
OPINIÃO
De Bonifácio a Oliveira Vianna, os 
precursores do nacional-trabalhismo
Felipe Quintas, página 2

COTAÇÕES

Cotações das moedas fornecidas 
pela plataforma BomCâmbio 

Dólar Comercial  R$ 5,3740 

Dólar Turismo  R$ 5,4200

Euro R$ 6,3860

IGP-M   2,74% (agosto)
4,34% (setembro)

IPCA-E
RJ (fev.) 0,25%
SP (set.) 1,32%

Iuan R$ 0,8153

Ouro (gr) R$ 308,50

Selic 2%

Hot Money  0,59% a.m.

mercantil Siga twitter.com/sigaomonitor
Acesse monitormercantil.com.br

ANO CVII - Nº 28.757
R$ 1,50 (Rio de Janeiro)
R$ 3,00 (outros estados)

ISSN 1980-9123

Rio de Janeiro, quarta-feira,
25 de novembro de 2020Monitor

EMPRESA-CIDADÃ
A extensa ‘folha corrida’ do supermercado 

francês Carrefour no Brasil
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Pressões levam euro a liderar 
pagamentos internacionais

Propostas na 
Câmara buscam 
atacar uberização 
do trabalho

Projetos de lei em tramitação na 
Câmara dos Deputados visam à ela-
boração de uma legislação específi-
ca para lidar com a relação de traba-
lho entre aplicativos e entregadores 
e motoristas. Entre eles estão os PLs 
3.748/2020 e 3.797/2020, da relato-
ria, respectivamente, dos deputados 
federais Tabata Amaral (PDT-SP) e 
Júlio Delgado (PSB-MG).

As propostas têm o objetivo de 
criar um marco regulatório para a 
contratação de prestadores de ser-
viços pelas plataformas digitais. 
“O uberismo virou sinônimo de 
prestação de serviços por meio de 
aplicativos, não se restringindo 
ao transporte de passageiros, mas 
atingindo todos os setores da eco-
nomia”, afirmou Rita Cortez, pre-
sidente do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB).

A advogada comentou a atual 
relação entre capital e trabalho: 
“O que há, na verdade, é uma nova 
roupagem para antigas práticas de 
exploração da mão de obra e con-
centração de riquezas”. Ao defen-
der a proteção dos direitos, Rita 
Cortez, que é advogada trabalhista, 
afirmou que “é preciso garantir, por 
exemplo, maior equilíbrio na jorna-
da de trabalho, medidas de prote-
ção de saúde e segurança e trans-
parência nas regras dos aplicativos 
para os prestadores de serviços”.

De acordo com a presidente do 
IAB, “a pandemia impôs a neces-
sidade de adaptação às ferramentas 
tecnológicas para a realização do 
teletrabalho e da prestação de ser-
viços, por meio das plataformas di-
gitais e dos aplicativos”. Segundo 
ela, “a mudança veio acompanhada 
da lógica perversa de que é melhor 
ter menos direitos e mais empre-
gos, do que mais direitos e menos 
empregos”.

Bolsonaro é o 
que mais edita 
MPs, mas o que 
menos aprova

Em média, o presidente Jair 
Bolsonaro é o que mais edita me-
didas provisórias (MPs) por ano, 
em comparação com os quatro go-
vernos anteriores. Por outro lado, a 
taxa de transformação dessas medi-
das em leis está abaixo dos 50%.

Nos dois primeiros anos, o Go-
verno Bolsonaro tem uma média de 
70 MPs editadas por ano. Mas das 
140 medidas provisórias editadas 
até novembro de 2020, apenas 56 
foram convertidas em lei até o mo-
mento, ou seja, uma taxa de conver-
são de 47%; 21 ainda estão em aná-
lise pelo Congresso; 1 foi rejeitada; 
2 foram revogadas; e 59 perderam 
a validade.

No primeiro Governo Lula, a 
média foi de 60 MPs por ano, sendo 
90% convertidas em lei. No segun-
do, 45 MPs por ano, 83% converti-
das. No primeiro Governo Dilma, a 
média foi de 36 MPs por ano, com 
74,5% delas convertidas em lei. 
Entre 2015 e 2018, nos governos 
Dilma e depois Temer, a média foi 
de 51 medidas provisórias por ano, 
e 63% se transformaram em lei. O 
levantamento feito pela Agência 
Câmara não separou os períodos de 
Dilma antes do impeachment e de 
Temer.

Para o líder da oposição, depu-
tado José Guimarães (PT-CE), o 
governo não se esforça para apro-
var as próprias medidas que edita, 
e o Congresso também não tem 
feito sua parte. “Quem tem maio-
ria no Congresso é o governo, é a 
base do governo com o Centrão. 
A não votação de medidas provi-
sórias, a exemplo da medida pro-
visória do auxílio emergencial, 
é uma estratégia do governo: 59 
perderam a validade. Isso é uma 
excrescência, uma deformação 
daquilo que tem que ser a relação 
do Executivo com o Poder Legis-
lativo”, avalia Guimarães. “Em 
segundo lugar, o Congresso não 
faz por onde, não se faz respeitar, 
não vota.”

O líder do governo, deputado 
Ricardo Barros (PP-PR), por outro 
lado, argumenta que, como a maio-
ria das medidas que perderam a va-
lidade tratava da liberação de cré-
ditos, uma vez que os recursos são 
destinados, elas ficam sem função e 
não precisam virar lei.

Uma medida provisória tem vali-
dade de 60 dias, que pode ser pror-
rogada por mais 60. Se não for vo-
tada na Cãmara e no Senado dentro 
deste prazo, perde a validade.

Ministério  
apoiará inserção 
de pesquisadores 
em incubadas

O Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI) anunciou 
um edital para apoiar a inserção de 
pesquisadores em empresas vin-
culadas às melhores incubadoras 
do país. A iniciativa faz parte do 
Programa Nacional de Apoio aos 
Ambientes Inovadores (PNI), que 
une o Ministério e o CNPq, em par-
ceria com o Conselho Nacional das 
Fundações Estaduais de Amparo à 
Pesquisa (Confap) e a Associação 
Nacional de Entidades Promotoras 
de Empreendimentos Inovadores 
(Anprotec).

Paulo Alvim, secretário de Em-
preendedorismo e Inovação do 
MCTI, ressaltou que o incentivo à 
inserção de mestres e doutores no 
mercado de trabalho é uma dire-
triz antiga do CNPq e do próprio 
MCTI, já que o programa foi um 
dos primeiros criados pelo ministé-
rio, ainda em 1987.

A chamada pública será divulga-
da no site do CNPq (cnpq.br/cha-
madas-publicas), e as empresas te-
rão até o dia 28 de janeiro de 2021 
para submeterem suas propostas. O 
lançamento foi feito na 30ª Confe-
rência Anprotec, que termina nesta 
quarta-feira.

Estatal CEA pagará o pato pelo apagão 
no Amapá causado por empresa privada

Seca e falta de luz vão aumentar conta do brasileiro

Dólar perde a 
liderança pela 
primeira vez  
desde 2013

A pressão para reduzir a propor-
ção dos pagamentos internacionais 
em dólares, tornando o euro a moeda 
preferida na realização de pagamen-
tos, acompanhada pela libra esterlina 
e pelo iene, surtiu efeito. A moeda 
europeia foi a preferida, em outubro, 

pela primeira vez em sete anos.
O uso do dólar teve uma queda 

de aproximadamente 4,6 pontos 
percentuais, alcançando 37,64% 
das transações em outubro.

Desde março, o dólar sofreu uma 
queda de mais de 11%, segundo o 
índice da Bloomberg, e especia-
listas calculam que seu valor pode 
cair ainda mais caso as vacinas 
contra a Covid-19 sejam disponibi-
lizadas em 2021, pois os investido-
res podem migrar dos ativos norte-
-americanos para os internacionais, 
já que pode haver mais movimen-
tos econômicos no resto do mundo.

“Acreditamos que a distribuição 

das vacinas marcará todos nossos 
indicadores do mercado em baixa, 
o que permitirá que o dólar siga um 
caminho similar ao que experimen-
tou desde o princípio até meados 
da década de 2000”, quando a mo-
eda começou uma queda de vários 
anos, afirmou o estrategista da Ci-
tigroup Calvin Tse.

Até o momento, o dólar continua 
sendo a moeda principal de finan-
ciamento, com cerca de metade de 
todos os empréstimos internacio-
nais e títulos da dívida internacio-
nal, segundo relatório publicado 
pelo Banco de Pagamentos Interna-
cionais no mês de julho.

A diretoria da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) estuda 
reduzir o valor da tarifa cobrada 
dos consumidores do Amapá, que 
enfrentaram 21 dias de apagão. O 
abastecimento foi aparentemente 
normalizado nesta terça-feira.

A agência reguladora tem até 
o próximo dia 30 para anunciar o 
percentual de reajuste tarifário anu-
al. A discussão do assunto estava 
pautada para ocorrer durante a reu-
nião extraordinária que a diretoria 
da Aneel realizou esta manhã, mas 

acabou não acontecendo porque o 
relator do processo, o diretor San-
doval Feitosa, pediu mais tempo 
para analisar o tema. Antes de deci-
dir pedir um novo prazo para apre-
sentar seu voto, Feitosa se reuniu 
com o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), que teria 
manifestado sua preocupação com 
a situação.

“Obedecendo a todas as regras 
tarifárias e regulamentos da agên-
cia, avaliaremos a possibilidade de, 
ao processar o reajuste tarifário, ob-

ter, em média, uma suave redução 
das tarifas”, assegurou o relator, 
garantindo que levará em conside-
ração as necessidades operacionais 
da Companhia de Eletricidade do 
Amapá (CEA), estatal amapaense 
responsável pela distribuição de 
energia elétrica em todo o estado.

De acordo com o ranking do va-
lor das tarifas residenciais cobradas 
em todo o país, a CEA ocupa a 76ª 
posição entre 101 concessionárias 
e permissionárias do sistema elé-
trico.

Com medo de que ocorra em 
Brasília o que aconteceu no Ama-
pá (apagão), os trabalhadores da 
Companhia Energética de Brasília 
(CEB), movimentos populares e 
parlamentares realizam ato contra 
a privatização da concessionária de 
energia, nesta quarta-feira, em fren-
te à Câmara Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF). A iniciativa tem 
como objetivo pressionar o Gover-
no do Distrito Federal (GDF) e des-
travar o diálogo entre o governador 
Ibaneis Rocha e o Sindicato dos 
Urbanitários no DF (STIU-DF).

O Sindicato alerta que a privatiza-
ção da CEB, prevista para 4 de de-
zembro, causará efeito devastador no 

sistema elétrico da capital federal e 
aumentos abusivos na conta de ener-
gia dos brasilienses. A exemplo do 
Amapá, que sofreu durante 21 dias 
com um apagão que atingiu 90% da 
população, outros estados também 
arcam com as consequências da pre-
cariedade no fornecimento de ener-
gia elétrica devido à privatização.

Um exemplo disso, é que um novo 
reajuste nos preços da energia elétri-
ca, com data e índices ainda a serem 
divulgados, deverá passar a valer em 
todo o Brasil. Os motivos, segundo o 
Ministério das Minas e Energia, são 
a manutenção da operação de térmi-
cas a gás natural no país por causa 
da seca que atinge a maioria dos re-

servatórios das hidrelétricas do país 
– mais de 75% da energia consumida 
no Brasil vêm de hidrelétricas – e a 
ampliação da autorização para que a 
Eletronorte contrate usinas emergen-
ciais a óleo para o estado do Amapá, 
por causa do apagão. As informações 
foram dadas em comunicado, após 
reunião extraordinária do Conselho 
de Monitoramento do Setor Elétrico 
(CMSE).

A conta do reajuste será pago por 
todos os brasileiros, mas no caso do 
Amapá, a conta vem via encargos 
setoriais pagos pelos consumidores 
de eletricidade do estado. O valor 
vai depender de quanto tempo as 
medidas serão necessárias.
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Nacional-trabalhismo: precursores
O nacional-trabalhismo, 

enquanto corrente política 
genuinamente brasileira, não 
surgiu repentinamente com a 
Revolução de 1930. Foi um 
desdobramento e uma con-
fluência orgânica de várias 
tendências que, naquelas 
circunstâncias históricas, se 
combinaram e propiciaram a 
redefinição do Estado Brasi-
leiro orientado pela lideran-
ça de Getúlio Vargas.

Os fundamentos do nacio-
nal-trabalhismo já vinham 
delineados no processo da 
Independência Nacional, 
passando por momentos cru-
ciais da nossa história como 
a Abolição da Escravidão, a 
Proclamação da República e 
as contestações contra a Re-
pública Velha.

Entre os precursores do 
nacional-trabalhismo, des-
tacamos: José Bonifácio de 
Andrada e Silva, os aboli-
cionistas, os positivistas, Al-
berto Torres e Oliveira Vian-
na. Todos, ao mesmo tempo, 
homens e movimentos de 
pensamento e de ação, com 
a vocação simultaneamente 
doutrinária e pragmática do 
nacional-trabalhismo.

José Bonifácio de Andra-
da e Silva (Santos, 1763–
Niterói, 1838), Patriarca da 
Independência brasileira 
e ministro do Reino e dos 
Negócios Estrangeiros, de 
janeiro de 1822 a julho de 
1823, comandou com mão 
firme a Guerra de Indepen-
dência contra Portugal. Em 
sua trajetória política, exer-
ceu a função de estadista 
consoante sua interpretação 
do Brasil, segundo a qual 
o nosso país, mais do que 
uma Nação, seria, pela sua 
grandeza e fertilidade, um 
Império e uma Civilização 
singular, de caráter mestiço 
e autossuficiente em termos 
materiais e culturais. Foi o 
primeiro a elaborar e a co-
locar em prática um projeto 
nacional de emancipação 
política, desenvolvimento 
econômico e justiça social 
à altura das amplíssimas po-
tencialidades brasileiras.

Como presidente da As-
sembleia Constituinte de 
1823, propôs medidas legais 
para abolição da escravidão 
e de criação de escolas em 
todas as cidades, além de 
uma universidade nacional. 
Como ministro, recusou os 
apelos britânicos para o en-
dividamento externo, forta-
leceu o Banco do Brasil e, 

portanto, a posição do Es-
tado no controle financeiro, 
direcionando recursos para 
a construção de estradas e 
o financiamento de teatros. 
Também realizou as primei-
ras políticas industriais, ini-
ciou uma reforma agrária, 
buscou diversificar a agri-
cultura e armou e instruiu os 
índios para se protegerem.

