 milhões no começo da pesquisa, em
maio, passou para 13,5 milhões
em setembro, um recorde da série
histórica. O aumento foi de 4,3%
no mês e de 33,1% desde maio. Os
dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
“Há um aumento da população
desocupada ao longo de todos esses meses. Esse crescimento se dá
em função tanto das pessoas que
perderam suas ocupações até o
mês de julho quanto das pessoas
que começam a sair do distanciamento social e voltam a pressionar o mercado de trabalho”, disse a
coordenadora da pesquisa, Maria
Lúcia Vieira. A pesquisa estimou a
população ocupada do país em 82,9

milhões de pessoas em setembro,
aumento de 1% frente ao mês anterior e retração de 1,7% em relação
a maio.
“A população ocupada era de
84,4 milhões em maio e caiu até
o mês de julho, quando volta a ter
variações positivas, chegando ao

contingente de 82,9 milhões em
setembro. Ainda está abaixo do
número que tínhamos em maio,
mas já mostrando uma leve recuperação nos meses de agosto e setembro”, afirmou a pesquisadora.
A força de trabalho, soma da população ocupada e da desocupada,

passou de 94,5 milhões, em maio,
para 96,4 milhões em setembro. O
número de pessoas fora da força
de trabalho caiu 1,5% em relação
a agosto, chegando a 74,1 milhões.
Já a taxa de desemprego passou
de 13,6%, em agosto, para 14%, a
maior da série histórica da pesquisa.

Rejeição a trigo transgênico
é cada vez mais ampla

Resgates superam investimentos
no Tesouro Direto pelo 3º mês

É cada vez maior a resistência
contra o trigo transgênico em processo de avaliação na Comissão
Técnica Nacional de Biosseegurança
(CTNBio), vinculada ao Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovações
(MCTI). Além dos consumidores,
historicamente contrários a produtos
que contêm organismos geneticamente modificados (OGM), a cadeia
do trigo no Brasil se levanta de maneira contrária à aprovação, desde o
setor de moagem do cereal até os fabricantes de massas, pães, biscoitos e
demais derivados.
“Nesses 20 anos que acompanho
transgênicos, nunca tinha visto um
rechaço tão forte por vários setores
da indústria, sobretudo a de alimentos”, disse o agrônomo Gabriel Fernandes, que é doutor em História
das Ciências e das Técnicas.
De acordo com o pesquisador,
que acompanhou audiência pública
na comissão realizada por videoconferência nesta última quinta-feira pela CTNBio, representantes
da Associação Brasileira da Indús-

tria de Panificação e Confeitaria
(Abip), Associação Brasileira das
Indústrias de Biscoitos, Massas
Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) e Associação
Brasileira da Indústria do Trigo
(Abitrigo) foram enfáticos contra a
aprovação do trigo geneticamente
modificado.
Um dos fabricantes do glufosinato é a Bayer, com sede na Alemanha,
onde o produto não pode ser usado,
já que a União Europeia (UE) não
aprovou o herbicida. O glufosinato
de amônio não tem aprovação na
União Europeia devido à toxicidade.
Isso porque se for Ingerido, inalado
ou posto em contato com a pele, causa intoxicações e prejudica diversos
órgãos. Além disso, pode afetar o
sistema nervoso central e reprodutivo, comprometendo a fertilidade. A
sustentabilidade do que se consome
está mudando e a adaptação do setor agropecuário brasileiro às novas
exigências é fundamental. Página 3

Pelo terceiro mês consecutivo,
em setembro, os resgates do Tesouro Direto superaram as retiradas.
Segundo dados divulgados nesta
sexta-feira pela Secretaria do Tesouro Nacional, foram realizadas
403.225 operações de investimentos em títulos, envolvendo R$ 1,86
bilhão, contra R$ 2,02 bilhões em
resgates, resultando numa retirada
líquida de R$ 168,48 milhões.

As aplicações de até R$ 1 mil
representaram 67,42% das operações de investimento no mês. O
valor médio por operação foi de R$
4.602,00. Segundo o Tesouro Nacional, os títulos mais demandados
pelos investidores foram os indexados à taxa Selic (Tesouro Selic),
que somaram R$ 740,66 milhões,
representando 39,91% das vendas.
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O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15)
teve alta de 0,94% em outubro,
0,49 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada em setembro
(0,45%) e maior resultado para um
mês de outubro desde 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso,
quando o IPCA-15 foi de 1,34%.
No ano, o IPCA-15 acumula alta de
2,31% e, nos últimos 12 meses, a
variação acumulada foi de 3,52%,
acima dos 2,65% registrados nos
12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2019, a taxa foi
de 0,09%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Dos nove grupos de produtos e
serviços pesquisados, oito tiveram
alta em setembro. A maior variação
(2,24%) e o maior impacto (0,45
p.p.) vieram do grupo Alimentação
e bebidas, que acelerou em relação
ao resultado de setembro (1,48%).
A maior contribuição nesse grupo
(0,13 p.p.) veio das carnes (4,83%),
cujos preços subiram pelo quinto mês consecutivo. Destacam-se
também as altas do óleo de soja
(22,34%), do arroz (18,48%), do
tomate (14,25%) e do leite longa
vida (4,26%).

Decisão do Tribunal Contencioso
Eleitoral (TCE), do Equador, proferida no último dia 18 de outubro, impede a impugnação do partido Agora, do ex-presidente Rafael Correa.
Caso se concretizasse o impedimento seriam eliminados os registros
do binômio na disputa presidencial
Andrés Arauz-Carlos Rabascall. As
eleições gerais estão marcadas para
7 de fevereiro de 2021.
“Nem a chuva, nem as armadilhas, nem as perseguições detêm
o povo”, comemorou o ex-vice-chanceler, apoiador e candidato a
deputado da Assembleia Nacional
nas próximas eleições gerais no
Equador, Kintto Lucas. “O caminho está traçado: caminhamos para
a vitória da chapa de La Esperanza.
Caminhamos unidos, para recuperar o futuro”, declarou.
Sobre o caminho que a Unes percorreu no contexto do processo eleitoral, Lucas alertou que a aceitação
da chapa de la Esperanza quase se
transformou em uma via crucis. “A
realidade nos mostra que praticamente desde a perseguição a Rafael
Correa, não se tentou apenas tirar
do jogo aquele que eles sabiam que
venceria as eleições pelo apoio popular que tem, mas tudo que poderia
fazer parte de seu legado”, disse.

Para resolver a questão
da dívida pública, o governo pretende retirar recursos
da Caixa Econômica Federal
e das outras estatais financeiras (o Banco do Brasil e
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES) responsáveis,
principalmente durante a
pandemia, pelo socorro ao
setor produtivo e aos mais de
100 milhões de brasileiros que
estão sobrevivendo graças ao
auxílio emergencial e a outros
benefícios sociais pagos pela
Caixa.
A intenção do Executivo é negociar com os bancos
públicos a devolução antecipada de recursos do Tesouro
Nacional utilizados para o
financiamento da produção e
de ações em áreas estratégicas
para o país, como infraestrutura, saneamento e habitação
popular. No caso da Caixa
Econômica, o governo negocia, com a direção do banco,
novas devoluções dos chamados Instrumentos Híbridos de
Capital e Dívida (IHCD).
Os recursos são usados
para o fortalecimento da estatal, dando condições para
que a Caixa possa assistir à
população com crédito mais
acessível e a longo prazo. Só
em 2019, a estatal devolveu ao
Tesouro R$ 10,35 bilhões, cerca de 25% do valor total dos
IHCDs, que somavam R$ 40
bilhões.
Para a Federação Nacional das Associações do Pessoal
da Caixa Econômica Federal
(Fenae), a medida representa
mais um golpe do governo
contra os bancos públicos e
ao papel social dessas instituições. Vai descapitalizá-las
e enfraquecê-las e não resolve o problema da dívida.
Só do BNDES, segundo informações veiculadas nesta
semana, o objetivo é retirar
R$ 100 bilhões para formar
o que técnicos do Executivo
chamam de “colchão da dívida”. Página 5

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,6260

Dólar Turismo

R$ 5,6030

Euro

R$ 6,6730
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

2,74% (agosto)
4,34% (setembro)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,8403

Ouro (gr)

R$ 340,45

Selic
Hot Money

2%
0,56% a.m.

2

Sábado, domingo e segunda-feira, 24, 25 e 26 de outubro de 2020 n Monitor Mercantil

Opinião

Estupidez ou má fé no
caso do BC independente

O último grande feito dos neoliberais:
dolarizar a segurança alimentar
Incontestavelmente, o Brasil é
hoje o principal fornecedor mundial
de alimentos. Dados do livro Geopolítica do alimento: o Brasil como
fonte estratégica de alimentos para
a humanidade, publicado em 2019
pela Embrapa, mostram que, nos
últimos anos, o país respondeu por
22,8% das exportações líquidas globais (isto é, o saldo das suas exportações subtraídas das importações)
de alimentos – ou seja, sozinho,
ofertou quase ¼ do excedente mundial.
Assim, segundo a FAO, em 2019
o Brasil superou os Estados Unidos
como o maior exportador mundial
de soja; em 2017 e 2018, rivalizou
com a Argentina e a Ucrânia pelo
posto de segundo maior exportador
de milho; se tornou o maior vendedor de óleos vegetais e o segundo maior de rações animais; foi de
longe o maior de açúcar, com quase metade do total mundial; e foi o
maior de carne bovina e de aves e o
quarto de suína.
Não por acaso, no contexto de um
país em danosa e acelerada desindustrialização, cresce a cada ano a
importância da agropecuária na produção de riquezas no Brasil, fenômeno envernizado ideologicamente pela propaganda de uma grande
emissora brasileira de televisão que
há muitos anos repete o mote de que
“o agro é pop, o agro é tudo”.
A princípio, esse desempenho
deveria indicar um país capaz de
ofertar alimentos básicos em quantidades e preços adequados para
a sua própria população. Todavia,
nos últimos tempos, vem ocorrendo justamente o contrário. Pesquisa
concluída recentemente pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade
de São Paulo apontou que o arroz,
possivelmente o artigo mais básico
na dieta brasileira, subiu em média
nada menos que 120% nos últimos
12 meses.
Por sua vez, o feijão preto encareceu quase 30% em 2020; e os ovos
e as carnes, 7,13 e 3,33% respectivamente. Nas últimas semanas, os
preços da soja também vêm subindo
fortemente, quebrando sucessivos recordes e provocando escassez de derivados como o farelo e o óleo. Como
explicar esses fatos, aparentemente
contraditórios, diante do enorme sucesso agroexportador brasileiro?
Comecemos pelo desmonte das
políticas nacionais de manutenção
de estoques estratégicos de gêneros
alimentícios básicos. Com efeito,
reportagem publicada pelo site UOL
em 19 de setembro com base nos dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, afirma que
os estoques públicos de alimentos
tiveram uma redução de 96% a 99%
na última década considerando seis
artigos básicos: arroz, feijão, milho,
trigo, café e soja.
Não por acaso, o arroz está entre
os que mais puxaram essa queda:
seus estoques caíram de 1,5 milhão
de toneladas em 2012 para apenas 20
a 30 mil desde 2017. Os estoques de
feijão, de 153 mil toneladas em 2010,
foram reduzidos a zero desde 2017;
os de trigo caíram de 1,25 milhão de
toneladas em 2014 para pouco menos
de 1.600 em 2020; os do café caíram
de 969 mil toneladas em 2013 para
apenas 31 (sim, trinta e uma) toneladas desde 2017. A soja foi eliminada

