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Trabalhador doméstico  
se expõe e perde ocupação

O desemprego na pandemia 
afetou principalmente as ocupa-
ções mais precarizadas, indica 
o boletim Emprego em Pauta do 
mês de outubro, divulgado pelo 
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese). Segundo o relatório, 
13% dos trabalhadores ocupados 
no primeiro trimestre de 2020 pa-
raram de trabalhar no segundo, 
o equivalente a 11,9 milhões de 
pessoas.

Entre os que ficaram sem tra-
balho, 31% eram trabalhadores 
domésticos sem carteira assinada, 
enquanto 23% empregados no se-
tor privado também sem carteira. 
Os de atividades domésticas infor-
mais estão entre os que correram 
muitos riscos frente a Covid – 19. 
Entre os trabalhadores domésti-
cos formalizados, a proporção dos 
que deixaram de trabalhar foi bem 
menor, de 10%. Entre empregados 
do setor privado com carteira as-
sinada o percentual também foi 
inferior, de 8%.

A renda também foi um fator de 
influência. Entre os que deixaram 
de trabalhar, 23% ganhavam até um 
salário mínimo e 9%, de um a três 
salários mínimos. Somente 3% ga-
nhavam mais de cinco salários mí-
nimos. O boletim faz uma análise 
de dados da Pesquisa Nacional por 

Arquivo/ABr

Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

Segundo Gustavo Monteiro, 
economista do Dieese, os dados re-
fletem a vulnerabilidade dos traba-
lhadores precarizados que, durante 
uma crise, são os primeiros a serem 
desligados. “É mais fácil desligar 
quem está menos protegido. Além 

disso, há outras questões, como o 
tipo de ocupação que a pessoa tem. 
Se ela tem estudos, se é melhor 
remunerada, tem mais garantias”, 
ressalta.

Entre os trabalhadores por con-
ta própria, o percentual de pes-
soas que ficaram sem ocupação 
no segundo trimestre em relação 
ao primeiro também foi elevado: 
18%. O dado refere-se aos meses 

de pico da pandemia – abril, maio, 
junho – quando a maior parte das 
atividades foi suspensa, incluindo 
algumas típicas de autônomos, 
como manicure e prestadores de 
serviços. O boletim destaca ain-
da que mais mulheres perderam 
a ocupação do que homens. En-
tre os que deixaram de trabalhar 
no período, 15% eram mulheres e 
11% homens.

Dívida Pública 
Federal sobe  
2,59% em 
setembro

A Dívida Pública Federal (DPF) 
subiu, em termos nominais, 2,59%, 
ao passar de R$ 4,412 trilhões para 
R$ 4,527 trilhões de agosto para se-
tembro. Para amenizar a necessidade 
de recursos em caixa para cobrir os 
gastos extras com a pandemia de Co-
vid-19, que continuou a pressionar 
a dívida pública em setembro, o Te-
souro Nacional foi obrigado a emitir 
títulos acima da média histórica.

A Dívida Pública Mobiliária Fe-
deral interna (DPMFi), que é a parte 
em títulos no mercado interno, su-
biu 1,35% em setembro, passando 
de R$ 4,118 trilhões para R$ 4,174 
trilhões. A alta deve-se, segundo o 
Tesouro, à emissão líquida de R$ 
80,55 bilhões na DPMFi, a segunda 
maior emissão líquida de títulos da 
história.

Além disso, houve a apropria-
ção positiva de juros (quando os 
juros da dívida são incorporados 
ao total mês a mês), no valor de R$ 
26,2 bilhões, graças ao nível atual 
da taxa básica de juros (Selic), que 
deverá ser mantida em 2% ao ano 
na reunião desta quarta-feira do 
Comitê de Política Monetária do 
Banco Central (Copom). Tal situa-
ção leva o governo a não se preocu-
par com encurtamento do prazo da 
DPF, conforme deixou claro nesta 
terça-feira, o coordenador-geral de 
Operações da Dívida Pública, Luis 
Felipe Vital. Segundo ele, apesar de 
a pandemia do coronavírus ter feito 
o governo emitir mais títulos públi-
cos de prazo curto, a alta concentra-
ção de vencimentos de papéis em 
2021 estava prevista desde 2015. 
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Lei Aldir  
Blanc deve 
beneficiar  
700 mil pessoas

O Instituto Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
calculou o alcance da Lei Al-
dir Blanc, que dispõe de so-
corro à área cultural durante 
a pandemia. Conforme a pro-
jeção, o número de pessoas 
beneficiadas pode chegar a 
700 mil. “As pessoas que es-
tão elegíveis são basicamente 
do setor informal”, aponta 
Geraldo Sandoval Góes, espe-
cialista em políticas públicas 
e gestão governamental do 
Ipea, um dos autores do estu-
do. 

De acordo com o que foi 
aprovado pelo Congresso Na-
cional (CN), a lei terá R$ 3 
bilhões. Metade dos recursos 
serão repassados por estados 
e a outra metade por meio 
dos municípios, conforme o 
peso de cada unidade da Fed-
eração nos fundos de partic-
ipação de repasse da União. 
De cada R$ 10 pagos pela lei, 
R$ 8 têm que ir para o aux-
ílio emergencial e R$ 2 para 
a manutenção dos espaços e 
aparelhos do setor cultural.

A projeção do IPEA, a par-
tir de dados do IBGE, ainda 
pontua que o Estado de São 
Paulo será o que mais rece-
berá recursos (R$ 265 mil-
hões) e o Estado de Roraima 
o que terá mais recurso da 
cultura por habitante (R$ 
19,75). Na conta dos municí-
pios, as cidades paulistas vão 
ficar com o maior somatório 
(R$ 274 milhões), e as cidades 
do Piauí com o maior volume 
per capita (R$ 18,14).

Estimativas do Ipea conta-
bilizam que a participação do 
setor cultural na economia 
brasileira, antes da pandemia 
chegava a 2,67% do Produto 
Interno Bruto (PIB), e o con-
junto de pessoas ocupadas 
no setor cultural, formal ou 
informalmente, representa-
va, em 2019, 5,8% do total 
de ocupados no país ou cerca 
de 5,5 milhões de pessoas. O 
especialista observa que “a 
pandemia foi um choque que 
aconteceu com essas pessoas. 
O auxílio emergencial é muito 
relevante. Vai ajudar a miti-
gar os problemas”.

Incertezas levam empresas a reduzir procura por crédito
A procura das empresas por 

crédito registrou queda de 3,3% 
em setembro, em comparação 
com o mesmo mês de 2019. É o 
terceiro mês consecutivo de que-
da no Indicador de Demanda das 
Empresas por Crédito da Serasa 
Experian, divulgado nesta terça-
-feira. A procura das micro e pe-
quenas empresas foi a que mais 
caiu, com declínio 3,4%. Em se-
guida aparecem as médias (3,3%) 
e grandes (1,2%).

“A sensação de incerteza sobre 
as reformas administrativas e tri-
butárias costuma deixar os donos 
de negócios mais cautelosos. O 

que muitas das vezes pode levar ao 
adiamento da busca por crédito”, 
disse o economista da Serasa Expe-
rian Luiz Rabi.

Em relação à situação das em-
presas pequenas o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, destacou re-
centemente que ainda há muito que 
melhorar no acesso das pequenas 
empresas aos empréstimos. Apenas 
metade deles procurara créditos e, 
ainda assim, apenas 31% deles ti-
veram sucesso.

A favor dos pequenos empreen-
dimentos o executivo do Sebrae, 
aponta ainda a maior participação 
de instituições financeiras não ban-

cárias, como cooperativas de cré-
dito, sociedades de crédito direto, 
bancos regionais e agências de fo-
mento na concessão de crédito para 
os pequenos negócios.

As empresas da Região Sudeste 
lideraram a retração, com queda de 
7,3%, seguidas pelas do Sul, que 
apresentou declínio de 1,2%. Já o 
Centro-Oeste (1%), Norte (5,2%) 
e Nordeste (1,4%) apresentaram 
números positivos na demanda por 
crédito. O setor da indústria foi o 
que teve maior queda no interesse 
por crédito em setembro, de 5,6%, 
seguido por serviços, de 3,8%, e 
comércio, 2,6%.

Produção industrial do  
Rio cresce após retração

O boletim Sondagem Industrial 
Regional, divulgado nesta terça-
-feira pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan), registra crescimento da 
produção industrial fluminense no 
terceiro trimestre deste ano, de-
pois de experimentar forte queda 
nos meses de maior impacto da 
pandemia do novo coronavírus. O 
indicador atingiu o patamar mais 
alto em agosto, com 55,3 pontos, 
despertando otimismo nos empre-
sários para a realização de novos 
investimentos. O indicador abaixo 
de 50 pontos registra queda; acima 
desse patamar, confirma o aumento 
da produção.

Do mesmo modo, o número de 
empregados apresentou alta pelo 
segundo mês consecutivo, com 
51,7 pontos em setembro, enquanto 
o nível dos estoques finais fechou 
abaixo da média, com 44,6 pontos. 

No âmbito geral, porém, foi confir-
mada melhora da atividade indus-
trial fluminense no terceiro trimes-
tre do ano.

Foi observada ainda expansão da 
utilização da capacidade instalada 
na indústria fluminense pelo quar-
to mês seguido, atingindo 65% e 
ultrapassando a média histórica de 
64,2%. Em setembro do ano passa-
do, a utilização da capacidade foi 
de 63%.

O crescimento do nível de pro-
dução aconteceu nas indústrias de 
todos os portes, com agosto reve-
lando-se o melhor mês do terceiro 
trimestre. Em setembro, entretanto, 
comparativamente ao mês anterior, 
somente as pequenas empresas ti-
veram evolução de 55,7 pontos. No 
sentido inverso, as companhias de 
médio e grande portes fecharam o 
trimestre com 50 pontos, eviden-
ciando queda ante agosto.

Em sete dias, os eleitores dos 
Estados Unidos (EUA) de-
finirão quem comandará o 

país pelos próximos quatro anos. 
Sondagens nacionais apontam vanta-
gem para o candidato democrata, Joe 
Biden, em relação ao presidente Do-
nald Trump, mas isso não significa 
que a corrida está definida. Este plei-
to já está marcado por um recorde, 
ou seja, o número dos que votaram 
pelo Correio já supera 60 milhões.

O ex-vice-presidente de Bara-
ck Obama têm estado à frente do 
candidato republicano à reeleição 
na maioria das pesquisas nacionais 
desde o início do ano, chegando a 
obter uma vantagem de 11 pontos 
percentuais em algumas ocasiões. 
O site de análise política FiveThir-
tyEight, que avalia sondagens elei-
torais e publica médias, mostra Bi-
den com 52,1% da preferência do 
eleitorado nesta segunda-feira, o 
último dado disponível, enquanto 
Trump tem 43%.
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Em 26 de outubro come-
moramos o aniversário de 
nascimento de Darcy Ribei-
ro. Deveria ser uma festiva 
data nacional, pois se trata 
do maior pensador brasilei-
ro, aquele que teve na nossa 
cultura, no estudo de nossos 
autóctones antepassados, na 
profunda compreensão do 
povo brasileiro, desenvol-
vida sua metodologia e seu 
foco do trabalho.

Darcy, diferentemente da 
quase totalidade de nossos 
intérpretes, pensadores e 
construtores da nacionalida-
de brasileira, não se escorou 
em ideologias e teorias do 
norte, do mundo coloniza-
dor. Neste artigo me deterei 
numa única, mas fundamen-
tal questão por ele estudada 
e que denomino a pedagogia 
colonial.

Trato por pedagogia colo-
nial aquela que o poder, todo 
poder e a qualquer tempo, 
adota para que não haja re-
flexão crítica, pensamento 
próprio, ideias que não si-
gam os interesses do poder, 
nas populações sob seus 
domínios. O poder na Ingla-
terra, por exemplo, que é o 
fundiário-financeiro desde o 
século XV, aproveitou a reli-
gião cristã para construir seu 
processo de dominação do 
espírito, da mente dos habi-
tantes das ilhas Britânicas e, 
a partir daí, de todo seu Im-
pério Colonial.

Notável é a infiltração da 
pedagogia colonial em nos-
sas mentes, que conduz às 
maiores ignomínias, às mais 
autodestruidoras ideias, e 
que, no entanto, seja consi-
derada tão natural como o 
ar que respiramos. E, ainda 
pior, quando conseguimos 
apontar uma consequência 
da pedagogia colonial na ati-
tude, às vezes até nociva à 
própria pessoa, ela, ao invés 
do reconhecimento, repudia 
o alerta.

Darcy Ribeiro vai ao âma-
go desta pedagogia colonial 
em nossa Nação, quando 
ressalta a “criação de neces-
sidades” para populações 
originárias e o aprendizado 
da “língua do senhor” ambas 
conduzindo à escravidão e à 
subserviência.

Escreve este gênio bra-
sileiro: “O preço da satis-
fação é a submissão final 
ao processo de produção”, 
“são integrados como con-
sumidores, como produtores 
ou como reserva de mão de 
obra” (Darcy Ribeiro, Os Ín-
dios e a Civilização, Editora 
Vozes, Petrópolis, 1979, 3ª 
edição) e “desde o primeiro 
dia, o negro enfrenta a tarefa 
tremenda de reconstruir-se 
como ser cultural aprenden-
do a falar a língua do senhor, 
adaptando-se às formas 
de sobrevivência na terra 
nova” (Darcy Ribeiro, Edu-
cação no Brasil, in O Livro 
dos Cieps, Bloch Editores, 
1986).

E esta ausência de uma 
cognição própria, individu-
al, se transborda na compre-
ensão igualmente submissa 
da sociedade que, salvo em 
poucos e isolados episódios 
de nossa História (veja na 
Era Vargas), “se ter fluido o 
conceito de soberania” na-
cional.

A luta pela soberania 
política-econômica-admi-
nistrativa deve, por conse-
guinte, estar acompanhada 
da luta pela libertação da 
pedagogia colonial. E a Es-
cola do Presente, que Leonel 
Brizola apresenta no Livro 
dos Cieps, como aquela que 
surge “questionando, por 
dentro, esta realidade social 
injusta, desumana e impatri-
ótica”, esta escola de Darcy 
Ribeiro é o maior exemplo.

Embora lembre em al-
guns elementos a Escola 
do Trabalho, de M. Pistrak 
(1888-1940), o amor à crian-

ça e o humanismo de V. 
Sukhomlinski (1918-1970) e 
a alegria de estudar e a esco-
la antipreconceituosa de Ge-
orges Snyders (1917-2011), 
os Cieps e a Universidade de 
Brasília são, acima de tudo, 
as escolas da brasilidade. 
Aquelas que poderiam nos 
libertar da pedagogia colo-
nial e, portanto, como tudo 
que seja construção nacio-
nal, que signifique a defesa 
do Brasil, especialmente do 
pensamento brasileiro, pre-
cisa ser imediatamente des-
truído, não pode existir ou 
deixaremos de ser coloniza-
dos.

E vemos hoje com tristeza 
os Cieps, como a Petrobrás, 
sendo fisicamente destru-
ídos, pois a destruição por 
dentro, das motivações, do 
entusiasmo da construção 
nacional, não tem como so-
breviver aos tempos neolibe-
rais, a todos governos após a 
Constituição de 1988.

A pedagogia colonial, 
existente em pensamentos 
ideologicamente e politica-
mente opostos, está expli-
citada magistralmente na 
introdução (As Teorias do 
Atraso e do Progresso) que 
Darcy Ribeiro escreve para 
sua monumental As Améri-
cas e a Civilização, escrita 
no Uruguai, em 1968, e pu-
blicada no Brasil, em 1970, 
pela Editora Civilização 
Brasileira. Vou arriscar uma 
síntese, que nunca terá o 
mesmo sabor e completude 

do texto do pensador brasi-
leiro.

São dois os esquemas 
conceituais, de orientações 
opostas, que “inspiram a 
maioria dos estudos sobre o 
desenvolvimento das socie-
dades americanas: o da so-
ciologia e o da antropologia 
acadêmicas e o do marxismo 
dogmático”.

Perdoem-me leitores a 
arrogância, mas sumarizo 
esta magnífica exposição 
de Darcy Ribeiro afirman-
do que são pensamentos de 
base liberal, que, até de boa 
fé, buscam em detalhes, em 
levantamentos muitas vezes 
exaustivos de fatos insigni-
ficantes, deslocados da his-
tória e do ambiente físico 
e humano em que se dão, 
justificar uma situação e sua 
transformação de um polo de 
atraso para outro de moder-
nidade.

Retomo a obra de Darcy. 
Há nestas produções acadê-
micas um caráter conformis-
ta que não espera qualquer 
transformação da sociedade. 
“Um tipo de investigação 
científica que se satisfaz em 
documentar copiosamente 
as diferenças entre as socie-
dades atrasadas e em regis-
trar, com igual abundância 
de detalhes, os contrastes de 
modernidade e tradicionalis-
mo”.

Porém, “estes estudos se 
prestam utilmente ao esfor-
ço de doutrinação às nações 
avançadas em relação às 
atrasadas, para induzi-las a 
uma atitude de resignação 
com a pobreza ou seu equi-
valente que é a crença nas 
possibilidades de superação 
espontânea do atraso”.

Quanto ao marxismo dog-
mático, “se assenta na ideia 
de que as diferenças de de-
senvolvimento das socieda-
des modernas se explicam 
como etapas de um proces-
so de evolução unilinear e 

irreversível, comum a todas 
as sociedades humanas”. 
Estudos assim inspirados se 
reduzem a ilustrações com 
exemplos locais, e, como 
há por toda região a relação 
escravista de trabalho, “o 
esquema se desdobra em ca-
tegorias híbridas, como for-
mações feudal-escravistas, 
semifeudais, semicoloniais, 
feudal-capitalistas etc.”.

“O paradoxal é que esta 
concepção teórica, nominal-
mente revolucionária, resul-
ta, com frequência, ultracon-
servadora”: sentar e esperar 
pela evolução libertadora, 
como um religioso, pelo mi-
lagre.

René Capriles, em seu 
estudo Makarenko O Nasci-
mento da Pedagogia Socia-
lista (Editora Scipione, SP, 
1989), escreve que o impé-
rio russo dos tzares “teve 
nas escolas paroquiais seu 
principal meio de ensino e 
doutrinação”. Confirmando 
que a pedagogia colonial 
pode apresentar variações 
conforme o tempo e o local, 
mas sempre é um projeto de 
manutenção do poder.

Voltemos ao analítico As 
Américas e a Civilização. 
Darcy Ribeiro propõe es-
tudar a realidade social sob 
três esferas: adaptativa, as-
sociativa e ideológica.