O abolicionismo no Bra-
sil foi um movimento, exis-
tente na segunda metade 
do século XIX, em prol da 
abolição da escravidão e das 
reformas sociais e econô-
micas voltadas à superação 
das consequências negativas 
do escravismo para o de-
senvolvimento produtivo e 
a integração nacional. Seus 
principais nomes foram Luís 
Gama (1830–1882), André 
Rebouças (1838–1898), Jo-
aquim Nabuco (1849–1910) 
e José do Patrocínio (1853–
1905).

O objetivo dos abolicio-
nistas não era a simples al-
forria dos escravos, incluía a 
reconstrução e regeneração 
do Brasil nas bases do as-
salariamento e da harmonia 
racial, elevando as condi-
ções materiais de vida para 
toda a população, inclusive 
os brancos e mestiços livres, 
porém marginalizados na 
ordem escravista. O aboli-
cionismo considerava que a 
superação da “obra da escra-
vidão” só seria possível com 
o desenvolvimento econô-
mico e social do Brasil, ar-
rancando o país da inércia, 
do retardo e da brutalidade 
a que o escravismo o havia 
condenado. A unidade na-
cional, em termos territoriais 
e sociais, dependeria do fim 
da escravidão e da superação 
de seu legado, que viria pelo 
desenvolvimento assentado 
na valorização do trabalho 
livre.

O positivismo foi, em 
grande parte, organizado e 
difundido pela Sociedade 
Positivista brasileira, fun-
dada em 5 de setembro de 
1878 por Benjamin Cons-
tant (1836–1891), Miguel 
Lemos (1854–1917) e Rai-
mundo Teixeira Mendes 
(1855–1927). Segundo eles, 
o conhecimento científico da 
realidade social própria do 
Brasil era a condição basilar 
para adequada intervenção 
política nos rumos do país. 
Caso contrário, esta ação po-
lítica limitar-se-ia ao simples 
empirismo. Os positivistas 

elaboraram um arrojado pro-
jeto de Nação, bastante in-
fluente nos anos iniciais da 
República e que seria apli-
cado, em essência, no século 
XX, durante a Era Vargas e o 
regime militar.

A Pátria, entendida como 
intermediária entre as famí-
lias – unidade básica da so-
ciedade – e a humanidade, 
era o ponto de referência 
superior da ação política. Os 
positivistas se propunham 
colocar em prática uma di-
reção intelectual, moral e 
política, por meio do plane-
jamento governamental. A 
organização nacional pro-
posta tinha como eixos a 
República, a centralidade do 
Poder Executivo, a supres-
são da hereditariedade em 
cargos políticos, a abolição 
da escravatura sem indeni-
zação aos antigos senhores, 
a separação entre o Estado e 
a Igreja e as liberdades civis 
como a de pensamento, de 
expressão e de culto.

O desenvolvimento in-
dustrial – tendo a agricultu-
ra como a “indústria funda-
mental” – seria o cerne da 
estruturação social do Brasil. 
Segundo eles, o industrialis-
mo seria a base material da 
moralização da sociedade, 
ainda mais a brasileira, mar-
cada pelo modelo dissipador 
do latifúndio escravista vol-
tado ao atendimento priori-
tário da demanda externa. A 
indústria deveria ser organi-
zada do ponto de vista civil e 
social, seguindo um planeja-
mento político, não de acor-
do com o laissez-faire pro-
pugnado pelo liberalismo.

A ordem industrial deve-
ria ser guiada pelos interes-
ses de toda sociedade, quer 
dizer, de toda a Pátria, em 
vez de interesses particula-
res desenfreados. Portanto, 
seria imperativa a incor-
poração dos trabalhadores, 
que constituíam a massa de 
cidadãos, à fruição das me-
lhorias engendradas pela 
indústria.

Para tanto, em 25 de de-
zembro de 1889, Teixeira 
Mendes, por intermédio de 
Benjamin Constant, apre-
sentou ao Governo Provisó-
rio da República nascente o 
ambicioso projeto de refor-
ma legal das condições de 
trabalho para proteger a “fa-
mília proletária contra o em-
pirismo industrialista”. Esse 
plano, elaborado a partir da 
consulta a cerca de 400 ope-

rários – e não da “Carta del 
Lavoro”, da Itália fascista – 
foi a base para a legislação 
trabalhista adotada por Ge-
túlio Vargas.

Entre as medidas propos-
tas, constavam o salário mí-
nimo, a jornada de trabalho 
de 7 horas diárias, a proibi-
ção do trabalho infantil, o 
direito a férias de 15 dias e 
à folga dominical, a estabi-
lidade no emprego após sete 
anos de serviço, a licença re-
munerada em caso de doen-
ça, aposentadoria por idade 
e por invalidez, pensões às 
viúvas e órfãos menores de 
idade. Esse legado social se-
ria posteriormente incorpo-
rado como um dos pilares do 
nacional-trabalhismo.

Alberto de Seixas Mar-
tins Torres (1865–1917), 
conhecido simplesmente 
como Alberto Torres, foi, 
nos campos intelectual e 
político, um dos princi-
pais organizadores do na-
cionalismo brasileiro em 
sua época. O nacionalismo 
torreano era, mais do que 
uma linha programática, 
um modo de compreender 
o Brasil em suas múltiplas 
facetas. Sem a referência 
à Nação como um todo 
abrangente, seria impos-
sível cotejar os diferentes 
aspectos e regiões constitu-
tivos do país.

Segundo Torres, a Nação 
não se define pelos seus as-
pectos jurídicos e formais, 
pois constitui uma realidade 
viva e orgânica na qual os 
fatores materiais e espiritu-
ais se interpenetram de ma-
neira singular. A defesa da 
Nação, fundamental para um 
país jovem como o Brasil, 
seria um trabalho de orga-
nização nacional, isto é, da 
salvaguarda e do aperfeiço-
amento das bases físicas e 
morais da Pátria, pela ação 
dirigente e coordenadora de 
uma política nacional e orgâ-
nica, ao invés do fazimento 
e desfazimento de leis, ao 
bel-prazer dos juristas, e de 
proclamação solene de prin-
cípios abstratos.

No cenário descrito por 
Torres, estão a artificialida-
de das instituições brasilei-
ras, a submissão do país aos 
interesses econômicos es-
trangeiros e o abismo social 
entre as oligarquias privile-
giadas e a massa explorada. 
Para enfrentar esses proble-
mas, ele aponta a necessida-
de de organização de um go-

verno forte e iliberal – mas 
não arbitrário – dotado de 
unidade de propósitos e de 
meios institucionais sólidos 
para imprimir uma direção 
e uma coordenação a toda a 
sociedade e em todos os can-
tos do país, intervindo onde 
fosse necessário para prote-
ger e apoiar os nacionais no 
que fosse do interesse cole-
tivo.

Para isso, propõe, na Se-
ção Terceira do livro A Or-
ganização Nacional, nova 
Constituição, em substitui-
ção à de 1891, que ele consi-
derava imprópria à realidade 
brasileira pelo seu federalis-
mo, considerado por Torres 
fragmentador do poder na-
cional e enfraquecedor do 
Executivo federal.

Nessa nova Carta Magna, 
constava a criação do Poder 
Coordenador, a ser exercido 
por um Conselho Nacional 
vitalício, que enfeixasse to-
dos os aparelhos do sistema 
político e todas as unidades 
federativas com o fito de de-
fender a soberania nacional, 
intervir nas províncias que 
porventura se mostrassem 
incapazes de cumprir os di-
tames constitucionais, “pro-
mover a defesa do solo e das 
riquezas naturais do país”, 
fazer a política econômica 
para impedir a drenagem 
indevida de recursos para o 
exterior e a ação de trustes 
e monopólios, “promover a 
defesa da saúde, do bem-es-
tar, da educação e cultura de 
toda a população do país”, 
examinar e regular conces-
sões de terras e de serviços 
públicos, bem como a orga-
nização do crédito, e intervir 
nas relações entre o capital 
e o trabalho para garantir a 
harmonia e a justiça distri-
butiva.

Também constava a cria-
ção do Instituto do Estudo 
dos Problemas Nacionais, 
“para fazer o estudo dos pro-
blemas políticos da terra e 
da nacionalidade brasileira, 
de seus habitantes e de sua 
sociedade”. Torres também 
propugnou a “rigorosa eco-
nomia, exata e produtiva 
aplicação dos dinheiros pú-
blicos, percebidos por meio 
de regimes tributários par-
cimoniosos e equitativos”, a 
“máxima cautela no uso do 
crédito exterior” e a “res-
trição rigorosa da atividade 
econômica de estrangeiros 
no país”, além da política 
internacional abertamente 

pacifista, sem qualquer “pre-
ocupação de influência ou 
hegemonia”, e a defesa mi-
litar.

Francisco José de Oliveira 
Vianna (1883–1951) foi dos 
maiores juristas e sociólogos 
brasileiros. Ele postulou a 
necessidade de compreender 
as instituições políticas pela 
caracterização histórico-
-social brasileira e de funda-
mentar a política nacional na 
realidade própria do Brasil, 
não em idealizações abstra-
tas ou na transplantação de 
instituições exóticas.

Em sua concepção, o 
Brasil, formado pelo colo-
nialismo e pelo latifúndio, 
era uma unidade ainda a 
ser constituída. O poder dos 
chefes locais, exacerbado 
pelo federalismo da Consti-
tuição de 1891, representava 
o maior entrave à realização 
prática das liberdades civil e 
social.

Oliveira Vianna defendeu 
a organização de um poder 
central enérgico a fim de 
instituir as bases e os fun-
damentos da construção 
nacional unitária. Apenas o 
Estado, enquanto centro co-
ordenador supremo da socie-
dade, poderia fazer convergir 
os elementos historicamente 
dispersos da brasilidade em 
força nacional unificada e 
autoconsciente. Somente a 
ação política nacionalmente 
organizada poderia quebrar 
o domínio privado do patri-
ciado rural e fundar as insti-
tuições públicas necessárias 
à realização prática da cida-
dania.

Como consultor jurídico e 
“assessor técnico em econo-
mia social” do Ministério do 
Trabalho, de 1932 até 1940, 
Oliveira Vianna foi um dos 
principais mentores da legis-
lação trabalhista então criada 
e do nascente sindicalismo. 
Foi, assim, um dos arquite-
tos do nacional-trabalhismo 
em seus albores.

A título de conclusão, 
pode-se dizer que a obra da 
Revolução de 1930 consistiu 
na sistematização prática do 
legado de cada um desses 
precursores, conferindo a 
suas ideias e propostas a ver-
tebração política de que ca-
receram em suas respectivas 
épocas.

q Felipe Quintas
Doutorando em ciência 

política na Universidade 
Federal Fluminense.

O período de graça na Previdência Social
Muitas pessoas desconhe-

cem o que é o período de 
graça na Previdência Social. 
Conhecê-lo é fundamental 
para entender em quais si-
tuações é possível ter direito 
aos auxílios por incapacida-
de, pensões, dentro outras 
prestações pagas pelo INSS, 
mesmo não estando contri-
buindo para a Previdência.

O sistema previdenciário 
é contributivo e, para que 
uma pessoa possa vir a ser 

beneficiária de prestações 
previdenciárias, ela deve-
rá contribuir. Entretanto, há 
casos em que os segurados, 
mesmo deixando de exercer 
uma atividade remunerada e/
ou de contribuir, mantêm tal 
qualidade e conservam to-
dos os seus direitos perante 
a Previdência.

O período de graça se ini-
cia quando cessam as contri-
buições do segurado. Trata-
-se de uma situação bastante 

peculiar, pois permite que o 
cidadão se torne credor de 
prestações previdenciárias 
mesmo sem ter efetuado a 
contribuição.

Existem diferenciados 
prazos de período de graça: 
até 12 meses após a ces-
sação das contribuições, 
o segurado que deixar de 
exercer atividade remune-
rada abrangida pela Pre-
vidência Social ou estiver 
suspenso ou licenciado sem 

remuneração; até 12 meses 
após cessar a segregação, 
o segurado acometido de 
doença de segregação com-
pulsória; até 12 meses após 
o livramento, o segurado 
retido ou recluso; até 3 me-
ses após o licenciamento, 
o segurado incorporado às 
Forças Armadas para pres-
tar serviço militar; até 6 
meses após a cessação das 
contribuições, o segurado 
facultativo.

Tais hipóteses estão es-
boçadas na legislação pre-
videnciária, a qual, inclusi-
ve, prevê que os segurados 
da Previdência Social que 
já possuam um número su-
perior a 120 contribuições 
fazem jus a um período de 
graça prorrogado, qual seja, 
de 24 meses. Nestes casos 
será possível gozar de um 
período de proteção de até 
36 meses.

É sempre muito importan-

te ficar atento ao computo 
do período de graça, pois a 
contagem equivocada pode 
gerar o indeferimento do be-
nefício. O próprio INSS, não 
raras vezes, comete erros na 
contagem. Para tais hipóte-
ses é possível postular um 
recurso ou uma revisão ad-
ministrativa.

q Alexandre Triches
Advogado e professor 

universitário.
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5 principais tendências  
da tecnologia

Especialistas alertam que investir na avalanche de 
novidades não basta. É preciso conhecimento para com-
preender o ciclo da inovação e mensurar riscos e opor-
tunidades. Em meio a tanta novidade, como saber no que 
realmente priorizar em 2021?

Segundo Eduardo Peixoto, do CESAR, “a inovação 
não é mais essencial apenas para otimizar a operação, mas 
também para transformar, gerar valor e habilitar as empre-
sas a se reinventar e sobreviver à destruição e redesenho 
dos mercados”.

Catharina Gaissler, consultora de Estratégia e Inova-
ção da Play Studio, concorda com ele. Na avaliação dela, 
saber se adaptar e inovar são características que algumas 
empresas precisam desenvolver em todos os momentos.

Entre eles a tecnologia 5G, conforme explica Rodrigo 
Cunha da Neurotech. “Não se pode deixar de considerá-la 
em qualquer planejamento estratégico, porque a experiência 
completa deve estar disponível já em 2021, abrindo espaço 
para a Internet das Coisas no cotidiano do brasileiro”, diz.