dos estoques públicos desde 2013, e o
milho, que chegou a ter quase 5,5 milhões de toneladas estocadas em 2010,
tinha 183 mil em agosto de 2020.
Com efeito, a Conab tem como política normal compor os seus estoques
quando os preços vigentes caem abaixo dos preços mínimos, suficientes ao
menos para cobrir os custos de produção. Porém, nesse momento, os preços do arroz, do feijão e da soja estão,
em média, duas vezes a duas vezes
e meia superiores aos mínimos. Portanto, para recompor os seus estoques
na atual conjuntura, a Conab gastaria
valores bastante acima da média e, se
o fizesse, os tornaria ainda mais escassos. Não obstante, é a própria elevação recente dos preços que se deve
em grande medida à dilapidação quase completa dos seus estoques, fato
que tolheu a capacidade do órgão para
regular o abastecimento e influir nos
preços.

Fim de estoques, crise
nas contas externas e
controle da logística
por 4 multinacionais
Em rigor, essa situação é um resultado da orientação neoliberal adotada
pelos últimos governos brasileiros,
principalmente a partir de Michel Temer e, com toda a convicção, com a
dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes.
Nessa visão, toda e qualquer “intervenção” dos governos no que os economistas costumam chamar de “mercado” é tida como indevida, devendo
ser combatida. Isso inclui até mesmo
negligenciar a óbvia necessidade de
manter estoques dos alimentos básicos por razões de segurança alimentar
e nacional, fazendo com que o abastecimento alimentar do país tenha
sido entregue ao encargo daquele dito
“mercado”, ou seja, ficando inteiramente à mercê de decisões e comandos por iniciativas privadas.
Outra causa desse fenômeno passa
pela entrega, também de acordo com
os princípios neoliberais, da logística
de transporte, armazenagem e distribuição dos produtos agrícolas básicos no Brasil a um pequeno grupo de
grandes corporações multinacionais
como as americanas Cargill e Bunge;
a holandesa Louis Dreyfus; e mais recentemente, a estatal chinesa Cofco China Food and Oil Corporation, que,
sozinha, controla atualmente aproximadamente metade da produção brasileira de grãos.
Possuindo livre trânsito para operar no nosso território, sem congêneres brasileiras representativas e diante
da virtual eliminação dos estoques
públicos, essas empresas passaram
a manipular e comercializar os estoques exclusivamente de acordo com
os seus interesses, não raro os exportando em detrimento do abastecimento interno. Assim, desarticulado pela
ação do neoliberalismo, o Brasil vê
os seus recursos alimentícios sendo
apropriados por agentes estrangeiros
organizados – incluindo, quem diria!,
os estatais – que dão a eles o destino
que lhes interessa à revelia dos nossos
interesses.
Por fim, não devemos esquecer um
último efeito do recente avanço neoliberal no Brasil: a intensa deterioração

nas nossas contas nacionais, com forte
desvalorização do real nos últimos 12
meses, nos quais a nossa moeda vem
ostentando a posição de uma das três
de pior desempenho no mundo em
relação ao dólar. Com isso, os produtores e distribuidores agropecuários
brasileiros, assim como os estrangeiros aqui instalados, dão preferência
à exportação dos seus produtos em
detrimento do abastecimento interno,
sendo remunerados em dólares e evitando a enfraquecida moeda nacional.
E quanto mais eles exportam, maior
a escassez interna desses produtos em
moeda nacional.
Com isso, criaram-se situações
absolutamente bizarras como a atual: o Brasil é hoje o maior produtor
e exportador de soja do mundo, mas
há poucos dias o governo anunciou a
eliminação de todos os impostos de
importação sobre a soja e seus derivados com vistas a aumentar a oferta
interna desses produtos. Só mesmo
o extremismo desses neoliberais e a
irresponsabilidade das suas políticas
patologicamente antinacionais e antipopulares para produzir escassez
interna de artigos no país líder e recordista mundial na sua produção e
exportação.
O resultado disso tudo é que, por
obra e graça desses neoliberais iluminados, os alimentos básicos da dieta
brasileira estão sendo progressivamente dolarizados. No país considerado
“celeiro do mundo” e “fonte estratégica de alimentos para a humanidade”,
a maior parte da população brasileira,
carente de recursos financeiros, vê sob
risco crescente o seu abastecimento
alimentar, pagando por ele preços internos que expressam preços externos
denominados em dólares, a moeda comandante do capitalismo internacional
contra a qual o real apresenta, desde a
sua instituição, tendência persistente à
desvalorização.
Ou seja, na maior potência agroexportadora do mundo, temos hoje o
nosso acesso aos alimentos básicos
subordinado às variações cambiais e
aos movimentos ocorridos em longínquos mercados financeiros de commodities agrícolas, expostos aos mais
variados fluxos de capitais desregulados e especulativos que fogem inteiramente ao nosso controle.
Portanto, as crenças dos neoliberais
“brasileiros” subordinaram a alimentação do povo brasileiro aos interesses privados mais distantes, longínquos, intangíveis da nossa realidade.
Trata-se de um fato de consequências
sociais potencialmente explosivas,
principalmente na medida em que boa
parte da população brasileira encontra-se nesse momento desempregada,
sem quaisquer perspectivas reais de
se empregar nos próximos tempos e
dependendo de um auxílio emergencial que, tudo indica, está nos seus últimos meses de vigência.
Em suma, até mesmo na questão
crucial da segurança alimentar, avança cada vez mais, pelas mãos dos neoliberais, a rendição do Brasil a todo
tipo de interesses privados, internos e
externos. É mais um indício claro de
um país que, tristemente, dá seguidas
demonstrações de que está optando
por deixar de se conceber, planejar e
organizar como um país.

q Daniel Kosinski

Doutor em Economia Política
Internacional, pesquisador da UFRJ e
membro do Instituto da Brasilidade.
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O senador Telmário Mota
(Pros-RR) relatou no Senado um projeto postulando
a independência absoluta
do Banco Central. É um escárnio. Trata-se da união da
incompetência com a estupidez. Esse senador, até onde
estou informado, dá provas,
em seu parecer, de não entender absolutamente nada de
política monetária, de política fiscal, de política econômica em termos gerais. Em
seu relatório, repete idiotices
transmitidas pelos arautos do
sistema bancário, que estão
plantados dentro do próprio
Congresso Nacional.
Deve-se dizer que não existe nenhuma grande economia
no mundo que dá independência absoluta ao Banco Central. A mais importante delas,
os Estados Unidos, tem um
banco central plenamente articulado com o Tesouro, o que
aparece sobretudo nos anos
de crise. Na última delas, em
2008, o Fed, banco central
norte-americano, atendeu todas as demandas do Tesouro
para irrigar a economia de dinheiro. Ou fazia isso, ou derrubava ainda mais a economia
mundial, já abalada por altíssimas taxas de desemprego.
Esses senadores ativistas
dos bancos talvez se mirem no
Banco Central Europeu. Este,
sim, é independente. Mas para
onde levou e continua levando a economia europeia? Esta
está mergulhada em recessão
e paralisia há anos – exceto o pequenino Portugal que
jogou para o alto as políticas
neoliberais e recuperou sua
economia. Também, como
ignorantes de economia que
são, pensam que a economia
alemã, no coração de um banco central independente a seu
serviço, seria bom exemplo de
ortodoxia monetária.
Chulos, ignorantes, estúpidos: o jogo alemão é um jogo
de superávit comercial e monetário, que dispensa liquidez
monetária fornecida pelo Banco Central. Como economia
superavitária no comércio exterior, a Alemanha não precisa de expansão monetária interna pela emissão de euro. O
excedente externo basta. Mas
perguntem como vão as outras
economias europeias que não
têm grande superávit comercial? A própria França está se
arrastando. De fato, essas economias se tornaram amarradas
indelevelmente ao euro recessivo, aparentemente sem saída
por razões políticas.
Temos o pior Banco Central do mundo, completamente
descolado de um banco central
comprometido com a nação.
Nos Estados Unidos, entre as
metas do Fed, a principal é
promover o emprego máximo
(os liberais mudaram o nome
original de pleno emprego,
mas não ousaram em tirar a
meta do emprego máximo).
Pergunte aos senadores comprometidos com o projeto de
BC independente se estão in-
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teressados em emprego? Perguntem a eles sobre desenvolvimento? Na essência, os
que estão no jogo bancário são
farsantes.