“O sistema adaptativo 
(analisa como) a socieda-
de atua sobre a natureza no 
esforço de prover sua sub-
sistência e reproduzir o con-
junto de bens e equipamen-
tos”. Vemos nesta esfera a 
base nacionalista que deve 
sustentar toda análise e pro-
posta de transformação das 
sociedades. Cada sociedade 
encontra sua condição geo-
morfológica, hidrográfica, 
eólica, insolar e tantas outras 
ambientais próprias e únicas.

Daí resulta o sistema as-
sociativo, que “permite or-
ganizar a vida social, disci-

plinar o convívio humano, 
regular as relações de traba-
lho e reger a vida política”, 
ou seja, estruturar a ação da 
sociedade e lhe dar a forma 
que corresponda ao proces-
so otimizado da sua relação 
com a natureza.

“Finalmente, o sistema 
ideológico é representado 
pelos corpos de saber, de 
crenças e valores gerados 
nos esforços adaptativo e 
associativo”. Temos, então, 
o que denomino “consciên-
cia” na construção da cida-
dania, ou seja, a mais eficaz 
ação para independência da 
pedagogia colonial; a for-
mação de uma consciência 
nacional, conhecer-nos e aos 
outros, respeitando-os e exi-
gindo reciprocidade.

Nesta homenagem aos 98 
anos do nascimento do ge-
nial intérprete, concluo com 
a análise que também signifi-
ca uma proposta nacional em 
As Dores do Parto (in Darcy 
Ribeiro, O Povo Brasileiro, 
Companhia das Letras, SP, 
1995). “Nunca houve aqui um 
conceito de povo, engloban-
do todos os trabalhadores”, a 
“primazia do lucro” exigida 
pelo “mercado externo” gera 
uma “força de trabalho afun-
dada no atraso”.

Assim, há a estratificação 
de classes que “desgarra e 
separa os brasileiros”. “O 
ruim aqui, e efetivo fator 
causal do atraso, é o modo 
de ordenação da sociedade, 
estruturada contra os inte-
resses da população, desde 
sempre sangrada para servir 
a desígnios alheios e opos-
tos aos seus. Não há, nunca 
houve, aqui um povo livre, 
regendo seu destino na bus-
ca de sua própria prosperi-
dade”.

“Somos um povo em ser, 
impedido de sê-lo”.

q Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.

Após apresentar uma 
forte queda no primeiro 
trimestre, o cobre vem se 
tornando a estrela dos me-
tais e chegou a alcançar, 
em julho, a maior cotação 
em dois anos. Antes im-
pulsionada pela queda na 
produção, ocasionada pela 
pandemia de Covid-19 
que obrigou empresas em 
todo o mundo a diminuir o 
ritmo, a alta no preço não 
sofreu reflexo com a recu-
peração da produção chi-
lena nos últimos meses, o 
que sugere que ele pode 
ter sido beneficiado com a 
recente fraqueza do dólar 
americano.

A cotação do cobre me-
tálico subiu 3,5% para US$ 
6.633 a tonelada na semana 
de abertura em julho da Lon-
don Metal Exchange (LME) 
– o que é uma diferença con-
siderável quando em relação 
à baixa de US$ 4.320 a to-
nelada em meados de março. 
A previsão dos especialistas 

na commodity é que o preço 
continue a subir pelos próxi-
mos 18 meses.

O bom resultado é devi-
do ainda ao otimismo nos 
mercados financeiros chine-
ses, cujos ganhos das ações 
locais superam a alta de to-
dos os mercados mundiais. 
Preços mais altos vão be-
neficiar mineradoras como 
a Freeport-McMoRan, a 
maior empresa de cobre com 
papéis listados em bolsa.

Outro fator de impulsio-
namento de preços é a inten-
sidade do uso de cobre em 
veículos elétricos, no uso de 
energia renovável e outras 
iniciativas destinadas a redu-
zir as emissões de carbono 
das indústrias de transporte 
e geração elétrica, principal-
mente em países da União 
Europeia, o que resulta numa 
demanda crescente do metal.

Apesar do início do rela-
xamento no isolamento e nas 
precauções sanitárias im-
postas pela pandemia, a es-

tatal chilena Codelco, maior 
produtora mundial de cobre, 
tem adotado uma aborda-
gem cautelosa para retomar 
os seus grandes projetos de 
desenvolvimento, que fo-
ram suspensos no intuito de 
proteger seus trabalhadores. 
Uma das obras que podem 
ser retomadas em breve é o 
projeto subterrâneo Chuqui-
camata, mesmo que a previ-
são de ter a força completa 
de trabalho seja só para ja-
neiro.

Mesmo com a retomada 
de projetos, considerados 
cruciais para que a estatal 
chilena mantenha sua capa-
cidade de produção e, as-
sim, alivie as preocupações 
do mercado sobre possíveis 
cortes no fornecimento, a 
paralisação parcial durante 
a pandemia pode ter conse-
quências graves para a em-
presa.

Com décadas de subin-
vestimento, a Codelco preci-
sará gastar mais de US$ 40 

bilhões na próxima década 
apenas para manter a produ-
ção. A Cochilco, agência de 
cobre do governo, anunciou 
que a produção de cobre do 
Chile deve cair 1,2% em 
2020.

Outra empresa a atuar no 

Chile, a canadense Teck Re-
sources foi igualmente cau-
telosa ao iniciar as obras de 
expansão em sua mina Que-
brada Blanca.

Não é de se espantar que 
o preço do cobre tenha so-
frido tamanha oscilação des-

de o primeiro trimestre, por 
ocasião da pandemia de Co-
vid-19, já que ele é uma das 
commodities mais sensíveis 
às condições econômicas. A 
surpresa do mercado é quan-
to à também alta nos preços 
do ouro e da prata, que, ori-
ginalmente, têm um compor-
tamento oposto em relação 
ao cobre. Ou seja, quando 
um cai, os outros sobem, e 
vice-versa.

O ouro, que apresentou 
leve queda no início da pan-
demia, subiu 30% desde o 
final de março; e a prata, que 
caiu 34% no 1º trimestre, 
desde então subiu impres-
sionantes 98%. Este com-
portamento pode refletir a 
confusão e as divisões entre 
os investidores sobre o cur-
so provável do vírus e seus 
impactos econômicos e de 
mercado.

A alta do cobre explica-se 
inicialmente pela incidência 
do coronavírus no Chile e 
no Peru, que produzem, jun-

tos, cerca de 40% do cobre 
mundial, afetando o forneci-
mento. Como a China pare-
ce estar emergindo mais ra-
pidamente do que o resto do 
mundo dos efeitos econômi-
cos da pandemia, a demanda 
continua em alta.

A trajetória dos preços 
do ouro e da prata pode sig-
nificar que os investidores 
em metais preciosos não 
estão tão confiantes de que 
a pandemia terminará tão 
logo ou tão bem quanto os 
investidores em ações pare-
cem acreditar, já que o ouro 
sempre foi um investimento 
de refúgio em tempos volá-
teis e ameaçadores, o que se 
encaixa na descrição de uma 
pandemia. Além da crise de 
saúde e suas implicações 
econômicas, há ainda a es-
calada das tensões entre as 
duas maiores economias do 
mundo, os EUA e a China.

q Rodrigo Scolaro
Economista da Costdrivers.
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Entenda o motivo 
e como esse 
aumento deve 
continuar pelos 
próximos  
18 meses

O liberalismo 
econômico não 
resolveu e nunca 
irá resolver o 
problema
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Vencer a pedagogia colonial para verdadeira independência

Mesmo com produção normalizada, preço do cobre não para de subir
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Subfaturamento  
nas exportações

A Unctad (agência da ONU para desenvolvimento) es-
tima que a diferença entre os valores de exportações de 
commodities relatados pelos países africanos e os valores 
declarados por seus parceiros comerciais como importa-
ções (ou seja, subfaturamento de exportação) foi de pelo 
menos US$ 40 bilhões em 2015 (dado mais recente), com 
as exportações de ouro representando 77% do total.

Dá para imaginar quanto é esta conta no Brasil. O 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior investiga possíveis subfaturamentos nas expor-
tações de commodities. Uma fonte do governo revelou 
recentemente à Agência Estado que foram identificadas 
várias licenças de exportação com diferença de até 30% 
nos preços de um mesmo produto. São contratos de ven-
das de produtos agrícolas e minerais.

Não é exclusividade dos exportadores de commodities. 
A prática ilegal atinge produtos industrializados, especial-
mente nas compras e vendas entre filiais de multinacio-
nais.

Preju
Em 2016, quando a Petrobras aprovou a privatização da 

NTS, de transporte de gás, a Associação dos Engenheiros 
da estatal (Aepet) estimou que a Petrobras teria prejuízos 
financeiros a partir do 19º mês após a alienação. Errou. 
Por 3 meses. As perdas começaram no 22º e devem alcan-
çar R$ 15,4 bilhões até 2030.

Renda carioca
A candidata do PSOL à Prefeitura do Rio, Renata Souza, 

pretende criar o Programa Renda Básica Carioca, visando 
beneficiar 200 mil famílias. Será um auxílio financeiro 
permanente de até meio salário mínimo. O objetivo será 
acabar com a extrema pobreza por meio de uma política 
de transferência de renda.

Renata lembrou que a renda mínima foi aprovada na 
Câmara dos Vereadores do Rio durante a pandemia, mas o 
atual prefeito, Marcelo Crivella, ainda não a implementou. 
Segundo a candidata, os estudos mostram que de cada R$ 
1 repassado, metade volta aos cofres públicos.

Na fase inicial será destinado R$ 1,2 bilhão. A fonte 
dos recursos será o plano de melhoria da gestão e da ar-
recadação, com o qual Renata Souza planeja arrecadar R$ 
15,5 bilhões. Os 3 pilares do plano são: cobrar as dívi-
das dos grandes devedores, em especial os bancos, que 
têm R$ 1,1 bilhão inscrito na dívida ativa do município; 
implementar uma política de justiça fiscal, para reduzir as 
desigualdades urbanas e aumentar a arrecadação; e mel-
horar os gastos públicos, para dar mais eficiência ao uso 
dos recursos.

Pesquisa sobre FGTS
Como está o conhecimento do trabalhador em relação 

ao seu Fundo de Garantia? Para saber mais sobre o assun-
to, o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador (IFGT) 
lança no próximo dia 3 a pesquisa “Perfil do Trabalhador 
no Fundo de Garantia”.

Mario Avelino, presidente do IFGT, explica que a pes-
quisa, além de traçar o perfil atual dos trabalhadores em 
relação ao FGTS, irá orientar as pessoas sobre o assunto. 
“Acreditamos que, com as informações da pesquisa, o tra-
balhador, que não toma conta de seu dinheiro, passará a ser 
mais cauteloso. Depois, com os resultados, faremos ações 
específicas para levar conhecimento a todos” diz Avelino.

Para participar, acesse até 17 de novembro o site fundo-
degarantia.org.br

Resistência
Expectativa: “Lula diz que ‘antipetismo’ não existe”. 

Realidade: “Campanhas do PT Brasil afora escondem 
Lula e símbolo do partido”. Pois é: o “antipetismo” não só 
existe, como pode ser encontrado dentro do próprio “pe-
tismo”.

Rápidas
A Associação Comercio do Rio de Janeiro (ACRJ) re-

alizará na semana que vem webinário com a candidata à 
Prefeitura do Rio Martha Rocha (PDT), dia 4, às 18h, e 
com Eduardo Paes (DEM). dia 5, às 12h. Informações: 
eventos@acrj.org.br *** A Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis (Abla) realizará o XV Fórum 
do Setor de Locação de Veículos, de 3 a 5 de novembro. 
Daniel Schnaider, CEO da Pointer By PowerFleet Brasil, 
debaterá tecnologia no dia 4. Outros convidados especiais 
são Fernando Saddi, (Easy Carros) e Diego Lira (Turbi). 
Mais em forumdaslocadoras.com.br *** 19 de novembro, 
a CEO da M2Trade, Michelle Fernardes, ministrará pal-
estra virtual na 5ª edição da Mainô Business Conference. 
Michelle é integrante do Conselho de Política e Comér-
cio Exterior da ACRJ e falará sobre o panorama global do 
Comex em 2020. Outras informações em mainobc.com.br Assine o Monitor Mercantil

Cooperativa de Consumo da Universidade Federal Fluminense
e dos Servidores Públicos da Educação, Saúde

e Cultura nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda.
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Sede Social: Av. Visconde do Rio Branco, 627 – Térreo –
CEP 24.020-005 - Centro – Niterói – RJ
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Consumo dos Servidores da Uni-
versidade Federal Fluminense e dos Servidores Públicos da Educação,
Saúde e Cultura nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda., no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados,
que nesta data são em número de 1.335 (Hum mil, trezentos e trinta e
cinco) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
na sala multiuso do Instituto de Educação Física da UFF no Campus do
Gragoatá situado à Avenida Visconde do Rio Branco nº 726 – São Domin-
gos - Niterói – RJ, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia
06 de novembro de 2020, obedecendo aos seguintes horários e “quórum”
para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que de-
termina o Estatuto Social: Assembleia Geral Extraordinária às 08:00 horas
em primeira convocação, com a presença de dois terços do número total
de associados; às 09:00 horas, em segunda convocação, com a presen-
ça de metade mais um do número total dos associados; às 10:00 horas, em
terceira e última convocação, com a presença mínima de dez associados,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação de par-
ceria com outras cooperativas para uso da Sede Campestre; 2) Aprova-
ção de alienação de parte ou toda a propriedade da Sede Campestre como
garantia real, para empréstimo visando o término das obras.

Niterói, 28 de outubro de 2020.
Luis Mauro dos Reis

Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do artigo 20, do Estatuto da Associação Brasileira de
Imprensa - ABI -, são convocados os associados quites com suas
obrigações a se reunirem, no dia 17 de dezembro do corrente ano
(quinta-feira), às 10 horas, através da plataforma de teleconferências
Zoom. Na ocasião irão analisar e deliberar sobre os seguintes temas: 1)
Relatório da Comissão Eleitoral; 2) Prestação de Contas da Diretoria e
Parecer do Conselho Fiscal e 3)  Eleição de uma nova Comissão Eleitoral
para conduzir a  votação, apuração e proclamação dos resultados do
pleito que elegerá o terço do Conselho Deliberativo (efetivos e suplentes),
no dia 18 de dezembro (sexta-feira) do corrente ano, das 10hs
até às 20hs. Em razão da pandemia do COVID 19 que assola o País e
para não colocar em risco a saúde dos associados, a Assembleia Geral
Extraordinária, realizada no dia 08/10/2020, determinou algumas mudan-
ças excepcionais neste processo eleitoral. São elas: 1. Assembleia Geral
Ordinária convocada para o dia 17/12/2020 bem como a votação, a apu-
ração dos votos e a proclamação dos resultados do dia 18/12/2020 serão
realizados única e tão somente por meios digitais (plataforma Zoom e voto
eletrônico). 2. Os associados em dia com suas mensalidades receberão
em seus e-mails ou número de telefone (WhatsApp) as instruções e os
respectivos links para participarem do pleito. 3. As inscrições das chapas
irão das 10hs do dia 11/11/2020 até às 18hs do dia 27/11/2020. 4. Os
documentos exigidos pelo Regulamento Eleitoral da ABI terão que ser
escaneados (digitalizados) e os arquivos encaminhados para o seguinte
e-mail: eleicoes2020@abi.org.br  (sem a cedilha e o til). 5. Os manda-
tos que venceram, em abril de 2020, foram prorrogados até o dia 05/01/
2021. 6. Por conseguinte, os mandatos dos conselheiros a serem
eleitos no dia 18/12/2020 serão encurtados em oito meses. Pas-
sarão a vigorar do dia 05/01/2021 até 05/04/2023. 7. Quando necessá-
rio, a Comissão Eleitoral convocará reuniões conjuntas com os represen-
tantes das chapas, também através da plataforma Zoom. Os casos não
previstos neste edital poderão ser resolvidos pela Comissão Eleitoral e em
comum acordo com os representantes das chapas. O prazo para aprova-
ção e pedidos de impugnação das chapas irá até o dia 11/12/2020. O
relatório da Diretoria e seu respectivo balanço financeiro, acom-
panhados do parecer do Conselho Fiscal, terão de ser encaminhados
para os e-mails dos associados até o dia 11/12/2020. Por ser um pleito
realizado em condições especiais, os sócios inadimplentes terão
até o dia 11/12/2020 para acertarem os pagamentos em atraso.
Terminada a votação, às 20hs do dia 18/12/2020, terá início, imediatamen-
te, a apuração dos votos e logo em seguida a proclamação do
resultado. Os interessados poderão acompanhar esses eventos atra-
vés da plataforma Zoom. Um link será disponibilizado aos associados com
essa finalidade. As inscrições das chapas acontecerão do dia 11/11/2020
até o dia 27 do mesmo mês. Elas serão feitas nos termos dos artigos 13 e
21, do Regulamento Eleitoral, aprovado pelo Conselho Deliberativo da ABI,
em 17 de fevereiro de 2004 e em conformidade com as determinações
excepcionais da Assembleia Geral Extraordinária do dia 08 de outubro
passado. O Regulamento Eleitoral e o Estatuto da ABI estão disponíveis no
site da associação. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2020

FICHEL DAVIT CHARGEL
Presidente do Conselho Deliberativo

Dívida Pública Federal chega a  
R$ 4,5 trilhões e cresce 2,59%
Com Selic a 2%, 
Tesouro continua 
emitindo mais 
títulos

O Tesouro Nacional se 
viu obrigado a emitir títu-
los acima da média histórica 
para atender a necessidade 
de recursos em caixa para 
cobrir os gastos extras com 
a pandemia da Covid-19 
que continuou a pressionar a 
dívida pública em setembro. 
Essa foi a explicação dada 
para informar o crescimen-
to em termos reais de 2,59% 
da Dívida Pública Federal 
(DPF), que passou de R$ 
4,412 trilhões para R$ 4,527 
trilhões.

A Dívida Pública Mo-
biliária Federal interna 
(DPMFi), que é a parte da 
dívida pública em títulos 
no mercado interno, subiu 
1,35% em setembro, pas-
sando de R$ 4,118 trilhões 
para R$ 4,174 trilhões. A 
alta deve-se, segundo o 
Tesouro, à emissão líqui-
da de R$ 80,55 bilhões na 
DPMFi. Além disso, houve 
a apropriação positiva de 
juros (quando os juros da 
dívida são incorporados ao 
total mês a mês), no valor 
de R$ 26,2 bilhões.

