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BC vende mais  
de US$ 1 bi  
mas não segura 
alta da moeda

O mercado de câmbio encerrou 
esta quarta–feira com forte valori-
zação. O dólar comercial estaduni-
dense fechou cotado a R$ 5,7630, 
com alta de 1,43%. O dólar turismo 
fechou em R$ 5,9030 e elevação 
de 1,25%. O euro fechou cotado a 
R$ 6,7677, evoluindo 0,62%. Para 
tentar conter o aumento do dólar, o 
Banco Central vendeu mais de US$ 
1 bilhão, mas não teve êxito.

O Índice Bovespa encerrou o 
dia em 95.368 pontos, com perda e 
4,25%. O índice Dow Jones, regis-
trou declínio de 1,64% e o da Nas-
daq recuou 2,29%.

Criticado 
Bolsonaro recua  
de privatização  
do SUS

 Deputados da oposição comem-
oraram o anúncio do presiden-
te Jair Bolsonaro no fim da tarde 
desta quarta-feira de que revogaria 
o Decreto 10.530/20, que incluiu 
a política de fomento ao setor de 
atenção primária do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) no programa 
de concessões e privatizações do 
governo, o Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPI). O decreto 
havia sido publicado um dia an-
tes e foi duramente criticado pela 
oposição, que acusou o governo de 
tentar privatizar o SUS.

 Vários projetos de decreto leg-
islativo (PDLs) foram apresentados 
para sustar os efeitos da iniciativa. 
O primeiro deles foi o PDL 453/20, 
da deputada Maria do Rosário (PT-
RS). Após a divulgação de que o de-
creto seria revogado, ela reforçou a 
importância da pressão popular na 
defesa do SUS. “Para cada ato ins-
ano desse governo, nós devemos 
pressionar. É a pressão legítima dos 
meios de comunicação, das redes 
sociais, que faz o governo recuar.”

 Pelo Facebook, o presidente 
Jair Bolsonaro negou que o decre-
to tivesse o objetivo de privatizar 
o SUS. Segundo ele, o espírito do 
decreto visava o término de obras 
e a possibilidade de os usuári-
os buscarem a rede privada com 
despesas pagas pela União. “Te-
mos atualmente mais de 4.000 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
e 168 Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA) inacabadas. Faltam 
recursos financeiros para con-
clusão das obras, aquisição de eq-
uipamentos e contratação de pes-
soal”, informou.

 Bolsonaro disse ainda que, 
caso haja entendimento, o decreto 
poderá ser reeditado no futuro. A 
bancada do Psol, que apresentou o 
PDL 456/20 com o objetivo de sus-
tar a iniciativa, também atribuiu o 
recuo do governo à pressão social. 
“Bolsonaro sentiu a força da nossa 
mobilização e, por isso, anunciou 
recuo”, disse em suas redes soci-
ais a líder da bancada, deputada 
Sâmia Bomfim (Psol-SP).

Petrobras tem prejuízo de  
US$ 236 milhões no 3º trimestre

Os efeitos da adesão a programas 
de anistias fiscais e os prêmios na 
recompra de bonds, devido à me-
nor percepção de risco pelo mer-
cado, fizeram com que a Petrobras 
registrasse no terceiro trimestre do 
ano lucro líquido recorrente da or-
dem de US$ 633 milhões (R$ 3,60 
bilhões). Mas se expurgados esses 
itens não-recorrentes o resultado 
é um prejuízo líquido de US$ 236 
milhões (R$ 1,34 bilhão).

O dado reverte o lucro de R$ 9 
bilhões no mesmo período do ano 

passado. No segundo trimestre, a 
estatal também teve prejuízo, de R$ 
2,7 bilhões, mas a maior perda foi 
nos três primeiros meses do ano. A 
geração de caixa medida pelo Ebi-
tda apresentou uma expressiva re-
cuperação em relação ao trimestre 
anterior, em parte em função do 
aumento de 47% do preço do Brent 
no trimestre. A companhia fechou o 
período com Ebitda ajustado recor-
rente de US$ 6,9 bilhões, mais que 
o dobro do segundo trimestre. 
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Minas e Energia vai importar  
gás natural da Bolívia

O Ministério de Minas e Ener-
gia autorizou a Petrobras a exercer 
atividades de importação de gás 
natural da Bolívia em volume to-
tal de até 10,08 milhões de metros 
cúbicos por dia.

A autorização, válida até o final 
de 2020, foi publicada pela pasta 
no Diário Oficial da União desta 
quarta-feira e envolve ainda aval 
para importação adicional de até 1 

milhão de metros cúbicos por dia 
para uso no sistema de transporte.