Sociedade
precisa de uma
cruzada contra
a corrupção
especificamente
para os bancos
Mas não é apenas isso. O
Senado vai votar um infame
projeto pelo qual o governo vai remunerar as reservas
bancárias dos bancos. É uma
forma de doar dinheiro ao
sistema bancário, conforme
tem demonstrado Maria Lúcia Fatorelli, uma guerreira
dos ataques ao sistema. Pela
novidade introduzida no projeto, o banco não precisa mais
de lastrear suas reservas livres
em títulos públicos – gerando
liquidez para o governo – mas
faz isso diretamente no Banco
Central, sem garantias, e sem
financiar nada.
É isso que nossos senadores – espero que nem todos
– estão preparando para a
economia e para a nação. É
um assalto direto ao dinheiro
público. Em tempo de pandemia, quando o governo corta
de 600 reais para 300 reais os
benefícios para os mais pobres, é um acinte que, além
da covardia em relação aos
que estão na base da pirâmide
social, se parta para uma política econômica tão ineficaz
quanto a nossa, na medida
em que esses últimos deixarão de comprar. Nesse ponto,
temos a união da crueldade
com a ineficácia.
Não consigo acreditar que
haja boa fé nessas ações no
Congresso. Ao contrário,
como dizia Ulysses, jabuti
não sobe em árvore; se está
lá, é porque alguém pôs. O
que está sendo construído na
política monetária brasileira é
um imenso jabuti. Para tirá-lo
da árvore é preciso a mobilização da sociedade, uma cruzada
contra a corrupção especificamente para os bancos. Pessoalmente, eu que sempre fui
um moderado no caso do sistema bancário, tomei um lado:
vou trabalhar doravante para
a completa estatização dele e
para o total expurgo dos tecnocratas suspeitos de traição que
estão aboletados na diretoria
do BC com pretensões à eternidade.

q J. Carlos de Assis

Economista e jornalista.
Aspectos do artigo acima podem
ser aprofundados no livro O
mito sem máscara, de J. Carlos
de Assis. (livrariaanita.com.br/
produto/452285/o-mito-semmascara-pandemia-recessao-esaidas-para-mudar-o-brasil)
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Preservação do meio
ambiente tem valor agregado
Teto dos gastos
derrubou investimentos
A emenda constitucional 95/2016, vulgo teto dos gastos, não mitigou as despesas correntes, mas reduziu o volume de recursos que o Estado destina para investimentos.
Em 2019, os gastos tributários foram 443% maiores que
os gastos da União com investimentos, falando apenas da
esfera federal.
“Sem o dinamismo da atividade econômica, o que se
ganha ao aumentar tributos, ou o que se deixa de ‘perder’
quando diminuem despesas, é insuficiente para criar uma
solução mais duradoura para o problema fiscal brasileiro”,
afirma a equipe de economistas da Análise Econômica
Consultoria.
O resultado é uma economia capenga, que já vinha
tropeçando antes da pandemia, em que já havia uma
tendência de aumento da dívida. Com a crise ampliada
pelas restrições para combater a Covid-19, a previsão de
um superávit primário pulou de a partir de 2026 para a
próxima década.
“Os rombos fiscais deixados por cada nova crise exigirão mais e mais cortes de despesas por parte do Estado,
gerando um ciclo vicioso com alto potencial de aumento
da desigualdade social, empobrecimento da nossa estrutura produtiva e impotência do Estado brasileiro”, aponta
a consultoria.

Carece investigar
Longe de querer defender bandido – quem rouba saúde
deveria ser colocado na cadeia, com a chave jogada fora
– mas os paladinos da moralidade deveriam ter bastante
atenção na hora de apontar desvios em plena pandemia,
quando os preços de medicamentos e equipamentos foram
à estratosfera.
Uma caixa de máscaras com 150 unidades, que antes
era comprada por R$ 5,20, chegou a ser vendida por R$
80, mostram os hospitais privados. Um diretor de hospital
público contou que um fornecedor só conseguiria um remédio que custava R$ 10 por 10 vezes o valor do contrato.
E, se faltassem medicamentos ou respiradores, a mídia
estava pronta para culpar a falta de ação dos governos (no
caso do Governo Bolsonaro, com razão).
Talvez sobrasse alguma força-tarefa para investigar os
aumentos abusivos, praticados em nome da “lei da oferta
e da procura”, mas que seria mais bem descrita por “lei do
infarte e da usura”.

Tapetão
A defesa de Flávio Bolsonaro parece ter desistido de
inocentar o senador no caso Queiroz diante de tantas provas. Só isso pode explicar a mudança de tática para “melar” as investigações, recorrendo ao pai presidente para
utilizar o aparato de Estado em busca de algo que comprove uma vaga denúncia. Receita, Abin e Serpro nada
descobriram. Mas não se descarta que os comandantes dos
órgãos sejam trocados em nome da blindagem do filho 01.

Empate
A informação vem escondida no último parágrafo de
uma looonga matéria sobre intenção de voto em SP. A
pesquisa Datafolha espontânea (que não força o eleitor a
escolher um nome apresentado pelo pesquisador) mostra
empate técnico entre Covas (13%), Russomanno (11%) e
Boulos (11%).

Rápidas
A presidente da Anup, Elizabeth Guedes, irmã do ministro da Economia, e o jornalista Antônio Gois vão debater
o impacto da pandemia na educação em live nesta terçafeira (27), às 16h30, com transmissão pelos canais da Euro
Comunicação no Facebook e no YouTube *** O IAB discutirá, nesta segunda-feira, às 17h, os desafios da democracia brasileira nos 35 anos da redemocratização. O IV
Colóquio da Comissão de Direito Constitucional poderá
ser assistido no canal TVIAB no YouTube *** De 9 a 13
de novembro a ABF Rio realiza a Semana Virtual Jurídica
e de Gestão Empresarial com a palestra magna do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz
Fux, entre outros, no YouTube: bit.ly/2PwpBB2 *** Neste
sábado, às 14h, a editora Colli Books promove encontro
virtual com especialistas da saúde para falar sobre o câncer
de mama, mediado pela escritora Isa Colli *** A presidente
do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, participará da
contribuição da Fecap para a Semana Global de Empreendedorismo, edição especial do projeto Conexões Empresariais. O evento online, de 9 a 14/11, sempre de 17h30 às 19h,
terá palestras sobre “Empreendedorismo com Diversidade
e Colaboração”. Inscrições gratuitas em marketing.fecap.
br/conexoes-empresariais-na-semana-global-de-empreendedorismo *** A Unesco faz o webinário “Desinfodemia –
combater a Desinformação em tempos de Pandemia”, com
participação do dr. Drauzio Varella, nesta segunda, 15h, em
facebook.com/UNESCOBrasil

A percepção global sobre
a sustentabilidade do que se
consome está mudando e a
adaptação do setor agropecuário brasileiro às novas
exigências é fundamental.
A afirmação esteve presente nas falas dos especialistas do primeiro painel
desta quinta-feira (22) sobre
Clima e Sustentabilidade
no Campo, no quarto dia
da Semana BNDES Verde.
Fernando Schwanke, secretário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), destacou
que o Brasil tem 20% da
biodiversidade mundial e o
mundo mostra uma tendência crescente em relação à
origem e à forma de produção de alimentos. “Nosso
desafio é demonstrar que
a agropecuária brasileira
está respondendo de forma
contundente e convincente
a essa demanda e estamos
desenvolvendo programas
como, por exemplo, o da
Agricultura de Baixo Carbono, a Carne Carbono
Neutro e o programa Bio
Economia Brasil”, afirmou.
Segundo ele, no ministério,

a visão é de que não existe
agricultura, se ela não for
sustentável. “De toda a agricultura brasileira, apenas
2% vem da Região Amazônica e estamos caminhando
para que ela seja cada vez
mais responsável e sustentável.”
O rastreamento ambiental e o desmatamento para a
venda ilegal de madeira foram o tema central da fala de
Alexandre Saraiva, superintendente da Polícia Federal
do Amazonas. Segundo ele, a
maioria da madeira negociada tem origem em manejos
ilegais. “É preciso organizar
o setor e lidar com a questão
fundiária na Amazônia, investir em novas tecnologias
que permitam definir a origem daquela madeira e que
o inventário florestal, que é
onde começa o manejo, seja
feito com responsabilidade.”
Alexandre ressaltou que
as madeiras da Amazônia,
que levam de 400 a 1400
anos para se renovarem, são
vendidas a preços bem mais
baixos do que os de outras
de origem menos nobres
devido à extração ilegal.

Contas externas têm saldo
de US$ 22,32 bilhões
As contas externas registraram saldo positivo pelo
sexto mês seguido em setembro, ao somarem US$ 2,32
bilhões, informou nesta última sexta-feira o Banco Central. Foi o primeiro resultado
positivo para setembro desde
2007 (US$ 482 milhões) e o
maior para o mês na série
histórica iniciada em 1995.
No ano passado, no mesmo
mês, houve déficit de US$
2,72 bilhões em transações
correntes (contas externas),
que são as compras e vendas
de mercadorias e serviços e
transferências de renda do
Brasil com outros países.
“Seguindo a tendência
dos meses anteriores, essa
reversão decorreu do aumento de US$ 2,1 bilhões no
superávit da balança comercial de bens, e das reduções
de US$ 2,1 bilhões e de US$
885 milhões nos déficits em
renda primária e serviços,
respectivamente” diz o BC,
em relatório. De janeiro a
setembro, foi registrado déficit em transações correntes
de US$ 6,476 bilhões, contra

US$ 36,748 bilhões em igual
período de 2019.
Segundo o chefe do Departamento de Estatísticas
do BC, Fernando Rocha,
essa redução do déficit no
acumulado do ano e os resultados positivos mensais
são explicados pela retração
da demanda por bens e serviços do exterior, devido à
crise gerada pela pandemia.
“A menor demanda por bens
e serviços importados diminui o déficit em transações
correntes.”
Em 12 meses encerrados
em setembro, houve déficit
em transações correntes de
US$ 20,7 bilhões (1,37% do
PIB), ante saldo negativo de
US$ 25,7 bilhões (1,66% do
PIB) no período equivalente terminado em agosto. As
exportações de bens totalizaram US$ 18,485 bilhões
em setembro, com recuo de
9,1% em relação a igual mês
de 2019. As importações somaram US$ 13,130 bilhões,
queda de 23,3% na comparação com setembro do ano
passado.