“Graças à melhor conectividade oferecida, haverá um ar-
senal de dispositivos interligado à web, tornando qualquer 
objeto uma plataforma para marketing, com amplo uso de 
realidade virtual”, diz Thiago Cavalcante, diretor de atendi-
mento e novos negócios na Inflr e Adaction Brasil.

Confira as 5 principais tendências:
– 5G
– Inteligência artificial
– Realidade aumentada
– DataOps (acelera a entrega de dados)
– Contêineres em nuvem (permite executar e instalar 

aplicativos em diferentes lugares)

Não é comigo
É ensurdecedor o silêncio da Associação Brasileira de 

Supermercados (Abras) cinco dias após o assassinato de 
João Alberto Freitas por seguranças do Carrefour.

Brasil no Japão
Um estudo do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino 

(Idor) sobre a Covid-19 ganhou destaque em documen-
tário sobre a doença produzido pela NHK, maior emissora 
de TV do Japão. A reportagem cita a pesquisa brasileira, 
uma das primeiras a mostrar que a doença também atinge 
o sistema nervoso. O documentário ainda utiliza imagens 
do estudo, que examinou o cérebro de uma criança de um 
ano que faleceu devido ao coronavírus.

Novo formato
O Extra reinaugurou nesta terça-feira sete unidades no 

novo formato Mercado Extra. As lojas estão localizadas 
no Centro do Rio e nas regiões da Zona Norte e Baixada 
Fluminense do estado. Ao todo, são 122 lojas em São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Piauí, e 
a expectativa é remodelar mais 24 unidades até o primeiro 
trimestre do próximo ano. O investimento é de aproxima-
damente R$ 1,5 milhão por loja e o número de funcionário 
cresceu, em média, 20%, segundo Christiane Cruz Citrân-
gulo, diretora de Operações do Mercado Extra.

Motivos
A questão não é só ideológica. Quais razões levam o 

Governo Bolsonaro a preferir vacinas com tecnologia que 
nunca foi utilizada em seres humanos e cujos custos são 
de 2 a 4 vezes maiores que os prometidos pelas vacinas da 
Rússia e da China?

Rápidas
O Lecado inaugura em Copacabana a terceira loja da 

marca na Zona Sul carioca e a sétima franquia inaugu-
rada esse ano. Até o final do ano, serão abertas mais 2. 
Com isso, fechará 2020 com 35 unidades próprias e fran-
queadas *** Nesta quinta-feira, o Sindicato das Empre-
sas de Serviços Contábeis do Rio (Sescon-RJ) promoverá 
o Fórum Contábil 2020, a partir das 15h30, com tema 
central a “Contabilidade contemporânea: cooperação e 
integridade como elementos indispensáveis à nova socie-
dade”. Entre os palestrantes, o CEO do Accountfy, Gold-
wasser Pereira Neto, em mediação do CEO do grupo Epi-
cus, Sérvulo Mendonça. Inscrições: forumsesconrj.com.
br *** A Associação Brasileira de Direito Financeiro 
(ABDF) realizará o V Congresso Internacional de Direito 
Tributário do Rio de Janeiro, de quarta a sexta. Informa-
ções: abdf.com.br/v-congresso-internacional-de-direito-
tributario-do-rio-de-janeiro-online/#1604697414867-
ce0c5575-4dbc *** O Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual (Iamspe) está com inscrições 
abertas até quinta-feira para o Processo Seletivo de 
Residência Médica para 2021. São 248 vagas. Detalhes 
em quadrix.org.br *** O Mendonça e Marujo Advoga-
dos foi reconhecido pela Análise Advocacia 2020, pela 
terceira vez, como um dos escritórios mais admirados do 
Brasil na área de Direito Penal. Assine o Monitor Mercantil

Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para Fins
Industriais do Estado do Rio de Janeiro – SIQUIRJ

EDITAL
O Sindicato da Indústria de Produtos Químicos Para Fins
Industriais do Estado do Rio de Janeiro – SIQUIRJ, pelo presente,
convoca os associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que será
realizada no 30 de novembro de 2020, às 16 h, em primeira convocação e,
se não houver “quorum” às 16 h30m, em Segunda, em sua sede social, na
Av. Calógeras, 15 – 12º andar, nesta cidade, para discutir e deliberar
sobre a seguinte Pauta: 1) Retificação Orçamentária de 2020, 2) Previsão
Orçamentária para 2021. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2020.

Isaac Plachta - Presidente.

AUTOPARK S.A.
CNPJ/MF 03.734.265/0001-01 - NIRE 33.300.264.809
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os Acionistas da Autopark S.A. convocados a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 03.12.2020, às 11:00 
horas, na sede social, na Av. Presidente Antonio Carlos, S/N, Rio de Janeiro/
RJ, a fi m de deliberarem sobre a redução do capital social da Companhia e 
a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social.

Rio de Janeiro, 24.11.2020. 
Emilio Sanches Salgado Junior - Presidente do Conselho de Administração

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 JANEIRO-
JUCERJA, para o REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DA 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO. RAIMUNDO NONATO ABEL DE SALES 
-Sócio Administrador

SINDICATO DAS SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECIF

CNPJ: 34.269.761/0001-65
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Pelo presente edital, o Presidente do SINDICATO DAS SOCIEDADES 
DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO - SECIF, CNPJ n° 34.269.761/0001-65, código sindical 
n° 030.516.08011-5, convoca todas seus filiados para se reunirem em 
assembleia geral extraordinária no dia 11 de janeiro de 2020, às 14h, 
em 1ª convocação, e às 14h30, em 2ª convocação, sendo esta última 
com qualquer número de presentes, no Rio de Janeiro, RJ, na Rua São 
José, 46, sala 505, Centro, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia:  
1) ratificação da aprovação do pedido de desmembramento das Sociedades 
de Crédito, Financiamento e Investimento do Estado do Espirito Santo 
da base territorial do SECIF 2) exclusão do Estado do Espirito Santo da 
base territorial do Sindicato das Sociedades de Crédito, Financiamento 
e Investimento do Estado do Rio de Janeiro - SECIF. O endereço do 
subscritor para eventuais dúvidas e contatos é Rua São José, 46, sala 505, 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20010-020. A mesa diretora e a forma 
de discussão e deliberação serão decididas pelos próprios interessados 
presentes na assembleia. 

Rio de Janeiro, RJ, 25 de novembro de 2020. 
LUIS EDUARDO DA COSTA CARVALHO

PRESIDENTE DO SINDICATO.

UE quer tirar 700 mil sem-
abrigo das ruas até 2030
Miséria na França 
já atinge cerca  
de 10 milhões

O Parlamento Europeu 
apelou nesta terça-feira aos 
estados-membros da União 
Europeia (UE) para adota-
rem medidas a fim de tirar 
das ruas até 2030 todos os 
sem-abrigo, cujo número au-
mentou 70% na última déca-
da para 700 mil.

Em resolução aprovada 
nesta terça-feira na sessão 
plenária da Assembleia Eu-
ropeia, que ocorre em Bru-
xelas, na Bélgica, os euro-

deputados destacam que “a 
habitação é um direito hu-
mano fundamental e pedem 
ação mais robusta por parte 
da Comissão Europeia e dos 
Estados-membros para erra-
dicar o problema dos sem-
abrigo até 2030”.

No texto, aprovado com 
647 votos a favor, 13 contra 
e 32 abstenções, o Parlamen-
to Europeu cita a situação 
precária dos mais de 700 
mil sem-abrigo na Europa, 
número que aumentou 70% 
nos últimos dez anos.

Os eurodeputados suge-
rem várias medidas a serem 
adotadas pelos países da UE 
para atingir esse objetivo, 
entre elas assumir a res-
ponsabilidade de enfrentar 

o problema e trabalhar na 
prevenção e intervenção 
precoce e apostar na des-
criminalização da situação 
de sem-abrigo, na garantia 
de acesso igual aos servi-
ços públicos (cuidados de 
saúde, educação e serviços 
sociais) e ainda no apoio à 
integração no mercado de 
trabalho.

“Os estados-membros 
devem também adotar o 
princípio de ‘habitação pri-
meiro’, que ajuda a reduzir 
significativamente o núme-
ro de sem-abrigo por meio 
da introdução de planos de 
ação e abordagens inovado-
ras baseadas no conceito de 
um lar enquanto direito hu-
mano fundamental”, dizem 

os parlamentares no docu-
mento.

A miséria na França já 
atinge cerca de 10 milhões 
de pessoas, segundo um re-
latório da Católica Socorro 
(Caritas). O estudo revelou 
aumento significativo no 
número de desempregados 
de longa duração entre os 
beneficiários dos serviços 
oferecidos pela organiza-
ção humanitária, bem como 
uma diminuição na renda 
média das famílias. Especi-
ficamente, 57% das pessoas 
atendidas não têm emprego 
(12 pontos a mais do que em 
2015), e 63% delas não rece-
bem nenhum tipo de seguro-
desemprego e estão sem tra-
balhar há um ano ou mais.

Brasil e China aceitam mais vacina do que França e Itália
No Brasil, 81% das pes-

soas se vacinariam contra a 
Covid-19 caso uma imuni-
zação estivesse disponível. 
É o que mostra a edição de 
outubro da pesquisa “Glo-
bal Attitudes on a Covid-19 
Vaccine”, realizada pela 
Ipsos com entrevistados de 
15 países, sendo mil bra-
sileiros. Em agosto, eram 
88%.

Considerando todas as 
nações participantes do 
estudo, a média global de 
pessoas que pretendem se 
vacinar é de 73%. Índia 
(87%), China (85%) e Co-
reia do Sul (83%) lideram 
com os índices mais altos 
de adesão à vacinação – o 
Brasil vem em 4º lugar.

Já os países com menor 
intenção de se imunizar 
contra a Covid-19 são Fran-
ça (54%), Estados Unidos e 

Espanha (empatados com 
64%) e Itália (65%). Desde 
o último levantamento, há 
pouco mais de dois meses, 
houve declínio na intenção 
de tomar vacina em 10 das 
15 nações avaliadas.

Ainda de acordo com 
a pesquisa, 4 em cada 10 
entrevistados brasileiros 
(40%) acreditam que a va-
cina só estará disponível 
para o uso geral daqui a 4 
ou 6 meses. Mais otimistas, 
23% acham que a imuniza-
ção vai à mercado entre 2 
a 3 meses e 4% creem que 
será em 1 mês.

Entre aqueles com uma 
expectativa mais baixa, 
11% acreditam que o país 
terá vacinação daqui a 9 
meses, 12% acham que só 
após um ano e 10%, ou seja, 
1 em cada 10, creem que a 
vacina contra Covid-19 só 

estará disponível daqui 18 
meses ou mais.

Preocupação

Entre o percentual de 
brasileiros que não tomaria 
a vacina caso estivesse dis-
ponível, 48% justificaram 
que estão preocupados com 
o avanço muito rápido dos 
testes clínicos. Além disso, 
27% citaram preocupação 
com os efeitos colaterais, 
7% não se vacinariam pois 
não acreditam que a imuni-
zação seria eficaz, 7% ale-
gam que o risco de contágio 
pela Covid-19 é baixo, 6% 
se declaram contra vacina-
ções em geral e 3% men-
cionaram outras razões. 
Globalmente, o motivo 
mais citado foi a preocupa-
ção com efeitos colaterais 
(34%).

Quando perguntados se 
concordam que “a chance 
de ter Covid-19 é tão pe-
quena que a vacina não é 
necessária”, o percentual 
de respostas afirmativas 
dos brasileiros ficou entre 
os mais baixos. Apenas 
18% concordam com a fra-
se, atrás do Canadá (16% 
de concordância) e Coreia 
do Sul, México e Reino 
Unido (cada um deles com 
17%). Por outro lado, os 
países que mais concor-
dam são Índia (52%), Esta-
dos Unidos (31%) e China 
(29%).

A pesquisa on-line foi 
realizada entre os dias 08 e 
13 de outubro de 2020 com 
18.526 entrevistados de 15 
países com idade de 16 a 
74 anos. A margem de erro 
para o Brasil é de 3,5 pon-
tos percentuais.

País arrecada R$ 153,9 bilhões em outubro
A arrecadação total das 

receitas federais atingiu, 
em outubro, R$ 153,93 bi-
lhões, um crescimento real 
(descontada a inflação) de 
9,56% em relação ao mes-
mo mês de 2019. Os dados 
foram divulgados nesta 
terça-feira pela Receita Fe-
deral (RF). O crescimento é 
explicado pelo pagamento 
de tributos que haviam sido 
adiados como medida de 
enfrentamento à crise gera-

da pela pandemia do coro-
navírus (covid-19).

As receitas administradas 
pela Receita Federal, como 
impostos e contribuições 
federais, arrecadaram em 
outubro R$ 146,08 bilhões, 
aumento de 12,31%. De ja-
neiro a outubro, a arrecada-
ção alcançou R$ 1,13 tri-
lhão, queda de 9,06%. Em 
outubro, o volume de paga-
mentos de tributos que ha-
viam sido adiados chegou a 

R$ 16,25 bilhões.
As receitas administradas 

por outros órgãos, principal-
mente royalties do petróleo, 
somaram R$ 7,85 bilhões, 
com queda de 24,64% em 
relação a outubro de 2019.

Segundo a Receita, no 
mês passado o Programa de 
Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade So-
cial (Cofins) apresentaram 
uma arrecadação conjunta 

de R$ 33,453 bilhões, o que 
representa um acréscimo 
real de 19,97%. 