A emissão líquida de títu-
los da Dívida Pública Mobi-
liária Interna deu-se pela di-
ferença entre o total de novos 
títulos emitidos pelo Tesouro 
Nacional – R$ 155,27 bilhões 
– em relação ao volume de 
títulos resgatados (embolsa-
do pelos investidores), que 
somou R$ 74,57 bilhões. De 
acordo com o Tesouro Nacio-
nal, tanto as emissões totais 
como as emissões líquidas 
registraram o segundo maior 
volume da história em setem-
bro, só perdendo para julho 
de 2020.

Mercado externo

A alta de 3,09% do dólar 

no mês passado fez o esto-
que da Dívida Pública Fe-
deral Externa (DPFe), em 
circulação no mercado in-
ternacional, subir 3,21%, de 
R$ 238,25 bilhões em agosto 
para R$ 245,89 bilhões em 
setembro. Este ano, a Dívida 
Pública Federal (DPF) deve-
rá ficar entre R$ 4,6 trilhões 
e R$ 4,9 trilhões, segundo 
a versão revisada do Plano 
Anual de Financiamento 
(PAF) da dívida pública para 
2020, apresentada em agos-
to.

As instituições finan-
ceiras foram as principais 
detentoras da Dívida Pú-
blica Federal interna, com 
27,4% de participação no 
estoque. Os fundos de in-
vestimento, com 26,4%, e 
os fundos de pensão, com 
23,4%, aparecem em se-
guida na lista de detentores 
da dívida.

A participação dos não 
residentes (estrangeiros) 
continua em 9,4%. Em ju-
lho, o indicador chegou a 
cair para 9%, o nível mais 
baixo desde meados de 
2009. Nos últimos meses, 
os investidores interna-
cionais tinham se desfeito 
de títulos da dívida inter-
na brasileira, por causa da 
pandemia de covid-19 e da 
crise econômica global. 

Os demais grupos somam 
13% de participação, segun-
do os dados apurados no 
mês.

Composição

Quanto à composição 
da DPF de acordo com os 
tipos de títulos, a fatia dos 
papéis corrigidos pela taxa 
Selic (juros básicos da eco-
nomia) caiu, de 39,17% 
para 36,77% do total da dí-
vida. Em seguida, vieram 
os papéis prefixados, cuja 
participação aumentou de 
30,14% para 32,66%, devi-
do principalmente à eleva-
da emissão líquida no mês.

Em setembro, o Tesouro 
emitiu R$ 135,65 bilhões 
de papéis prefixados a mais 

Encurtamento não preocupa
O encurtamento do prazo 

da Dívida Pública Federal 
(DPF) não causa preocupa-
ção ao Tesouro Nacional, 
disse nesta terça-feira o 
coordenador-geral de Ope-
rações da Dívida Pública, 
Luis Felipe Vital. Segundo 
ele, apesar de a pandemia 
do novo coronavírus ter 
feito o governo emitir mais 
títulos públicos de prazo 
curto, a alta concentração 
de vencimentos de papéis 
em 2021 estava prevista 
desde 2015.

Em setembro, o per-
centual de vencimentos 
da DPF nos próximos 12 
meses atingiu 26,03%, no 
maior nível desde setembro 
de 2014. Em agosto, a pro-
porção estava em 21,65%. 
O volume de papéis que 
vencem em 12 meses é 
um dos indicadores usados 
para avaliar a qualidade da 
dívida pública de um país. 
Quanto menor a proporção, 
maior a confiança dos in-
vestidores.

De acordo com Vital, 
a concentração de venci-
mentos no próximo ano 

decorrerá do lançamento 
de títulos corrigidos pela 
taxa Selic (juros básicos da 
economia) em 2015 com 
prazo de seis anos, que aca-
ba em 2021. “Quase todo 
esse movimento já estava 
no nosso radar porque o 
Tesouro, quando faz suas 
projeções, sempre já con-
sidera o que ele já tem de 
maturação contratada na 
janela de 12 meses à frente. 
E essa torre de setembro de 
2021 já está aí desde 2015 
--é uma torre de LFTs [Le-
tras Financeiras do Tesou-
ro] que foram emitidas com 
seis anos”, afirmou.

Por causa da pandemia 
de Covid-19, o Tesouro 
fez em setembro a segunda 
maior emissão líquida de 
títulos da história, num to-
tal de R$ 80,55 bilhões. O 
montante só perde para ju-
lho de 2020. O aumento de 
emissões é necessário para 
o governo cobrir os gastos 
com o enfrentamento da 
doença, como o pagamento 
do auxílio emergencial e as 
ajudas aos estados e muni-
cípios.

do que resgatou. No mesmo 
mês, o governo resgatou 
R$ 66,49 bilhões em títulos 
corrigidos pela Selic. Se-
gundo o Tesouro, a alta da 
inflação dos alimentos ex-
plica em parte a migração 
de títulos corrigidos pela 
Selic para os papéis prefi-
xados.

Com os juros básicos em 
2% ao ano, no menor nível 
da história, o Brasil cor-
re risco de encerrar o ano 
com juros reais (diferença 
entre juro e inflação) ne-
gativos caso a inflação fe-
che 2020 em torno de 3%. 
Dessa forma, quem aplica 
em títulos atrelados à Se-
lic corre o risco de perder 
dinheiro pela primeira vez 
na história.

A participação dos pa-
péis corrigidos pela in-
flação caiu levemente de 

24,97% para 24,9%, mes-
mo o Tesouro tendo emiti-
do R$ 11,43 bilhões a mais 
do que resgatou no mês. Os 
títulos do grupo cambial, 
que sofrem variação com 
base na taxa de câmbio, 
tiveram sua participação 
aumentada de 5,72% para 
5,76% do montante total 
da DPF, principalmente 
por causa da alta do dólar 
no mês passado.

Por meio da dívida públi-
ca, o governo pega dinheiro 
emprestado dos investidores 
para honrar compromissos. 
Em troca, compromete-se a 
devolver o dinheiro com al-
guma correção. A variação 
do endividamento do Tesou-
ro pode ocorrer por meio da 
oferta de títulos públicos em 
leilões pela internet (Tesou-
ro Direto) ou pela emissão 
direta.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos 
Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário no 
Município do Rio de Janeiro, com sede no Largo de São Francisco de Paula, 
26, 16º Andar, Sala 1610, Ed. Patriarca, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrito 
no CNPJ 17.382.538/0001-00, por seu Presidente, WILLIAM DOS SANTOS 
AMARAL, no uso das suas atribuições Estatutárias, convoca todas os filiados 
e não filiados, que participam da categoria, para participarem virtualmente, 
em caráter excepcional diante da atual situação decorrente da pandemia do 
novo coronavírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas 
pelas autoridades com relação a reuniões de pessoas da Assembléia Geral 
Extraordinária que se realizará no dia, 30/11/2020, às 19h00 (horário de 
Brasília) em 1ª convocação, às 19h30 (horário de Brasília) em 2ª e última 
convocação, com qualquer número de presentes/conectados, transmitida 
ao vivo através de aplicativo teams ou outro similar que será amplamente 
divulgado para os interessados e estará disponibilizado através de um link 
na página oficial do SINDEERH (www.https://www.sindeerhrj.org.br), para 
tratar da seguinte ORDEM DO DIA: A) Eleição da nova diretoria para o 
mandato de quatro anos. B) Fica estipulado o prazo de 10 dias a contar da 
data desta publicação, para inscrição de chapa. C) Aprovação de contas. 
D) assuntos gerais. Rio de janeiro, 28 de outubro de 2020. WILLIAM DOS 
SANTOS AMARAL – Presidente.

Cooperativa de Consumo da Universidade Federal Fluminense
e dos Servidores Públicos da Educação, Saúde e Cultura nos

Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda.
CNPJ 29.283.884/0001-10 NIRE 33-40000089-7

Sede Social: Av. Visconde do Rio Branco, 627 – Térreo
CEP 24.020-005 - Centro – Niterói – RJ
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Consumo dos Servidores da Uni-
versidade Federal Fluminense e dos Servidores Públicos da Educação,
Saúde e Cultura nos Municípios do Rio de Janeiro e Niterói Ltda., no uso
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados,
que nesta data são em número de 1.335 (Hum mil, trezentos e trinta e
cinco) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
na sala multiuso do Instituto de Educação Física da UFF no Campus do
Gragoatá situado à Avenida Visconde do Rio Branco nº 726 – São Domin-
gos - Niterói – RJ, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia
06 de novembro de 2020, obedecendo aos seguintes horários e “quórum”
para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que de-
termina o Estatuto Social: Assembleia Geral Extraordinária às 08:00 horas
em primeira convocação, com a presença de dois terços do número total
de associados; às 09:00 horas, em segunda convocação, com a presen-
ça de metade mais um do número total dos associados; às 10:00 horas, em
terceira e última convocação, com a presença mínima de dez associados,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação de par-
ceria com outras cooperativas para uso da Sede Campestre; 2) Aprova-
ção de alienação de parte ou toda a propriedade da Sede Campestre como
garantia real, para empréstimo visando o término das obras.

Niterói, 28 de outubro de 2020.
Luis Mauro dos Reis

Diretor Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DO FORÚM REGIONAL

DA ILHA DO GOVERNADOR
PRAIA DE OLARIA, S/Nº  - ATERRO DO COCOTA/COCOTÁ

Tel.: (21) 3626-4758 - E-mail: ilh01vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE

E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS
AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO,

MOVIDA POR CONDOMÍNIO VERDES MARES em face
de CASTORINO CAVALHEIRO e MARIA DE LOURDES VELLOSO

RAMOS CAVALHEIRO -
PROCESSO Nº 0005292-15.2006.8.19.0207, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) SILVIA REGINA PORTES CRISCUOLO – Juiz(a) de
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - CASTORINO CAVALHEIRO e MARIA DE
LOURDES VELLOSO RAMOS CAVALHEIRO - que será realizado o
público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA
LACERDA, NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO/
ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do
Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887
do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/
2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do
Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 25/11/2020 às 16:00h, e, o Segundo Leilão,
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado
no dia 02/12/2020 às 16:00h. O Leilão presencial será realizado
e encerrado simultaneamente na(s) data(s) e horário(s)
supramencionado(s), no seguinte local: Átrio do Fórum Regional
da Ilha do Governador, Situado na Praia de Olaria, S/Nº - Aterro
do Cocota/Cocotá, Rio de Janeiro/RJ - C.E.P.:21910-290. DO BEM
A SER LEILOADO: Apartamento 304, do Bloco 1, situado na Rua
Frei Inocêncio, Nº 233 – Praia da Bandeira – Ilha do Governador
– RJ. M²: 57. Matriculado no Cartório do 11º Ofício do Registro de
Imóveis sob o nº 40.343 e Inscrito na Prefeitura sob o nº 1459451-
9 - Cl: 13394-2. (...) equivalem 72.870,1539 unidades de UFIR e
atualizados até a presente data em R$ 259.053,39 (Duzentos e
cinquenta e nove mil, cinquenta e três reais e trinta e nove
centavos) E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (CASTORINO
CAVALHEIRO e MARIA DE LOURDES VELLOSO RAMOS
CAVALHEIRO) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA
JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS
LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO.
CUMPRA-SE Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro,
em 01 de outubro de 2020. Eu, digitei ___, e Eu, Chefe da Serventia,
subscrevo___. (ass.) SILVIA REGINA PORTES CRISCUOLO – Juiz
de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 04a VARA CÍVEL –
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ

EDITAL de 1o e 2o PÚBLICO LEILÃO ON LINE E INTIMAÇÃO,
com prazo de 15 (quinze) dias (ART. 879 – II; 882 - §1o e 2o CPC
e RESOLUÇÃO CNJ no 314, de 20/04/2020), extraído dos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela CAIXA
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
PREVI em face de NEWTON JOSÉ CARVALHO CORDEIRO - Pro-
cesso no. 0008401-68.2014.8.19.0203, passado na forma abai-
xo: A DRA. LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES – Juíza de Direito
Titular da Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos interessa-
dos que no dia 05/11/2020 e 11/11/2020 à partir das 13:00 ho-
ras, através da Plataforma de Leilões On-line -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel si-
tuado na AVENIDA JORNALISTA RICARDO MARINHO, 300 – APAR-
TAMENTO 809 - BARRA DA TIJUCA, AVALIADO EM R$ 623.484,00
(Seiscentos e vinte três mil, quatrocentos e oitenta e quatro
reais). O Edital na integra está afixado no Átrio do Fórum, nos
autos acima e no site www.gustavoleiloeiro.lel.br e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ANDRE LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 083.792.677-70,
GUSTAVO MADUREIRA FONSECA, CPF nº 110.372.727-30, TATIANA
OLIVER GUERRERO DE SOUZA, CPF nº 122.177.747-51, e TATIANE
DUTRA ROSA PERES, CPF nº 086.192.197-66, DECLARAM, nos termos
do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., CNPJ nº
05.940.203/0001-81. ESCLARECEM que eventuais objeções à presen-
te declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, de-
vem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio
do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma
da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na
internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes
do SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamen-
to de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf

Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (Deorf/GTRJA)
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2020.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE 
SETEMBRO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: No dia 25 de setembro de 
2020, às 16:00 horas, foi realizada a assembleia geral ordinária da Vale 
Óleo e Gás S.A. (“VOG” ou Companhia”) de forma digital, por meio de 
conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos 
do artigo 121, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença 
e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do 
parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da 
única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, 
tal seja, a Vale S.A. (“Vale”) neste ato representada por sua procuradora, 
Larissa de Souza Lima, que cumpre orientação de voto proferida pelos 
Diretores Executivos da Vale, Srs. Alexandre Gomes Pereira e Luciano 
Siani Pires, conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto 
(“DEC”) nº 099 de 27/04/2020. Verificado, portanto, quorum suficiente para 
a instalação desta assembleia geral e para as deliberações constantes da 
Ordem do Dia. Presente, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, nos termos e para os fins do artigo 
134, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sra. Roberta Gomes de 
Oliveira - Presidente, e Sra. Larissa de Souza Lima - Secretária. 4. Ordem 
do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: 4.1. Do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP), não auditadas, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 
4.2. da proposta da Diretoria para a destinação do resultado do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 4.3. do orçamento da VOG 
para o exercício de 2020; 4.4. da fixação da remuneração global anual dos 
administradores para o exercício de 2020. 5. Leitura de Documentos: Foi 
dispensada, por unanimidade, a leitura: (i) do Relatório da Administração e 
das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019; (ii) da Proposta da Diretoria para a destinação 
do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2019; e (iii) da Proposta da Diretoria para o orçamento anual da Companhia 
referente ao exercício social de 2020, haja vista que tais documentos foram 
disponibilizados, previamente, à acionista, encontrando-se arquivados 
na sede social da Companhia. 6. Deliberações aprovadas: Instalada a 
assembleia na forma digital, por meio de conferência eletrônica, foram 
deliberadas e aprovadas as seguintes matérias, pela única acionista, sem 
quaisquer ressalvas: 6.1. A lavratura desta ata sob a forma de sumário 
dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 1º, do artigo 130 da Lei 
nº 6.404/76, ficando a secretária encarregada de emitir tantas cópias quantas 
forem necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor. 
6.2. o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 
(BRGAAP), não auditadas, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019; 6.3. a alocação do prejuízo líquido do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$95.651,96 (noventa e 
cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) na 
conta de Prejuízo Acumulados, cujo saldo passará a ser de R$74.581.220,42 
(setenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil, duzentos e vinte 
reais e quarenta e dois centavos); 6.4. o orçamento anual da VOG para 
o exercício 2020 no valor total de R$111.000,00 (cento e onze mil reais) 
Operational Expenditure - OPEX; 6.5. a fixação da remuneração global anual 
dos administradores para o ano de 2020, no montante total de R$25.080,00 
(vinte e cinco mil e oitenta reais) a ser distribuído igualmente entre os diretores; 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, 
achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 
25 de setembro de 2020. Mesa: Roberta Gomes de Oliveira - Presidente 
- Assinado digitalmente; Larissa de Souza Lima - Secretária - Assinado 
digitalmente. Acionista: Vale S.A. p.p. Larissa de Souza Lima - Assinado 
digitalmente. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 26/10/2020 
sob o nº 00003957162. Protocolo: 00-2020/221806-6. Data do protocolo: 
21/10/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

VALE ÓLEO E GÁS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 04.899.355/0001-15 - NIRE nº 33.3.0029076-1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DE CAMPO GRANDE

Rua Carlos da Silva Costa   141   4º andar, Campo Grande
Tel.: (21) 3470-9644 - E-mail: cgr02vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO

DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMINIO DE EDIFICIO
ALMIRANTE PAULO MOREIRA - BLOCO VIII em face

de GERSON DE JESUS BRITO e DEISE FERREIRA MEIRELLES
DE BRITO - PROCESSO Nº 0002928-47.2004.8.19.0205,

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) PAULA REGINA ADORNO COSSA – Juiz(a) de
Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - GERSON DE JESUS BRITO e D E I S E
FERREIRA MEIRELLES DE BRITO - que será realizado o público
Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA,
NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará
disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será
encerrado no dia 09/12/2020 às 11:00h e, não havendo licitantes,
se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou
superior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia 15/12/
2020 às 11:00h. DO BEM A SER LEILOADO: Apartamento nº 401,
situado na Rua Almerinda de Castro, nº 181, Bloco 08, Campo
Grande, RJ. Inscrito na Prefeitura sob o nº 1714420-5 e
matriculado no 4º Ofício do RGI sob o nº 104.773. (...). Avaliado
o imóvel acima em 12/04/2012 no valor de R$ 120.000,00 (Cento
e vinte mil reais), correspondentes a 52.742,616 UFIR/RJ, que
atualizadas pela UFIR de 2015, perfaz a quantia de R$ 143.032,70
(Cento e quarenta e três mil e trinta e dois reais e setenta
centavos). E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (GERSON DE JESUS
BRITO e DEISE FERREIRA MEIRELLES DE BRITO) intimado(s) da
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio
deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o
EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO
DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 23 de setembro
de 2020. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __.
(ass.) PAULA REGINA ADORNO COSSA – Juiz de Direito.

Setor pet: venda virtual deve superar 
R$ 1,5 bi em faturamento em 2020

Os pet shops de peque-
no e médio porte ainda são 
a principal força do varejo 
pet no Brasil. Dados inédi-
tos do Instituto Pet Brasil 
mostram que esse tipo de 
loja, o “pet shop da vizi-
nhança” representa 48,6% 
do faturamento de toda ma-
lha varejista que comercia-
liza produtos para animais 
de estimação.

Mas, com o isolamento 
social imposto pela pande-
mia, esse comércio também 
passou a buscar o ambiente 
digital para manter as portas 
abertas. O resultado é que, 
apesar da liderança das lo-
jas exclusivamente virtuais 
nesse tipo de venda (36% do 
faturamento de compras pet 
online) os pet shops “clássi-
cos” não estão muito atrás: 
pequenos e médios devem 
representar R$ 466,2 mi-
lhões em 2020, ou 28,2% 
do faturamento. Megalojas 
pet devem vender R$ 395 
milhões, ou 23,9% do fatu-
ramento online.