De acordo com a publicação 
do ministério, o gás a ser impor-
tado terá como mercado potencial 
o atendimento à demanda de usi-
nas termelétricas, com transporte 
através do gasoduto Bolívia-Brasil.

O local de entrega do insumo 
será na fronteira entre os dois países 
em Corumbá, no Mato Grosso.

Santander tem lucro de quase  
R$ 10 bi nos últimos nove meses

 O Santander registrou um lu-
cro gerencial de R$ 9,89 bilhões 
nos primeiros nove meses deste 
ano. Segundo balanço divulgado 
nesta terça-feira, o banco teve lu-
cro líquido societário de R$ 3,811 
bilhões no terceiro trimestre – um 
salto de 88,2% em relação aos três 
meses anteriores. No acumulado 
dos nove meses do ano, o lucro 
do banco ainda segue em patamar 
abaixo do registrado em 2019, com 
um valor 7,9% menor em relação 
ao mesmo período do ano passado. 
Já o lucro gerencial soma R$ 9,891 
bilhões, uma queda de 8,6%.

 O secretário da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Contraf-CUT), 
Mario Raia, também funcionário 
do Santander, chama a divulgação 
do resultado de “figurinha repeti-
da”, em função da estratégia utili-
zada pela instituição. 

 “Já havíamos feito essa obser-
vação no trimestre passado, mas, 
como o banco insiste em utilizar 
uma manobra contábil para redu-
zir seus lucros, temos que ressal-
tar que, excluindo-se a Provisão 
de Devedores Duvidosos (PDD), 

o lucro seria de R$ 11,651 bi-
lhões, o que corresponderia a uma 
alta de 7,6% no ano e de 0,2% 
em relação ao trimestre anterior”, 
observou. Sem a PDD, a rentabi-
lidade também aumentaria para 
21,8%, com alta de 0,6 pontos 
percentuais. 

 O balanço do Santander diz que 
o Índice de Inadimplência supe-
rior a 90 dias ficou em 2,1%, o que 
significa uma queda de 0,9 pontos 
percentuais em doze meses. As 
provisões para créditos de liquida-
ção duvidosa (PDD), por sua vez, 
subiram 39,2%, somando R$ 13,5 
bilhões. Segundo o banco, essa ele-
vação é decorrente da constituição 
de R$ 3,2 bilhões de despesa de 
provisão extraordinária.

 Mesmo com o lucro registrado, o 
banco Santander mantém uma políti-
ca de demissão em plena pandemia 
de covid-19. A empresa encerrou o 
3º trimestre com 45.147 emprega-
dos, representando um fechamento 
de 4.335 postos de trabalho em doze 
meses. Da mesma forma, foram fe-
chadas 149 agências em doze meses, 
sendo 91, entre o início de abril e o 
final de setembro de 2020.

Copom  
mantém  
juros em  
2% ao ano

Em meio ao aumento da inflação 
de alimentos que começa a esten-
der-se por outros setores, o Banco 
Central (BC) não mexeu nos juros 
básicos da economia. Por unanimi-
dade, o Comitê de Política Mone-
tária (Copom) manteve a taxa Selic 
em 2% ao ano. A decisão era espe-
rada pelos analistas financeiros.

Em nota, o Copom informou 
que, apesar da alta observada no 
preço dos alimentos e de itens in-
dustriais, o efeito sobre a inflação 
será temporário. O órgão, no en-
tanto, aumentou a projeção para a 
inflação oficial em 2020, de 2,1% 
em setembro para 3,1% agora. Esse 
cenário supõe a manutenção dos ju-
ros básicos em 2% ao ano e dólar 
em torno de US$ 5,60.

Sobre as perspectivas econômicas, 
o comunicado ressaltou que o ressur-
gimento da pandemia de covid-19 
em diversos países tem provocado a 
desaceleração da retomada em diver-
sas economias. No cenário interno, o 
Copom informou que a recuperação 
segue desigual conforme os setores 
da economia e que a incerteza per-
manece acima da usual, sobretudo 
para o período de fim de ano, com a 
redução do auxílio emergencial.

Com a decisão desta quarta-
-feira, a Selic está no menor nível 
desde o início da série histórica do 
Banco Central, em 1986. Em julho 
de 2015, a taxa chegou a 14,25% ao 
ano. Em outubro de 2016, o Copom 
voltou a reduzir os juros básicos da 
economia até que a taxa chegasse 
a 6,5% ao ano em março de 2018. 
Em julho de 2019, a Selic voltou a 
ser reduzida até alcançar 2% ao ano 
em agosto deste ano.