“Esse resultado pode ser 
explicado pelo acréscimo 
real de 7,4% do volume de 
vendas e pelo decréscimo 
real de 7,2% no volume de 
serviços (dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística) em setembro de 
2020 em relação a setembro 
de 2019”, disse a Receita, 
em relatório.
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ALVEAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 03.195.007/0001-02 - NIRE 33.3.0030341-3

Ata de AGE em 18/11/20. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18/11/20, 
às 11h, na sede da Cia., na Av. Afrânio de Melo Franco, 290/102, 103 e 104, 
Leblon. Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de con-
vocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo 
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital so-
cial da Cia., conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de 
Acionistas” e no anexo I desta ata. Composição da Mesa: Frederico da 
Cunha Villa - Presidente; e Cláudia Lacerda - Secretária. Ordem do Dia: 
Nos termos do Art. 16, alíneas “(x)” e “(xi)”, do Estatuto Social da Cia., exa-
me, discussão e votação das seguintes matérias: (i) a participação da Cia., 
na qualidade de garantidora, em operação de distribuição pública, com es-
forços restritos de distribuição, sob regime de garantia firme de colocação, a 
ser realizada nos termos da Instrução da CVM 476, de 19/01/09 (“Oferta 
Restrita”), da 8ª emissão de debêntures perpétuas simples, não conversí-
veis em ações, da espécie quirografária, com garantias reais adicionais 
prestadas por terceiros, em série única da BR Malls Participações S.A. 
(“Emissora”), a serem emitidas nos termos do “Instrumento Particular de 
Escritura de Emissão Pública de Debêntures Perpétuas, Simples, Não Con-
versíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantias Reais Adicio-
nais prestadas por Terceiros, em Série Única, da 8ª Emissão da BR Malls 
Participações S.A.”, (“Debêntures” e “Escritura de Emissão”, respectivamen-
te), no valor total de R$500.000.000,00 na data de emissão das Debêntures; 
(ii) a autorização para a outorga, no âmbito da Oferta Restrita, das seguintes 
garantias reais, em favor do agente fiduciário dos titulares das Debêntures, 
na qualidade de representante dos titulares das Debêntures (“Agente Fidu-
ciário”): a) alienação fiduciária de fração ideal de 67% do imóvel objeto da 
matrícula 49.807, originada da matrícula-mãe 24.489, ambas do 3º Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de Maringá/Paraná (“Alienação Fiduciária 
do Imóvel Maringá”), nos termos do “Instrumento Particular de Alienação 
Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças - Imóvel Maringá”, a ser 
celebrado entre a Cia., a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alie-
nação Fiduciária do Imóvel Maringá”); b) alienação fiduciária de fração ideal 
de 68% dos imóveis objeto das matrículas 81.543 e 81.544, originadas da 
matrícula-mãe 81.542, e da matrícula 87.129, todas do 1º Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de Londrina/Paraná (“Alienação Fiduciária Imóveis 
Londrina” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária do Imóvel Maringá, 
“Alienações Fiduciárias de Imóveis”), nos termos do “Instrumento Particular 
de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças - Imóveis 
Londrina”, a ser celebrado entre a Cia., a Emissora e o Agente Fiduciário 
(“Contrato de Alienação Fiduciária Londrina dos Imóveis Londrina” e, em 
conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária do Imóvel Maringá, “Con-
tratos de Alienação Fiduciária de Imóveis”); c) cessão fiduciária de direitos 
creditórios de titularidade da Cia. (“Cessão Fiduciária” e, em conjunto com 
as Alienações Fiduciárias de Imóveis, “Garantias”), a ser outorgada até o dia 
4/12/2021, nos termos do “Instrumento Particular de Constituição de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças”, a ser ce-
lebrado entre a Cia., a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão 
Fiduciária” e, em conjunto com os Contratos de Alienação Fiduciária de Imó-
veis, “Contratos de Garantia”). Observados os termos a serem descritos na 
Escritura de Emissão e nos Contratos de Garantia, (1) durante os prazos ali 
indicados, com relação às Alienações Fiduciárias de Imóveis, a Emissora, a 
Cia. e a outra garantidora, Dokka Empreendimentos Imobiliários e Participa-
ções S.A., CNPJ/ME 14.218.096/0001-73 (“Dokka” e, em conjunto com a 
Cia., “Garantidoras”), deverão manter um índice de Cob. de, no máximo, 
0,5, a ser verificado a partir da divisão do total do saldo devedor das Debên-
tures, no último dia do mês imediatamente anterior à data de apuração em 
referência, pela soma do valor de avaliação dos imóveis dados em garantia, 
pelas Garantidoras, das obrigações garantidas, e (2) com relação à Cessão 
Fiduciária, a Cia. e a Emissora obrigar-se-ão a manter Créditos Cedidos Fi-
duciariamente (a ser definido no Contrato de Cessão Fiduciária) suficientes 
para a verificação de um índice de Cob. mínimo a ser verificado a partir da 
divisão entre a) o valor dos Créditos Cedidos Fiduciariamente existentes em 
aplicações financeiras e na respectiva conta vinculada no último dia do mês 
imediatamente anterior à respectiva data de apuração pelo b) total do saldo 
devedor das Debêntures, no último dia do mês imediatamente anterior à 
data de apuração em referência, que deverá ser igual ou superior a) a 30% 
do saldo devedor das Debêntures no período entre 4/12/21 (inclusive) e 
4/12/22 (inclusive); b) 50% do saldo devedor das Debêntures no período 
entre 4/12/22 (exclusive) e 4/12/23 (inclusive); c) 70% do saldo devedor das 
Debêntures no período entre 4/12/23 (exclusive) e 4/12/24 (inclusive); d) 
90% do saldo devedor das Debêntures no período entre 4/12/24 (exclusive) 
e 4/12/25 (inclusive); e e) 100% do valor do saldo devedor das Debêntures 
a partir de 4/12/25 (exclusive); (iii) a autorização para que a Diretoria e de-
mais representantes da Cia. pratiquem todos os atos e adotem todas as 
medidas necessárias para a formalização: a) da Oferta Restrita das Debên-
tures objeto da deliberação do item (i) acima; e b) constituição e aperfeiçoa-
mento das Garantias, objeto da deliberação do item (ii) acima; e (iv) a ratifi-
cação de todos os atos relativos à Oferta Restrita das Debêntures, às Ga-
rantias que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria e demais 
representantes da Cia. Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias 
constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições: 1) a participação da Cia. na Oferta Restrita de 
Debêntures, na qualidade de garantidora, sendo que a Emissão terá os se-
guintes termos e condições principais: (i) Quantidade, Número de Séries, 
Valor Nominal Unitário e Valor da Emissão: serão emitidas 50.000 De-
bêntures, em série única, com valor nominal unitário, na Data de Emissão 
(conforme definição a ser prevista na Escritura de Emissão), de R$10.000,00 
(“Valor Nominal Unitário”), totalizando R$500.000.000,00 na Data de Emis-
são; (ii) Prazo: as Debêntures são títulos representativos de dívida perpétua 
e terão prazo indeterminado, vencíveis somente em caso de liquidação da 
Emissora, ressalvadas as hipóteses de, observadas as disposições da Es-
critura de Emissão, a) resgate antecipado da totalidade das Debêntures, 
conforme o caso; b) oferta de aquisição facultativa da totalidade das Debên-
tures, e consequente cancelamento, das Debêntures desde que permitido 
na legislação vigente; e c) vencimento antecipado das obrigações decorren-
tes das Debêntures, ocasiões em que a Emissora obriga-se a proceder ao 
pagamento das Debêntures; (iii) Atualização Monetária: o Valor Nominal 
Unitário não será atualizado monetariamente; (iv) Remuneração das De-
bêntures: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitá-
rio, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios estabelecidos com base 
na variação acumulada de 100,00% das taxas médias diárias dos DI ‑ Depó-
sitos Interfinanceiros de um dia, denominadas “Taxas DI over extra grupo”, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e 
divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo 
diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acresci-
da de uma sobretaxa de a) 2,30% ao ano, base 252 Dias Úteis no período 
entre a Primeira Data de Integralização (inclusive) e 4/06/21 (exclusive); b) 
2,55% ao ano, base 252 Dias Úteis no período entre 4/06/21 (inclusive) e 
4/12/21 (exclusive); c) 2,80% ao ano, base 252 Dias Úteis no período entre 
4/12/21 (inclusive) e 4/06/22 (exclusive); d) 3,10% ao ano, base 252 Dias 
Úteis no período entre 4/06/22 (inclusive) e 4/12/22 (exclusive); e e) o per-
centual indicado no item (d) acima, acrescido de 1,00 p.p. a cada período 
semestral, cumulativa e sucessivamente, sempre no dia 4 dos meses de 
junho e dezembro de cada ano (inclusive), limitado a 12,00% ao ano, base 
252 Dias Úteis, a partir de 4/12/26 (inclusive) (“Sobretaxa” e em conjunto 
com a Taxa DI, “Remuneração”). Os juros remuneratórios serão calculados 
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorri-
dos, com base em um ano de 252 Dias Úteis, desde a Primeira Data de In-
tegralização ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente ante-
rior, conforme o caso, até a próxima data de pagamento da Remuneração. 
Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de resgate antecipado das 
Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das 
Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, a Re-
muneração será paga, semestralmente, sempre no dia 4 dos meses de ju-
nho e dezembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 
4/06/21. A Remuneração será calculada de acordo com fórmula que vier a 
ser prevista na Escritura de Emissão. Para todos os fins, considera‑se “Dia 
Útil” como qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado 
nacional; e (v) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no paga-
mento de qualquer valor devido pela Emissora aos Debenturistas nos ter-
mos que vierem a ser previstos na Escritura de Emissão, adicionalmente ao 
pagamento da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer 
valores em atraso incidirão, independentemente de aviso, notificação ou in-
terpelação judicial ou extrajudicial, a) juros de mora de 1% ao mês ou fração 
de mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até 
a data do efetivo pagamento; e b) multa moratória de 2% (“Encargos Mora-
tórios”); 2) a outorga das Garantias de Alienações Fiduciárias de Imóveis e 
de Cessão Fiduciária; 3) a autorização para a Diretoria, direta ou indireta-
mente, por meio de seus procuradores, a, em nome da Cia.: (i) negociar, 
definir todos os termos e condições específicos e celebrar os Contratos de 
Garantia, bem como outros contratos, instrumentos, formulários e/ou adita-
mentos; e (ii) praticar todos os atos necessários à efetivação da Oferta Res-
trita de Debêntures, à constituição e ao aperfeiçoamento das Garantias. 4) 
a ratificação de todos os atos relativos à Oferta Restrita de Debêntures e às 
Garantias que tenham sido praticados até a presente data pela Diretoria e 
demais representantes da Cia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou‑se a AGE da Cia. com a lavratura da presente ata, que, após lida 
e achada conforme, foi lida e aprovada por todos os acionistas presentes. 
Presenças: Mesa: Frederico da Cunha Villa - Presidente; e Cláudia Lacerda 
- Secretária. Acionista: EDRJ113 Participações Ltda. RJ, 18/11/20. Frederi-
co da Cunha Villa - Presidente; Cláudia Lacerda - Secretária. Jucerja em 
23/11/20 sob o nº 3971788. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

‘Exacerbada’
Exacerbada. Foi assim que a delegada Roberta Bertol-

do, da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, 
em Porto Alegre (RS), circunscreveu a adjetivação da ati-
tude dos seguranças brancos a serviço do hipermercado 
Carrefour, Magno Braz Borges (contratado da empresa 
Vector de Segurança; 30 anos) e Giovane Gaspar da Silva 
(policial militar; a serviço da empresa Vector de Seguran-
ça; 24 anos), acusados da brutal manifestação de racismo, 
na quinta-feira, 19 de novembro, véspera do Dia da Cons-
ciência Negra, tecnicamente “suspeitos” do assassinato 
de João Alberto Vieira Freitas. Quando será o próximo, 
Carrefour?

‘Milena, me ajuda...’
João Alberto assim pediu à esposa, enquanto era agre-

dido. Ela tentou, mas foi impedida pela força. Pode-se di-
zer que o Carrefour é reincidente contumaz em episódios 
de violência contra clientes e até contra animais de esti-
mação indefesos, seguidos de pedidos de desculpas e de 
manifestações de que fatos assim não mais se repetirão. 
Até que se repitam, seguem pedidos de desculpas e de 
manifestações de que fatos assim não se repetirão. É um 
ciclo contínuo. Carne negra em promoção permanente? 
Uma grife de violência e de desrespeito com o país que 
a recebeu.

Folha corrida Carrefour
Para ser lembrada, a extensa “folha corrida” do super-

mercado em casos que vieram a público. Imagina o que não 
saiu da privacidade da “salinha da segurança” e até hoje 
não se sabe...

– Em seu Twitter, na sexta-feira passada, 20 de novem-
bro, a juíza Cristina Cordeiro, do TJ-RJ, lembrou-nos do 
episódio da mulher negra e pobre, presa por suspeita de 
furto de alimentos em uma das filiais da rede, que foi es-
pancada, humilhada e estuprada por funcionários do super-
mercado.

– Em 14 de agosto de 2020, o promotor de vendas Moi-
sés Santos (53 anos) morreu durante o expediente em Reci-
fe (PE). O corpo foi camuflado entre guarda-sóis e caixas, 
para que o funcionamento do estabelecimento não fosse 
alterado.

– Em maio de 2019, a Justiça do Trabalho de São Paulo 
concedeu liminar pedida pelo Sindicato dos Comerciários 
de Osasco e Região contra o Carrefour, por dificultar as 
idas dos colaboradores ao banheiro. A juíza Ivana Meller 
Santana, da 5ª Vara do Trabalho de Osasco, identificou 
condições consideradas “degradantes para os trabalhado-
res”. De acordo com o Sindicato, nas cidades de Barueri, 
Carapicuíba, Embu, Itapevi, Jandira, Osasco e Taboão da 
Serra, operadores de atendimento e de telemarketing são 
obrigados a obter senhas para ingressar em “filas eletrôni-
cas” para o uso do banheiro.

– Em dezembro de 2018, conforme relato procedente da 
ONG Cão Leal, um segurança do Carrefour assassinou um 
cachorro dando mortadela misturada com o raticida conhe-
cido por chumbinho e agredindo o animal, pois era espera-
da a visita de supervisores da matriz à unidade situada em 
Osasco. Ao segurança teria sido pedido para pôr um fim no 
animal. O cachorro foi resgatado com vida, apesar de en-
sanguentado, por uma pessoa que estava perto e o socorreu. 
Ele foi levado para uma clínica veterinária particular, mas 
morreu em atendimento.