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:

Isso torna inviável a atividade de produtores legais
de madeira, acrescentou.
Schwanke, do Mapa, destacou que a demanda por
alimentos orgânicos tem
crescido em todo mundo
nos últimos anos: “O mercado norte-americano, que
é o maior consumidor desse
tipo de alimentos, já é responsável por quase U$ 40
bilhões por ano. O Brasil é o
quarto maior mercado mundial de produtos de higiene
e cuidados pessoais orgânicos, com U$ 30 bilhões
comercializados em 2018.”
Serviços ambientais
A segunda mesa do dia,
mediada pelo superintendente da Área de Gestão
Pública e Socioambiental do
BNDES, Julio Leite, tratou
de Pagamentos por Serviços
Ambientais (PSA) e o Mercado de Carbono.
Para ele, esses mecanismos de compensação financeira pela manutenção dos
recursos naturais podem
ser usados para direcionar
mais financiamentos para

quem efetivamente preserva
a floresta, na ponta. O tema
central foi as iniciativas que
viabilizam a remuneração da
manutenção da vegetação
nativa e da biodiversidade.
Certificações
Para Fabio Olmos, Diretor da Permian Global, o
mercado busca certificações
com componentes sociais e
ambientais, além da aquisição de créditos de carbono,
o que gera um ciclo virtuoso
na floresta. “O produto mais
valioso para o mercado é,
justamente, aquele que desenvolve atividades em benefício das comunidades locais.”
Abel Marcarini, da SouthPole, outra empresa que lida com
esses títulos em nível global,
destacou a importância das
florestas brasileiras. Ele lembrou que 30% da chuva que
cai em São Paulo depende da
Floresta Amazônica. “Assim
como a chuva que cai em áreas do agronegócio, por exemplo, que é tão importante para
a economia do país, e por isso
é tão importante mantermos a
floresta em pé.”

Latam: R$ 500 mil em danos
morais por demissões irregulares
O Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª região
(TRF-15) condenou a Latam a pagar uma indenização de R$ 500 mil por
danos morais coletivos por
ter demitido em massa 44
trabalhadores no ano de
2015. A ação foi impetrada
pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT), que perdeu na 2ª Vara do Trabalho
de Campinas e entrou com
recurso no TRF-15.
O procurador Marco Aurélio Estraiotto Alves, do
MPT de Campinas, no interior de São Paulo, investigou o caso que envolve
trabalhadores do setor de
carregamento e descarregamento de bagagem e carga
da Latam no Aeroporto Internacional de Viracopos,
localizado na cidade.
Uma das constatações
foi a de que as demissões
não envolveram nenhum

processo de negociação
com o sindicato da categoria, por isso foram consideradas abusivas.
O relator do processo, o
desembargador João Bastista Martins César afirmou
em seu despacho que a intermediação do sindicato é
imprescindível para a dispensa de em massa de trabalhadores.
O motivo das demissões, que ocorreram entre setembro e outubro de
2015, foi a substituição
da mão de obra direta por
terceirizados. Apenas três
trabalhadores da unidade, à
época, permaneceram empregados por ter estabilidade provisória. O valor da
multa deverá ser revertido
ao Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente (FMDCA) de
Campinas.

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:
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Coleta seletiva e catadores
Nos últimos anos, o volume de lixo produzido vem
crescendo em taxas superiores ao aumento da população.
Todas as cidades do planeta acumulam em média 1,3 bilhão de toneladas de resíduos sólidos por ano, o que representa 1,2 quilo de resíduos por pessoa, diariamente. Com
o rápido crescimento populacional, o Brasil pode chegar
a uma geração anual de 100 milhões de toneladas de resíduos sólidos até 2030, segundo dados do panorama da
Abrelpe de 2018/2019.
Segundo as conclusões deste panorama, “a coleta seletiva está distante de ser universalizada, os índices de reciclagem são bastante incipientes e pouco evoluem, e os
lixões estão presentes em todas as regiões, com impactos
diretos sobre o meio ambiente e as pessoas – estas, além
de serem afetadas por várias doenças, com custos bilionários para tratamentos de saúde, sofrem com o afastamento
do mercado de trabalho”.
São inúmeros os custos ambientais do lixo, dentre esses, a inutilização do solo, a contaminação da água e a
poluição do ar. As águas da superfície, como rios, lagos e
mares, também são contaminadas pelo descarte irregular.
Isso importa ainda na contaminação por parte dos lixões
das águas subterrâneas pela geração do chorume.
O ideal seria que a maior parte do lixo não fosse colocada em aterros sanitários, ou despejado nos oceanos, fator que eleva o custo ambiental e financeiro, inutilizando
o solo e o ecossistema marinho. Para isso, é necessário
que governos, empresas e a população tenham em conta
a importância da coleta seletiva e da valorização dos catadores.
O novo marco legal do saneamento básico, Lei 14.026
de 2020, representa um dos fatores que pode valorizar a
coleta seletiva também por meio da inclusão formal dos
catadores. Nos termos da Lei, teremos até 2033 para concluir o estabelecido na legislação de saneamento e coleta
de resíduos sólidos. Ainda temos 1.600 lixões no Brasil,
inobstante a lei de 2014, que determinou o fim dos lixões.
É necessário rediscutir o papel do setor privado, a efetivação do princípio do poluidor pagador, fazendo com que
os principais fabricantes, segundo o conceito da responsabilidade estendida, arquem com suas responsabilidades.
O Brasil possui uma baixa sustentabilidade econômica
no manejo de resíduos, mas o novo marco legal traz a
possibilidade de cobrança pelo manejo de resíduos sólidos com a imposição de os gestores implementarem as
alterações necessárias até 2021, sob pena de responsabilidade fiscal.
A inclusão formal dos catadores no mercado de trabalho, com acesso às condições mínimas de segurança e preservação da saúde, permitiria um manejo mais adequado
dos resíduos. Estes deveriam gerenciar os aspectos das
políticas reversas monitorando a devolução das embalagens.
Mas o que se observa atualmente é a passividade dos
governos estaduais esperando que os municípios resolvam a implementação da coleta seletiva. A inércia dos governos aumenta os problemas dos aterros sanitários, ocasionando a queima de resíduos que resultam na produção
de CO2 e que acabam por contribuir com o aquecimento
global.
Espera-se que o novo marco legal de saneamento implemente uma visão integrada dos entes estatais também
quanto a gestão dos resíduos sólidos. Para tanto, é preciso
considerar de um lado o implemento da coleta seletiva
e a valorização dos catadores, determinantes para acabar
com lixões a céu aberto e descarte inadequado de lixo nas
águas e no solo. De outro lado, a importância da educação
ambiental e da conscientização da população de que apenas com uma onda solidária e responsável poderá o Brasil alcançar quantitativa e qualitativamente uma urgente
melhora na coleta seletiva de lixo, a fim de promover o
desenvolvimento sustentável.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - Assembleia Geral Ordinária: Atendendo
determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente, convocar os Senhores
Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Central Park, que será realizada no próximo dia 05 de novembro de 2020 – quinta-feira, no supramencionado condomínio, às 20:00
horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou às 20:30 horas,
em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para
discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem
do Dia”: 1) Aprovação das contas relativas ao exercício findo (12/2019 a
09/2020); 2) Deliberação sobre o valor arrecadado com a recuperação
da inadimplência da unidade 1105; 3) Aprovação do orçamento para o
próximo exercício – 2020/2021; 4) Eleição de Síndico, definindo seu
pro-labore; 5) Eleição de Subsíndico; 6) Eleição de membros efetivos e
suplentes do Conselho Consultivo; e 7) Assuntos Gerais. Para votação
ou participação na assembleia, o condômino deverá estar quite com as cotas condominiais correspondentes às suas unidades no condomínio que se
vencerem até a data da assembleia (Artigo 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 (Parágrafo 2º, artigo 654, do novo código civil). Rio de Janeiro, 15 de outubro de
2020. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. Alfredo Lopes de
Souza Júnior - Diretor

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FIZZI CONTINI
CÓDIGO: 1546
RIO DE JANEIRO, 20 DE OUTUBRO DE 2020.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - AGO
Pelo presente edital de convocação, devidamente autorizado pela Síndica,
temos o grato prazer de convidá-lo para a Assembleia Geral Ordinária:
DATA: 27 de Outubro de 2020. HORÁRIO: Primeira convocação: 19:30 h
e segunda e última convocação: 20:00 h. Local: No Prédio. Assuntos: 1)
Prestação de Contas relativas ao período de junho/2019 a agosto/2020;
2) Previsão Orçamentária relativa ao exercício 2020 / 2021; 3) Eleição de
Síndico e Subsíndico; 4) Assuntos Gerais. Os condôminos poderão se fazer
representar por procuradores, devidamente credenciados por procurações,
que atendam a todas as formalidades legais. Recomendação de Protocolo
para Assembleias de forma presencial ou híbrida: Disponibilização de álcool
gel no ambiente da assembleia aos moradores, antes e após a realização
da assembleia o ambiente deverá ser limpo, se possível usar o termômetro
de temperatura corporal, arrumação das cadeiras deverá ter distanciamento
social de pelo menos 2 a 4 m, todos os condôminos com máscara.
Atenciosamente,
Alessandra Garcia
Assessora de Condomínio

Setembro registra alta de
preços de carros 0 km e usados
Ficou mais caro comprar
carro em setembro. Sejam
veículos novos, seminovos
ou usados, em média, todos
os anos modelo de 2010 a
2021 acompanhados pela
KBB Brasil tiveram alta nos
preços, segundo o Monitor
de Variação de Preços - Autos do último mês. A pesquisa levou em consideração
18.470 versões de veículos
de todas as marcas.
Em relação aos veículos
0 km, a alta nos preços pode
estar relacionada, mais uma
vez, à influência do câmbio,
considerando o desempenho negativo do real frente
ao dólar, segundo dados da
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Ainda
assim, o segmento continua
acumulando recuperação nas
vendas, com resultado positivo de 13,3% em setembro,
atingindo os 207,7 mil licenciamentos, de acordo com
a entidade. Esta conjuntura
trouxe um reajuste médio de
1,93% nos preços de carros
novos em setembro, acima
da média mensal de -0,27%
observada em 2019.
Dentro do grupo dos veículos 0 km, os carros com
ano modelo 2019 tiveram a
alta mais expressiva no perío-

do, de 2,51%, seguidos pelos
2020 (1,94%), 2021 (1,78%)
e 2018 (1,3%). Isso mostra
que, além da questão cambial,
permanece em vigor no mercado uma tendência de valorização dos veículos 0 km parados em estoque, conforme a
KBB Brasil já havia apontado
na edição de julho deste ano
do Monitor de Variação de
Preços.
Em média, entre os carros
seminovos, até 2017, a subida nos preços foi de 1,28%,
enquanto os usados (de 2016
a 2010) aumentaram em

1,13%. A referência média
mensal de 2019 destas categorias é de -0,79% e -0,75%,
respectivamente. Segundo a
Federação Nacional das Associações de Revendedores
de Veículos Automotores
(Fenauto), o segmento dos
carros usados está em ritmo
de expansão, uma vez que os
resultados de setembro até
superam o patamar do ano
passado em número de transações. Só no mês passado,
o crescimento das vendas
de usados foi de 10,5%, de
acordo com a entidade.