AL e Caribe precisam alta de  
pelo menos 4% do PIB até  
2030 para eliminar pobreza
Crescer não basta, 
distribuição de renda 
deve ser de 3% do 
produto

  A economia da América Lati-
na e do Caribe precisa crescer pelo 
menos 4% ao ano e realizar uma 
forte redistribuição de renda, cerca 
de 3% do PIB anual, para eliminar 
a pobreza até 2030. Esta é uma das 
conclusões do estudo “Construin-
do um Novo Futuro: Recuperação 
Transformativa com Igualdade e 
Sustentabilidade” da Comissão 
Econômica para América Latina e 
Caribe (Cepal), órgão da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU).

 A pesquisa destaca problemas 

de crescimento, desigualdade e 
ambientais que têm gerado pola-
rização, conflito e perda de con-
fiança na democracia. Todos os 
problemas foram agravados pela 
pandemia de Covid-19. Para re-
solver essas dificuldades, Alicia 
Bárcena, secretária-executiva da 
Cepal, diz que que existe “neces-
sidade de ação urgente”, com um 
conjunto de políticas que respon-
dem à gravidade do momento, mas 
também resolvem problemas estru-
turais. A secretária apresentou o es-
tudo nesta quarta-feira.

 Segundo a chefe da Cepal, “a 
região está passando por uma mu-
dança de era que envolve processos 
incertos, longos e complexos de 
transformação estrutural, que estão 
revolucionando a base tecnológi-
ca e as formas de produzir, distri-
buir, habitar, consumir, acumular, 

pensar e conviver.” Para enfrentar 
essa mudança, a Cepal propõe um 
grande impulso à sustentabilidade 
abrangendo as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: eco-
nômica, social e ambiental. 

 A pesquisa apresenta medidas 
de recuperação e desenvolvimen-
to orientadas para um Estado de 
bem-estar inclusivo e uma trans-
formação produtiva com mudança 
tecnológica e sustentabilidade am-
biental. A América Latina e o Cari-
be produzem uma pequena porcen-
tagem das emissões globais, mas é 
altamente afetada por seu impacto

 Esse esforço deve ser sustentado 
por uma transição energética e pela 
difusão de tecnologias ambientais, 
procurando combater a desigualda-
de sem destruir os ecossistemas e 
comprometer os direitos das gera-
ções futuras. 

Tomaz Silva/ABr
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O Projeto de Lei 3.877/2020 
pode ser uma das maiores arma-
dilhas financeiras da história do 
Brasil. Vou escrever urgente so-
bre isso, porque não sei a veloci-
dade de tramitação do projeto no 
Senado.

Não tenho nenhuma dúvida em 
relação às melhores intenções do 
senador Rogério Carvalho, do PT, 
a quem admiro, apoio e deposito 
minhas esperanças como um fu-
turo estadista. Porém, tenho cer-
teza que não está compreendendo 
todas as consequências possíveis 
desse assunto.

Não vou me aprofundar nesse 
artigo em todas as implicações 
e ressalvas possíveis em relação 
ao tema, o que pode ser muito 
técnico. Faço assim, com pressa, 
porque o tempo urge e temos que 
traduzir tecnicalidades e idiossin-
crasias da política monetária de 
cada país em uma forma simples, 
compreensível e generalizável. 
Portanto, vou falar mais da teoria 
que está por detrás do assunto.

Em resumo, vou mostrar que 
nenhum projeto que desobrigue ou 
que crie condições no futuro para 
que o Banco Central possa suprir 
liquidez (não emergencial) ao mer-
cado ou definir a taxa de juros de 
referência sem lastro em títulos 
públicos deve ser aprovado de for-
ma alguma, pois pode ser um dos 
maiores atentados imagináveis à 
Soberania Nacional.

Isso é particularmente válido 
no Brasil, cuja soberania já é mui-
to enfraquecida e onde diversas 
instituições ditas independentes, 
formal ou informalmente, como o 
próprio Banco Central, já deram 
abundantes evidências de que po-
dem se insurgir contra o interes-
se público, nacional e o governo 
eleito democraticamente.

De fato, a ideia em si é apa-
rentemente inofensiva, como 
mostra a justificativa do projeto. 
Mas certamente está casada por 
detrás, obviamente sem o conhe-
cimento do senador, com a pos-
sibilidade real de independência 
do Banco Central, cuja aprovação 
não podemos garantir que nunca 
será aprovada. Combinada com a 
independência do Banco Central, 
objeto de outros projetos legislati-
vos em tramitação no parlamento 
brasileiro, ela vai reduzir signifi-
cativamente a soberania fiscal do 
governo e do próprio parlamento 
brasileiro, que ficariam reféns do 
Banco Central.