– Em outubro de 2018, funcionários do Carrefour, em São 
Bernardo do Campo, no ABC Paulista, agrediram Luís Car-
los Gomes, por que ele teria aberto uma lata de cerveja no 
interior do estabelecimento. Abordado, o cliente disse que 
pagaria por seu consumo. Ainda assim, foi seguido pelo ge-
rente da unidade e por um segurança, encurralado em um 
banheiro, onde recebeu o golpe conhecido por mata-leão. 
Detalhe importante é que Luís Carlos Gomes é portador de 
necessidades especiais; com a agressão teve múltiplas fratu-
ras e, como sequela de uma cirurgia, ficou com uma perna 
mais curta que a outra. Luís Carlos acusou o supermercado 
de racismo e acionou a justiça por uma reparação.

Na época, o Carrefour disse, em nota, que “a rede re-
pudia veementemente qualquer tipo de violência e reforça 
que, constantemente, realiza treinamentos e reorienta suas 
equipes, a partir da prática do respeito que exige dos seus 
colaboradores e prestadores de serviço”.

– Em dezembro de 2017, os trabalhadores do Carrefour 
que reivindicaram remuneração por trabalho em feriados 
foram demitidos, em represália dissimulada como “corte 
de gastos”. Os funcionários, no entanto, garantiram que os 
nomes dos que estavam envolvidos em movimentos reivin-
dicatórios foram incluídos na dispensa. Os empregados que 
trabalharam nos feriados de novembro daquele ano recebe-
ram R$ 43, por dia de feriado trabalhado, quando a praxe 
seria, até então, de R$ 86.

– Em 2009, seguranças a serviço do Carrefour agrediram 
o vigia e técnico em eletrônica Januário Alves de Santana, 
de 39 anos, no estacionamento de uma unidade em Osasco 
(SP). Ele teria sido confundido com um ladrão e foi acusa-
do de roubar seu próprio carro. Manifestantes protestaram 
no estacionamento da unidade, onde estenderam uma fai-
xa com a frase: “Onde estão os negros?”. Carros também 
exibiram protetores de para-brisa com a frase “Carrefour 
racista”, conforme o portal da Internet Geledés.

Blá blá blá
Recortes de uma coleção de notas oficiais da corpora-

ção Carrefour:
– “Para nós, nenhum tipo de violência e intolerância 

é admissível, e não aceitamos que situações como estas 
aconteçam. Estamos profundamente consternados com 
tudo que aconteceu e acompanharemos os desdobramen-
tos do caso, oferecendo todo suporte para as autoridades 
locais.”

– “A rede repudia veementemente qualquer tipo de vio-
lência e reforça que, constantemente, realiza treinamentos 
e reorienta suas equipes, a partir da prática do respeito que 
exige dos seus colaboradores e prestadores de serviço.”

Vendas na Black 
Friday de 2020 
crescerão 50%

A apenas alguns dias da 
Black Friday - 27 de novem-
bro - a expectativa dos con-
sumidores e das marcas está 
grande. A data, que é aguar-
dada por milhares de brasi-
leiros que buscam produtos 
e serviços com descontos, 
já é considerada uma das 
mais importantes no varejo 
e, segundo a Infracommerce, 
líder em full commerce na 
América Latina, deve repre-
sentar, na empresa, um cres-
cimento de 50% em compa-
ração ao mesmo período de 
2019.

A aceleração do crescimen-
to do e-commerce, por conta 
das medidas de isolamento 
social, somada ao novo perfil 
de consumidor, resulta no pre-
domínio pelas compras onli-
ne durante este período. Para 
atender todo esse volume de 
procura com eficiência e ra-
pidez, Luiz Pavão, vice-presi-
dente B2C da Infracommerce, 
explica a importância de ter 
um planejamento estratégico 
para esse momento tão aguar-
dado.

“Enquanto manter a me-
lhor performance do site du-
rante o aumento de acessos 
é a missão do time de tec-
nologia, na área de logística 
a responsabilidade é fazer 
o produto chegar ao consu-
midor no prazo e qualidade 
esperados, por exemplo. 
Nossas áreas devem estar 
trabalhando em perfeita sin-
cronia para atender a alta 
demanda com eficiência de 
ponta a ponta, do clique até a 
entrega, gerando uma expe-
riência de compra extrema-
mente satisfatória”, afirma 
Luiz Pavão, vice-presidente 
B2C da Infracommerce.

Estratégia é fundamental 
para a Black Friday, ainda 
mais com expectativa de 
50% no aumento das ven-
das. Especialistas de cada 
uma das áreas envolvidas - 
Marketing e Vendas, TI, Pa-
gamento, Fiscal e Logística, 
Atendimento, entre outras 
- se reúnem para analisar a 
performance de cada loja 
digital e fazer uma previsão 
para o período atual. Com 
isso, pode-se evitar, por 

exemplo, que os sites fiquem 
fora do ar por receber mais 
acessos que o esperado, ou 
que os sistemas de integra-
ções falhem e gerem atrasos 
no processo de venda.

“A Black Friday vai ser só 
o primeiro degrau na escala-
da das compras on-line. Essa 
tendência deve ser mantida 
no cenário pós-pandemia. É 
a hora das marcas varejistas 
utilizarem a oportunidade 
de dialogar com os consu-
midores recém-chegados 
e conquistá-los”, Luiz Pa-
vão, vice-presidente B2C 
da Infracommerce, encerra. 
Assim como as empresas 
esperam mais e novos con-
sumidores, os clientes espe-
ram das marcas uma experi-
ência melhor do que nunca.

Em um ano de pandemia, 
como 2020, muitos consu-
midores pouparam e não 
tiveram a oportunidade de 
comprar itens que deseja-
ram o ano todo, e este será o 
momento pelo qual tanto es-
peram. A Black Friday deve 
superar datas como Dia dos 
Pais, Dia das Mães, Dia das 
Crianças, que são conheci-
das como grandes picos de 
consumo.

A Infracommerce é espe-
cializada em negócios digi-
tais e atua com o conceito 
modular, reunindo platafor-
ma, marketing, conteúdo, 
pagamento, logística, atendi-
mento ao consumidor e busi-
ness intelligence em 3 núcle-
os centrais de competência: 
Tecnologia Omnichannel, 
Marketing & Vendas e Ope-
rações. Fundada no Brasil, 
também tem operações em 
alguns dos principais países 
da América Latina e mais de 
1.500 profissionais. Referên-
cia em projetos Full Service, 
B2C e B2B, é responsável 
pelos e-commerces de mar-
cas como Ambev, Motorola, 
Nike, Mondelez e Unilever. 
Recebeu prêmios como a 
Melhor Operação pelo E-
-commerce Brasil, Melhor 
Empresa de Serviços Digi-
tais pela ABCOMM, Melhor 
Empresa para Trabalhar pela 
GPTW e Melhor empresa 
Full Service pelo Eawards.

Orientação e dicas  
de como evitar golpes

Com a entrada em ope-
ração do Pix, em16 de no-
vembro, as quadrilhas po-
dem se aproveitar da baixa 
familiaridade das pessoas 
com a nova tecnologia para 
induzir a realização de tran-
sações em favor dos golpis-
tas. Especialmente por meio 
de ofertas relâmpago com 
pagamento feito por meio da 
nova ferramenta.

Trata-se da utilização da 
engenharia social para enga-
nar os clientes e não de uma 
falha de segurança. “O Pix é 
um meio de transferência de 
recursos tão seguro quanto 
qualquer outro, como TED e 
DOC. No entanto, os golpis-
tas podem aproveitar a tem-
porada mais intensa de com-
pras para se passar por lojas 
e marcas e levar os clientes 
a fazerem pagamentos em 
favor das quadrilhas”, expli-
ca o presidente da Febraban, 
Isaac Sidney.

Segundo Isaac, para evi-
tar ser vítima dessas artima-
nhas, a principal dica é só 
realizar pagamentos via Pix 
para empresas conhecidas e 
conferir todos os dados do 
beneficiário antes de con-
cluir as transações. “Se hou-
ver alguma divergência ou 
dado estranho, não realize o 
pagamento e entre em con-
tato com um canal oficial de 
atendimento ao consumidor 
para esclarecer a situação.”

Outros golpes muito co-
muns nessa época do ano 
são: boletos de pagamentos 
falsos; páginas falsas que 
simulam e-commerce; e-

-mails, SMS e Mensagens 
Instantâneas com promo-
ções falsas; ofertas muito 
vantajosas nas redes sociais 
com valores muito abaixo de 
outros lugares; e perfis fal-
sos que investem em mídia 
pra aparecer nos stories.

Em algumas dessas pági-
nas falsas, os consumidores 
precisam preencher um for-
mulário com dados pessoais 
para ter acesso às promoções. 
Em outras, ao clicar no anún-
cio, o cliente já é direcionado 
para uma área de compra e 
convidado a digitar os dados 
do cartão de crédito.

A forma mais eficaz de não 
cair nesse tipo de golpe é re-
alizar as compras por meio 
do site oficial das lojas, em 
vez de usar páginas promo-
cionais e anúncios publicados 
no Google ou em redes so-
ciais. “Se você, consumidor, 
se interessou por uma oferta 
que apareceu no seu e-mail 
ou rede social, não clique”, 
recomenda Adriano Volpini, 
diretor da Comissão Execu-
tiva de Prevenção a Fraudes 
da Febraban. “Digite a URL 
do site no seu navegador de 
internet e confira se a mesma 
promoção está mesmo no site 
oficial da loja.”

As quadrilhas têm se es-
pecializado nesse tipo de 
ação baseado na captura de 
dados pessoais, após con-
quistar a confiança de clien-
tes desavisados . “Hoje, 70% 
dos golpes feitos no mundo 
digital estão relacionados 
a engenharia social”, alerta 
Volpini.

Covid-19 e crise da água puxam  
vendas dos supermercados

As vendas no setor super-
mercadista do Rio tiveram 
crescimento de 3,98%, no 
acumulado de 2020 (de janei-
ro a outubro), comparado ao 
mesmo período de 2019. O 
número se deve ao período da 
quarentena, em que nas pri-
meiras semanas, ocorreu uma 
corrida da população às lojas. 
As informações são de um le-
vantamento divulgado nesta 
terça-feira pela Associação de 
Supermercados do Estado do 
Rio de Janeiro (Asserj).

Segundo o presidente 
da Asserj, Fábio Queiróz, 
a insegurança das pessoas 
durou apenas no início, já 
nos meses seguintes houve 
uma queda e estabilização 
nas vendas. “Desde o início 
nossa maior preocupação foi 
manter um canal ativo com 
a população para abastecer-
mos todos de informações 
diárias, sobre o panorama 
dos supermercados do Rio, 
a fim de não haver pânico e 
correria”, revela.
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CHAMI EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ nº 34.125.641/0001-94  
EXTRATO DA AGO/E de 30/04 e 28/10/2020 - 1) Local: Av. Vieira Souto, 
320-RJ às 8:00 hs.; 2) Presente 99,99% acionistas com direito a voto; 3) 
Mesa - Presidente: Sonia Leite Chami, Secretária: Marcia Leite Charni; 4) 
Aprovações: a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras 
do exercício de 2019 com seus respectivos ajustes e notas explicativas, b) 
Aprovação da destinação dos resultados acumulados em 31/12/19 e dos di-
videndos, c) Aprovação do orçamento para 2020, d) Re-ratificação da AGE/
AGO de 10/04/2019 Ass.) Sonia Leite Chami e Marcia Leite Chami. Rio de 
Janeiro, 28/10/2020. Certidão: Certifico o deferimento e o arquivamento sob 
nº 3967703 em 12/11/20 - Bernardo F. S. Berwanger (Secretário Geral) - 
JUCERJA.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CABEDELO
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - Assembleia Geral Extraordinária

Atendendo determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente convocar os 
Srs. Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária 
do Condomínio Cabedelo, que será realizada no próximo dia 02 de 
Dezembro de 2020 - quarta-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) Apresentação das atas do Lote 02 (AGE - Ata LOTE 
02_14.03.2020; AGE - Ata LOTE 02_18.07.2020; e  AGO - Ata LOTE 02_ 
07.11.2020); 2) Apresentação dos documentos técnicos referentes a 
laje externa e garagem (áreas comuns), a saber: a) Laudo técnico de 
Autovistoria - Cond. Ilha Bela Camboriu Cabedelo_Rev4 _ 20Jun2019; 
b) Laudo técnico – JRI ENGENHARIA, laudo Ed. Ilha Bela_Out2019; c) 
Laudo técnico - TRENO ENGENHARIA, laudo Ed. Ilha Bela_Nov2019;  
d) Parecer técnico - Eng. José Roca de Barros_ 02Set2020_DOC01 
da Petição; e e) Pré-análise - Arquiteto José O. Saboya Ribeiro_ 
04Set2020_DOC02 da Petição 3) Apresentação da petição inicial, do 
processo nº 0024272-13.2020.8.19.0209, movido pelos representantes 
das unidades 104,301,303,304,402,502 e 504 do edifício Cabedelo 
contra o Condomínio Ilha Bela – Camboriú – Cabedelo – Lote 02; 4) 
Apresentação dos principais pontos das questões técnicas, financeiras 
e jurídicas, bem como suas consequências, resultantes do embate 
entre as partes; 5) Deliberação e ratificação pelo Condomínio Cabedelo 
quanto a execução da obra da laje do Lote 02, conforme aprovado em 
AGE do Lote 02 em 14/03/2020;  6) Deliberação e aprovação das medidas 
a serem tomadas pelo Condomínio Cabedelo em relação a obra da laje 
do Lote 02, de acordo com o decidido no item 05 acima; e 7) Consulta 
aos condôminos proprietários das unidades 104, 301, 303, 304, 402, 502 
e 504 do Condomínio Cabedelo, quanto ao interesse de prosseguirem 
ou desistirem da ação judicial interposta, em decorrência do que restou 
deliberado nos itens 05 e 06 acima. 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 cotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no 
condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Art. 1335, 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, Artigo 654, do Código Civil). Rio de 
Janeiro, 16 de novembro de 2020. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA 
- Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CIA ABERTA. CNPJ Nº 05.495.546/0001-84. NIRE 33300271406. 