No recorte dos seminovos, o ano modelo com o
maior reajuste positivo foi
o 2020, com alta de 1,87%.
Já entre os usados os carros
com ano modelo 2013 é que
mais despontaram em preços
em setembro, com variação
de 1,29%. O interessante a
se notar é que a tendência
de aumento de preços dos
carros usados vem se confirmando desde agosto em todos os anos modelos acompanhados pelo Monitor, o
que confirma a situação
aquecida do segmento.

Cerca de 73% de startups em comunidades
nunca reberam investimentos

A Associação Brasileira
de Startups (Abstartups),
em parceria com o Sebrae,
divulgou o Mapeamento de
Comunidades 2020. A iniciativa traz os resultados
do estudo que apresenta
um raio X das startups que
existem no país. Na edição
deste ano, há novidades na
pesquisa, tais como dados
relacionados à diversidade e
ao impacto do coronavírus.
Segundo o Mapeamento das
Comunidades 2020, 73,2%
das startups brasileiras nunca receberam investimento,
26,3% não tem nenhuma
mulher na equipe, 51,1%
sentiram maior impacto da
pandemia na venda e na atração de clientes e 59,1% têm

entre uma e cinco pessoas na
equipe.
O Mapeamento das Comunidades 2020 foi apresentado durante a programação
do Startup Summit 2020, um
dos eventos realizados pelo
Sebrae, para comemorar o
Mês da Inovação. De acordo
com Ana Flávia Carrilo da
Abstartups, os dados do Mapeamento são extremamente
relevantes para entender a
força da comunidade empreendedora. “O resultado
do nosso trabalho conjunto é
um verdadeiro guia, bastante
detalhado com informações
preciosas sobre o desenvolvimento do empreendedorismo no país. Através desses
documentos os empreen-

dedores, iniciativa pública
e privada podem planejar
ações do futuro”, afirma.
Ana Flávia explica que as
comunidades são compostas,
além das startups, por agentes em seis pilares: acesso ao
mercado, talento, acesso à
capital, cultura, densidade e
ambiente regulatório. “Dentro desses pilares trazemos
informações sobre eventos,
cases inspiradores, formação,
suporte, programas do governo, relacionamento com
grandes empresas, geração de
talentos, relacionamento com
a imprensa de cada comunidade exibida”, diz. O Mapeamento das Comunidades de
startups também retrata dados
relacionados aos atores (pes-

soas, empresas e instituições)
e uma espécie de overview
regional com localização, faturamento e investimento em
cada caso.
Por fim, esses seis pilares
que definem o grau de maturidade da comunidade, segmento e modelo de negócio,
levando ao público uma avaliação qualitativa sobre cada
pilar nos empreendimentos.
“Mais do que mostrar o que
as startups fazem pelo nosso país, do ponto de vista
econômico e social, o Mapeamento das Comunidades
aponta alguns desafios que
temos, como por exemplo
a inserção da mulher dentro
desses ambientes tecnológicos”, observou Ana Flávia.

Ponte da Integração Brasil-Paraguai ganha 1ª estrutura
Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional

As obras da Ponte da Integração, que vai ligar Foz do
Iguaçu (Brasil) e Presidente
Franco (Paraguai), atingiram
mais uma etapa importante
esta semana, com o deslocamento de uma estrutura
de 1.437 toneladas de metal e concreto. O trabalho
marcou o início da fase de
construção do tabuleiro, que
vai sustentar a pista de rolagem. Até então, o esforço foi
a construção dos pilares de
sustentação da ponte. Com o
início da construção do tabuleiro, a ponte começa a ganhar seu formato de ligação.
Financiada com recursos da margem brasileira
da Itaipu Binacional, a obra
é gerida pelo governo do
Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).
A construção é executada
pelo consórcio Construbase-Cidade-Paulitec e emprega,
atualmente,
aproximadamente 450 trabalhadores.
Isso sem contar os empregos
indiretos. A conclusão da
obra está prevista para março de 2022, juntamente com
a Perimetral Leste, um acesso direto até a BR-277.
“O ritmo adiantado das
obras comprova o nosso compromisso de entregar a Ponte

da Integração dentro do prazo”, reforçou o diretor-geral
brasileiro de Itaipu, general
Joaquim Silva e Luna. Com a
construção do tabuleiro, agora são mais de 40% das obras
concluídas na margem brasileira do Rio Paraná. “Para
nós, é uma grande satisfação
ver a ponte tomando forma,
gerando empregos e trazendo
a perspectiva de dias melhores
para a nossa gente da Região
Oeste do Paraná, com ganhos
socioeconômicos para toda a
fronteira, consequentemente,
Paraná, Brasil e Paraguai”.
Investimentos
A segunda ponte representa um investimento de
cerca de R$ 323 milhões.

Outros R$ 140 milhões serão investidos nas obras da
Perimetral Leste, que ligará
a ponte à rodovia BR-277.
A estrutura deslocada
nesta primeira etapa é uma
aduela de disparo metálica composta por duas vigas
longarinas (as maiores estruturas da ponte que pesam
60 toneladas cada) unidas
por sete vigas transversinas.
Toda a estrutura metálica
pesa 159 toneladas e mede
20 metros de comprimento
por 20,15 metros de largura.
Este conjunto é acoplado
por 542 cordoalhas de aço a
outra estrutura, esta de metal
e concreto: são duas vigas
longarinas e nove transversinas além de uma laje de concreto de 34 cm de espessura,

que pesam um total de 1.278
toneladas e medem 25,40
metros de comprimento por
20,50 metros de largura.
A primeira estrutura metálica ficará no vão-livre,
logo após os dois pilares
principais da Ponte da Integração, na margem brasileira. Já a estrutura de concreto será uma das cinco
que formarão o tabuleiro da
ponte entre a margem e os
pilares principais, em uma
distância de 115,75 metros.
Quando concluída, a ponte
terá 760 metros de extensão
e vão-livre de 470 metros,
o maior da América Latina.
Serão duas pistas simples
com 3,6 metros de largura,
acostamento de 3 metros e
calçada de 1,70 metro nas
laterais.
Para empurrar as duas
estruturas, foram utilizados
dois macacos hidráulicos
com quatro cabos de aço
cada. A estrutura de concreto desliza sobre a caixa de
equilíbrio (um apoio robusto
de concreto, construído na
margem, onde estão sendo
montadas as estruturas que
formam o tabuleiro) por
meio de sapatas deslizantes
sobre chapas metálicas lubrificadas, que foram presas
à caixa de equilíbrio.
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Idioma preocupa o desenvolvimento dos BDRs
CEO da Stake:

plataforma, presente
em vários países,
começou a atuar no
mercado brasileiro
Nesta quinta-feira (22)
a B3 começou a negociar
BDRs (Brazilian Depositary
Receipts), conhecidos também como Certificado de
Depósito de Valores Mobiliários (CDVM). Agora, os
pequenos investidores podem ter acesso a esse tipo de
aplicação em empresas de
capital aberto fora do Brasil, sem que com isso precise
recorrer a corretoras fora do
país.
A resolução da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) para investidores

de varejo negociarem recibos de depósitos de valores
mobiliários estrangeiros listados no Brasil entrou em
vigor no dia 1º de setembro.
Mas ainda existem muitas
dúvidas a respeito de como esses ativos funcionam e Paulo
Kulikovsky, diretor na América Latina da Stake, plataforma
- lançada há poucos dias no
Brasil - que conecta pessoas
de fora dos EUA ao mercado
de ações norte-americano, explica as diferenças entre esses
tipos de investimentos internacionais.
Kulikovsky conta como a
Stake (plataforma de origem
australiana e presente em
vários países) irá atuar no
mercado brasileiro e todas
as questões importantes que
envolvem o tema. A Stake
informa que irá ao mesmo tempo competir com os
BDRs de instituições depositárias brasileiras e também
crescer junto com o segmen-

to. “Temos a vantagem de
atuar com mais de 3,8 mil
ativos com liquidez, entre
ações e ETFs. Nem todos
esses produtos serão listados
no Brasil, ou tem liquidez”.
Um dos desafios do mercado de BDRs no varejo
está na falta de um mercado fracionário para BDRs
que depende de quem (instituição depositária) irá fazer a custódia dos mesmos.
Em outros países nos quais
a plataforma já atua, como
na Austrália, Reino Unido e
Nova Zelândia, mesmo com
alto poder aquisitivo, muitos
clientes possuem uma parte
da carteira com fracionário.
Idioma
A barreira do idioma
para o desenvolvimento dos
BDRs é uma preocupação.
As casas de análise cobrem o
Top 20, o Top 50, e talvez em
um ano, possam cobrir o Top

100 dos papéis listados em
português, e isso pode acontecer. Mas, a partir do Top
100, o investidor vai precisar
do inglês para encontrar informações, pois pelas novas
regras, não há necessidade
que sejam traduzidas, o que
pode representar um risco
para o investidor.
Para atuar no Brasil, a
Stake não cobrará taxas de
corretagem para negociação
direta de ações e ETFs no
exterior. “Seremos remunerados pelo câmbio. A pessoa
tem a opção de não precisar
converter os valores em reais se reinvestir em dólares
novamente. Por exemplo, se
ela vender suas ações em dólares, e depois, comprar outros papéis, pode manter os
dólares. Essa é uma vantagem de investir direto, pois o
investidor corre o risco dessa
alta volatilidade do câmbio
entre uma operação e outra”,
comenta Kulikovsky.