Por exemplo, se esse projeto 
e o Banco Central independen-
te forem aprovados, o auxílio 
emergencial não poderia ser via-
bilizado, a menos que houvesse 
anuência do Banco Central e do 
“mercado”, pois a imensa expan-
são dos gastos públicos que ele 
implicaria levaria a um especula-
tivo aumento geral dos juros dos 
títulos públicos de qualquer prazo 
e não apenas dos títulos públicos 
longos, como acontece hoje.

Dessa forma, combinado com 
a independência do Banco Cen-
tral, esse projeto de lei pode levar 

à desobrigação de suprimento de 
liquidez ao sistema bancário sem 
lastro em títulos públicos. Isso 
seria o fim de qualquer possibi-
lidade de efetiva soberania mone-
tária, fiscal e cambial. Seríamos 
uma espécie de Grécia pós-crise 
do euro, submissa e colonizada, 
mesmo emitindo a própria moe-
da.

Nesse sentido, vou fazer um 
breve comentário baseado, em 
boa parte, no que o excelente pro-
fessor Daniel Negreiros Concei-
ção me explicou por telefone há 
pouco.

Hoje, como demonstram de 
forma incontestável as Finanças 
Funcionais, a Teoria Monetária 
Moderna – MMT e a Teoria Carta-
lista da Moeda, um país que emite 
sua própria moeda tem soberania 
monetária para fazer política fis-
cal com déficit público, definir 
sua taxa de juros e definir sua po-
lítica cambial. E isso normalmen-
te é válido mesmo que o Banco 
Central seja independente, como 
nos EUA, a Inglaterra e mesmo 
o Banco Central do Meirelles na 
época do presidente Lula.

Em todos os países com sobe-
rania monetária, o governo pode 
ter déficits públicos sem proble-
mas, ou seja, sem causar inflação 
ou aumento da taxa de juros. Isso 
só não seria plenamente válido 
em algumas circunstâncias espe-
ciais como Pleno Emprego, por 
exemplo.

Isso ficou extremamente óbvio 
na crise de 2008 nos países mais 
desenvolvidos e em todos os paí-
ses na crise do coronavírus. Este 
ano, o Brasil por exemplo, terá 
quase 1 trilhão de reais em défi-
cit público sem praticamente ne-
nhum problema, com juros cain-
do e inflação ainda muito baixa 
na prática, apesar da subida do 
dólar e de algumas commodities 
em razão do superestocamento de 
alimentos feito pela China.

Mesmo com o Banco Central 
independente, que é uma ideia 
estúpida, as Finanças Funcionais 
ainda são eficazes, porque o Ban-
co Central é obrigado a “moneti-
zar” a emissão de títulos do Te-
souro Nacional para impedir que 
essas emissões enxuguem demais 
a base monetária e criem proble-
mas de liquidez no setor bancário 
e, principalmente, descontrole a 
meta de juros (Selic).

Hoje, quando o Tesouro faz 
uma grande emissão de títulos 
públicos, ele enxuga a liquidez do 
mercado, e isso tenderia a fazer 
com que as taxas de juros subam. 
Mesmo para um leigo isso seria 
óbvio, porque ao oferecer mais 

títulos no mercado, se os compra-
dores continuam na mesma quan-
tidade, eles tenderiam a pedir ju-
ros mais altos para comprar mais 
do que eles estavam desejando 
comprar até aquele momento.

Mas hoje os juros de curto pra-
zo não sobem quando o governo 
emite títulos, porque o Banco 
Central tem uma meta de taxa de 
juros. Quando o Tesouro faz uma 
grande oferta de títulos, tendendo 
a elevar as taxas de juros, o Ban-
co Central, por diversos mecanis-
mos possíveis, aumenta a oferta 
de dinheiro proporcionalmente e 
assim faz a taxa de juros se man-
ter dentro da meta.

No Brasil, usam as operações 
compromissadas com títulos 
públicos para fazer isso. Dessa 
forma, o Tesouro Nacional pode 
emitir títulos à vontade sem medo 
de que isso vá aumentar as taxas 
de juros de curto prazo ou que 
não encontrem compradores su-
ficientes para seus títulos com o 
mesmo valor da taxa Selic.

Mas tem um ponto importante 
para que o sistema funcione dessa 
forma: a meta de juros que o Ban-
co Central escolhe tem que ser 
lastreada ou garantida de alguma 
forma em títulos públicos, como 
é o caso das operações compro-
missadas.