Edital de Convocação - AGE. Ficam convocados os senhores acionis-
tas da Litela Participações S.A. a comparecer na AGE a ser realizada em 
10/12/2020, às 15h, na sede social da Cia, R da Assembleia, 10, 37º andar, 
sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: (1) Dissolução de pleno direito e a liquidação da Cia, nos termos 
do art 206, inciso I, alínea “c”, da Lei das S/A e determinar (a) o modo de 
liquidação nos termos do art. 208 da Lei 6.404/76 e (b) a duração da fase de 
liquidação; (2) Partilha antecipada do ativo, nos termos do art. 215, §1º da 
lei nº 6.404/76; (3) Manutenção do CA e, caso não aprovada a manutenção 
do CA, nomear a empresa Eximia Capital Partners Ltda como liquidante da 
Cia; (4) Destituição da Diretoria; (5) Alteração do art 34 do Estatuto Social, 
com sua consequente consolidação; (6) Instalação ou não do CF durante o 
processo de liquidação da Cia e, caso aprovada a instalação, eleger seus 
membros e fixar a sua remuneração. Rio de Janeiro, 25/11/2020. Arthur 
Prado Silva - Presidente do Conselho de Administração.

Exportações do agronegócio  
sobem 6% no acumulado do ano
Ipea prevê PIB 
agro em 1,5% em 
novembro, ante 
avanço de 1,9% 
em outubro

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
divulgou, nesta terça-feira 
(24), a Carta de Conjuntu-
ra Agro, com projeções do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
agropecuário para 2020 e 
2021. Os dados mostram 
queda nas estimativas.

Com base nos dados mais 

recentes do Levantamen-
to Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) e de dados 
atualizados de produção pe-
cuária e outros, o Grupo de 
Conjuntura estima o PIB do 
setor agropecuário de 2020 
de 1,9% no mês de outubro, 
para 1,5% em novembro. 

O valor adicionado da la-
voura teve seu crescimento 
revisado de 3,9% para 3,8%, 
enquanto o da pecuária caiu 
de -1,5% para -2,0%. Para o 
componente “outros”, que 
inclui exploração florestal, 
pesca e aquicultura, a queda 
projetada também se intensi-
ficou, de -6,4% para -9,4%.

A apresentação dos dados 
ocorreu em webinar do Ipea 

nesta terça-feira, às 14h30, 
com a participação do pre-
sidente do instituto, Carlos 
von Doellinger, do diretor de 
Estudos e Políticas Macroe-
conômicas do instituto, José 
Ronaldo de Castro Souza 
Júnior, além do diretor presi-
dente da Conab), Guilherme 
Bastos, e do subsecretário 
de Política Agrícola e Meio 
Ambiente do Ministério da 
Economia, Rogério Boueri.

Para 2021, o PIB agrope-
cuário deve ficar em 1,2%, 
um crescimento menor que 
os 2% que haviam sido pro-
jetados em outubro. A atuali-
zação foi feita com base no 
primeiro prognóstico de sa-
fra do IBGE, complementa-
dos por projeções da Conab, 
da Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO) e do 
próprio Ipea. A previsão para 
o valor agregado da lavoura 
teve revisão de crescimen-
to de 1,8% para 0,4%. Esta 
queda se deve principalmen-
te à substituição de parte das 
estimativas da Conab pelas 
do IBGE.

Apesar do IBGE também 
considerar safras recordes de 
soja (4,6%) e milho (2,6%) 
no próximo ano, a queda de 
outras culturas deve com-
pensar parte da contribuição 
positiva desses dois grãos. 
Para a pecuária, houve revi-
são da expectativa de alta de 
3,9% para 4,4%. Em relação 
ao componente “outros”, a 
perspectiva é que a queda 
passe de -2,5% para -3,5%.

Crédito imobiliário via SBPE avançou 84% em outubro
O crédito imobiliário com 

recursos do Sistema Brasilei-
ro de Poupança e Emprésti-
mo (SBPE) somou R$13,86 
bilhões em outubro, um salto 
de 84% ante mesmo mês de 
2019. Os dados foram divul-
gados nesta terça-feira pela 
Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobi-
liário e Poupança (Abecip). 
“Em valores nominais, o 
volume financiado em outu-
bro marca o segundo recorde 

mensal consecutivo da série 
histórica iniciada em julho 
de 1994”, informou a Abe-
cip.

Na base mensal, cresceu 
7,4%. No acumulado do ano 
até outubro, os empréstimos 
do sistema para financiar 
compra e construção de imó-
veis aumentaram em 48,8% 
frente ao mesmo intervalo do 
ano passado, para R$ 92,67 
bilhões, acima do resultado de 
todo o ano de 2019.

Na segunda-feira (23), a 
Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (CBIC) 
divulgou o balanço do merca-
do imobiliário no 3º trimestre 
de 2020. De acordo com o 
balanço, o país registrou um 
aumento de 8,4% nas vendas 
de imóveis novos (apartamen-
tos) nos primeiros nove meses 
de 2020, em comparação ao 
mesmo período do ano pas-
sado.

Segundo os dados, nos 

primeiros nove meses do 
ano houve uma redução de 
27,9% nos lançamentos de 
imóveis e uma redução de 
13% na oferta, na compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado. “Em relação 
ao 2º trimestre de 2020, os 
lançamentos no 3º trimestre 
subiram 114,1%. Apesar do 
grande aumento, os núme-
ros ainda não compensam as 
perdas do 1º semestre”, ex-
plicou em nota a CBIC.

Anbima e B3 lançam agenda para acelerar o mercado de capitais
A Associação Brasileira 

das Entidades dos Merca-
dos Financeiro e de Capi-
tais (Anbima) e a B3 têm 
propostas para acelerar o 
desenvolvimento do mer-
cado de capitais. Em conti-
nuidade ao material lança-
do pelas entidades há dois 
anos, chamado Agenda de 
Propostas, o novo docu-
mento inclui iniciativas de 
caráter microeconômico e 
sugestões de ajustes regu-
latórios que podem contri-
buir para a expansão dos 
instrumentos privados de 
financiamento de longo 
prazo no Brasil.

Segundo a B3, as pro-
postas concentram-se em 
quatro grandes desafios a 
serem vencidos para que 
o mercado de capitais 
possa avançar ainda mais 
no país: a diversificação 
da base de investidores; 
a ampliação da base de 
emissores; o desenvolvi-
mento do mercado secun-
dário de renda fixa; e o fo-
mento à securitização.

“O desenvolvimento do 
mercado de capitais é urgen-
te e importante no sentido 
de apoiar o país na retomada 
do crescimento econômico. 
Alocar cada vez mais a pou-

pança do brasileiro em va-
lores mobiliários permitirá 
que os investidores tenham 
mais possibilidades de di-
versificação de carteira en-
quanto as empresas passam 
a ter acesso a estruturas de 
financiamento de longo pra-
zo mais previsíveis quanto 
ao custo e mais aderentes às 
suas necessidades”, afirma 
Gilson Finkelsztain, presi-
dente da B3.

“A nova Agenda traz uma 
sequência das propostas que 
lançamos em 2018, com a 
inclusão de medidas que 
possam acelerar ainda mais 
o papel do setor privado na 

matriz de financiamento das 
empresas. As iniciativas le-
varam em conta o contexto 
atual. E, se tem algo que a 
crise recente nos mostrou, 
é que o mercado de capitais 
está preparado para cumprir 
o seu papel no desenvolvi-
mento do país”, diz Carlos 
Ambrósio, presidente da An-
bima.

A primeira versão da 
Agenda, lançada em 2018, 
foi entregue às equipes eco-
nômicas dos então candida-
tos à Presidência do Brasil 
e discutida com autoridades 
da área econômica e de ór-
gãos reguladores. 

ANP prorroga consulta sobre 
modelo conceitual do mercado de gás

Leilão do 5G será no final do 
primeiro semestre de 2021

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) pror-
rogou por 60 dias o prazo da 
Consulta Prévia nº 01/2020, 
que trata do “Modelo Con-
ceitual do Mercado de Gás 
na Esfera de Competência 
da União - Comercialização, 
Carregamento e Balancea-
mento”. Inicialmente, a con-
sulta se encerraria no dia 19 
de novembro e, com a pror-
rogação, terminará no dia 18 
de janeiro de 2021.

A prorrogação se deu em 
virtude de solicitações recebi-
das dos agentes do mercado e 
da necessidade identificada de 
aprofundar as discussões so-
bre os diversos temas tratados 
no documento.

O modelo conceitual pro-
posto pela ANP tem como 
objetivo a estruturação de 
um mercado brasileiro de 

gás natural único, líquido, 
transparente e de livre aces-
so aos seus participantes. 
Para tanto, o documento 
prevê o estabelecimento de 
áreas de mercado de capaci-
dade, com a contratação pelo 
regime de entrada e saída e 
a comercialização do gás 
por intermédio de contratos 
padronizados em um ponto 
virtual de negociação.

A consulta prévia do mo-
delo visa colher subsídios 
dos participantes do mer-
cado e do público em geral 
sobre a organização e o fun-
cionamento do mercado de 
gás natural, além de tratar da 
autorização para o exercício 
das atividades, como obriga-
ções e responsabilidades dos 
agentes e requisitos para a 
obtenção e manutenção das 
autorizações outorgadas.

Para tratar da preparação do 
leilão da rede móvel 5G, inte-
grantes da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e 
o ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, reuniram-se na tar-
de desta terça-feira com o pre-
sidente Jair Bolsonaro, no Palá-
cio do Planalto. Sorteado como 
relator do processo na agência 
reguladora, o conselheiro Car-
los Manuel Baigorri afirmou 
que o cronograma prevê a ses-
são de lances no fim do primei-
ro semestre do ano que vem.

Entre as empresas do setor, 
a chinesa Huawei desponta 
como uma das principais for-
necedoras de equipamentos 
paras operadores de telecomu-
nicações que devem disputar 
o leilão. O grupo chinês dis-
puta o mercado internacional 
com tecnologia dos Estados 
Unidos (EUA) e da Europa e 
chegou a ter suas operações 
restringidas no país norte-
americano, no ano passado, 
após uma ordem do presiden-
te Donald Trump, que alegou 
ameaça à segurança nacional, 
por supostos dispositivos de 
vigilância embutidos nos apa-
relhos da empresa.

Questionado por jornalistas 
se o governo brasileiro po-

deria estabelecer algum tipo 
de restrição à participação de 
grupos chineses, como tem 
sido defendido por uma alian-
ça de países liderada pelos 
EUA, Fábio Faria disse que 
o trabalho de sua pasta era na 
parte técnica. “Aqui não trata-
mos de geopolítica, o que foi 
tratado aqui são os técnicos da 
Anatel, os conselheiros que 
vieram conhecer o presidente 
da República”, afirmou.

A tecnologia 5G de inter-
net móvel, em sua máxima 
potência, deverá oferecer 
altíssimas velocidades de in-
ternet no Brasil, até 20 maio-
res do que a 4G, além de 
maior confiabilidade e dis-
ponibilidade. Essa tecnolo-
gia terá também capacidade 
para conectar massivamente 
um número significativo de 
aparelhos ao mesmo tempo.

“A previsão é ter um edital 
aprovado na Anatel no come-
ço do ano que vem, sendo que 
a sessão de lances deve acon-
tecer ao final do primeiro se-
mestre. Esse é o cronograma 
com que trabalhamos e vamos 
persegui-lo, apesar dos desa-
fios que se colocam à nossa 
frente”, afirmou o relator a 
jornalistas após a reunião.

BC garante programa permanente 
de assistência a bancos

O programa de injeção de 
liquidez (recursos de rápida 
circulação) nos bancos em 
troca da ampliação do crédito 
será permanente, disse nes-
ta terça-feira o presidente do 
Banco Central (BC), Rober-
to Campos Neto, acrescen-
tando que parte das medidas 
tomadas durante a pandemia 
do coronavírus representam 
“mudança estrutural” e conti-
nuará, com alguns ajustes no 
próximo ano.

Na avaliação de Cam-
pos Neto, que participou de 
evento virtual promovido 
por um site especializado em 
mercado financeiro, a Co-
vid-19 acelerou medidas de 
estímulo ao crédito que esta-
vam programadas.

“Isso já ia acontecer antes 
da pandemia. A pandemia 
acelerou, e nós acabamos fa-
zendo de uma forma diferen-
ciada. Mas é muito impor-
tante entender que, para esse 
mercado de crédito privado 
crescer, é importante que o 
banco possa usar o crédi-
to na carteira como veículo 
de liquidez se houver uma 
necessidade, como foi feito 
agora”, declarou.

O presidente do BC comen-
tou o bom desempenho do 
mercado financeiro nesta ter-
ça-feira. Hoje, a bolsa fechou 
no melhor nível desde o fim de 
fevereiro, e o dólar caiu para 
R$ 5,37, tendo a maior queda 
em uma semana, após avan-
ços na transição presidencial 
nos Estados Unidos, que de-
vem facilitar a distribuição de 
uma vacina contra a covid-19. 
Na avaliação de Campos 
Neto, os mercados começa-
ram a reagir a possibilida-

de mais concreta da vacina 
contra o novo coronavírus. 
“Hoje é um dia importan-
te porque começamos a ver 
o comportamento diferen-
ciado dos mercados”, disse. 
A indicação da ex-presidente 
do Federal Reserve (Fed, 
Banco Central norte-ameri-
cano), Janet Yellen, para a 
Secretaria do Tesouro dos Es-
tados Unidos a partir do pró-
ximo ano também animou os 
mercados. No entendimento 
dos investidores, o histórico 
de política monetária expan-
sionista durante a gestão de 
Yellen no Fed indica que os 
Estados Unidos injetarão dó-
lares para estimular a maior 
economia do planeta, alivian-
do a pressão sobre os mer-
cados de países emergentes, 
como o Brasil.

Segunda onda

Sobre uma eventual se-
gunda onda de Covid-19, 
ele declarou que os casos 
começaram a ressurgir na 
Europa, porém com menor 
mortalidade, apesar dos re-
cordes de infecções diárias. 
Campos Neto destacou que 
os casos aumentam em todo 
o planeta, mas disse que, no 
Brasil, o problema pode ser 
agravado pela redução do 
distanciamento social, prin-
cipalmente entre os jovens, 
que são “menos pacientes”.