“A diferença é que como 
existem muito menos me-
galojas do que pet shops 
de bairro, a fatia do bolo é 
maior para as grandes lojas 
do setor. Mas esse resulta-
do geral positivo, em meio 
às adversidades deste ano, 
prova como o mercado 
pet é dinâmico, e essencial 
para as famílias e para a 

economia brasileira”, opina 
o presidente-executivo do 
Instituto Pet Brasil (IPB), 
Nelo Marraccini. Megalo-
jas nacionais e regionais 
do país equivalem a 2% 
dos petshops nacionais, ou 
cerca de 600 lojas de um 
universo de 32 mil lojas es-
pecializadas em animais de 
estimação.

A soma de todo comér-
cio pet eletrônico em 2020 
deve chegar a R$ 1,5 bilhão 
este ano. Representa cerca 
de 4,4% do faturamento ge-
ral do mercado pet, cresci-
mento de 0,7% em relação 
a 2019.

“Diante do salto que ob-
servamos no primeiro tri-
mestre de 2020, quando as 
compras online cresceram 
65% em relação a 2019, 
a recuperação do comér-
cio de rua foi rápido, mas 
o crescimento em um ano 
de crise mostra que as lojas 
se adaptaram, e uma parte 
cada vez maior do público 
deve procurar compras on-
line, pela facilidade e segu-
rança. Agora, o pequeno, 
médio e grande lojistas têm 
estrutura para vender pela 
internet. Não se trata mais 
de um nicho apenas dos 
grandes players”, conclui 
Marraccini.

O mercado pet brasilei-
ro confirmou a projeção 
de crescimento de 6% em 

2020, com leve alta em re-
lação à prévia do 1 tri. Os 
números mais recentes le-
vam em conta todo o pri-
meiro semestre de 2020.

A projeção atual calcula 
um faturamento de R$ 37,5 
bilhões até o final deste ano, 
crescimento de 6,25% em 
relação a 2019, com des-
taque para alta de 22% em 
produtos veterinários e 12% 
em serviços veterinários.

Ao final dos seis meses, 
todas as categorias regis-
traram alta. Chama aten-
ção o número positivo em 
relação aos serviços gerais 
(alta de 4,69%) e venda de 
animais direto do criador 
(7,7%) dois segmentos que 
haviam apresentado queda 
durante o primeiro trimes-
tre de 2020.

Em relação ao market 
share de cada segmento, 
pet food representa 48% 
das vendas, seguido por 
pet vet (13%) serviços ve-
terinários (12%), serviços 
gerais (10%), venda de ani-
mais direto dos criadores 
(11%) e pet care (6%).

De acordo com as esti-
mativas mundiais atuali-
zadas, o Brasil confirma 
sua posição como terceiro 
maior mercado mundial, 
atrás somente dos EUA e 
China. A atualização “de-
sempata” o país em relação 
ao Reino Unido.

Apesar da crise empresários  
de SP estão otimistas

Dados divulgados pela 
FecomercioSP consolidam 
o cenário de retomada da 
economia paulista, iniciada 
no segundo semestre do ano: 
tanto a confiança dos empre-
sários do comércio no Esta-
do, quanto o crescimento do 
setor e a adaptação dos esto-
ques à demanda se mantive-
ram em alta depois das que-
das consecutivas desde abril.

O Índice de Confiança 
do Empresário (ICEC), por 
exemplo, passou de 85,9 pon-
tos em setembro para 96 pon-
tos em outubro – avanço de 
11,8%, representando o maior 
patamar em seis meses.

O Índice de Expansão do 
Comércio (IEC), por sua 
vez, registrou crescimento 
semelhante: 16,6%, saindo 
de 75,8 pontos em setembro 
para 88,4 pontos agora. É o 
terceiro mês consecutivo de 

subida e o melhor resultado 
desde abril, quando o indica-
dor marcava 107 pontos.

Por fim, o Índice de Es-
toques (IE) teve sua segun-
da alta seguida em outubro: 
de 93,9 para 104,3 pontos. 
Neste caso, é a melhor pon-
tuação desde maio, quando 
estava em 109,6 pontos.

Segundo a Federação, os 
números positivos se expli-
cam, principalmente, pela 
retomada das vendas no 
varejo, beneficiadas tanto 
pelo auxílio emergencial – 
medida que se materializou 
em abril e permanecerá em 
vigor até o fim do ano –, 
quanto pelos bons resultados 
do e-commerce, em meio à 
pandemia.

O avanço consecutivo dos 
indicadores nos últimos me-
ses e, como consequência, a 
melhora recente constatada 

dos fluxos de caixas empre-
sariais e das expectativas 
em relação as vendas tam-
bém deixam os empresários 
mais confiantes para o con-
texto econômico futuro, diz 
a Entidade. Esta percepção 
é ainda maior considerando 
que novembro e dezembro 
marcam as duas principais 
datas do setor varejista: a 
Black Friday, em novembro, 
e o Natal, no mês seguinte.

Apesar das altas nos três 
índices, eles seguem distan-
tes dos patamares registra-
dos em 2019, isto é, antes da 
crise causada pelo covid-19: 
o IE de outubro de 2020 fi-
cou 14,2% menor do que o 
do mesmo mês do ano pas-
sado. O ICEC, por sua vez, 
caiu 18,9% se comparado a 
outubro de 2019, e, no caso 
do IEC, a queda foi ainda 
mais alta: -20,8%.
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AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 14.105.758/0001-07 - NIRE 33.3.0029883-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração: 1. Data, Hora e Local: Aos 
31/07/2017, às 15h, na sede da Cia., situada no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 
336, Parte, Leblon, CEP: 22.431.002. 2. Convocação e Presença: Presente 
a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia., a saber: Sr. 
Alessandro Monteiro Morgado Horta, Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Sra. 
Annette Merz e Sr. Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho. Fica consignado que 
a Sra. Annette Merz participou desta reunião via conferência telefônica, nos 
termos do § 1º do Art. 21 do Estatuto Social da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. 
Alessandro Monteiro Morgado Horta;  Secretário: Sr. Bernardo de Gonçalves 
Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a eleição do Presidente 
e do Vice-Presidente deste Conselho de Administração. 5. Deliberações: 
Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, sem 
quaisquer restrições, elegem para o cargo de Presidente do Conselho de Ad-
ministração o Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, 
engenheiro elétrico, CI 835.740-ES, SSP/ES, CPF 005.153.267-04 e, para o 
cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/RJ, 
CPF 034.032.377-96, ambos com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 
336, Parte, Leblon, CEP 22.431-002. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação 
e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, 
da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por 
todos. Mesa: Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta - Presidente e Sr. Bernardo 
de Gonçalves Campos - Secretário. Conselheiros presentes: Alessandro Mon-
teiro Morgado Horta, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Antônio Alberto Gouvea 
Vieira Filho e Annette Merz, via conferência telefônica. Certificamos que a pre-
sente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 31/07/2017, às 15h. Mesa: 
Alessandro Monteiro Morgado Horta - Presidente. Bernardo de Gonçalves 
Campos - Secretário. Jucerja reg. sob o nº 3082001 em 31/08/2017. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração: Data, Hora e Local: Aos 
27/04/2018, às 11h, na sede da Austral Participações S.A. (“Companhia.”), na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, 3º andar, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. Convocação 
e Presença: Dispensadas as formalidades para convocação, tendo em vista a 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Cia., ten-
do a Sra. Annette Merz participado desta reunião via conferência telefônica, nos 
termos do § 1º do Art. 21 do Estatuto Social da Cia.. Mesa: Sr. Alessandro Monteiro 
Morgado Horta - Presidente; Sr. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. 
Ordem do Dia: Reeleição dos membros da Diretoria da Cia.. Deliberações: 
Pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração, foram 
tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: A reeleição 
dos membros da diretoria da Cia.. Os conselheiros aprovaram a reeleição 
dos Srs. Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, 
Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira e Petrônio Duarte Cançado, todos abaixo 
qualificados, para ocuparem o cargo de diretores da Cia., com mandato unifi-
cado de 3 anos a contar da presente data: (a) Alessandro Monteiro Morgado 
Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI 835.740-ES, SSP/ES, CPF 
005.153.267-04, com endereço profissional no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 
336, Parte, Leblon, CEP 22.431-002, para ocupar o cargo de Diretor-Presidente; 
(b) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI 
08.423.755-1, IFP/RJ, CPF 034.032.377-96, com endereço profissional no RJ/
RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, CEP 22.431-002, para ocupar o 
cargo de Diretor sem designação específica; (c) Guilherme Geraldo de Moraes 
Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, CI 20.016.712-0, DETRAN/RJ, CPF 
098.645.367-61, com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, 
Leblon, CEP 22.431-002, para o cargo de Diretor sem designação específica; e 
(d) Petrônio Duarte Cançado, brasileiro, casado, engenheiro, CI 088.087.24-
2, IFP/RJ, CPF 024.934.747-40, com endereço profissional no RJ/RJ, na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, CEP 22.431-002, para o cargo de Diretor 
sem designação específica. Os Srs. Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba, Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira e Petrônio 
Duarte Cançado, que assinarão os Termos de Posse a serem lavrados em livro 
próprio, declararam estar totalmente desimpedidos, nos termos do Art. 147 da 
Lei das S.A., para o exercício de suas funções e, em especial, não estarem 
impedidos por lei de exercer a administração da Cia. e nem condenados ou sob 
efeito de condenação à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, 
lida e achada conforme, foi assinada por todos. Mesa: Sr. Alessandro Monteiro 
Morgado Horta - Presidente e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. 
Conselheiros presentes: Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba, Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho e Annette Merz, via confe-
rência telefônica. Diretores Eleitos: Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba, Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira e Petrônio 
Duarte Cançado. RJ, 27/04/2018, às 11h. Certifico que a presente ata é cópia 
fiel da lavrada em livro próprio. Mesa: Alessandro Monteiro Morgado Horta - 
Presidente. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. Diretores Eleitos: 
Alessandro Monteiro Morgado Horta - Diretor-Presidente. Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba - Diretor. Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira - Diretor. Petrônio Du-
arte Cançado - Diretor. Jucerja reg. sob o nº 3192952 em 14/05/2018. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração: Data, Hora e Local: Aos 
05/09/2018, às 18h, na sede da Austral Participações S.A. (“Companhia.”), na 
Av. Bartolomeu Mitre, 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. Convo-
cação e Presença: Dispensadas as formalidades para convocação, tendo em 
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Cia., tendo a Sra. Annette Merz participado desta reunião via conferência tele-
fônica, nos termos do § 1º do Art. 21 do Estatuto Social da Cia.. Mesa: Sr. Ales-
sandro Monteiro Morgado Horta - Presidente; e Sra. Daniella Lugarinho Fischer 
Matos - Secretária. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) o recebimen-
to, pela Cia., do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Petrônio Duarte 
Cançado, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor sem designação específica da 
Cia.; (ii) a eleição do Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos, abaixo qualificado, 
ao cargo de Diretor sem designação específica da Cia.; (iii) a ratificação da 
composição da Diretoria da Cia.; e (iv) a indicação e nomeação do Sr. Ricardo 
Villela Abreu dos Santos como membro da Diretoria da Austral Participações II 
S.A., Austral Seguradora S.A. e da Austral Resseguradora S.A. (“Investidas”), 
bem como a indicação e nomeação dos Srs. Rodrigo Ferreira de Campos e 
Claudia Novello Ribeiro como membros da Diretoria da Austral Seguradora S.A. 
e Rodolfo Arashiro Rodriguez como membro da Diretoria da Austral Ressegu-
radora S.A., todos abaixo qualificados. Deliberações: Pela unanimidade dos 
votos dos membros do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes 
deliberações, sem reservas ou ressalvas: (i) Recebimento e aceitação pela 
Cia. do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Petrônio Duarte Cançado: 
Os conselheiros aprovaram o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Petrônio 
Duarte Cançado, brasileiro, casado, engenheiro, CI 088.087.24-2, IFP/RJ, CPF 
024.934.747-40, com endereço profissional no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 
336, Sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, ao cargo de Diretor sem designação 
específica da Cia.. O Sr. Petrônio Duarte Cançado outorgou à Cia. e desta re-
cebeu a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamar 
e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer 
título, com relação a todo o período em que ocupou o cargo de Diretor da Cia., 
valendo a presente quitação para todos seus herdeiros e sucessores a qualquer 
título. (ii) Eleição do Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos: Os conselheiros, 
de forma unânime, aprovaram a eleição do Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos, 
brasileiro, casado, atuário, CI 12.564.364-3, DETRAN/RJ, CPF 101.953.577-60 
e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Sala 401, Leblon, RJ/
RJ, CEP 22.431-002, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específi-
ca da Cia., com mandato coincidente ao dos demais membros da Diretoria da 
Cia., conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 
27.04.2018, isto é, até 27.04.2021. O Sr. Ricardo Villela Abreu dos Santos, que 
assinará Termo de Posse a ser lavrado em livro próprio, declarou estar totalmen-
te desimpedido, nos termos do Art. 147 da Lei das S.A., para o exercício de suas 
funções, e em especial não estar impedido por lei de exercer a administração 
da Cia. e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iii) 
Ratificação da composição da Diretoria da Cia.: Os conselheiros ratificaram 
a composição da Diretoria da Cia., com mandato unificado de 3 anos, contados 
a partir de 27.04.2018, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração 
da Cia. realizada em 27.04.2018, que será composto por: (a) Alessandro Mon-
teiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI 835.740-ES, 
SSP/ES, CPF 005.153.267-04, com endereço profissional no RJ/RJ, na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, CEP 22.431-002, como Diretor-Presiden-
te; (b) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI 
08.423.755-1, IFP/RJ, CPF 034.032.377-96, com endereço profissional no RJ/
RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, CEP 22.431-002, como Diretor 
sem designação específica; (c) Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira, bra-
sileiro, casado, engenheiro, CI 20.016.712-0, DETRAN/RJ, CPF 098.645.367-61, 
com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, CEP 
22.431-002, como Diretor sem designação específica; e (d) Ricardo Villela 
Abreu dos Santos, brasileiro, casado, atuário, CI 12.564.364-3, DETRAN/RJ, 
CPF 101.953.577-60 e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 
Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, como Diretor sem designação espe-
cífica. (iv) Indicação e nomeação dos membros da Diretoria da Austral 
Participações II S.A., Austral Seguradora S.A. e da Austral Resseguradora 
S.A. (“Investidas”): Resolvem ainda os conselheiros, de forma unânime, após 
a competente aprovação pela Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”), 
quando aplicável, aprovar a indicação e a nomeação dos novos membros da 
Diretoria das Investidas, todos abaixo qualificados, da seguinte forma: (a) Ri-
cardo Villela Abreu dos Santos, acima qualificado, para ocupar o cargo de 
Diretor sem designação específica da Austral Participações II S.A. e de Diretor 
Financeiro da Austral Seguradora S.A. e da Austral Resseguradora S.A.; (b) 
Rodrigo Ferreira de Campos, brasileiro, casado, administrador, CI 20.879143-
4, DIC/RJ, CPF 114.779.457-09 e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu 
Mitre, 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, para ocupar o cargo de 
Diretor sem designação específica da Austral Seguradora S.A.; (c) Claudia 
Novello Ribeiro, brasileira, casada, atuária, CI 11.122.665-0, DETRAN/RJ, CPF 
115.492.097-60 e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, sala 
401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, para ocupar o cargo de Diretora sem 
designação específica da Austral Seguradora S.A.; e (d) Rodolfo Arashiro 
Rodriguez, brasileiro, divorciado, economista, CI 319710372, DETRAN/RJ, 
CPF 301.538.448-17 e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 
sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, para ocupar o cargo de Diretor sem 
designação específica da Austral Resseguradora S.A.; Os Conselheiros apro-
varam, ainda, o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Petrônio Duarte Cançado, 
acima qualificado, ao cargo de Diretor sem designação específica da Austral 
Participações II S.A. e de Diretor Financeiro da Austral Seguradora S.A. e da 
Austral Resseguradora S.A., com efeitos a partir da aceitação do pedido formal 
de renúncia pelos administradores das Investidas. Neste sentido, os conselhei-
ros autorizaram e determinaram que os administradores das Investidas tomem 
todas as providências e medidas necessárias para a aceitação e formalização 
do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Petrônio Duarte Cançado, assim como 
a eleição dos Srs. Ricardo Villela Abreu Dos Santos, Rodrigo Campos, Cláudia 
Novello Ribeiro e Rodolfo Arashiro Rodriguez, para os cargos acima indicados 
na Diretoria das Investidas. Esclarecimento: Foi autorizada a lavratura da 
presente ata na forma sumária, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da 
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. 
Mesa: Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta - Presidente e Sra. Daniella Lu-
garinho Fischer Matos - Secretária. Conselheiros presentes: Alessandro Mon-
teiro Morgado Horta, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Antônio Alberto Gouvea 
Vieira Filho e Annette Merz, via conferência telefônica. Diretor Renunciante: 
Petrônio Duarte Cançado. Diretor Eleito: Ricardo Villela Abreu dos Santos. 
Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. RJ, 05/09/2018, 
às 18horas. Mesa: Alessandro Monteiro Morgado Horta - Presidente. Daniel-
la Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Conselheiros: Alessandro Montei-
ro Morgado Horta; Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Antônio Alberto 
Gouvea Vieira Filho; Annette Merz. Diretor Renunciante: Petrônio Duarte 
Cançado. Diretor Eleito:  Ricardo Villela Abreu dos Santos Diretor. Jucerja reg. 
sob o nº 3381589 em 02/10/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata da Reunião do Conselho de Administração: 1. Data, Hora e Local: Aos 
29/03/2019, às 11h:00, na sede da Austral Participações S.A. (“Companhia.”), 
na Av. Bartolomeu Mitre, 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. 
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades para convocação, tendo 
em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de 
Administração da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. Alessandro Monteiro Morgado 
Horta; Secretária: Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: 
Apreciar e deliberar sobre (i) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria da 
Cia.; e (ii) a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. 5. Delibe-
rações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas por unanimidade de 
votos dos conselheiros presentes e sem quaisquer restrições: (i) A eleição dos 
membros do Comitê de Auditoria da Cia.. Foi aprovada a eleição dos Srs. (i) 
Leonardo de Assis Portugal, brasileiro, casado, contador, CI RG 079932/O-1 
e CPF 029.268.337-50, residente e domiciliado em SP/SP, na Rua Fabio Lopes 
dos Santos Luz, 100, apto. 112, Ed. Agata, Vila Andrade; (ii) Paulo Pereira Fer-
reira, brasileiro, divorciado, atuário, CI RG 3766835-6 e CPF 598.739.497-04, 
residente e domiciliado no RJ/RJ, na Rua de Paranhos Antunes, 100, bl. 2, apto. 
106, Barra da Tijuca; e (iii) Paulo Roberto Batista Machado, brasileiro, casado, 
economista, CI RG 06926789-6 e CPF 014.009.347-88, residente e domiciliado 
no RJ/RJ, na Rua Sorocaba, 179, bl. I, apto. 403, Botafogo, na qualidade de 
membros do Comitê de Auditoria da Cia., com mandato unificado de 3 anos a 
contar da presente data. (ii) A aprovação do Regimento Interno do Comitê de 
Auditoria. Foi ainda aprovado o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, nos 
moldes do Anexo I, que é parte integrante desta ata. 6. Encerramento, Lavratura, 
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encer-
rada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi 
assinada por todos. Mesa: Sr. Alessandro Monteiro Morgado Horta - Presidente 
e Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Conselheiros presentes: 
Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Antônio 
Alberto Gouvea Vieira Filho e Annette Merz, via conferência telefônica. Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 29/03/2019, às 11h. 
Mesa: Alessandro Monteiro Morgado Horta - Presidente. Daniella Lugarinho 
Fischer Matos - Secretária. Jucerja reg. sob o nº 3589968 em 25/04/2019. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata da Reunião do Conselho de Administração: 1. Data, Hora e Local: Aos 
04/09/2019, às 10h, na sede da Austral Participações S.A. (“Companhia.”), na 
Av. Bartolomeu Mitre, 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Con-
vocação e Presença: Dispensadas as formalidades para convocação, tendo 
em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de 
Administração da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Alessandro Monteiro Morgado Horta; 
e Secretária: Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a eleição do Presidente e do Vice
-Presidente do Conselho de Administração da Cia.; e (ii) a aprovação da nova 
versão do “Regimento Interno do Comitê de Auditoria” da Cia.. 5. Deliberações: 
Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem ressalvas, 
deliberaram: 5.1. Aprovar a eleição do Sr. Alessandro Monteiro Morgado 
Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI 835.740-ES (SSP-ES) e CPF 
005.153.267-04, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Cia., 
edo Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, 
CI 08.423.755-1 (IFP/RJ) e CPF 034.032.377-96, ao cargo de Vice-Presidente 
do Conselho de Administração da Cia.; ambos com escritório no RJ/RJ, com 
endereço comercial na Av. Bartolomeu Mitre, 336, parte, Leblon, CEP 22.431-002. 
5.2. Aprovar a nova versão do “Regimento Interno do Comitê de Auditoria”, nos 
moldes do Anexo I, que é parte integrante desta ata. 6. Encerramento, Lavra-
tura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a 
presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por todos os presentes. Mesa: 
Presidente: Alessandro Monteiro Morgado Horta; Secretária: Daniella Lugarinho 
Fischer Matos; Membros do Conselho de Administração Presentes: Alessan-
dro Monteiro Morgado Horta; Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Antonio Alberto 
Gouvea Vieira Filho, via conferência eletrônica, e Annette Merz. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. RJ, 04/09/2019. Mesa: Ales-
sandro Monteiro Morgado Horta - Presidente. Daniella Lugarinho Fischer 
Matos - Secretária. Jucerja reg. sob o nº 3800070 em 29/10/2019. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário Geral.