Caso isso não aconteça, ou seja, 
se a meta de juros que o Banco 
Central usa para estabilizar o sis-
tema bancário e regular a liquidez 
não depender de títulos públicos 
e se os títulos públicos não forem 
mais um lastro para obter liqui-
dez imediata do Banco Central 
às taxas de juros definidas como 
meta, você estará tornando os tí-
tulos do Tesouro Nacional simi-
lares aos títulos do setor privado, 
portanto, sujeitos aos humores do 
mercado e as manipulações dos 
especuladores.

Isso tornaria na prática o Te-
souro refém dos bancos privados, 
o que não acontece hoje por vias 
econômicas, mas apenas polí-
ticas, através do poder que os 
bancos e o dinheiro em geral têm 
sobre o parlamento, as eleições 
e o judiciário. Hoje o Tesouro é 
completamente independente dos 
bancos para se financiar, porque 
na prática é o Banco Central que 
corrobora os déficits públicos se 
a excessiva demanda por liquidez 
por meio de emissão monetária, 
pois o Banco Central, através da 
política de manutenção da meta 
de juros (Selic), transforma qual-
quer quantidade de títulos públi-
cos que o setor privado não que-
ria carregar imediatamente em 
dinheiro.

Se os depósitos voluntários 
dos bancos no Banco Central 
pagarem juros, como propõe o 
projeto, o mercado poderá migrar 
das compromissadas para os de-
pósitos voluntários remunerados, 
aliás, como explicitamente pre-
tendem os defensores do projeto. 
Isso poderia acontecer se houves-
se qualquer dúvida em relação à 
perfeita substituição entre os títu-

los públicos e os depósitos volun-
tários que rendem juros, chama-
dos no projeto de lei de depósitos 
a prazo no Banco Central.

Essa dúvida surgirá no exato 
momento em que se abrir uma 
diferença entre a taxa de juros 
dos depósitos a prazo no banco 
central e o dos títulos públicos 
de mesmo prazo. Essa diferença 
poderia acontecer em qualquer 
corrida por liquidez, desde que o 
Banco Central não seja obrigado 
a comprar ou aceitar os títulos 
públicos como garantia de seu 
suprimento de liquidez sem perda 
de valor e sem custos.

Evidentemente, o projeto de lei 
é muito simples e não abarca to-
dos esses detalhes da operação da 
política monetária. O problema é 
como se comportaria um Banco 
Central independente quando ele 
puder usar a taxa de juros dos de-
pósitos voluntários para regular a 
liquidez do sistema bancário, em 
substituição à Selic. Vai aconte-
cer? Não sei, mas é uma tendên-
cia óbvia segundo o que dizem os 
próprios defensores do projeto, 
que demonstram querer acabar 
com as compromissadas.

Se isso acontecer, o Banco 
Central não seria mais obrigado 
a “monetizar”, “comprar”, toda 
oferta de títulos públicos do Te-
souro. Ele poderá assim, se for 
independente (ou mesmo não for 
formalmente independente, como 
foi Meirelles no governo do PT) 
se abster de garantir a manuten-
ção da liquidez completa para 
os títulos públicos, independen-
temente do montante emitido, 
como acontece hoje.

Inclusive, no próprio projeto a 
gente percebe essa intenção de fun-
do, porque ele proíbe que a taxa de 
juros dos depósitos a prazo no Ban-
co Central sejam maiores do que a 
Selic, mas não proíbe que sejam 
menores. Isso mostra que já há uma 
previsão de não aceitação de títulos 
públicos como garantia para oferta 
de liquidez imediata, completa e 
sem custos.

Para que todos esses riscos que 
levanto aconteçam, basta que o 
Banco Central deixe de ter a Selic 
como meta e use apenas as taxas 
de juros dos depósitos voluntá-
rios como meta. Se ele fizer isso, 
poderá acabar criando um spread 
entre as taxas de juros dos títu-
los de curto prazo do governo e a 
nova taxa meta do Banco Central, 
a taxa de juros dos depósitos vo-
luntários, como permite o projeto 
de lei.

Assim, quando o governo fizer 
algo que o “mercado” e seu alia-
do, o Banco Central independente 

ou informalmente independente, 
não concordem, eles poderão dei-
xar de comprar ou aceitar como 
garantia títulos do Tesouro sem 
custos, aumentando o spread en-
tre os títulos do Tesouro e a nova 
taxa de referência do Banco Cen-
tral (a taxa de depósito a prazo), 
dando uma indicação para a so-
ciedade que a política do gover-
no está errada, que os juros vão 
explodir por irresponsabilidade 
fiscal ou qualquer outra manipu-
lação do tipo.