“O custo efetividade 
versus o custo econômico 
do distanciamento é infe-
rior ao visto no passado. O 
mercado está mais focado 
em vacinas do que em im-
pulsos de estímulos adicio-
nais”, acrescentou.
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DOKKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 14.218.096/0001-73 - NIRE 33.3.0029940-8

Ata de AGE em 18/11/20. Data, Hora e Local: Realizada no dia 18/11/20, 
às 10h, na sede da Cia., na Av. Afrânio de Melo Franco, 290/102, 103 e 104, 
Leblon/RJ. Convocação e Presenças: Dispensadas as formalidades de 
convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Cia., conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença 
de Acionistas” e no anexo I desta ata. Composição da Mesa: Frederico da 
Cunha Villa - Presidente; e Cláudia Lacerda - Secretária. Ordem do Dia: 
Nos termos do Art. 8º do Estatuto Social da Cia., exame, discussão e vota-
ção das seguintes matérias: (i) a participação da Cia., na qualidade de ga-
rantidora, em operação de distribuição pública, com esforços restritos de 
distribuição, sob regime de garantia firme de colocação, a ser realizada nos 
termos da Instrução da CVM 476, de 19/01/09 (“Oferta Restrita”), da 8ª 
emissão de debêntures perpétuas simples, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, com garantias reais adicionais prestadas por tercei-
ros, em série única da BR Malls Participações S.A. (“Emissora”), a serem 
emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão 
Pública de Debêntures Perpétuas, Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária, com Garantias Reais Adicionais prestadas por 
Terceiros, em Série Única, da 8ª Emissão da BR Malls Participações S.A.”, 
(“Debêntures” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), no valor total de 
R$500.000.000,00 na data de emissão das Debêntures; (ii) a autorização 
para a outorga, no âmbito da Oferta Restrita, da seguinte garantia real, em 
favor do agente fiduciário dos titulares das Debêntures, na qualidade de 
representante dos titulares das Debêntures (“Agente Fiduciário”): alienação 
fiduciária de fração ideal de 60% do imóvel objeto da matrícula 144.003, 
originária da matrícula 143.993, do 1º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Bernardo do Campo/SP (“Alienação Fiduciária de Imó-
vel”), nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imó-
vel em Garantia e Outras Avenças - Imóvel São Bernardo do Campo”, a ser 
celebrado entre a Cia., a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Alie-
nação Fiduciária de Imóvel”). Observados os termos a serem descritos na 
Escritura de Emissão e no Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, du-
rante os prazos ali indicados, a Emissora, a Cia. e a outra garantidora, Alve-
ar Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME 03.195.007/0001-02 (“Alvear” e, 
em conjunto com a Cia., “Garantidoras”), deverão manter um índice de Co-
bertura de, no máximo, 0,5, a ser verificado a partir da divisão do total do 
saldo devedor das Debêntures, no último dia do mês imediatamente ante-
rior à data de apuração em referência, pela soma do valor de avaliação dos 
imóveis dados em garantia, pelas Garantidoras, das obrigações garantidas; 
(iii) a autorização para que a Diretoria e demais representantes da Cia. 
pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a 
formalização a) da Oferta Restrita das Debêntures objeto da deliberação do 
item (i) acima; e b) constituição e aperfeiçoamento da Alienação Fiduciária 
de Imóvel, objeto da deliberação do item (ii) acima; e (iv) a ratificação de 
todos os atos relativos à Oferta Restrita das Debêntures, à Alienação Fidu-
ciária de Imóvel que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria e 
demais representantes da Cia. Deliberações: Examinadas e debatidas as 
matérias constantes da Ordem do Dia, foi deliberada, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições: 1) a participação da Cia. na Oferta Res-
trita de Debêntures, na qualidade de garantidora, sendo que a Emissão terá 
os seguintes termos e condições principais: (i) Quantidade, Número de 
Séries, Valor Nominal Unitário e Valor da Emissão: serão emitidas 
50.000 Debêntures, em série única, com valor nominal unitário, na Data de 
Emissão (conforme definição a ser prevista na Escritura de Emissão), de 
R$10.000,00 (“Valor Nominal Unitário”), totalizando R$500.000.000,00 na 
Data de Emissão; (ii) Prazo: as Debêntures são títulos representativos de 
dívida perpétua e terão prazo indeterminado, vencíveis somente em caso 
de liquidação da Emissora, ressalvadas as hipóteses de, observadas as 
disposições da Escritura de Emissão, a) resgate antecipado da totalidade 
das Debêntures, conforme o caso; b) oferta de aquisição facultativa da to-
talidade das Debêntures, e consequente cancelamento, das Debêntures 
desde que permitido na legislação vigente; e c) vencimento antecipado das 
obrigações decorrentes das Debêntures, ocasiões em que a Emissora obri-
ga-se a proceder ao pagamento das Debêntures; (iii) Atualização Monetá-
ria: o Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente; (iv) Re-
muneração das Debêntures: sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios 
estabelecidos com base na variação acumulada de 100,00% das taxas mé-
dias diárias dos DI ‑ Depósitos Interfinanceiros de um dia, denominadas 
“Taxas DI over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 
252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, 
Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na Internet 
(http://www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa de a) 2,30% ao ano, 
base 252 Dias Úteis no período entre a Primeira Data de Integralização 
(inclusive) e 4/06/21 (exclusive); b) 2,55% ao ano, base 252 Dias Úteis no 
período entre 4/06/21 (inclusive) e 4/12/21 (exclusive); c) 2,80% ao ano, 
base 252 Dias Úteis no período entre 4/12/21 (inclusive) e 4/06/22 (exclusi-
ve); d) 3,10% ao ano, base 252 Dias Úteis no período entre 4/06/22 (inclu-
sive) e 4/12/22 (exclusive); e e) o percentual indicado no item d) acima, 
acrescido de 1,00 p.p. a cada período semestral, cumulativa e sucessiva-
mente, sempre no dia 4 dos meses de junho e dezembro de cada ano (in-
clusive), limitado a 12,00% ao ano, base 252 Dias Úteis, a partir de 4/12/26 
(inclusive) (“Sobretaxa” e em conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”). Os 
juros remuneratórios serão calculados de forma exponencial e cumulativa 
pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 
Dias Úteis, desde a Primeira Data de Integralização ou a data de pagamen-
to da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a próxima 
data de pagamento da Remuneração. Sem prejuízo dos pagamentos em 
decorrência de resgate antecipado das Debêntures ou de vencimento ante-
cipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos a serem 
previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será paga, semestral-
mente, sempre no dia 4 dos meses de junho e dezembro de cada ano, 
sendo o primeiro pagamento devido em 4/06/21. A Remuneração será cal-
culada de acordo com fórmula que vier a ser prevista na Escritura de Emis-
são. Para todos os fins, considera‑se “Dia Útil” como qualquer dia que não 
seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e (v) Encargos Mora-
tórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido 
pela Emissora aos Debenturistas nos termos que vierem a ser previstos na 
Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração, cal-
culada pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do 
efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso incidirão, 
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extraju-
dicial, a) juros de mora de 1% ao mês ou fração de mês, calculados pro rata 
temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; 
e b) multa moratória de 2% (“Encargos Moratórios”); 2) a outorga da garan-
tia de Alienação Fiduciária de Imóvel; 3) a autorização para a Diretoria, di-
reta ou indiretamente, por meio de seus procuradores, a, em nome da Cia.: 
(i) negociar, definir todos os termos e condições específicos e celebrar o 
Contrato de Alienação Fiduciária de Imóvel, bem como outros contratos, 
instrumentos, formulários e/ou aditamentos; e (ii) praticar todos os atos ne-
cessários à efetivação da Oferta Restrita de Debêntures, à constituição e ao 
aperfeiçoamento da Alienação Fiduciária de Imóvel. 4) a ratificação de to-
dos os atos relativos à Oferta Restrita de Debêntures e à Alienação Fiduci-
ária de Imóvel que tenham sido praticados até a presente data pela Direto-
ria e demais representantes da Cia. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a AGE da Cia. com a lavratura da presente ata, que, 
após lida e achada conforme, foi lida e aprovada por todos os acionistas 
presentes. Presenças: Mesa: Frederico da Cunha Villa - Presidente; e 
Cláudia Lacerda - Secretária. Acionistas: EDRJ113 Participações Ltda. e 
BR Malls Serviços Compartilhados Ltda. RJ, 18/11/20. Frederico da Cunha 
Villa ‑ Presidente, Cláudia Lacerda ‑ Secretária. Jucerja em 19/11/20 sob o 
nº 3971642. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 27.652.684/0001-62 NIRE 33.300.278.575

Ata da Assembleia Geral Ordinária. 1. Data, Horário e Local: No dia 27/07/20, às 
11h, na sede social na Praia de Botafogo, nº 228, sala 913 - parte, Botafogo/RJ. 2. 
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação pela pre-
sença do único acionista, representando a totalidade do capital social da Cia, nos ter-
mos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr. Claudio Pracownik; 
Secretário: Sr. Evandro Luiz de Almeida Pereira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) 
as contas dos administradores, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial 
e as Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social encerra-
do em 31/12/19 (“Exercício 2019”); (ii) a destinação do resultado do Exercício 2019; 
(iii) a eleição e reeleição de membros da diretoria; e (iv) a remuneração global anual 
máxima da administração para o exercício social a se encerrar em 31/12/20 (“Exer-
cício 2020”). 5. Publicações: O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial 
e as Demonstrações Financeiras auditadas da Cia, acompanhados do parecer dos 
Auditores Independentes, referentes ao Exercício 2019, foram publicados nos jornais 
DOERJ, de 31/03/20, págs 123 a 125, e no Monitor Mercantil, de 31/03/20, págs 41 
e 42. 6. Deliberações: O único acionista, representando a totalidade do capital social 
da Companhia, deliberou as matérias constantes da Ordem do Dia da seguinte for-
ma, sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovar as contas dos administradores, o Relatório 
da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas 
da Cia, relativos ao Exercício 2019; (ii) Considerando a apuração de prejuízo de R$ 
6.084.661,05 referente ao Exercício 2019, conforme as respectivas Demonstrações 
Financeiras, o acionista deliberou pela destinação integral do resultado para conta 
de prejuízos acumulados da Cia, na forma proposta no Relatório da Administração; 
(iii) Eleger como membros da Diretoria: (a) Rodolfo Riechert, brasileiro, casado, 
nascido em 13/01/67, empresário, RG nº 05.198.936-6 IFP/RJ, CPF nº 899.477.897-
72, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, nº 
373, 1º andar, Cidade Monções, para o cargo de Diretor sem Designação Específi-
ca; e (b) André Schwartz, brasileiro, solteiro, nascido em 17/09/69, empresário, RG 
nº 07.841.409-1 DIC/RJ, CPF nº 011.609.767-16, residente e domiciliado em SP/SP, 
com endereço comercial na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade Monções, para 
o cargo de Diretor sem Designação Específica; e reeleger para os cargos de Direto-
res sem Designação Específica: (c) Evandro Luiz de Almeida Pereira, brasileiro, 
casado, nascido em 10/03/70, empresário, RG n° 50.763.000-2 SESP/ES, CPF n° 
015.165.927-35, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua 
Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade Monções; (d) Ana Clara Monteiro Rodrigues, 
brasileira, solteira, nascida em 17/08/79 empresária, RG n° 27.211.000-00, CPF n° 
282.568.988-28, residente e domiciliada em SP/SP, com endereço comercial na Rua 
Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade Monções; (e) Aldeir Salvadori, brasileiro, viúvo, 
nascido em 13/07/70, contador, RG nº 086964/O-5 CRC/RJ, CPF nº 990.342.987-
87, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço comercial na Praia de Botafogo, 
nº 228, 9º andar, Botafogo; (f) Luis José Rebello de Resende, brasileiro, casado, 
nascido em 29/11/72, analista de sistemas,  RG nº 08707084-3 IFP/RJ, CPF nº 
025.873.447-78, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua 
Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade Monções; (g) Luis Felipe Lima Costa, brasileiro, 
casado, nascido em 09/09/78, administrador de empresas,  RG nº 11.875.173-4 IFP/
RJ, CPF nº 080.739.557-92, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço comer-
cial na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, Botafogo; (h) Claudio Pracownik, brasilei-
ro, casado, nascido em 05/03/69, advogado, OAB/RJ nº 72.422, CPF nº 001.189.617-
56, residente e domiciliado em SP/SP, com endereço comercial na Rua Surubim, nº 
373, 1º andar, Cidade Monções; (i) Cláudia Simon Simonsen, brasileira, casada, 
nascida em 04/01/83, arquiteta, RG nº 19.419.313-5 SSP/SP, CPF nº  311.608.868-
30, residente e domiciliada em SP/SP,  com endereço comercial na Rua Surubim, 
nº 373, 1º andar, conjunto 12 – parte, Cidade Monções; (j) Mariana Correlo Jobim 
Mallet, brasileira, casada, nascida em 26/07/81, administradora de empresas, RG 
nº 10883251-0 IFP/RJ, CPF nº  092.594.117-42, residente e domiciliada em SP/SP,  
com endereço comercial na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade Monções; (k) 
Alexandre Thiede Donini, brasileiro, casado, nascido em 31/07/85, administrador de 
empresas,  RG nº 29.635.285-8, SSP/SP, CPF nº 342.778.688-94, residente e domi-
ciliado em SP/SP,  com endereço comercial na Rua Surubim, nº 373, 1º andar, Cidade 
Monções; e (l) Cintia Sant’ana de Oliveira, brasileira, casada, nascida em 03/08/72, 
engenheira de produção, CNH nº 94420194, CPF nº  026.654.557-22, residente e 
domiciliada no RJ/RJ, com endereço na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, Botafogo; 
(iii-a) Registrar que (1) a Diretora ora reeleita Cintia Sant’ana de Oliveira, acima qua-
lificada, permanecerá como Diretora responsável pelas atividades de administração 
fiduciária de carteiras de valores mobiliários e pela distribuição de cotas de fundos 
de investimento, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive consoante o disposto 
no art. 4º, inciso III, e art. 30, inciso II, ambos da Instrução CVM nº 558/15, conforme 
alterada (“ICVM 558”), atividades que exerce na Cia desde 12/08/19 e para as quais  
foi autorizada nos termos do Ato Declaratório nº 15.333/16, da CVM, publicado no 
DOU, Seção 1, pág. 48, em 14/11/16; e (2) o Diretor ora reeleito Luis José Rebello 
de Resende, acima qualificado, é o Diretor responsável pelo cumprimento de regras, 
políticas, procedimentos e controles internos da Cia, para todos os fins e efeitos de 
direito, inclusive consoante o disposto no art. 4º, inciso IV da ICVM 558, bem como é o 
diretor responsável pela gestão de riscos da Cia, para todos os fins e efeitos de direito, 
inclusive consoante o disposto no art. 4º, inciso V da ICVM 558, ratificando e convali-
dados todos os atos praticados desde 05/08/19, quando passou a exercer as ativida-
des inerentes a tais responsabilidades; (iii-b) Estabelecer que a posse de cada Diretor 
ora eleito ou reeleito para o novo mandato fica condicionada à prévia homologação de 
suas respectivas eleições pelo BACEN. Cada diretor tomará posse e será investido no 
seu respectivo cargo mediante assinatura do termo de posse a ser lavrado no Livro 
de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Cia. Os Diretores exercerão seus 
mandatos até a data da posse e investidura nos cargos dos Diretores a serem eleitos 
na AGO da Cia a ser realizada em 2022; e (iv) Fixar a remuneração global bruta anual 
máxima dos Diretores da Cia para o Exercício 2020 em até R$ 4.000.000,00, ficando 
ratificados os pagamentos já realizados até a data dessa AGO, observando-se ainda 
os limites da Resolução CMN nº 4.820/20. A remuneração global será individualizada 
conforme deliberado em reunião de Diretoria. 7. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata e que, 
lida e achada conforme, foi por todos assinada. 8. Assinaturas: Mesa: Sr. Claudio 
Pracownik (Presidente) e Sr. Evandro Luiz de Almeida Pereira (Secretário). Acionista: 
Genial Investimentos Holding Financeira S.A., representada por seus Diretores Rodol-
fo Riechert e André Schwartz. RJ, 27/07/20. Mesa: Claudio Pracownik - Presidente; 
Evandro Luiz de Almeida Pereira - Secretário. Acionista: Genial Investimentos Hol-
ding Financeira S.A. - p. Rodolfo Riechert e André Schwartz – Diretores. Jucerja nº 
3972082 em 23/11/20.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscrito
no CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os médicos para
participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia
02 de dezembro de 2020, às 14:00hs em 1ª convocação, e às
15:00hs em 2ª convocação, no auditório do SINMED-RJ (Avenida
Churchill, 97, 11º andar, Castelo, Rio de Janeiro – RJ) Pauta: 1) Infor-
mes; 2) Aprovação do Acordo Coletivo e Convenção Coletiva entre o
SINMED/RJ e sindicatos patronais, empresas públicas, hospitais parti-
culares e Organizações Sociais; 3) Delegação para Diretoria do SINMED-
RJ realizar as negociações de Acordos e Convenções Coletivas; 4)
Relatório patrimonial do SINMED-RJ; 5) Valores da Contribuição Social e
formas de pagamento; 6) Situação financeira do SINMED-RJ.