Petrobras divulga teaser de ativos de E&P em Sergipe
A Petrobras iniciou nesta sexta-feira a etapa de divulgação da oportunidade
(teaser), referente à venda
da totalidade de suas participações em um conjunto
de onze concessões de campos de produção terrestres,
com instalações integradas,
localizadas na Bacia Sergipe-Alagoas, em diferentes
municípios do estado de Sergipe, denominados conjuntamente de Polo Carmópolis.
O teaser, que contém as
principais informações sobre
a oportunidade, bem como os

critérios de elegibilidade para
a seleção de potenciais participantes, está disponível no site
da Petrobras: https://investidorpetrobras.com.br/pt/resultadose-comunicados/teasers.
Segundo a estatal, as principais etapas subsequentes
do projeto serão informadas
oportunamente ao mercado.
O Polo Carmópolis compreende 11 concessões de
produção terrestres, localizadas em diferentes municípios
do estado de Sergipe, além
de incluir acesso à infraestrutura de processamento,

logística, armazenamento,
transporte e escoamento de
petróleo e gás natural. Possui quase 3.000 poços em
operação, 17 estações de
tratamento de óleo, uma estação de gás em Carmópolis,
aproximadamente 350 km de
gasodutos e oleodutos, além
das bases administrativas de
Carmópolis, Siririzinho e
Riachuelo.
Também fazem parte do
Polo Carmópolis, o Polo
Atalaia, que contém o Terminal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo), uma UPGN

e uma estação de processamento de óleo; o Oleoduto
Bonsucesso-Atalaia de 48,6
Km, que escoa a produção
de óleo das concessões até
o Tecarmo; e todas as instalações de produção contidas
no ring fence das 11 concessões, além da titularidade de
alguns terrenos. A produção
média do Polo de janeiro a
setembro de 2020 foi de cerca de 10 mil barris de óleo
por dia e 73 mil m3/dia de
gás. A Petrobras é a operadora nesses campos, com 100%
de participação.

Resgates são maiores que os investimentos no Tesouro Direto
Os resgates do Tesouro
Direto superaram as emissões pelo terceiro mês seguido. Em setembro, foram realizadas 403.225 operações
de investimento em títulos
do Tesouro Direto, no valor
de R$ 1,86 bilhão. Durante
esse mês, os resgates foram
de R$ 2,02 bilhões. Dessa
forma, houve retirada líquida de R$ 168,48 milhões. Os
dados foram divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria
do Tesouro Nacional, em
Brasília.
As aplicações de até
R$ 1 mil representaram
67,42% das operações de
investimento no mês. O
valor médio por operação foi de R$ 4.602,00.
Segundo o Tesouro Nacional, os títulos mais
demandados pelos investidores foram os indexados à taxa Selic (Tesouro

Selic), que somaram R$
740,66 milhões, representando 39,91% das vendas.
Os títulos indexados à
inflação (Tesouro IPCA+ e
Tesouro IPCA+ com Juros
Semestrais)
totalizaram,
em vendas, R$ 656,95 milhões e corresponderam a
35,40% do total, enquanto
os títulos prefixados (Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros
Semestrais) atingiram R$
458,03 milhões em vendas,
ou 24,68% do total.
Nas recompras (resgates
antecipados), também predominaram os títulos indexados
à taxa Selic, que somaram
R$ 1,22 bilhão (60,42%).
Os títulos remunerados por
índices de preços (Tesouro
IPCA+, Tesouro IPCA+ com
Juros Semestrais e Tesouro
IGPM+ com Juros Semestrais) alcançaram R$ 514,25

GLÓRIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 28.453.105/0001-15 - NIRE 33.3.0032852-1
Ata da AGO/E em 18/09/20. Data, Horário e Local. No dia 18/09/20, às
12h, na sede social da Cia., na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251/9º, Leblon/RJ.
Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do
Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia.,
conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader. Ordem do Dia. Deliberar
sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório
dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações
Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19; (ii)
a destinação dos resultados apurados no exercício retro mencionado; (iii)
a destituição e reeleição dos membros da Diretoria; (iv) a fixação da remuneração dos membros da Diretoria; (v) a alteração da sede da Cia.; (vi) a
reforma e consolidação do novo Estatuto Social; e (vii) outros assuntos de
interesse social. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i)
Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos
Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19, publicados
em 14/09/20 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando o prejuízo
apurado no exercício social findo em 31/12/19 no valor de R$ 832.000,00,
aprovar a destinação do montante integral para a conta de prejuízos acumulados da Cia. (iii) Aprovar a destituição do Sr. Marcos Lima de Freitas Filho, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, RG 32.941.881-6 - SSP/
SP e CPF 223.069.748-02, ao cargo de Diretor sem Designação Específica
da Cia. A Cia. e o Sr. Marcos Lima de Freitas Filho conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a
todos os direitos e obrigações de cada um. Reeleger para o cargo de Diretor
Presidente da Cia. o Sr. Daniel Pini Nader, brasileiro, casado, bacharel em
engenharia, RG 22.309.015-3 - SSP/SP e CPF 296.635.378-33, com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme
o estatuto social da Cia. Reeleger para o cargo de Diretor sem Designação
Específica o Sr. Luiz Augusto Vianna Messora, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, RG 33.944.176-8 - SSP/SP e CPF 388.671.028-93,
com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição,
conforme o estatuto social da Cia. (iv) Fixar a remuneração anual global dos
administradores para o exercício social de 2019 em até R$ 100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos
administradores, nos termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (v) Alterar a
sede da Cia., que deixará de ser na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251/9º, Leblon/
RJ e passará a ser na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Em
razão da deliberação acima, alterar o art. 2º do Estatuto Social, que passará
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º. A Cia. tem sede na Rua Alcindo
Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ.” (vi) Aprovar a reforma e consolidação do
novo Estatuto Social da Cia., conforme proposta apresentada. (vii) Outros
assuntos do interesse social: a) Registrar que todos os acionistas receberam material de apoio para a Assembleia, em que constam o balancete da
Cia. A unanimidade dos presentes aprovou integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social;
e b) Por fim, a unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia.
a tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações
ora aprovada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 18/09/20. Mesa: Daniel
Pini Nader - Presidente. Jucerja em 22/10/20 sob o nº 3955154. Bernardo
F. S. Berwanger - Secretário Geral.

milhões (25,41%), e os prefixados, R$ 286,79 milhões
(14,17%).
Quanto ao prazo, a maior
parcela de vendas se concentrou nos títulos com vencimento entre um e cinco anos,
que alcançaram 45,58% do
total. As aplicações em títulos com vencimento acima
de 10 anos representaram
26,67%, enquanto os títulos com vencimento de 5 a
10 anos corresponderam a
27,75% do total.
Estoque
Em setembro de 2020, o estoque do Tesouro Direto ficou
em R$ 61,49 bilhões, aumento
de 0,41% em relação a agosto
(R$ 61,24 bilhões).
Os títulos remunerados
por índices de preços se
mantêm como os mais representativos do estoque,