Assim, obrigará rapidamente o 
governo a obedecer fielmente as 
ordens do “mercado”, sob risco 
de desestabilização dos mercados 
de títulos públicos, que podem 
levar no limite até a uma explo-
são do spread, como aconteceu 
no sul da Europa a partir de 2010, 
quando o Banco Central Europeu 
restringiu a aceitação dos títulos 
públicos de alguns países como 
lastro para suas operações de li-
quidez, supostamente por causa 
do rebaixamento de alguns títulos 
pelas agências de rating.

Se isso acontecer, o presiden-
te do Banco Central será mais 
poderoso do que o presidente do 
Brasil. Eu acho que o atual gover-
no, caso não queira ficar comple-
tamente na mão do “mercado”, 
e também quem for candidato 
a presidente do Brasil em 2022, 
caso queira realmente governar, 
precisam se opor frontalmente a 
qualquer iniciativa que proponha 
trocar as operações compromis-
sadas por taxas de juros sobre de-
pósitos voluntários.

Tudo o que afirmamos é uma 
consequência altamente provável 
e quase certamente é a intenção 
por detrás dos verdadeiros idea-
lizadores, que sempre sonharam 
em colocar os governos 100% de-
pendentes do mercado financeiro. 
Também não é impossível que 
seja feita no futuro alguma ini-
ciativa que anule esses possíveis 
efeitos esperados, caso o proje-
to seja aprovado. Mas para que 
piorar um sistema que funciona 
bem para depender de alguma 
gambiarra ad hoc aprovada com 
grande esforço político e que ain-
da pode não ser aprovada?

Por fim, não vou comentar so-
bre as alegações de que esse pro-
jeto reduziria a dívida pública. 
Isso é terraplanismo contábil. Co-
loquem um contador desonesto 
na Presidência da República que 
logo todos os números ficarão 
bonitos para “inglês ver”. Só não 
posso dizer que vai melhorar na 
prática alguma coisa…

Se quiserem entender melhor 
essas questões sugiro meu li-
vro que trata desse assunto, na 
versão virtual: amazon.com.br/
Finan%C3%A7as-Funcionais-
-Teoria-Moeda-Moderna-ebook/
dp/B08BKTNFDJ ou na versão 
impressa pelos correios, mandan-
do um e-mail para gustavoag.san-
tos@gmail.com

q Gustavo Galvão
Doutor em Economia pela UFRJ.

O presidente do 
Banco Central será 
mais poderoso do 
que o presidente  
do Brasil

Seríamos uma 
espécie de Grécia 
pós-crise do 
euro, submissa e 
colonizada

Operações compromissadas X Depósitos remunerados: grande manipulação
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EDITAL DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS

BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente
Vargas 502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por
sua Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu Estatuto, CONVOCA
todos os trabalhadores do Banco Citibank, sócios ou não sócios, que
atuem na base territorial deste sindicato, para se reunirem em Assembléia
Extraordinária Específica que se realizará de forma remota/virtual duran-
te o período das 08:00 horas até às 22:00 horas do dia 30 de outubro
de 2020, na forma disposta no site www.bancariosrio.org.br (página
oficial do Sindicato na Internet), onde estarão disponíveis todas as infor-
mações necessárias para deliberação acerca da seguinte pauta: Discus-
são e deliberação sobre a proposta para celebração do Acordo Coletivo
de Trabalho sobre Programa de Participação nos Resultados exercício de
2020 que vigorará no período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2020,e, sobre o Acordo Coletivo de Trabalho sobre Sistema
Alternativo Eletronico de Controle de Jornada de Trabalho com vigência
compreendida no período de 11 de dezembro de 2019 a 10 de dezembro
de 2021, a serem celebrados com o Banco Citibank S/A.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2020.
ADRIANA DA SILVA NALESSO