Rio de Janeiro – RJ, 24 de novembro de 2020.
Alexandre Oliveira Telles - Presidente do SINMED/RJ.

Portabilidade de chaves do  
Pix chegou a 83,49 milhões

Os usuários do Pix já fi-
zeram 4,39 milhões de por-
tabilidade de chaves, entre 
5 de outubro e o último do-
mingo (22), informou nesta 
terça-feira o Banco Central 
(BC). O número de chaves 
cadastradas chegou a 83,49 
milhões.

As chaves são a forma 
de identificação do recebe-
dor no novo sistema de pa-
gamentos e transferências 
instantâneas. Com a cha-
ve, o pagador não precisa 
de dados como número da 
instituição, agência e conta 
para fazer uma transferên-
cia. Para cadastrar a chave, o 
cliente acessa o aplicativo da 
instituição em que tem conta 
e faz o registro, vinculando 
a uma conta específica um 
número de telefone celular, 
e-mail, CPF, CNPJ ou códi-
go aleatório de 32 caracteres 
com letras e símbolos gera-
dos pelo BC.

O chefe adjunto no De-
partamento de Competição 
e Estrutura do Mercado Fi-

nanceiro do Banco Central, 
Carlos Eduardo Brandt, 
disse que esse volume de 
portabilidade é “bastante 
natural”. “É um movimento 
natural do início de operação 
do Pix onde várias pesso-
as cadastraram a sua chave, 
ainda sem ter certeza sobre 
qual instituição gostariam de 
manter a chave que cadas-
trou. E aí ao longo da utili-
zação, esse movimento de 
portabilidade foi acontecen-
do. Não significa necessaria-
mente que a pessoa encerrou 
uma conta em uma institui-
ção”, disse Brandt.

Para fazer a portabili-
dade da chave, é preciso 
acessar o aplicativo da 
instituição financeira de 
destino e fazer o pedido. 
Ao receber o pedido de 
confirmação da sua ins-
tituição de origem, é ne-
cessário confirmar a por-
tabilidade, em até 7 dias. 
Outra forma é pedir para 
registrar a mesma cha-
ve em outra instituição e 

aguardar a pergunta sobre 
o desejo de fazer a porta-
bilidade.

Entre os dias 16 e 22 des-
te mês, o volume de opera-
ções chegou a 12,2 milhões, 
com valor financeiro de R$ 
9,3 bilhões. O Pix começou 
a funcionar plenamente no 
último dia 16.

“O Banco Central consi-
dera que a primeira sema-
na de operação plena foi 
bastante positiva. Desde o 
primeiro dia, o número de 
operações atingiu um pata-
mar bastante elevado”, disse 
o chefe do Departamento de 
Competição e de Estrutura 
do Mercado Financeiro do 
BC, Ângelo Duarte.

Segundo Duarte, os sis-
temas do BC funcionaram 
plenamente e algumas insti-
tuições financeiras tiveram 
problemas momentâneos em 
que precisaram diminuir o 
ritmo das transações ou fazer 
desconexões. “Isso acontece 
com todos os meios de paga-
mentos. Ao longo da semana 

esse número de intercorrên-
cias foi diminuindo e no fi-
nal da semana já estava pró-
ximo de zero”, acrescentou.

Duarte acrescentou que o 
valor médio das transferências 
está aumentando porque os 
usuários estão mais confiantes. 
“As pessoas estão ganhando 
confiança e vão fazendo transa-
ções de maior valor”, disse.

O BC deve oferecer aos 
usuários do Pix a possibili-
dade de fazer transferências 
e pagamentos, mesmo sem 
estar conectado à internet, 
por meio de um QR code 
offline. “Mas quem recebe 
o dinheiro precisa estar co-
nectado à internet. O rece-
bedor que geralmente é uma 
empresa vai precisar estar 
conectado e é essa conta que 
vai gerar a transação do Pix. 
Está Previsto para acontecer 
dentro das próximas ações. 
Não temos a data definida 
para essa funcionalidade. É 
mais uma conveniência que 
será oferecida para a popula-
ção brasileira”, disse Brandt.

Tesouro Direto: mais resgates 
que investimentos em outubro

Os investimentos em títu-
los do Tesouro Direto che-
garam a R$ 1,53 bilhão em 
outubro, enquanto os resgates 
somaram R$ 2,01 bilhões. O 
resultado líquido ficou negati-
vo em R$ 471,9 milhões. Os 
dados foram divulgados nesta 
terça-feira, em Brasília, pela 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal. As aplicações de até R$ 
1 mil representaram 68,56% 
das operações de investimen-
to no mês. O valor médio por 
operação foi de R$ 4.739,47.

Os títulos mais demandados 
pelos investidores foram os in-
dexados à inflação (Tesouro 
IPCA+ e Tesouro IPCA+ com 
juros semestrais) que somaram, 
em vendas, R$ 543,67 milhões 
e corresponderam a 35,38% 
do total. Os títulos indexados 
à taxa Selic (Tesouro Selic) 
totalizaram R$ 519,15 mi-
lhões, representando 33,79% 
das vendas, enquanto os pre-
fixados (Tesouro Prefixado 
e Tesouro Prefixado com Ju-
ros Semestrais) atingiram R$ 
473,65 milhões em vendas, ou 
30,83% do total.

Em relação aos resgates 
antecipados, predominaram 

os títulos indexados à taxa Se-
lic, que significaram R$ 1,31 
bilhão (65,56%). Os títulos re-
munerados por índices de pre-
ços (Tesouro IPCA+, Tesouro 
IPCA+ com Juros Semestrais 
e Tesouro IGPM+ com Juros 
Semestrais) totalizaram R$ 
441,90 milhões (22,01%), os 
prefixados, R$ 249,56 mi-
lhões (12,43%).

Quanto ao prazo, a maior 
parcela de vendas se concen-
trou nos títulos com vencimen-
to entre um e cinco anos, que 
alcançaram 42,88% do total. As 
aplicações em títulos com ven-
cimento acima de dez anos re-
presentaram 25,18%, enquanto 
os títulos com vencimento de 
cinco a dez anos corresponde-
ram a 31,94% do total.

O estoque do Tesouro Dire-
to cresceu 0,06% em outubro 
na comparação com setembro, 
indo para R$ 61,53 bilhões. 
Os títulos remunerados por 
índices de preços, somaram 
R$ 30,48 bilhões, ou 49,54% 
do total. Na sequência, vêm 
os indexados à taxa Selic (R$ 
18,67 bilhões; 30,35%), e os 
prefixados (R$ 12,37 bilhões, 
20,11% do total).

Ações e fundos mais 
escolhidos em outubro

O mercado terminou ou-
tubro mais pessimista. Le-
vantamento da SmartBrain, 
fintech de consolidação de 
investimentos, aponta as 
ações e os fundos de investi-
mento favoritos dos investi-
dores no mês de outubro.

A fintech tomou como 
base o processamento diá-
rio de 210 mil extratos de 
investimentos, totalizando 
mais de R$ 120 bilhões. A 
maior parte dos investidores 
- analisados tem mais de R$ 
300 mil em suas carteiras e 
são os segmentos alta renda 
e private, contando com a 
assessoria de profissionais 
de investimentos no seu dia 
a dia.

Todos os fundos de inves-
timentos apresentados no es-
tudo são abertos. Foram ex-
cluídos do levantamento os 
fundos exclusivos e os dedi-
cados a determinados grupos 
e family offices.

“O Ibovespa fechou com 
queda de 0,69% em outubro 
aos 93.952 pontos, apesar 
de ter passado grande parte 
do mês contabilizando ga-
nhos”, destacou o levanta-
mento. Os últimos dias do 
mês foram decisivos para o 
recuo. Entre os fatores des-
favoráveis, os casos de co-
vid-19 nos Estados Unidos 
e na Europa, onde diversos 
países tiveram que retomar 
os lockdowns e restrições 
de circulação de pessoas e 
das atividades de comércio 
e serviços, e a proximida-
de das eleições presidencial 
nos Estados Unidos, já com 
rumores da possibilidade de 
contestação do resultado por 
Donald Trump. Internamen-
te, continuou a preocupação 
com a situação fiscal e a 
sustentabilidade das contas 
públicas. 

De acordo com a Smart-
Brain, outubro foi o tercei-
ro mês seguido de quedas, 
pois em setembro o principal 
índice da Bolsa teve desva-
lorização de 4,80%, e em 
agosto, uma baixa de 3,44%. 
No ano até o mês passado, 
o Ibovespa acumulou uma 
queda de 18,76%.

O dólar comercial encer-
rou outubro com valoriza-
ção de 2,17%, a terceira alta 
mensal. Porém, no ano, a 
moeda americana acumula 
desvalorização de 43%.

Já o Ifix – Índice de Fun-
dos Imobiliários negocia-
dos na Bolsa, teve queda de 
1,01% no mês passado, acu-
mulando no ano uma perda 
de 13,47%

As três ações preferidas 
em outubro foram da Maga-
zine Luíza (MGLU3) com 
rentabilidade de 10,46; se-
guido da mineradora Vale 
(Vale3) com rentabilidade de 
2.44;  e do Banco do Brasil 
(BBAS3) com rentabilidade 
de 0,61.

Os três fundos favoritos no 
mês foram o Indie FIC FIA 
(gestora Indie Capital) com 
rentabilidade no mês de 0,36; 
da ARX Income FIC FIA 
(gestora ARX Investimentos) 
com rentabilidade de -3,34; e 
o BTG Pactual Absoluto LS 
FIC FIA (BTG Pactual) com 
rentabilidade de 0,35.

No ranking dos fundos 
multimercado preferidos em 
outubro estão o da Absolute 
Alpha Global FIC FIM (ges-
tora Absolute) com rentabi-
lidade de 0,11; da GAP AB-
SOLUTO FIC FIM (gestora 
GAP ASSET) com rentabili-
dade de -0,80; e em terceiro 
lugar da OCCAM Equity 
Hedge FIC FIM (da gestora 
OCCAM Brasil) com 0,14 
de rentabilidade no mês. 

Economia digital da China  
bate US$ 5,45 trilhões 

No final de maio deste ano, 
a rede de fibra óptica da Chi-
na cobriu todas as áreas urba-
nas e rurais, com o número 
de assinantes de fibra óptica 
respondendo por 93,1% dos 
usuários de banda larga fixa 
do país, o maior do mundo, 
de acordo com relatório divul-
gado pela Academia Chinesa 
de Estudos do Ciberespaço. 
Conforme a agência Xinhua, 
em 2019, a economia digital 
da China atingiu 35,8 trilhões 
de iuanes (US$ 5,45 trilhões), 
respondendo por 36,2% do 
PIB total do país. 

Divulgado na Conferência 
Mundial da Internet - Fórum 
de Desenvolvimento da Inter-
net, que começou na segunda-
feira (23) em Wuzhen, na Pro-
víncia de Zhejiang, leste da 

China, o relatório disse que a 
pandemia de Covid-19 desta-
cou a importância da Internet, 
com a economia digital se tor-
nando uma força importante 
na mitigação do impacto do 
vírus, reformulando a econo-
mia e melhorando a capacida-
de de governança.

Em 2019, havia 5,44 mi-
lhões de estações base 4G na 
China e o consumo de tráfe-
go de dados móveis atingiu 
122 bilhões de GB, ocupan-
do o primeiro lugar no mun-
do. Em setembro deste ano, a 
China havia construído mais 
de 480 mil estações base 5G. 
As transações de comércio 
eletrônico da China atingi-
ram 34,81 trilhões de yuans 
no ano passado, um aumento 
de 6,7% ano a ano.
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