somando R$ 29,99 bilhões,
ou 48,78% do total. Na
sequência, vêm os títulos
indexados à taxa Selic, totalizando R$ 19,44 bilhões
(31,63%), e os títulos prefixados: R$ 12,05 bilhões,
com 19,60% do total.
Quanto ao perfil de vencimento dos títulos em estoque, a parcela com vencimento em até um ano fechou
o mês em R$ 3,68 bilhões,
ou 5,99% do total. A parcela
do estoque vincendo de 1 a 5
anos foi de R$ 36,07 bilhões
(58,65%) e o percentual acima de 5 anos foi de R$ 21,74
bilhões (35,35%).
O total de investidores ativos no Tesouro Direto, isto é,
aqueles que atualmente estão
com saldo em aplicações no
programa, atingiu 1.359.609
pessoas em setembro, um
aumento de 14.954 investidores no mês.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS,
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
RUA SANTA LUZIA, 799 - 8º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 33.647.389/0001-10
AVISO - REGISTRO DE CHAPA
Conforme edital publicado no jornal Monitor Mercantil do Rio de Janeiro
do dia 09 de Outubro de 2020, sobre as Eleições Sindicais a serem
realizadas em 24 de Novembro de 2020, comunicamos o registro de uma
única chapa,assim constituída: Para DIRETORIA-EFETIVA – Eraldo
Rosa, Gláucio dos Santos Costa, João Evangelista Soares, Igor
Alves Almeida, Edison Gomes de Souza Fernando dos Santos, Vanda
Teixeira Santos; DIRETORIA-SUPLENTE – Jorge Leite Telles, Luciana
dos Santos Telles, José de Arimatéia Lima, José Carlos Faria, Antônio
Augusto Turazzi de Barros; CONSELHO FISCAL-EFETIVO – Orivaldo
Gonçalves Neto, Maura Sieiro Ferreira Perrotti, Raimundo Pessoa dos
Santos; CONSELHO FISCAL-SUPLENTE – Jorge da Silva Máximo,
Alamir dos Santos Netto, Luiz Alberto Ferreira de Lima; DELEGADO
REPRESENTANTE NA FEDERAÇÃO-EFETIVO – Eraldo Rosa e Igor
Alves Almeida; DELEGADO REPRESENTANTE NA FEDERAÇÃOSUPLENTE – José Carlos Faria e Edison Gomes de Souza. Rio de
Janeiro, 23 de Outubro de 2020. ERALDO ROSA - Presidente.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO AMARALINA
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - Assembleia Geral Ordinária: Atendendo
determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente convocar os Srs. Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária do Condomínio
AMARALINA, que será realizada no próximo dia 06 de novembro de 2020
- sexta-feira, no supramencionado Condomínio, às 20:00 horas em primeira
convocação com o “quorum” legal ou às 20:30 horas, em segunda e última
convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) Aprovação das contas referentes ao período de 07/2019 a 08/2020; 2) Eleição de
Síndico, fixando-lhe remuneração; 3) Eleição dos membros efetivos e
suplentes para o Conselho Consultivo; 4) Aprovação do orçamento para
o próximo período – 2020/2021; 5) Assuntos Gerais. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por
determinação do Sr. Síndico, informamos que a assembleia será organizada
de modo que ocorra da forma mais célere possível. Serão adotadas as medidas de prevenção e distanciamento social para realização da reunião, tais
como: - As cadeiras serão espaçadas com, no mínimo, 2 metros de distância
entre si; - O condomínio disponibilizará álcool em gel para uso de todos os
presentes; - O uso de máscaras será obrigatório para todos os presentes,
conforme determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, de 03.06.2020. Para votação ou participação na assembleia, o condômino deverá estar quite
com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no
condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 1.335 III,
do Código Civil). O representante de condômino deverá estar munido
de procuração outorgada com observância das normas legais, inclusive
com firma reconhecida (Parágrafo 2º do art. 654 do Código Civil). Rio de
Janeiro, 28 de setembro de 2020. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA
LTDA. - Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor
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Mudança no índice de
sustentabilidade da B3
impulsiona governança
“Só concordar não adianta. Tem que agir”. A mensagem
final de uma série de vídeos apresentados pelo ator Mateus Solano numa campanha de televisão que tem como
objetivo conscientizar a sociedade sobre a necessidade de
uma mudança de comportamento para alcançar as metas de
sustentabilidade definidas pela ONU está prestes a ganhar
um importante apoio no Brasil.
Isto porque a B3 anunciou recentemente que está trabalhando na revisão da metodologia aplicada na composição
de seu Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) que
está completando 15 anos de existência. A ideia é fazer com
que as empresas que fazem parte deste indicador avancem
nas atitudes relativas ao tema e assim consigam atrair cada
vez mais os investidores interessados em companhias que
adotem boas práticas ambientais, sociais e de governança
(ESG, na sigla em inglês).
De acordo com o anúncio recente feito pela bolsa
paulista, o objetivo das mudanças é aproximar o ISE
dos moldes adotados pelos mercados internacionais.
Isto significa ampliar a ênfase no G, ou seja, na governança.
Essa resolução da bolsa paulista não só sedimenta a
ideia recorrente sobre a importância do compliance, mas
consolida ainda mais o seu papel estratégico nos negócios:
companhias conscientes sabem da importância de se cultivar uma boa imagem e que, quando essa é arranhada em
algum episódio seja envolvendo o seu nome ou de seus
colaboradores, os custos podem ser incalculáveis em todas
as esferas.
Principalmente num cenário no qual a terceirização,
o home office e outros modelos de trabalho estão sendo
cada vez mais incentivados e ampliando o distanciamento entre o contratante e o contratado. Nestas condições,
esse tipo de cuidado precisa ser tomado em todo o ciclo
da atividade, a começar pelo conhecimento profundo sobre quem se está contratando ou iniciando uma parceria
de negócios.
O Governo Federal tem sido exemplo da falta de uma
política de compliance mais eficiente neste sentido. Prova
disso é que recentemente teve que sofrer o constrangimento
de exonerar um ministro da Educação antes mesmo que ele
tivesse assumido o cargo de maneira prática, simplesmente
porque foi descoberto que as informações apresentadas
em seu curriculum não eram condizentes com a realidade.
Outro ministro, o do Meio Ambiente, é constantemente
vítima de ataques porque consta na justiça de São Paulo
uma condenação contra ele relativa a um caso de improbidade administrativa justamente relacionada à pasta que
dirige.
Episódios assim poderiam ter sido evitados se o governo
utilizasse soluções apropriadas, voltadas a pesquisas minuciosas sobre a trajetória do candidato a integrar setores tão
importantes da administração pública.
Além de detectar se determinada pessoa ou empresa,
seus sócios ou familiares possuem algum envolvimento com crimes ambientais, por exemplo, essas mesmas
soluções têm uma amplitude de pesquisa que abrange também possíveis envolvimentos em casos de emprego de mão
de obra infantil e análoga à de escravo, crimes contra a
organização do trabalho, além de crimes contra a criança
e o adolescente.
Enquanto isso, soluções antifraude, lavagem de dinheiro
e terrorismo, extraem informações relevantes de fontes de
pesquisa, tais como Receita Federal, Tribunais de Justiça,
Diários Oficiais, Listas Restritivas, Birôs de Crédito,
Google, Dados Cadastrais, sites da ONU, Ofac, Interpol
etc. As análises vêm em forma de dados totalmente estruturados, otimizando ao máximo o tempo de avaliação sobre
das informações coletadas.
Soluções de mídia e clipping, por sua vez, possibilitam análises, correlações e acompanhamento em tempo
real de tudo o que acontece no Brasil em relação a escândalos de corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes,
terrorismo, entre outras práticas associadas a atividades
ilegais. Agora pode-se checar dados de processos em tribunais de todo o país, incluindo as varas Cível, Criminal, da Família, do Trabalho, Estadual, Federal e da Fazenda Pública.
As plataformas também conseguem acabar com as
dificuldades corriqueiras de acesso a Bureaus de Crédito
e Listas Restritivas, investigando informações creditícias
em fontes como RFB, Serasa, Protestos em Cartório, CCF
(Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos) e muitos
outros.
Ou seja; a tecnologia permite às empresas e aos governos se anteciparem aos problemas de governança e evitarem que eles aconteçam e gerem prejuízos.
Agora: Só concordar não adianta. Tem que agir! Que
este novo índice de sustentabilidade da B3 impulsione as
ações.
q Alexandre Pegoraro
CEO da Kronoos.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 24, 25 e 26 de outubro de 2020

Investidores pessoa física estão
mais atentos aos fundos imobiliários
Queda dos juros
e ‘home office’
influenciaram
essa decisão, diz
especialista da BRA

O mercado imobiliário vem
apresentando recuperação. O
crédito imobiliário, por exemplo, aumentou 44% de janeiro
a agosto, chegando a R$ 51,3
bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Entidades
de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), a maior alta
desde 2015. O valor de venda
de imóveis residenciais aumentou 0,53% em setembro, segundo levantamento do Índice
FipeZap.
De acordo com o economista João Beck, especialista em investimentos e sócio
da BRA, escritório de renda
variável da XP, entre os motivos que justificam essa retomada estão os juros baixos
e aspectos sociais como a
adoção do home office. “Não
somente aumentou o volume
de crédito imobiliário como
também o custo dos juros do
financiamento imobiliário reduziu bastante. A taxa Selic
há um ano marcava aproximadamente 6% ao ano. O triplo
da atual. Junto com o setor de
veículos, o setor imobiliário
é o mais sensível ao crédito”,
ressalta.
Ele cita que “as pessoas
passaram a buscar condições
melhores de moradia, o que
impulsiona e movimenta o
setor”. O economista explicou
à reportagem do MONITOR
MERCANTIL como isso influenciou a procura pelos fundos imobiliários.
Um estudo realizado pela
XP Investimentos em outubro
mostrou que o XPFI (Índice de Fundos Imobiliários da
XP) teve em setembro alta de
0,78%, após crescimento de
2,5% em agosto. “O boletim de

fundos imobiliários da B3 revelou também que o número de
investidores pessoa física em
fundos imobiliários atingiu a
marca histórica de 1 milhão de
investidores em agosto/2020,
um crescimento de 60% desde
o começo do ano, o que mostra um interesse cada vez maior
nessa classe de ativo de renda
variável”, exemplifica Beck.
Segundo ele, no fundo imobiliário, o que está embutido no
preço, além da situação presente,
é a expectativa futura. “O ano de
2019 foi um marco histórico para
os fundos imobiliários e foi destino de migração de dinheiro da
grande maioria dos investidores
que queria sair da renda fixa tradicional, mas ainda sem apetite
para a bolsa de valores”, explica.
De acordo com ele, o FII (Fundos
de Investimento Imobiliários) é o
caminho intermediário.
“Com isso, ao fim de 2019,
os preços dos FII´s ficaram
muito inchados e incorporavam uma expectativa excessivamente otimista, que foi
corrigida ao longo do primeiro semestre do ano atual,
principalmente com a crise
que veio com a Covid-19. Por
esse motivo, ambos índices
ainda entregam retorno negativo no ano, apesar de vermos
uma queda tão grande de juros
desde o ano anterior e também
uma retomada no setor da economia”, afirma o economista.
Apesar de acreditar em um
panorama positivo nos próximos meses para o setor imobiliário, Beck recomenda muito
cautela ao investir nos fundos
imobiliários, já que os FII oscilam de acordo com a expectativa da taxa de juros e da vacância potencial dos imóveis
que fazem parte dos fundos.
Abaixo, o economista cita
como esse aumento impactou
positivamente os negócios da
BRA.
Qual foi o impacto desse
crescimento na BRA?
- A BRA é a maior operação de Renda Variável da XP.
E Fundo Imobiliários são negociados livremente em bolsa,
apesar de não serem ações. O