Nostradamus&Peter  
Pan&Karl Hamilton

– Ou eu cochilei e não o vi passar, ou ele passou veloz 
como um carro da Fórmula 1, ou ainda, ele não passou 
mesmo. Com uma crise sanitária, que transborda para os 
aspectos econômicos, sociais, e civilizatórios, do tamanho 
desta, menos para as emas do Planalto Central, e até aqui 
não se falou de previsões de Nostradamus sobre ela.

– Teria o vírus ludibriado Michel de Nostredame, Mi-
quèl de Nostradama, alquimista francês do século XVI 
(Saint Rémy-de-Provence, em 14/12/1503; Salon-de-
-Provence, em 2/7/1566), autor de Centúrias (1555), livro 
(nunca li) em que revela previsões sobre fatos que, muitos 
acreditam, aconteceriam séculos após?

Operação ‘Pedro Pan I e II’
Causou consternação profunda a divulgação, há pou-

cos dias, do número de crianças separadas dos pais, em 
consequência da desumana política anti-imigração levada 
a efeito pelo governo dos EUA. Segundo a American Ci-
vil Liberties (ACLU), ONG vocacionada para realizar a 
reunião de famílias atingidas por decisões judiciais, são 
545 crianças que acompanhavam os pais na tentativa de 
se radicarem nos EUA, mas desprovidos dos documentos 
exigidos pela legislação norte-americana. A partir de maio 
de 2018, famílias passaram a ser punidas com o desmem-
bramento – mães e pais deportados e as crianças retidas. 
O número de crianças nestas condições chegou a 2.700!

Esta, no entanto, não é uma situação inédita. Kenya Za-
natta e Mauricio Dias dirigem o documentário Operação 
Pedro Pan, focado nos dramas pessoais mais do que nos 
aspectos políticos e ideológicos. Uma obra interessante, 
sobretudo pela riqueza dos depoimentos de alguns dos 14 
mil jovens e crianças, filhos das classes mais abastadas 
da sociedade de Cuba que, assustadas com o avanço da 
Revolução Castrista, retiram silenciosamente da Ilha os 
seus filhos, mandando-os desacompanhados para os EUA, 
entre os anos de 1960 e 1962, com o apoio do governo 
norte-americano e do padre Bryan Walsh.

Uma vez lá, os jovens eram alocados em acampamen-
tos, ou assumidos por famílias americanas, entre outros 
destinos, com a separação passando de dezenas de anos, 
em muitos casos. Sem querer dar “spoiler” (estragar o pra-
zer de ver o documentário), há até o depoimento de Tomás 
Regalado, que foi eleito e reeleito prefeito de Miami (FL) 
e só reencontrou o pai 20 anos após despedir-se dele em 
Havana.

Lewis Karl Davidson Hamilton
Sete vezes campeão da temporada de Fórmula 1, Lewis 

Hamilton (7 de janeiro de 1985; 35 anos) tornou-se, no 
último final de semana, recordista em grandes prêmios, 
alcançando a marca de 92 vitórias! Conquistou assim o 
seu sétimo campeonato, nas temporadas de 2008, 2014, 
2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Responsável, engajou-se 
na campanha “Black lives matter.”

Não há ninguém mais adequado para liderar uma cam-
panha de neutralização do carbono emitido nas corridas. 
Cada corrida é antecedida do deslocamento de toneladas e 
toneladas de equipamentos por avião. Ademais, os carros 
que são apresentados como o estado da arte da tecnologia 
não passam de máquinas movidas a combustível fóssil e 
por aí vai.

Poderia começar dando uma força para o Rio de Ja-
neiro, cidade que ainda não contou a história dos basti-
dores da transferência do GP Brasil para São Paulo. No 
Rio, querem derrubar uma floresta, do Camboatá, rema-
nescente de um bioma onde sobrevivem espécies amea-
çadas de extinção! Outras características deste processo 
não cheiram bem. Um recadinho aos patrocinadores da F1 
(aqueles que carregam os carros de corrida e as vestes das 
equipes com as suas marcas) ou das transmissões pela TV 
e a mata ainda poderá ser salva. Lewis é o cara.

Sobre as personagens envolvidas na trama do hipotéti-
co autódromo, acho que o Ministério Público Federal não 
compraria delas um carro de fórmula 1 usado. Nem o Mi-
nistério Público Estadual...

Celso Furtado na Uerj
“Desde 2008, no centenário de Machado de Assis, a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) escolhe 
uma data especial e celebra uma personalidade nacional 
ou internacional, ou fatos importantes para o Brasil e para 
a humanidade. 2020 celebra o consagrado economista 
Celso Furtado que, assim como cada homenageado nos 
anos anteriores, nos traz a mensagem de que é possível 
um mundo melhor, apesar de tudo que temos vivido neste 
ano.” (Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Uerj).

Para participar do Congresso Internacional Celso Furta-
do 100 Anos, cadastre-se no link bit.ly/2TdlE69

Niterói, 27 de outubro de 2020. EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA SOCIEDADE HEBRAICA DE NITERÓI. Jaime
Baron, Presidente da Sociedade Hebraica de Niterói, no exercício de
suas atribuições estatutárias, convoca seus Sócios Proprietários quites
com suas mensalidades até o mês de SETEMBRO de 2020, para partici-
parem da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em nossa sede
a Rua Álvares de Azevedo 185, Icaraí, Niterói, Rj, em 14 de novembro de
2020 (sábado) às 15 horas em 1ª convocação com quórum mínimo de 2/
3 dos sócios habilitados, que se não atingido fará com que a reunião se
realize em 2ª convocação às 15 horas do dia 22 de novembro de 2020
(domingo) com quórum mínimo de 1/3, e em 3ª convocação às 16 horas
deste mesmo dia 22 de novembro, com qualquer número de sócios habi-
litados, tendo como pauta: 1- Apresentação de relatório de ações da
atual gestão do clube; 2- Apresentação de considerações da Comissão;
3- Aprovação da continuidade do processo de venda do terreno da
Hebraica; 4- Aprovação da alteração estatutária. Serão aceitas procura-
ções originais sem necessidade de firma reconhecida em cartório, veda-
das as enviadas por email Não será permitida a presença de não sócios
mesmo na condição de ouvintes. Atenciosamente, Jaime Baron.

Setor de moda deve fechar ano  
com queda entre 25% e 35%

O mercado de moda, que 
engloba vestuário, calçados 
e acessórios, foi mais afeta-
do do que o varejo em geral 
durante a pandemia, apre-
sentando uma recuperação 
mais lenta. Agora, de acordo 
com um estudo da Bain & 
Company, começa a apre-
sentar sinais de recuperação 
no mundo e no Brasil.

“As empresas mais conec-
tadas com as novas tendên-
cias de consumidores e que 
reagem mais rapidamente a 
este novo cenário são aque-
las que sairão mais fortes 
deste momento de grandes 
mudanças”, conta Lucia-
na Batista, sócia da Bain & 
Company.   

Na China, as vendas de 
vestuário foram impac-
tadas negativamente pela 

Covid-19, mas logo após o 
bloqueio, as vendas virtuais 
se recuperaram e continuam 
a crescer rapidamente. Já a 
indústria da moda na Euro-
pa foi impactada mais forte-
mente do que o mercado de 
varejo como um todo, porém 
também já mostra sinais de 
recuperação.

De acordo com o levan-
tamento, a expectativa é que 
a contração do setor seja de 
25-35% no setor de moda 
“mainstream” e uma queda 
um pouco menor no setor de 
luxo. Em ambos os cenários, 
a expectativa é que a recu-
peração seja mais acelerada 
na China e restante da Ásia, 
e mais lenta nas Américas e 
Europa.

Também no Brasil, o 
segmento foi extremamen-

te afetado durante o início 
da pandemia, sobretudo 
durante a fase mais intensa 
de lockdown (confinamen-
to). Nos últimos meses, no 
entanto, o setor vem cres-
cendo mais rapidamente 
em comparação com outros 
setores ainda mais afeta-
dos, como turismo, bares e 
restaurantes.

Apesar de observarmos 
uma recuperação mais rápi-
da na China, a recuperação 
do mercado no Brasil deve-
rá ser mais lenta, seja pelo 
prolongamento da curva de 
casos observados, seja pelo 
impacto na renda disponível 
do brasileiro, fortemente im-
pactada pela pandemia.

Com isso, o mercado da 
moda deve atingir uma re-
tração de 25-35% em 2020 

contra 2019, apesar de uma 
tendência positiva esperada 
ao longo dos próximos me-
ses.