Presidenta

EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM 
Juiz de Direito, Dr.(a) Luciana de Oliveira Leal Halbritter
- Juiz Titular do Cartório da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que 
funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Salas 201 203 205 A CEP: 20020-970 
- Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2246 e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.
br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Rescisão 
Ou Resolução / Inadimplemento, de nº 0241504-33.2019.8.19.0001, movida 
por FABIO FRAJBLAT GORODICHT em face de JONAS SPRITZER AMAR 
JAIMOVICK, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o 
réu JONAS SPRITZER AMAR JAIMOVICK, CPF sob o nº 055.139.497-
84, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 
quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo 
revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e 
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, vinte e dois de outubro de dois 
mil e vinte . Eu, ___________________ Fernanda Serra Alonso - Analista 
Judiciário - Matr. 01/28511, digitei. E eu,_________ Marta de Oliveira 
Gomes - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21903, o subscrevo.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 7 DE OUTUBRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 7 de outubro de 2020, às 13h00. Devido à importância e 
à urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi realizada de forma 
virtual, conforme previsto no Parágrafo Único do Artigo 17 do Estatuto Social da 
TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). PRESENÇAS: Reuniu-
-se o Conselho de Administração da Companhia com a participação dos Srs. Pie-
tro Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. 
Participou, ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. 
MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM 
DO DIA: (1) Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre o capital 
próprio (“JSCP”) da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material 
disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclareci-
mentos prestados e nas discussões sobre a matéria constante da Ordem do Dia, 
os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção 
dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da se-
guinte forma: (1) Aprovaram, com fundamento no Artigo 27 do Estatuto Social 
da Companhia, a distribuição de R$291.070.933,48 (duzentos e noventa e um 
milhões, setenta mil, novecentos e trinta e três Reais e quarenta e oito centavos) a 
título de Juros sobre Capital Próprio (“JSCP”), aos acionistas da Companhia. O pa-
gamento ocorrerá até o dia 30 de novembro de 2020, sem a aplicação de qualquer 
índice de atualização monetária e serão retidos 15% (quinze por cento) de Imposto 
de Renda na Fonte, por ocasião do crédito de JSCP, sujeito ainda à variação de-
corrente de eventuais mudanças no valor de JSCP por ação, a ser distribuído pela 
sociedade controlada pela Companhia, TIM S.A. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, apro-
vada e assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 7 de 
outubro de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 3957677, em 
27/10/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Mossack Fonseca segue 
tranquila na Lava Jato

A Alemanha emitiu mandados de prisão para os advo-
gados panamenhos Jürgen Mossack, 72, e Ramón Fonse-
ca, 68, sob a acusação de auxiliar na evasão fiscal e formar 
uma empresa criminosa global. A decisão contra os sócios 
da Mossack Fonseca ocorre mais de quatro anos após a 
publicação dos Panama Papers, trabalho de investigação 
capitaneado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas 
Investigativos (ICIJ).

Os dois advogados ficaram presos no Panamá por 2 me-
ses, no início de 2017, em inquérito relacionado à Lava 
Jato. O Mossack Fonseca aparece pela primeira vez na op-
eração brasileira em 2016. A Polícia Federal fez busca no 
escritório devido a suspeita de ocultação de patrimônio de 
clientes no Edifício Solaris, em Guarujá (SP) – o mesmo 
do triplex usado para condenar Lula. Um apartamento viz-
inho foi registrado pela empresa offshore Murray Hold-
ings, sediada em Las Vegas, nos Estados Unidos. Dois 
funcionários do Mossack Fonseca foram presos, mas sol-
tos logo depois por Sergio Moro, algo incomum para os 
padrões do então juiz.

A Polícia Federal indiciou 7 investigados (6 do es-
critório de advogados) na Operação Triplo X, um dos 
desdobramentos da Lava Jato. O inquérito adormece nos 
escaninhos de Curitiba. Agora, o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, quer acesso aos documentos 
apreendidos, assim como outras informações guardadas 
a sete chaves pela força-tarefa da Lava Jato. Uma busca 
na rede traz várias páginas que juntam Mossack Fonseca, 
Globo e família Marinho.

Emoção na reta final
Oito em cada dez norte-americanos já estão emociona-

lmente com Biden ou Trump. Restam 20% a serem dis-
putados, de acordo com estudo feito por NayaDaya, You-
Gov e Statista.

“Embora muita coisa tenha acontecido durante o 
mês passado, os sentimentos e o comportamento dos 
norte-americanos em relação aos resultados potenciais 
da eleição presidencial em curso quase não mudaram. 
Trump precisaria de algo emocionalmente notável para 
mudar o curso da eleição a seu favor. No entanto, de-
vemos ter em mente que, de acordo com nossos estu-
dos, existem milhões de eleitores que ainda não têm uma 
preferência emocional entre os dois candidatos; surpre-
sas ainda são possíveis”, alerta Timo Järvinen, CEO da 
finlandesa NayaDaya.

Isso é justo?
Salim Mattar, dono da Localiza e secretário de Priva-

tização de Guedes até agosto, vocifera que, no Dia do 
Servidor, o funcionário público será remunerado sem tra-
balhar. E pergunta: isso é justo? Mattar ficou 20 meses 
no cargo sem fazer nenhuma privatização. Ganhou sem 
trabalhar?