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
AVISO
A Comissão de Licitações da Companhia de Transportes Sobre
Trilhos do Estado do Rio de Janeiro torna públicas as seguintes
modalidades:
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico PE-001/2020.
OBJETO: Contratação de seguro de responsabilidade civil de executivos
– D&O (Directors & Offices) para os Administradores da Companhia
de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro –
RIOTRILHOS.
DATA: 19/11/2020
HORA: 10h
LOCAL: www.compras.rj.gov.br.
PROCESSO: E-10/002/386/2017.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico PE-003/2020.
OBJETO Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de impermeabilização, com manta asfáltica, de parte da
cobertura do Edifício Sede da Companhia de Transportes Sobre
Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS.
DATA: 19/11/2020.
HORA: 15h.
LOCAL: www.compras.rj.gov.br.
VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 224.742,94 (duzentos e vinte e quatro
mil, setecentos quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
PROCESSO: E-10/002/96/2020
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico PE-004/2020.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de impermeabilização, com manta asfáltica, da área descoberta
da garagem do G-3 e nas vigas estruturais da garagem do G-2, do
edifício Sede da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado
do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS.
DATA: 20/11/2020.
HORA: 10h.
LOCAL: www.compras.rj.gov.br.
VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 258.000,38 (duzentos e cinquenta e
oito mil reais e trinta e oito centavos).
PROCESSO: E-10/002/953/2019.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico PE-005/2020.
OBJETO: Contratação de empresa especializada visando à reforma
de 13 (treze) banheiros – masculino e feminino – instalados do 4o ao
11o andares e um na Garagem G3 do Edifício Sede da Companhia
de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro –
RIOTRILHOS.
DATA: 20/11/2020.
HORA: 15h.
LOCAL: www.compras.rj.gov.br.
VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 177.333,49 (cento e setenta e sete
mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos).
PROCESSO ELETRÔNICO: SEI 100002/000698/2020 .
Os Editais estarão disponíveis nos endereços eletrônicos:
www.compras.rj.gov.br e www.riotrilhos.rj.gov.br, nos quais poderá
ser realizado o download. Demais esclarecimentos poderão ser obtidos
no endereço eletrônico: aslic@riotrilhos.rj.gov.br.

João Beck: ‘Junto com o setor de veículos, o setor
imobiliário é o mais sensível ao crédito’
volume de operações em Fundos Imobiliários aumentou em
30% na BRA ante ano anterior.
Aumentamos em 10% nossa
equipe de atendimento só para
atender esse público especializado.
Como deve se comportar
esse segmento nos próximos
meses?
- O prognóstico é positivo.
O setor imobiliário é o que
mais tem sensibilidade com a
taxa de juros no Brasil. Com
ela nas mínimas históricas,
um fluxo de recursos relevante é direcionado a investimentos nesse setor. Com a
gradual saída da quarentena e
a remissão da Covid-19 é esperado um aumento na renda
da população economicamente ativa o que deve beneficiar
investimentos de longo prazo
no Brasil. O setor imobiliário
surge como candidato principal nessa retomada.
O senhor diz que se hoje a
taxa Selic é 2% ao ano e um
FII rende 4% ao ano, é ótimo.
Mas se a taxa Selic sobe para
7% ao ano, esse FII não será
mais atrativo e investidores
irão vender e a cota do fundo
vai cair. Ocorre que muitos
investidores só olham aquela
taxa Selic que é decidida pelo

BC (hoje em 2% ao ano), mas
há um mercado enorme de
expectativa de taxa de juros
futuras que oscilam diariamente e afetam em tempo
real diretamente o preço dos
FIIs”. Que exemplos poderia
nos passar?
- Ao analisar um Fundo Imobiliário, o investidor sempre
compara a remuneração que irá
receber com a Taxa Selic que é a
taxa do título emitido pelo governo considerado sem risco. Não
faz sentido assumir o risco de se
investir num fundo imobiliário
quando você consegue rentabilidade similar na Taxa Selic. Se há
uma expectativa de alta da Taxa
Selic, o investidor migra. Sai do
Fundo imobiliário e investe na
Taxa Selic.
Em 2016, por exemplo, para
conter a inflação, o governo
teve que aumentar a Taxa Selic
de forma acelerada para níveis
bem punitivos chegando acima
de 14% ao ano. O índice de fundos imobiliários (IFIX) chegou
a cair 20% no valor das cotas
naquele ano. A partir de então,
com a inflação comportada, a
Taxa Selic embarcou numa espiral de queda nos anos seguintes e o mesmo Índice IFIX retomou sua trajetória de alta forte
nos anos que seguiram.

BARRA DA TIJUCA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.723.918/0001-64 - NIRE 33300319051
Ata da AGO em 18/09/20. Data, Horário e Local: No dia 18/09/20, às 12h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do
art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia.,
conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia.. Mesa: Presidente: Daniel Pini Nader. Ordem do Dia: Deliberar
sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório
dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações
Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19; (ii) a
destinação dos resultados apurados no exercício retro mencionado; (iii) a
fixação da remuneração dos membros da Diretoria; e (iv) outros assuntos
de interesse social. Deliberações: Após exame e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade:
(i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório
dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19, publicados em 14/09/20 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando o lucro apurado no exercício
social findo em 31/12/19 no valor de R$3.701.000,00, aprovar a destinação
do montante integral para a conta de prejuízos acumulados da Cia.. (iii) Fixar
a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de
2019 em até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios
e verbas de representação dos administradores, nos termos do art. 152, caput, da Lei nº 6.404/76. (iv) Outros assuntos do interesse social: (a) Registrar
que todos os acionistas receberam material de apoio para a Assembleia, em
que constam o balancete da Cia.. A unanimidade dos presentes aprovou
integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos
para o arquivo na sede social; e (b) Por fim, a unanimidade dos presentes
autorizou a administração da Cia. a tornar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 18/09/20. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente. Jucerja em
23/10/20 sob o nº 3956023. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

n Monitor Mercantil

Lucro líquido do Banco RCI Brasil
avança quase 7% no semestre
Há duas décadas no Brasil, o Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras
Renault e Nissan, apurou, no
primeiro semestre de 2020,
lucro líquido de aproximadamente R$ 100 milhões, o
que significa um aumento de
quase 7% em relação ao resultado registrado no mesmo
período de 2019.
O RCI reportou que o
patrimônio líquido também
apresentou elevação e atingiu R$ 1,336 bilhão em 30
de junho de 2020, alta de
1,6% em relação a R$1,315
bilhão apurado em 31 de dezembro de 2019.
“Avaliamos que, no primeiro semestre de 2020, o
cenário global foi marcado
pelos desdobramentos da
pandemia do Covid-19, que
continuaram atingindo a
grande maioria das economias de maneira bastante intensa e cujos impactos finais
ainda demandarão tempo
para serem calculados. Porém, o pior momento ficou

para trás”, declara o diretor
financeiro do Banco RCI
Brasil, Fabien Tournier.
O banco, filial brasileira do
Grupo RCI Bank & Services
(braço financeiro da Aliança
Renault-Nissan-Mitsubishi),
tem como principal papel atuar junto às marcas Renault e
Nissan e suas redes de concessionárias com a oferta de produtos financeiros.
Em 30 de junho de 2020, os
ativos totais atingiram R$ 11,8
bilhões (foram R$ 12,5 bilhões
em 31/12/2019) e estão representados, principalmente, pelas
operações de crédito e de arrendamento mercantil no montante
de R$9,5 bilhões (31/12/2019
– R$10,3 bilhões).
Seguindo a estratégia de
diversificação do funding,
hoje o Banco RCI Brasil
conta com captação por meio
de Letras Financeiras, Interbancário, Letras de Câmbio e
CDB (Certificado de Depósito Bancário). Desde 2011, a
instituição passou a atuar com
investidores institucionais.

Cade ‘blinda’
dados e informações

Para ampliar a segurança
e proteção a dados, informações e documentos que
tramitam no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a autarquia
inaugurou na última quartafeira (21) a sala segura de
Tecnologia da Informação e
Comunicação.
“O novo ambiente foi
planejado e projetado para
abrigar toda a infraestrutura
tecnológica e possui diversos subsistemas de proteção
contra fogo, água e gases.
Na sala segura, os equipamentos e as informações estão resguardados de incidentes como incêndios, poeira,
infiltrações, mudanças de
temperatura, falta de energia
e queda de link de comunicação”, explicou o Cade.
Além de proteger dados
e sistemas, a sala abriga-

rá o material coletado em
operações de busca e apreensão realizadas pelo Cade,
aumentando, dessa forma,
os controles para manutenção da cadeia de custódia de
objetos e bens apreendidos,
acredita a autarquia.
“Essa entrega faz parte
do espoco do projeto ‘Cadeado’ que visa melhorar a
segurança institucional da
autarquia. Com a entrada em
vigor da Lei Geral de Proteção de Dados esse projeto
ganhou ainda mais importância para a segurança da
informação e comunicação
no Cade”, afirmou o coordenador de Tecnologia da
Informação da autarquia,
Vinicius Eloy.Confira em
vídeo como foi projetada
a sala segura do Cade (https://www.youtube.com/
watch?v=MrANCVtzHT8).

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e INTIMAÇÃO
à GENIVALDO BERTO DA SILVA, à LUZINETE ALVES BERTO e à
ALANA CARLA BERTO SANTOS, com o prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos da Ação de Extinção de Condomínio
(Processo nº 0497609-22.2014.8.19.0001) requerida por
GENIVALDO BERTO DA SILVA e LUZINETE ALVES BERTO em
face de ALANA CARLA BERTO SANTOS, na forma abaixo: A DRA.
MÔNICA DE FREITAS LIMA QUINDERE, Juíza de Direito da Vara
acima, Faz Saber por este edital aos interessados, que nos
dias 04.11.2020 e 10.11.2020, às 13:30 horas, no Átrio do Fórum,
à Av. Erasmo Braga, nº 115 – 5º Andar (hall dos elevadores da
Lâmina Central) - Castelo/RJ, e simultaneamente através do
site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, pelo Leiloeiro
Público RODRIGO LOPES PORTELLA, será apregoado e vendido
o Apartamento 203 – Bloco A1, do edifício situado na Rua Santa
Amélia, nº 88 – Praça da Bandeira/RJ.- Avaliação: R$ 399.329,06
(trezentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e
seis centavos).- O edital na íntegra encontra-se no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