Por outro lado, canais 
online apresentaram cresci-
mento conforme as medidas 
de contenção começaram a 
ser implantadas, chegando 
a representar 2/3 da venda 
do setor nas piores semanas 
de confinamento. Com a re-
abertura das lojas físicas, a 
tendência é que o peso do 
canal estabilize, no entanto 
em patamares bastante supe-
riores aos meses anteriores à 
pandemia. A penetração do 
canal virtual no setor deverá 
passar de 10% em 2019 para 
18-20% em 2020, um salto 
contra a média histórica de 
ganho de 1-2 pontos de pe-
netração ao ano.
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AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 14.105.758/0001-07 - NIRE 33.3.0029883-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: 1. Data, Hora e Local: Aos 
28/04/2017, às 12:30h, na sede da Austral Participações S.A. (“Companhia.”), na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas repre-
sentantes de 100% do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença de Acionistas da Cia., observado o disposto no §4º do art. 133 da 
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto 
Social da Cia.. 3. Mesa:  Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; Secretário: Sr. 
Bernardo de Gonçalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a 
lavratura da ata em forma de sumário; (ii) a aprovação das Demonstrações Financei-
ras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício findo em 31/12/2016; (iii) o registro da existência de lucro no exercício 
findo em 31/12/2016; (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores 
da Cia.; (v) a reeleição dos membros do conselho de administração da Cia.; e (vi) a 
ratificação da composição dos membros do conselho de administração da Cia.. 5. 
Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas por unanimidade 
de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer restrições: (i) A lavratura da ata 
em forma de sumário. Os acionistas aprovam a lavratura da presente ata em forma 
de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. (ii) A aprovação das Demons-
trações Financeiras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Inde-
pendentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2016. Foram aprovadas, sem 
reservas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao 
exercício social findo em 31/12/2016, em conformidade com as publicações efetiva-
das no dia 05/04/2017 no Diário Oficial do Rio de Janeiro, Parte V, página 5 e no dia 
05/04/2017 no Diário Mercantil, página 8, os quais estiveram à disposição dos acio-
nistas com a antecedência legal. (iii) O registro da existência de lucro no exercício 
findo em 31/12/2016. Aprovada e ratificada, por unanimidade, a proposta da admi-
nistração para a destinação lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 
31.12.2016, no montante de R$ 51.190.235,78 da seguinte forma: (i) R$ 2.559.511,79 
para constituição da Reserva Legal; (ii) R$ 24.997.723,99 foram destinados para a 
constituição de outras reservas de lucro. Fica, ainda, consignado que o montante de 
R$ 23.633.000,00, registrado a título de crédito de juros sobre capital próprio ao 
acionista da Cia., devidamente apurado, registrado, parte capitalizado e parte pago, 
conforme as deliberações constantes nas Assembleias Gerais realizadas em 
31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016 e 28/12/2016, foi imputado ao valor do dividen-
do mínimo obrigatório relativo ao exercício de 2016 previsto no Art. 32 do Estatuto 
Social da Cia.; e (iii) R$ 22.000.000,00, a título de dividendos a serem distribuídos da 
conta de outras reservas de lucro, sendo certo que referido montante será pago aos 
acionistas da Cia. em até 90 dias a contar da presente data, nos termos do Art. 33 do 
Estatuto Social da Cia.. (iv) A fixação da remuneração global anual dos adminis-
tradores da Cia.. Aprovada a remuneração global do Conselho de Administração e 
da Diretoria da Cia., para o exercício que se inicia, de até R$ 300.000,00. (v) a reelei-
ção dos membros do conselho de administração da Cia..  Aprovada a reeleição 
dos Srs. Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba e da Sra. Annette Merz, abaixo qualificados, como 
membros do Conselho de Administração da Cia., todos com prazo do mandato de 1 
ano a contar da presente data. Os Srs. Gilberto Sayão da Silva, Alessandro Monteiro 
Morgado Horta, Bruno Augusto Sacchi Zaremba e a Sra. Annette Merz, que assinarão 
os Termos de Posse a serem lavrados em livro próprio, ocasião em que será atesta-
do pela Cia. o cumprimento do disposto no Art. 146, § 2º da Lei das S.A., quando 
aplicável, declararam estar totalmente desimpedidos, nos termos do Art. 147 da Lei 
das S.A., para o exercício de suas funções, e em especial não estarem impedidos por 
lei de exercer a administração da Cia. e nem condenados ou sob efeito de condena-
ção, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a proprie-
dade. A Sra. Annette Merz, residente no exterior, indicou como seu bastante repre-
sentante no Brasil, em cumprimento ao disposto no Art. 146, § 2º da Lei das S.A., o 
Sr. Bernardo de Gonçalves Campos, brasileiro, solteiro, advogado, CPF 
123.862.237-28, CI 176.689, OAB/RJ, com endereço profissional no RJ/RJ, na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. O Sr. Gilberto Sayão 
da Silva, residente no exterior, indicou como seu bastante representante no Brasil, 
em cumprimento ao disposto no Art. 146, § 2º da Lei das S.A., o Sr. Antônio Alberto 
Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CPF 056.577.087-09, CI 
11.568.592-7, IFP/RJ, com endereço profissional no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 
336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. (vi) a ratificação da composição dos 
membros do conselho de administração da Cia.. Em razão da reeleição acima, 
os acionistas decidiram ratificar a composição do Conselho de Administração da Cia., 
todos com mandato até 29.4.2017, que será composto por: (a) Gilberto Sayão da 
Silva, brasileiro, casado, empresário, CI 04.625.996-6, IFP/RJ, CPF 016.792.777-90, 
residente em 53 Montagu Square, W1H2LP, Londres, Reino Unido; (b) Alessandro 
Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI 835.740-ES, 
SSP/ES, CPF 005.153.267-04, com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 
336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; (c) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, 
brasileiro, casado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/RJ, CPF 034.032.377-96, com 
escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-
002; e (d) Annette Merz, alemã, solteira, administradora, passaporte nº C4FVFPH0, 
emitido pela República Federal da Alemanha, residente e domiciliada em 10701 Pot 
Spring Road, Cockeysville, Maryland, Estados Unidos da América. 6.  Administra-
dores: Presentes os administradores da Cia., consoante o disposto no art. 134, § 1º 
da Lei das S.A. 7.  Auditores Independentes: Foi dispensada a presença dos Audi-
tores Independentes. 8. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvido 
por não se encontrar instalado no período. 9.  Documentos Arquivados: Foram 
arquivados na sede da Cia., devidamente autenticados pela Mesa, os documentos 
submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento, 
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. 
Petrônio Duarte Cançado - Presidente; e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos - Se-
cretário. Acionistas presentes: Vinci Capital Partners II A Fundo de Investimento em 
Participações representado, neste ato, por seu gestor Vinci Capital Gestora de Re-
cursos Ltda., Gilberto Sayão da Silva, representado, neste ato, por seu procurador, 
Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Fernando Carvalho de Oliveira, Rodrigo 
Guedes Xavier, Marcello Carvalho de Almeida, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, 
Michel Cukierman, Fernando Marcondes Monteiro Chibante, Pedro de Sousa Doria 
Dreux, José Guilherme Cruz Souza, Felipe Sousa Bittencourt, Gabriel Felzenszwalb, 
Sérgio Passos Ribeiro, Daniel Guerra Linhares, Michele Monteiro da Cunha de Oli-
veira, Rafael Rodrigues do Espírito Santo, Carlos Eduardo Martins e Silva, Antonio 
Alberto Gouvea Vieira Filho, Antonio Bernardo Braga de Albuquerque Mayer, Beny 
Podlubny, International Finance Corporation, neste ato, por seu representante legal, 
Bruno de Abreu Freire, Petrônio Duarte Cançado, Marcelo Dodsworth Penna e Gui-
lherme Geraldo de Moraes Teixeira. Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavra-
da em livro próprio. RJ, 28/04/2017, às 12:30h. Mesa: Petrônio Duarte Cançado - 
Presidente. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. Jucerja reg. sob o nº 
3041011 em 16/05/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária: 1. Data, Hora e Local: Aos 31/07/2017, 
às 11h, na sede da Austral Participações S.A. (“Companhia.”), na Av. Bartolomeu 
Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e Presença: 
Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representantes de 
100% do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Pre-
sença de Acionistas da Cia., observado o disposto no § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76 
(“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto Social da Cia.. 
3. Mesa: Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado;  Secretário: Sr. Bernardo de 
Gonçalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a lavratura da 
ata em forma de sumário; (ii) o recebimento, pela Cia., do pedido de renúncia apre-
sentado pelo Sr. Gilberto Sayão da Silva, abaixo qualificado, ao cargo de membro 
do Conselho de Administração da Cia.; (iii) a eleição do Sr. Antônio Alberto Gouvea 
Vieira Filho, abaixo qualificado, ao cargo de membro do Conselho de Administração 
da Cia.; (iv) a ratificação da composição do Conselho de Administração da Cia.; (v) 
a autorização aos diretores da Cia. para eleger o Sr. Antônio Alberto Gouvea Vieira 
Filho como membro do Conselho de Administração da Austral Seguradora S.A. e da 
Austral Resseguradora S.A. (“Investidas”); e (vi) a autorização aos diretores da Cia. 
para procederem à reforma do caput do art. 21 do Estatuto Social das Investidas, 
bem como para a inclusão dos seus parágrafos primeiro e segundo. 5. Deliberações: 
Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas, sem quaisquer restrições, pela 
totalidade dos acionistas da Cia.: (i) Lavratura da ata em forma de sumário. Os 
acionistas aprovam a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 
130 § 1º da Lei 6.404/76. (ii) Recebimento e aceitação pela Cia. do pedido de 
renúncia apresentado pelo Sr. Gilberto Sayão da Silva: Os acionistas aprovaram 
o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Gilberto Sayão da Silva, brasileiro, casado, 
empresário, CI 04.625.996-6, IFP/RJ, CPF 016.792.777-90, residente e domiciliado 
em 53 Montagu Square, W1H2LP, Londres, Reino Unido, ao cargo de membro do 
Conselho de Administração da Cia.. O Sr. Gilberto Sayão da Silva outorgou à Cia. e 
desta recebeu a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação, para nada mais 
reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qual-
quer título, com relação a todo o período em que ocupou o cargo de membro do 
Conselho de administração da Cia., valendo a presente quitação para todos seus 
herdeiros e sucessores a qualquer título. (iii) Eleição do Sr. Antônio Alberto Gou-
vea Vieira Filho: Os acionistas, de forma unânime, aprovaram a eleição do Sr. An-
tônio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI 11.568.592-7, 
IFP/RJ, CPF 056.577.087-09 e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre 
336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002, para ocupar o cargo de membro do 
Conselho de Administração da Cia., com mandato coincidente ao dos demais mem-
bros do Conselho de Administração da Cia., conforme Ata da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Cia. realizada em 28.04.2017. O Sr. Antônio Alberto 
Gouvea Vieira Filho, que assinará Termo de Posse a ser lavrado em livro próprio, 
declarou estar totalmente desimpedido, nos termos do Art. 147 da Lei das S.A., para 
o exercício de suas funções, e em especial não estar impedido por lei de exercer a 
administração da Cia. e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimen-
tar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da con-
corrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iv) Rati-
ficação da composição do Conselho de Administração da Cia.: Os acionistas 
ratificaram a composição do Conselho de Administração da Cia., com mandato 
unificado de 1 ano, contado a partir de 28.04.2017, conforme Ata da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária da Cia. realizada em 28.04.2017, que será compos-
to por: (a) Alessandro Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro 
elétrico, CI 835.740-ES, SSP/ES, CPF 005.153.267-04, com escritório no RJ/RJ, na 
Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; (b) Bruno Au-
gusto Sacchi Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/
RJ, CPF 034.032.377-96, com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 
Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; (c) Annette Merz, alemã, solteira, adminis-
tradora, passaporte nº C4FVFPHV0, emitido pela República Federal da Alemanha, 
residente e domiciliada em Mainzer Strasse 43, D-55437, Ockenheim, Alemanha; e 
(d) Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economista, CI 
11.568.592-7, IFP/RJ, CPF 056.577.087-09 e com escritório no RJ/RJ, na Av. Bar-
tolomeu Mitre 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. (v) Autorização aos 
diretores da Cia. para eleger o Sr. Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho como 
membro do Conselho de Administração da Austral Seguradora S.A. e da Aus-
tral Resseguradora S.A. (“Investidas”): Resolvem ainda os acionistas, de forma 
unânime, autorizar, desde já, que a Diretoria da Cia., após a competente aprovação 
pela Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”), adote todas as medidas 
necessárias para a eleição do Sr. Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho, acima quali-
ficado, para o cargo de membro do Conselho de Administração das Investidas, po-
dendo a Diretoria, para tanto, convocar e aprovar em assembleia geral a eleição do 
mesmo. (vi) Autorização aos diretores da Cia. para que procedam à reforma do 
caput do art. 21 do Estatuto Social das Investidas, bem como para a inclusão 
de seus parágrafos primeiro e segundo: Resolvem ainda os acionistas, de forma 
unânime, autorizar que a Diretoria da Cia. adote todas as medidas necessárias à 
reforma do caput do art. 21 do Estatuto Social da Investidas, bem como para a inclu-
são dos seus §§ 1º e 2º, com vistas a (i) alterar a periodicidade das reuniões do 
Conselho de Administração das Investidas; e (ii) permitir a participação dos Conse-
lheiros das Investidas, por videoconferência, nas respectivas reuniões do Conselho 
de Administração, passando o citado Art. 21 do Estatuto Social das Investidas a vi-
gorar com a seguinte redação: “Art. 21 - O Conselho de Administração reunir-se-á 
sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros. As 
reuniões serão convocadas, por escrito, admitida a utilização de fax ou de e-mail, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, podendo realizar-se independentemen-
te de convocação escrita quando houver comparecimento de todos os seus membros. 
As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de voto, observa-
do o quórum de instalação de mais da metade dos Conselheiros eleitos. As atas que 
contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros serão ar-
quivadas no Registro de Comércio e publicadas. § 1º - Os membros do Conselho 
poderão, ainda, participar de tais reuniões por intermédio de conferência telefônica 
ou videoconferência, ou outro meio similar que permita participação à distância, 
sendo considerados presentes à reunião. § 2º - Os membros do Conselho de Admi-
nistração que participem das reuniões na forma do § 1º do Art. 21 acima deverão 
confirmar seus votos através de declaração por escrito encaminhada ao Presidente 
ou, em sua ausência, ao Vice-Presidente do Conselho de Administração por carta, 
fac-símile ou correio eletrônico após o término da reunião. Uma vez recebida a de-
claração, o Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme 
o caso, ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome 
do(s) referido(s) membro(s).” 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assina-
tura da Ata. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado - 
Presidente; e Sr. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. Acionistas presentes: 
Vinci Capital Partners II A Fundo de Investimento em Participações representado, 
neste ato, por seu gestor Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., Gilberto Sayão 
da Silva, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Fernando Carvalho de Olivei-
ra, Rodrigo Guedes Xavier, Marcello Carvalho de Almeida, Bruno Augusto Sacchi 
Zaremba, Michel Cukierman, Fernando Marcondes Monteiro Chibante, Pedro de 

Sousa Doria Dreux, José Guilherme Cruz Souza, Felipe Sousa Bittencourt, Gabriel 
Felzenszwalb, Sérgio Passos Ribeiro, Daniel Guerra Linhares, Michele Monteiro da 
Cunha de Oliveira, Rafael Rodrigues do Espírito Santo, Carlos Eduardo Martins e 
Silva, Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, Antonio Bernardo Braga de Albuquerque 
Mayer, Beny Podlubny, International Finance Corporation, neste ato, por seu repre-
sentante legal, Bruno de Abreu Freire, Petrônio Duarte Cançado, Marcelo Dodsworth 
Penna e Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira. Certifico que a presente ata é cópia 
fiel da lavrada em livro próprio. RJ, 31/07/2017, às 11h. Mesa: Petrônio Duarte 
Cançado - Presidente. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. Jucerja reg. 
sob o nº 3080907 em 31/08/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: 1. Data, Hora e Local: Aos 
27/04/2018, às 10h, na sede da Austral Participações S.A. (“Companhia.”), na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 2. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas repre-
sentantes de 100% do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença de Acionistas da Cia., observado o disposto no § 4º do art. 133 
da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), bem como nos termos do § 3º do art. 8º do Estatuto 
Social da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Sr. Petrônio Duarte Cançado; Secretário: Sr. 
Bernardo de Gonçalves Campos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (i) a 
lavratura da ata em forma de sumário; (ii) a aprovação das Demonstrações Financei-
ras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício findo em 31/12/2017; (iii) o registro da existência de lucro no exercício 
findo em 31/12/2017; (iv) a fixação da remuneração global anual dos administradores 
da Cia.; (v) a reeleição dos membros do conselho de administração da Cia.; e (vi) a 
ratificação da composição dos membros do conselho de administração da Cia.. 5. 
Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas e aprovadas por unanimidade 
de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer restrições: (i) A lavratura da 
ata em forma de sumário. Os acionistas aprovam a lavratura da presente ata em 
forma de sumário, conforme Art. 130 § 1º da Lei 6.404/76. (ii) A aprovação das De-
monstrações Financeiras, do Balanço Patrimonial e do Parecer dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2017. Foram aprovadas, 
sem reservas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao 
exercício social findo em 31/12/2017, em conformidade com as publicações efetiva-
das no dia 05/04/2018 no Diário Oficial do RJ, Parte V página 10 e no dia 04/04/2018 
no Monitor Mercantil, página 4, os quais estiveram à disposição dos acionistas com 
a antecedência legal. (iii) O registro da existência de lucro no exercício findo 
em 31/12/2017. Aprovada e ratificada, por unanimidade, a proposta da adminis-
tração para a destinação lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 
31/12/2017, no montante de R$50.817.955,42 da seguinte forma: (i) R$2.540.897,77 
para constituição da Reserva Legal; e (ii) R$23.678.057,65 foram destinados para 
a constituição de outras reservas de lucro. Fica, ainda, consignado que o montante 
de R$24.599.000,00, registrado a título de crédito de juros sobre capital próprio aos 
acionistas da Cia., devidamente apurado, parte capitalizado e parte pago, conforme 
as deliberações constantes nas Assembleias Gerais realizadas em 31/03/2017, 
30/06/2017, 29/09/2017 e 29/12/2017, foi imputado ao valor do dividendo mínimo 
obrigatório, relativo ao exercício de 2017, previsto no Art. 32 do Estatuto Social da 
Cia.. (iv) A fixação da remuneração global anual dos administradores da Cia.. 
Aprovada a remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia., 
para o exercício que se inicia, de até R$ 300.000,00. (v) a reeleição dos membros 
do conselho de administração da Cia.. Aprovada a reeleição dos Srs. Alessandro 
Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Antônio Alberto 
Gouvea Vieira Filho e da Sra. Annette Merz, abaixo qualificados, como membros 
do Conselho de Administração da Cia., todos com prazo do mandato de 1 (um) ano a 
contar da presente data. Os Srs. Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba, Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho e a Sra. Annette Merz, que as-
sinarão os Termos de Posse a serem lavrados em livro próprio, ocasião em que será 
atestado pela Cia. o cumprimento do disposto no Art. 146, § 2º da Lei das S.A., quando 
aplicável, declararam estar totalmente desimpedidos, nos termos do Art. 147 da Lei 
das S.A., para o exercício de suas funções, e em especial não estarem impedidos por 
lei de exercer a administração da Cia. e nem condenados ou sob efeito de condenação, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A Sra. 
Annette Merz, residente no exterior, indicou como seu bastante representante no 
Brasil, em cumprimento ao disposto no Art. 146, § 2º da Lei das S.A., a Sra. Daniella 
Lugarinho Fischer Matos, brasileira, solteira, advogada, CI 201.994, OAB/RJ, CPF 
134.051.347-14, com endereço profissional no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, 
Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. (vi) a ratificação da composição dos 
membros do conselho de administração da Cia.. Em razão da reeleição acima, 
os acionistas decidiram ratificar a composição do Conselho de Administração da 
Cia., todos com mandato até 28.04.2019, que será composto por: (a) Alessandro 
Monteiro Morgado Horta, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, CI 835.740-ES, 
SSP/ES, CPF 005.153.267-04, com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 
336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; (b) Bruno Augusto Sacchi Zaremba, 
brasileiro, divorciado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/RJ, CPF 034.032.377-96, 
com escritório no RJ/RJ, na Av. Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 
22.431-002; (c) Antônio Alberto Gouvea Vieira Filho, brasileiro, casado, economis-
ta, CI 11.568.592-7, IFP/RJ, CPF 056.577.087-09 e com escritório no RJ/RJ, na Av. 
Bartolomeu Mitre, 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002; e (d) Annette Merz, 
alemã, solteira, administradora, passaporte C4FVFPHV0, emitido pela República 
Federal da Alemanha, residente e domiciliada em Im Feld 22, CH-8926 Kappel 
am Albis, Suíça. 6.  Administradores: Presentes os administradores da Cia., 
consoante o disposto no art. 134, § 1º da Lei das S.A. 7.  Auditores Independentes: 
Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. 8.  Conselho Fiscal: O 
Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. 9.  
Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Cia., devidamente autenti-
cados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos 
nesta ata. 10.  Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. Mesa: Sr. Petrônio Duarte Cançado - Presidente; e Sr. Bernardo 
de Gonçalves Campos - Secretário. Acionistas presentes: Vinci Capital Partners II A 
Fundo de Investimento em Participações representado, neste ato, por seu gestor Vinci 
Capital Gestora de Recursos Ltda., Gilberto Sayão da Silva, representado, neste ato, 
por seu procurador, Alessandro Monteiro Morgado Horta, Paulo Fernando Carvalho 
de Oliveira, Rodrigo Guedes Xavier, Marcello Carvalho de Almeida, Bruno Augusto 
Sacchi Zaremba, Michel Cukierman, Fernando Marcondes Monteiro Chibante, Pedro 
de Sousa Doria Dreux, José Guilherme Cruz Souza, Felipe Sousa Bittencourt, Gabriel 
Felzenszwalb, Sérgio Passos Ribeiro, Daniel Guerra Linhares, Michele Monteiro da 
Cunha de Oliveira, Rafael Rodrigues do Espírito Santo, Carlos Eduardo Martins e Silva, 
Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, Antonio Bernardo Braga de Albuquerque Mayer, 
Beny Podlubny, International Finance Corporation, neste ato, por seu representante 
legal, Bruno de Abreu Freire, Petrônio Duarte Cançado, Marcelo Dodsworth Penna 
e Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira. Certifico que a presente ata é cópia fiel da 
lavrada em livro próprio. RJ, 27/04/2018, às 10h. Mesa: Petrônio Duarte Cançado 
- Presidente. Bernardo de Gonçalves Campos - Secretário. Jucerja reg. sob o nº 
3193903 em 15/05/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ANP muda regulamento técnico  
do relatório de gastos trimestrais

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) fez al-
teração no Regulamento Téc-
nico do Relatório de Gastos 
Trimestrais com Exploração, 
Desenvolvimento e Produ-
ção, (anexo à Portaria ANP 
nº 180/2003). A mudança foi 
publicada no Diário Oficial da 
União desta terça-feira.

O documento estabelece 
normas para a elaboração 
das demonstrações contábeis 
e financeiras e para a com-
provação dos percentuais 

mínimos de investimentos 
locais nas fases de explora-
ção e de desenvolvimento 
previstos nos contratos de 
concessão.

A alteração do regula-
mento representa ganho de 
eficiência e economia pro-
cessual para as empresas 
operadoras e para a Agên-
cia, ao eliminar a utiliza-
ção, em algumas situações, 
de dois métodos distintos 
de apresentação de relató-
rios de conteúdo local, com 

parâmetros e periodicidade 
distintos.

A Portaria ANP nº 180/2003 
estabelece a obrigatorieda-
de do envio de Relatório de 
Gastos Trimestrais (RGT) em 
todos os contratos de explo-
ração e produção celebrados, 
enquanto a Resolução ANP 
nº 27/2016 exige o envio de 
Relatório de Conteúdo Local 
(RCL) para os contratos assi-
nados a partir da 7ª Rodada e 
os assinados em rodadas ante-
riores que tenham celebrado 

o termo aditivo previsto na 
Resolução ANP nº 726/2018, 
que permitiu às empresas ade-
rirem às novas regras de con-
teúdo local.

Com a alteração, fica dis-
pensada a obrigatoriedade da 
entrega do Relatório de Gas-
tos Trimestrais nos contratos 
abrangidos pelo Art. 6º da 
Resolução ANP nº 27/2016 
ou pelo aditamento de Cláu-
sula de Conteúdo Local fa-
cultado pela Resolução ANP 
nº 726/2018.

Agência abre consulta pública sobre conteúdo  
e forma de apresentação de descobertas

Tensões interna e externa 
levam dólar ao maior  
nível em cinco meses

A Agência Nacional de 
Petróleo e Gás (ANP) iniciou 
consulta pública nesta terça-
feira, por 45 dias, sobre a re-
visão da Resolução (ANP 
nº 30/2014), que especifica 
o conteúdo e a forma de 
apresentação do Plano de 
Avaliação de Descobertas 
(PAD), do Relatório Final 
de Avaliação de Desco-
bertas (RFAD) e da De-
claração de Comerciali-
dade. O objetivo também 
é de definir o mecanismo 
de aprovação do PAD e 
RFAD e da aceitação da 
Declaração de Comercia-
lidade. A audiência pública 
sobre o tema está marcada 

para 19 de janeiro 2021.
O PAD é um documento 

que contém um programa 
de atividades de exploração 
proposto pelo operador du-
rante a vigência de um con-
trato de exploração e produ-
ção, quando houver decisão 
de avaliar o potencial de 
uma descoberta. A declara-
ção de comercialidade é a 
notificação escrita do con-
cessionário à ANP declaran-
do uma jazida como desco-
berta comercial. Já o RFAD 
é o documento que apresenta 
os resultados do PAD e, após 
aprovado pela ANP, confere 
efetividade à declaração de 
comercialidade.

A primeira minuta da re-
visão da Resolução ANP 
nº 30/2014 foi levada para 
consulta pública por 60 dias, 
entre dezembro de 2019 e 
fevereiro de 2020, com au-
diência pública prevista para 
o dia 17/03/2020. Contudo, 
em função da pandemia de 
Covid-19, o processo foi 
suspenso, sendo retomado 
neste momento.

A ANP explicou que optou 
por realizar nova consulta pú-
blica porque, desde então, a 
minuta de resolução foi aper-
feiçoada, incluindo contribui-
ções da primeira consulta e 
outras alterações realizadas 
pela própria agência.

As principais adequações 
da nova minuta são: inclu-
são de orientações para a 
nomenclatura das áreas de 
desenvolvimento no mo-
mento da declaração de co-
mercialidade (utilização de 
nomes de animais marinhos 
para campos marítimos e 
de animais da fauna terres-
tre brasileira para campos 
terrestres); aperfeiçoamento 
dos parâmetros utilizados 
para a análise econômica a 
ser apresentada no RFAD; e 
inserção de ajustes no texto 
para um maior detalhamen-
to dos principais marcos 
e ações do cronograma do 
PAD.

Tensões políticas no 
Congresso Nacional e a 
expectativa com as elei-
ções presidenciais nos Es-
tados Unidos marcaram os 
mercados brasileiros nesta 
terça-feira. O dólar aproxi-
mou-se de R$ 5,70 e fechou 
no maior valor em cinco 
meses, ao fechar no câmbio 
dólar comercial vendido a 
R$ 5,682, com alta de R$ 
0,07 (+1,25%).

A cotação está no nível 
mais alto desde 20 de março, 
quando havia fechado em 
R$ 5,69. O dólar chegou a 
abrir em baixa, mas reverteu 
o movimento ainda nos pri-
meiros minutos de negocia-
ção e passou a subir. A alta 
durante a tarde, depois que 
o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
cancelou a sessão por falta 
de acordo na Comissão Mis-
ta de Orçamento, que podem 
atrasar a votação da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e da Lei Orçamentá-
ria de 2021.

Além das tensões inter-
nas, o dólar foi pressionado 
por fatores externos. A pro-
ximidade das eleições norte-
americanas, daqui a uma se-
mana, aumentou a incerteza 
nos mercados internacionais 
em relação a um acordo so-
bre um novo pacote de estí-

mulos econômicos nos Esta-
dos Unidos, que ficou para 
depois das votações.

A segunda onda de casos 
da Covid-19 na Europa e o 
aumento do número de no-
vos casos nos Estados Uni-
dos também influenciaram o 
mercado externo. Com regi-
ões norte-americanas discu-
tindo o endurecimento das 
restrições sociais e vários 
países da Europa adotando 
medidas de toque de reco-
lher, a expectativa de recu-
peração da economia global 
está deteriorada.

Bolsa

No mercado de ações, o 
dia foi marcado por perdas. 
O índice Ibovespa, da B3, 
fechou esta terça-feira aos 
99.618 pontos, com recuo 
de 1,38%. Pela primeira 
vez desde 19 de outubro, o 
indicador encerrou abaixo 
da marca de 100 mil pon-
tos.

O Ibovespa chegou a 
operar em alta na primei-
ra meia-hora de negocia-
ção, mas caiu no restante 
da sessão. Depois do can-
celamento das sessões na 
Câmara, o índice passou a 
operar abaixo dos 100 mil 
pontos, até encerrar próxi-
ma da mínima do dia.
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Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
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Banco Pine sem menção  
negativa dos riscos de curto prazo
Fitch diz que 
perspectiva é 
negativa para 
longo prazo

A Fitch Ratings retirou a 
observação negativa aos ris-
cos de curto prazo que havia 
dado na última avaliação ao 
Banco Pine S.A, instituição 
de médio porte. A agência 
de classificação de risco ex-
plicou nesta terça-feira que 
a remoção da observação 
negativa reflete a visão de 
que os riscos de curto prazo 
derivados da pandemia de 
coronavírus para o modelo 
de negócios e o perfil finan-
ceiro do Pine diminuíram. 
No entanto, a perspectiva 
é negativa para os ratings 
(avaliações) de longo prazo.

“A agência não acredita 
que o banco enfrentará for-
te deterioração de seus in-
dicadores de crédito a curto 
prazo, o que havia sido con-
siderado durante o período 
em que o rating esteve sob 
observação negativa”, expli-
cou a Ficht em nota. 

A instituição de médio por-
te, sediada em São Paulo, ga-
nha um prazo adicional para 
continuar implementando 
suas estratégias. “A perspecti-
va negativa dos ratings de lon-
go prazo do Pine reflete suas 
contínuas perdas operacio-
nais, que provavelmente con-
tinuarão, devido ao ambiente 
operacional, deteriorado pelos 
efeitos da pandemia”, expli-
cou a agência 

Os desafios enfrentados 
pelo banco para melhorar 
seus indicadores de capitali-
zação permanecem. “A Fitch 
reconhece que a estrutura de 
captação e a liquidez do Pine 
se mantêm adequadas.  Os 
resultados, a lucratividade, 
a capitalização e o perfil de 
negócios são fatores de gran-
de influência nos ratings”.

Resultados fracos

No primeiro semestre de 
2020, as perdas operacionais 
do Pine caíram para cerca 
de R$ 12,2 milhões, de R$ 
299,7 milhões em 2019 e R$ 
82 milhões em 2018, o que 
equivale a 0,45% negativo 
dos ativos ponderados pelo 
risco, de 5,45% negativos 
em 2019 e 1,50% em 2018. 
No mesmo período, o banco 
apresentou modesto lucro 
líquido (R$ 900 mil), posi-
tivamente impactado por di-
ferimentos fiscais de R$31,3 
milhões, além de vendas es-
pecíficas de sua carteira de 
crédito.

De acordo com a Fitch, a 
rentabilidade permanecerá 
pressionada por causa das 
dificuldades impostas pela 
pandemia ao ambiente ope-
racional, a agência acredita 
ser improvável que o banco 
chegue a um equilíbrio ope-
racional sustentável durante 
o segundo semestre de 2020.

As perspectivas de lucrati-
vidade de longo prazo estão 
relacionadas aos efeitos da 
pandemia sobre seu modelo 
de negócios e à previsão de 
venda, em boas condições, 
de seus ativos executados, 

o que a Fitch acredita ser 
difícil. Esta carteira atingiu 
mais de R$500 milhões no 
primeiro semestre de 2020.

Qualidade de ativos

Apesar de ser pior do que 
os de seus pares, os indica-
dores de qualidade de ativos 
do Pine permaneceram está-
veis durante a pandemia.  A 
renegociação de créditos da 
carteira legada em anos an-
teriores afetou positivamen-
te os índices de qualidade 
dos ativos, embora também 
tenha aumentado os ativos 
executados de 2015 a 2019. 

O índice de créditos na fai-
xa de risco “D–H”(de acordo 
com a Resolução 2.682 do 
Banco Central) era de 14,9% 
em junho de 2020 (com cré-
ditos em atraso há mais de 90 
dias em 0,3%), relativamente 
estável ante o reportado no 
fim de  2019, em torno de 
15,6% (2,5%), e beneficiado 
pelos elevados volumes de 
baixas no primeiro semestre, 
de R$ 144,8 milhões.

Índices 

Os indicadores de capita-
lização do Pine continuaram 
fracos e abaixo da média dos 
pares. O índice Capital Re-
gulatório Nível 1 (CET1) di-
minuiu para 9,9% em junho 
de 2020, de 10,8% no fim de 
2019, e 11,9% no fim de 2018, 
o que poderia ter sido pior se 
não fosse a acentuada queda 
da sua carteira de créditos, de 
16,9%, no primeiro semestre 
de 2020. Ao mesmo tempo, 
o índice de capital regulató-

rio total caiu para 11,3%, de 
12,3% no fim de 2019. Apesar 
de alguma flexibilidade regu-
latória temporária oferecida 
durante a pandemia, na opi-
nião da Fitch os indicadores 
de capitalização do Pine per-
manecem fracos, uma vez que 
limitam sua capacidade de ab-
sorver perdas e implementar 
integralmente seu modelo de 
negócios.

Liquidez 

A estrutura de liquidez 
e captação do Pine, ampla-
mente baseada em acordos 
com corretoras que distri-
buem suas opções de in-
vestimento, principalmen-
te depósitos a prazo sem 
liquidez para pessoas físicas, 
permaneceu boa e estável 
desde o início da pandemia. 
Em junho de 2020, o banco 
reportou posição de caixa 
de R$2,2 bilhões. O índice 
ajustado créditos/depósitos 
para produtos semelhantes 
a depósitos locais ficou em 
44% em junho de 2020 e 
era de 56% em dezembro de 
2019. A Fitch destacou que 
esse resultado do banco é su-
perior ao de seus pares. 

O banco foi fundado, em 
maio de 1997 em São Paulo, 
por Noberto Nogueira Pi-
nheiro, atualmente o maior 
acionista da instituição e 
membro do Conselho de 
Administração. Em 2007, o 
Pine tornou-se uma empresa 
pública com ações na Bolsa 
de Valores de São Paulo. Em 
dezembro de 2019 o Banco 
Pine aumentou seu capital 
em R$ 90,1 milhões.

BC decide nesta quarta
feira nova taxa Selic

O Comitê de Política Mo-
netária (Copom) do Ban-
co Central (BC) faz nesta 
quarta-feira, em Brasília, a 
penúltima reunião de 2020 
para definir a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente em 
2% ao ano, seu mínimo his-
tórico. Como acontece sem-
pre nas reuniões do Copom, 
depois desta segunda parte 
da reunião, que começou 
nesta terça-feira, é anuncia-
da a nova taxa.  O mercado 
acredita que ela continue em 
2%. 

A última reunião deste 
ano será nos dias 8 e 9 de 
dezembro. Para o fim de 
2021, estima-se que a taxa 
básica chegue a 2,75% ao 
ano. O Copom reúne-se a 
cada 45 dias. No primeiro 
dia do encontro são feitas 
apresentações técnicas sobre 
a evolução e as perspectivas 
das economias brasileira e 
mundial e o comportamento 
do mercado financeiro. No 
segundo dia, os membros 
do Copom, formado pela di-
retoria do BC, analisam as 
possibilidades e definem a 
Selic.

A Selic, que serve de 
referência para os demais 
juros da economia, é a taxa 
média cobrada em negocia-
ções com títulos emitidos 
pelo Tesouro Nacional, re-
gistradas diariamente no 
Sistema Especial de Liqui-
dação e de Custódia (Selic). 
O Banco Central atua dia-
riamente por meio de ope-
rações de mercado aberto 
– comprando e vendendo 
títulos públicos federais – 
para manter a taxa de juros 
próxima ao valor definido 
na reunião.

Ao manter a Selic no 
mesmo patamar, o Copom 
considera que as alterações 
anteriores nos juros básicos 
foram suficientes para che-
gar à meta de inflação, obje-
tivo que deve ser perseguido 
pelo BC.

Impacto da redução

Ao reduzir os juros bási-
cos, a tendência é diminuir 
os custos do crédito e incen-
tivar a produção e o consu-
mo. Para cortar a Selic, a au-
toridade monetária precisa 
estar segura de que os preços 
estão sob controle e não cor-
rem risco de ficar acima da 
meta de inflação. Quando o 
Copom aumenta a Selic, a 
finalidade é conter a deman-
da aquecida, e isso causa re-
flexos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança.

A meta de inflação, defi-
nida pelo Conselho Monetá-
rio Nacional, é 4% em 2020, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é 2,5% e o 
superior, 5,5%. Para 2021, a 
meta é 3,75%, também com 
intervalo de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para 
baixo.

Segundo a agência Bra-
sil, as instituições finan-
ceiras consultadas pelo 
BC projetam inflação 
maior que o piso da meta, 
em 2020. A projeção para 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) é 2,99%, este ano. 
Para 2021, a estimativa é 
3,10%.

Lucros industriais da 
China se avolumam

Os lucros das princi-
pais empresas industriais 
da China mantiveram 
um ímpeto de alta em 
setembro, à medida que 
a demanda de produção 
se aqueceu gradualmen-
te em meio aos esforços 
para conter a Covid-19 
e impulsionar o desen-
volvimento econômico, 
mostraram os dados ofi-
ciais divulgados nesta 
terça-feira.

Os lucros das prin-
cipais companhias in-
dustriais do país tota-
lizaram 646,43 bilhões 
de iuanes (US$ 96,5 bi-
lhões) em setembro, um 
aumento de 10,1% em 
termos anuais, mostra-
ram dados do Departa-
mento Nacional de Es-
tatísticas (DNE).

O crescimento caiu 9 
pontos percentuais ante 
agosto, disse Zhu Hong, 
estatístico sênior do 
DNE.

Apesar da pressão da 
epidemia da Covid-19, 
assim como do ambiente 
doméstico e internacio-
nal sombrio e complexo, 
as empresas industriais 
da China viram uma re-
cuperação constante em 
seus lucros à medida que 
a oferta e a demanda me-
lhoraram ainda mais, as-
sinalou Zhu.

No terceiro trimestre, 
os lucros do setor indus-
trial aumentaram 15,9% 
anualmente, uma alta de 
11,1 pontos percentuais 

em relação ao segundo 
trimestre. Durante o pe-
ríodo, 31 dos 41 setores 
industriais pesquisados 
relataram crescimento 
nos lucros, com 24 seto-
res registrando um au-
mento de dois dígitos, 
disse Zhu.

Automóveis

Fabricação de auto-
móveis, fundição e la-
minação de metais não 
ferrosos e fabricação de 
equipamentos de uso ge-
ral estavam entre os seto-
res que viram a recupe-
ração mais proeminente, 
com lucros na indústria 
automobilística expan-
dindo 53,8% anualmen-
te, em comparação com 
um aumento de 26% no 
segundo trimestre.

Zhu atribuiu o cresci-
mento ao apoio político 
no avanço da construção 
de infraestrutura e no 
aumento do consumo, 
bem como ao aquecimen-
to do investimento e au-
mento das demandas do 
consumidor.

Dados anteriores da 
Associação de Carros 
de Passageiros da Chi-
na mostraram que as 
vendas de veículos de 
passageiros no país, 
incluindo sedãs, utili-
tários esportivos, mi-
nivans e veículos poli-
valentes, aumentaram 
7,3% em termos anu-
ais, chegando a 1,91 

milhão de unidades em 
setembro.

Ao mesmo tempo, a 
indústria de manufatu-
ra de matérias-primas 
reverteu a tendência de 
queda, crescendo 23% 
anualmente no terceiro 
trimestre, mostraram os 
dados do DNE.

Apesar da recupera-
ção, as empresas indus-
triais ainda enfrentam 
pressão para manter o 
crescimento do lucro, já 
que o crescimento da re-
ceita e do lucro nos pri-
meiros nove meses per-
maneceu em território 
negativo, disse Zhu, ci-
tando uma contração de 
2,4% dos lucros indus-
triais durante o período.

Segundo a agência 
Xinhua, para impulsio-
nar a melhoria contínua 
da economia industrial, 
Zhu pediu mais esfor-
ços para estimular a vi-
talidade das entidades 
de mercado e ajudar as 
empresas a resolver as 
dificuldades de produ-
ção e operação.

Os lucros das empre-
sas industriais podem 
sofrer flutuações nos 
próximos meses, mas a 
adaptabilidade das em-
presas domésticas per-
manece relativamente 
forte em meio à melhora 
das demandas e ao am-
biente político encoraja-
dor, segundo Zhou Ma-
ohua, analista do Banco 
Everbright da China.
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05 OUTUBRO DE 
2020. Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, reuniram-se 
os acionistas de INDÚSTRIAS GRANFINO S.A., às dezesseis  horas, na sede 
social da Empresa, à Rua Oscar Soares, nº 1525, em Nova Iguaçu, Estado do 
Rio de Janeiro, em Assembléia Geral  Extraordinária, devidamente convocada 
por editais publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias  
28, 29 e 30 de setembro  de 2020, e no jornal “Monitor Mercantil” nos dias 26, 
27, 28, 29  e 30 do mesmo mês e ano, em número legal,  representando mais 
de 2/3 (dois terços) do capital, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de 
presença dos acionistas. As Assembléias foram presididas na forma estatutária, 
pela Presidente da sociedade, Sra. Renata Baroni Coelho, que convidou a mim 
Roberto Cabral Neto para secretariá-la. De acordo com a deliberação unânime 
dos acionistas presentes, solicitou a Sra. Presidente a leitura dos editais de 
convocação, tendo como assuntos: 1. Recompra de ações; 2. Resgate de 
ações. Em continuidade, posto em votação o 1º Ato - Recompra de Ações, 
uma vez esclarecido que a quantidade de ações pulverizadas entre acionistas 
minoritários é de apenas de 250.250 (duzentas e cinquenta mil e duzentas e 
cinquenta ações), o que equivale a 0,8342 % (Oito mil, trezentos e quarenta e 
dois décimos de milésimos por cento) do capital social e que há interesse de 
recomprá-las para cancelamento, os acionistas presentes concordaram por 
unanimidade com a recompra das ações. Em seguida, a acionista Sra. Sílvia 
Maria Soares Coelho Lantimant pediu a palavra e ponderou que seria melhor 
decidirem, na mesma oportunidade, acerca do valor unitário para recompra das 
ações. Em continuidade, o acionista Sr. Roberto Cabral Neto comentou que, 
em razão do tempo decorrido, talvez, alguns destes acionistas minoritários 
já tenham falecido. O acionista Sr. Sebastião Lopes de Oliveira sugeriu que 
o valor unitário das ações poderia ser de R$ 1,26 (hum real e vinte e seis 
centavos), com o que os demais acionistas não concordaram, tendo a questão 
sido posta em votação e decidido que o valor será de R$ 1,50 (hum real e 
cinquenta centavos) por ação, por melhor expressar o último resultado contábil. 
Em conclusão, o mesmo acionista, Sr. Sebastião Lopes de Oliveira, afirmou 
haver a possibilidade de redução de capital, com criação de reserva de capital 
para o pagamento das ações remanescentes aos acionistas minoritários. Em 
conclusão, também por unanimidade ficou decidido que, em não havendo 
procura por parte dos acionistas minoritários, será aberta uma conta específica 
no Banco do Brasil S∕A para depósito dos valores destas ações.  2º Ato -  
Resgate das Ações, no que diz respeito a este tema, uma vez prestados os 
esclarecimentos devidos de que somente ocorrerá, caso frustrada a recompra 
das ações dos sócios minoritários em sua integralidade, não houve objeção 
por qualquer dos presentes. A acionista Sra. Sílvia Maria Soares Coelho 
Lantimant se comprometeu a atualizar a listagem dos acionistas; a acionista 
Sra. Elizabeth Gomes Coelho foi representada por procuração pelo seu filho 
o também acionista Sr. José Antônio Gomes Coelho. Nada mais havendo a 
tratar e ninguém desejando fazer uso da palavra a Sra Presidente suspendeu 
os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, que após sua 
leitura foi aprovada pelos presentes, datada e assinada por mim secretário, 
pela Presidente, e demais acionistas. Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2020. 
(Ass.) Roberto Cabral Neto – secretário, Renata Baroni Coelho presidente, 
seguindo-se abaixo relação nominal dos demais Acionistas presentes Silvia 
Maria Soares Coelho Lantimant, Cleucio Gonçalves Lantimant, Fernando de 
Almeida Coelho, Maria de Fátima de Almeida Coelho, Elizabeth Gomes Coelho, 
José Antônio Gomes Coelho, Paulo Roberto Gomes Coelho, Roberto Cabral 
Neto, José Carmelo Mastrangelo e Sebastião Lopes de Oliveira. Certifico que 
a presente é cópia fiel da Ata transcrita no livro das Atas das Assembléias 
Gerais. Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2020. (Ass.) Renata Baroni Coelho – 
Presidente -  Roberto Cabral Neto – Secretário. Jucerja nº 00003957804 em 
27/10/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30 - NIRE - 33 30014041-7

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
16° VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115,
SALAS 216/218/220-C – CENTRO - RJ

Tel.: (21) 3133-2499 - E-mail: cap16vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE

E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS
AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR AMILCAR
BIZERRA DOS SANTOS, FELIX MUCHON e MARISA DOS

SANTOS MUCHON em face de ESPÓLIO FAUSTO CORDEIRO
FILHO - PROCESSO Nº 0043670-28.1996.8.19.0001,

na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a
todos os interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ESPÓLIO FAUSTO CORDEIRO FILHO - que
será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO
DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na
forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do
art. 882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do
CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de
antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a
avaliação, que será encerrado no dia 24/11/2020 às 15:00h e,
não havendo licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão,
por valor igual ou superior a 50% da avaliação, que será
encerrado no dia 01/12/2020 às 15:00h. O Leilão presencial
será realizado e encerrado simultaneamente na(s) data(s) e
horário(s) supramencionado(s), no seguinte local: Av. Erasmo
Braga, nº 115, 5º andar, na área próxima aos elevadores, Lâmina
Central (entre a I e a II), Centro, Rio de Janeiro/RJ. DO BEM A
SER LEILOADO: (Conforme Laudo de Avaliação às fls. 924e):
Apartamento 303, na Rua Bariri, n° 162, Olaria, Rio de Janeiro –
RJ. Matriculado sob o nº 208.385 no Cartório do 8º Ofício do RGI
e inscrito na Prefeitura 0.761.140-3 e C.L. 0674808. (...) AVALIO
INDIRETAMENTE o bem acima descrito, baseado no ITBI, com a
sua correspondente fração ideal que lhe couber o terreno, em
R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil reais). Todavia, os 50%
(cinquenta por cento) do referido imóvel conforme determina o
r. mandado, resulta no valor de R$ 103.000,00 (cento e três mil
reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) – ESPÓLIO DE
FAUSTO CORDEIRO FILHO, SUELY MARIA DE FREITAS CORDEIRO,
MARCIO CESAR CORDEIRO, RENATA DOS SANTOS TELLES
CORDEIRO e PAULO CESAR CORDEIRO - intimado(s) da hasta
pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO
SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO
SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade
em Rio de Janeiro, em 23 de setembro de 2020. Eu, digitei __, e
Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) ADRIANA SUCENA
MONTEIRO JARA MOURA – Juiz de Direito.

Niterói, 27 de outubro de 2020. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEI-
ÇÕES GERAIS DA SOCIEDADE HEBRAICA DE NITERÓI. Jaime Baron,
Presidente da Sociedade Hebraica de Niterói, no exercício de suas
atribuições estatutárias, CONVOCA seus Sócios Proprietários quites
com o pagamento de suas mensalidades até o mês de setembro de
2020, para a Assembleia Geral Ordinária a fim de eleger Presidente e
sua Diretoria, e seus Conselhos Deliberativo e Fiscal, marcada para o
dia 06 de dezembro de 2020, domingo, das 10 às 16 horas, em
sua sede à Rua Álvares de Azevedo n º 185, Icaraí, Niterói, RJ, com o
quórum mínimo de 1/3 dos sócios habilitados, que se não atingido fará
com que a eleição se estenda por mais uma hora, apurando-se assim o
pleito às 17 horas com qualquer número de votantes, conforme nossa
4ª Reforma Estatutária. Serão aceitas procurações originais sem ne-
cessidade de firma reconhecida em cartório, vedadas as enviadas por
email. Atenciosamente, JAIME BARON.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 006/2020. Data: 12 de novembro de 2020, às 13 
horas. Local: Av. Rio Branco nº 124, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 
Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão poderá acontecer somente na forma 
on-line. Leiloeira Oficial: Eduarda Eneida de Castro Góes Bentes Jurema, 
matrícula 236 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados (automóveis, moto-
cicletas etc.) e veículos com impedimentos judiciais. A Prefeitura Municipal de 
Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos 
conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não 
reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram 
no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões 
Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua 
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, 
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplpatios.com.br.

JUÍZO DE DIREITO DA 04a VARA CÍVEL –
REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ

EDITAL de 1o e 2o PÚBLICO LEILÃO ON LINE E INTIMAÇÃO
com prazo de 15 (quinze) dias, (ART. 879 – II c/c 882 - §1o e 2o
DO CPC e RESOLUÇÃO CNJ no 314, de 20/04/2020), extraído
dos autos da Ação de Cobrança (Procedimento Sumário) pro-
posta pelo CONDOMÍNIO SERRAMAR em face de LAUDINEI DE
LIMA PEREIRA - Processo 0006499-95.2005.8.19.0203
(2005.203.006615-0), na forma abaixo: A DRA LISIA CARLA VIEIRA
RODRIGUES - Juíza de Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER
por este Edital aos interessados, que nos dias 05/11/2020 e 10/
11/2020, a partir das 12:30 horas, através da Plataforma de
Leilões On Line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro
Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e
vendido o imóvel situado na ESTRADA DE JACAREPAGUÁ No
7.257 – APARTANTO No. 202 - BLOCO 07 - CONDOMÍNIO
SERRAMAR – FREGUESIA DE JACAREPAGUÁ/RJ. AVALIADO EM
R$ 291.403,00 (Duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e
três reais). O Edital na integra está afixado no Átrio do Fórum,
nos autos acima e no site www.gustavoleiloeiro.lel.br e
www.sindicatodosleiloeirorj.com.br .

ATA DA 24ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2020: DIA, HORA E LOCAL: Em 13 de 
março de 2020, às 16:00 horas, na sede social da Companhia localizada na 
Rua São José, nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação por estarem 
presente todos os membros do Conselho de Administração. PRESENÇAS: 
Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira, Marcia De Luca Micheli, Antonio 
Carneiro Alves, Geraldo Henrique de Castro, João Rios Junior e, como 
convidada, Senhora Nanci Turibio Guimarães. MESA: Cesar Avidos Juruena 
Pereira - Presidente; Nanci Turibio Guimarães - Secretária. ORDEM DO 
DIA: Examinar as demonstrações financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2019 e autorizar que as mesmas 
sejam submetidas à aprovação pelos acionistas reunidos em Assembleia 
Geral Ordinária. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS: Instalada a Reunião do Conselho de Administração e procedida 
à leitura da Ordem do Dia, dando início à discussão e tendo os membros 
desse Conselho de Administração, examinado e concordado com as 
Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos 
Auditores Independentes, foi deliberado por unanimidade de votos, sem 
reservas, autorizar que as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, devidamente 
acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores 
Independentes sejam submetidas à aprovação, pelos acionistas, na 
Assembleia Geral Ordinária a realizar‐se até 30 de abril de 2019. 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa 
para lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme 
e assinada pelos presentes. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente 
- Nanci Turibio Guimarães - Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº 
00003957802 no dia 27/10/2020.
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Petrobras divulga nesta 4ª feira 
resultados do terceiro trimestre
Trimestre anterior 
marcado por 
resultado financeiro 
líquido negativo  
em R$ 12,31 bi

A Petrobras divulgará 
nesta quarta-feira os resul-
tados do terceiro trimestre. 
Os analistas esperam núme-
ros melhores uma vez que 
os verificados no último tri-
mestre que não foram bons. 
A estatal encerrou o segundo 
trimestre de 2020 com resul-
tado financeiro líquido ne-
gativo em R$ 12,31 bilhões, 
42% inferior ao do primeiro 
trimestre, mas 43,5% supe-
rior ao saldo negativo de R$ 
8,57 bilhões no segundo tri-
mestre de 2019.

Nesta terça-feira, a estatal 
se pronunciou para reper-
cutir notícias divulgadas na 
mídia a respeito de propostas 
vinculantes para a venda de 
sua participação de 51% na 
Gaspetro S.A. (Gaspetro) e a 
proposta da Compass Gás e 
Energia S.A.  A estatal escla-
receu que o recebimento de 
propostas vinculantes é uma 
das etapas dos projetos de 
desinvestimentos para a qual 
não há previsão de divulga-

ção ao mercado. “As etapas 
subsequentes do processo 
serão tempestivamente di-
vulgadas conforme previsto 
na Sistemática de Desinves-
timentos”, informou.

A petroleira disse que a 
operação de venda da Gas-
petro está alinhada com a 
estratégia de otimização de 
portfólio e a melhoria de 
alocação do capital da com-
panhia, visando à maximi-
zação de valor para os seus 
acionistas.

Nesta terça-feira, a com-
panhia anunciou  a aprova-
ção de um Guia de Conduta 
Ética para Fornecedores, o 
primeiro documento volta-
do exclusivamente para os 
fornecedores da companhia, 
com orientações sobre valo-
res e comportamentos éticos 
esperados. O Guia se aplica 
a todas as empresas presta-
doras de serviços, no Brasil 
ou do exterior, que estejam 
envolvidas em processos 
negociais e que tenham cele-
brado contratos, convênios e 
termo de cooperação com a 
Petrobras.

Fraudes

“O Guia reafirma nossa 
tolerância zero a toda e qual-
quer forma de fraude e cor-
rupção, cobrando a mesma 
postura de nossa cadeia de 
fornecedores. O documento 

foi elaborado de acordo com 
as melhores práticas interna-
cionais e está alinhado com 
as diretrizes do Dow Jones 
Sustentability Index, do Ín-
dice de Sustentabilidade 
Empresarial da B3, do Cor-
porate Human Rights Ben-
chmark e do selo Empresa 
Pró-Ética do Instituto Ethos 
e da Controladoria Geral da 
União”, destacou a estatal 
que teve alguns de seus ex 
diretores envolvidos em es-
quemas fraudulentos.

O documento reforça que 
os fornecedores devem pro-
mover condições dignas e 
seguras de trabalho aos seus 
empregados e combater o 
trabalho infantil e escravo, 
e o respeito com o meio 
ambiente. O documento de-
termina também que os for-
necedores devem promover 
a diversidade, igualdade de 
gênero e racial e a inclusão 
de pessoas com deficiência.

O Guia de Conduta Ética 
para fornecedores traz uma 
evolução ao consolidar os 
princípios e orientações éti-
cas aplicáveis aos fornece-
dores em apenas um único 
documento. Para conhecer 
mais sobre as práticas de 
Compliance e relacionamen-
to com fornecedores da esta-
tal veja este link: Canal For-
necedor Petrobras (https://
canalfornecedor.petrobras.
com.br/pt/)

Mudanças em depósitos junto ao BC devem ser votadas 

BNDES comemora R$ 100 bilhões de  
ajuda financeira durante pandemia

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) contabili-
zou tudo o que destinou de 
recursos ao longo da pande-
mia. O presidente da institui-
ção, Gustavo Montezano, ao 
participar nesta terça-feira 
do programa A Voz do Bra-
sil, comentou sobre a marca 
de R$ 100 bilhões em recur-
sos movimentados em apoio 
a empresas e qual será o foco 
na hora de destinar esses re-
cursos.

Desde o início da pande-
mia, o BNDES colaborou em 
medidas do governo para di-
minuir os impactos do novo 
coronavírus, como o saque 
emergencial do FGTS. Até 
agosto, foram repassados R$ 
20 bilhões para o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS), permitindo que 
pessoas físicas fizessem os 
saques emergenciais e pu-
dessem destinar parte dos 
recursos ao consumo, de 
modo a ajudar a retomada da 
economia e a dar fôlego aos 
pequenos negócios.

Outro foco do banco tem 
sido promover investimen-
tos que tenham impacto 
social e ambiental, seja em 
energia elétrica, agronegó-

cio e concessões. Isso ocorre 
principalmente nas regiões 
Norte e Nordeste. Um exem-
plo é a captação de recursos 
para financiar o Programa 
Mais Luz para a Amazô-
nia. O objetivo do projeto é 
levar energia renovável, es-
pecialmente de fonte solar, 
a 82 mil famílias em áreas 
remotas da região.

O BNDES lançou, em 
setembro, a nova linha Cré-
dito e Serviços 4.0, que vai 
financiar serviços tecnológi-
cos avançados e os chama-
dos intangíveis, em especial 
os voltados para a pequena e 
média empresa. A nova linha 
visa a modernização das em-
presas, estimulando a trans-
formação digital e adoção de 
tecnologias 4.0.

Desde março um total 
de 258 mil micro, peque-
nas e médias empresas, 
que são empregadoras de 
um universo calculado em 
8,5 milhões de pessoas, fo-
ram atendidas pelas medi-
das. Somente o Programa 
Emergencial de Acesso a 
Crédito (Peac), contabiliza 
R$ 71,1 bilhões em crédi-
tos garantidos desde o lan-
çamento, em 30 de junho. 
A linha conta com apoio 

de 46 agentes financeiros 
habilitados a contratar em-
préstimos com a garantia 
do Tesouro Nacional via 
Fundo Garantidor de Inves-
timentos (FGI).

Do total disponibilizado 
ao Peac, que tem os agentes 
financeiros como respon-
sáveis pela utilização dos 
recursos na concessão dos 
empréstimos, o BNDES 
estima que R$ 66 bilhões 
de reais foram direciona-
dos para micro, pequenas e 
médias empresas. O banco 
ofertou ainda uma linha de 
crédito focada em capital 
de giro para pequenas em-
presas que já aprovou R$ 
8 bilhões e envolveu até 
agora 24.600 empresas. Se-
gundo o banco, o BNDES 
também deu suporte ao 
Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos (Pese), 
que aprovou R$ 7,3 bilhões 
em crédito.

Fora a concessão de cré-
dito, entre as medidas adota-
das pelo BNDES de suporte 
à economia está a suspensão 
de pagamento durante a pan-
demia de R$ 12,6 bilhões, 
envolvendo cerca de 500 
grandes empresas e 28,6 mil 
micro, pequenas e médias.

Opep já fica alerta com nova onda da Covid-19
O secretário-geral da Orga-

nização dos Países Exportado-
res de Petróleo (Opep), Mo-
hammad Barkindo, se mostrou 
alerta com os desdobramentos 
da nova onda da Covid-19 pelo 
mundo. O aumento de novos 
casos diários da doença poderá 
afetar a recuperação dos preços 
do petróleo, forçando o cartel a 
manter seus esforços para equi-
librar o mercado.

Na última semana, o mun-
do registrou recordes consecu-
tivos de novos casos diários, à 
medida que a pandemia ganha 
força na Europa. Somente no 

último dia 23, foram 490 mil 
pessoas diagnosticadas com 
a Covid-19, segundo o site 
Worldometer.

“Nós tínhamos esperança 
de que o segundo semes-
tre de 2020 começasse a 
registrar uma recuperação. 
Infelizmente, tanto o cres-
cimento econômico quanto 
a recuperação da demanda 
seguem anêmicas no mo-
mento, muito em função do 
vírus”, avaliou Barkindo.

O secretário-geral disse 
que está cautelosamente oti-
mista de que a recuperação 

vá continuar, porém será em 
ritmo mais lento. “Pode levar 
mais tempo (a recuperação), 
talvez em níveis mais baixos, 
mas estamos determinados 
a manter o curso”, acrescen-
tou. Em abril, a Opep e outros 
países aliados, com a Rússia, 
decidiram promover um corte 
recorde na produção do insu-
mo, como forma de manter os 
preços do barril em níveis sus-
tentáveis. Nesta segunda, tan-
to o barril WTI (US$ 38,50) 
quanto o Brent (US$ 40,80) 
estão sendo negociados com 
cotações em queda de 3%.

O Senado deve votar no 
dia 3 de novembro o projeto 
que permite ao Banco Cen-
tral receber depósitos volun-
tários para reduzir o excesso 
de dinheiro disponível no 
mercado.

O Projeto de Lei (PL 
3.877/2020) é do senador 
Rogério Carvalho (PT-SE).

Segundo a agência Sena-
do, a ementa dispõe sobre 
o acolhimento, pelo Banco 
Central do Brasil, de depó-
sitos voluntários à vista ou 

a prazo das instituições fi-
nanceiras. Ou seja, autoriza 
o recebimento de depósitos 
voluntários de instituições 
financeiras pelo Banco Cen-
tral, que deverá apresentar 
relatório sobre a necessida-
de dos depósitos voluntários 
e a evolução da liquidez da 
economia e da presença de 
títulos do Tesouro Nacional 
em sua carteira.

A ideia, proposta pelo 
senador Rogério Carvalho, 
é substituir o instrumento 

usado hoje, as operações 
compromissadas, que são 
contabilizadas na dívida 
pública e por isso geram 
mais encargos para o país. 
A senadora Kátia Abreu 
(PP-TO), relatora do proje-
to, explica que a operação 
não é fiscal, mas monetá-
ria e, por isso, deve ficar 
fora do cálculo da dívida, 
evitando o pagamento de 
juros. Segundo Rogério, o 
modelo já é adotado na Eu-
ropa e nos Estados Unidos.
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