Rápidas
Os ministros Alexandre de Moraes (STF) e Ricardo 

Villas Bôas Cuevo (STJ) e a presidente do TST, Maria 
Cristina Peduzzi, são palestrantes do “Encontro Digital”, 
promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo 
(Aasp) nesta quinta, 17h. Informações: encontrodigital.
AASP.org.br/programacao *** A Megamatte apoia a 
campanha de prevenção ao câncer de mama e de próstata 
do Hospital São Carlos Saúde Oncológica, unindo Outu-
bro Rosa e Novembro Azul. Todas as terças de novem-
bro, em lives com especialistas, no Instagram @redeme-
ganatte *** O webinario do candidato à Prefeitura do 
Rio de Janeiro Eduardo Paes na Associação Comercial 
(ACRJ), dia 5, teve o horário alterado para 10h30 *** 
Liberado Júnior promove “Chá da tarde”, nesta quinta-
feira, no Solar das Palmeiras. O evento, que faz parte 
do lançamento das revistas do Grupo Liberado Junior, 
terá desfile da marca Two B e Buffet do Meneghine 
*** A Pós-graduação do Unisal promoverá live nesta 
quinta-feira, às 19h, para debater a Reforma Tributária. 
É necessário inscrever-se em sympla.com.br/reforma-
tributaria-para-onde-estamos-caminhando__1001986 
*** O papel da segurança de desenvolvimento no Pix é 
o tema de webinar que a Conviso Application Security 
realizará nesta quinta, às 10h. Inscrições: bit.ly/34v6v6l 
*** A ministra Carmem Lúcia, do STF, fará a palestra 
magna de abertura do Congresso Internacional da Escola 
Superior do IAB (Esiab), nesta quinta-feira, às 10h30. O 
evento reunirá palestrantes de Portugal, Espanha e Ca-
nadá, com tema “Novos rumos do Direito em tempo de 
(pós) pandemia” e será aberto às 9h30, com transmissão 
pelo canal TVIAB no YouTube. Assine o Monitor Mercantil

Funcionalismo perdeu em 30 anos 
100 mil na proporção populacional
Atendimento de 
cada funcionário 
passou de 230 
para 345 pessoas 

Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal 
e outras entidades sindicais 
contestam a Confederação 
Nacional das Indústrias 
(CNI) sobre custos com 
pessoal do serviço público 
e apontam que informações 
equivocadas foram utiliza-
das para fortalecer reforma 
administrativa prevista na 
PEC 32/2020. “Que man-
tém privilégios da elite do 
funcionalismo, aumenta po-
deres do presidente e bene-
ficia amigos do rei”, aponta 
Fenae

O funcionalismo brasilei-
ro perdeu 100 mil servidores 
no período em que a popu-
lação cresceu cerca de 30%. 
Nas últimas três décadas, a 
quantidade de funcionários 
públicos caiu de 710 mil para 
610 mil. Ao mesmo tempo, a 
sociedade aumentou de 164 
milhões para 211 milhões de 
pessoas. Proporcionalmente, 
isso significa que, 30 anos 
atrás, cada servidor atendia a 
230 brasileiros. Atualmente, 
cada trabalhador é respon-
sável por 345 pessoas: um 
aumento de 50% nesta pro-
porção.

Os dados são da Con-
federação Nacional dos 
Trabalhadores no Serviço 
Público Federal (Condsef) 
que, juntamente com a Fe-
deração Nacional das Asso-
ciações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (Fenae), 
o Departamento Intersindi-
cal de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) 
e o Fórum Nacional das 
Carreiras Típicas de Esta-
do (Fonacate), contestaram 
números divulgados pela 
Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) sobre os 
custos com o funcionalismo 
público.

De acordo com as entida-
des sindicais, a CNI - ao usar 
informações equivocadas 
para dizer que o Brasil é o 
sétimo país entre os 70 que 
mais gastam com servidores 
- tentou criar uma falsa nar-
rativa para fortalecer a pro-
posta de reforma administra-
tiva do governo Bolsonaro, 
em tramitação no Congresso 
Nacional por meio da Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição 32/2020.

“Uma PEC que tem o ob-
jetivo claro de acabar com os 
direitos e a estabilidade dos 
servidores, reduzir a atua-
ção do Estado para facilitar 
as privatizações, aumentar 
os poderes do presidente da 
República e beneficiar os 
‘amigos do rei’”, avalia o 
presidente da Fenae, Sérgio 
Takemoto.

Sobre o documento divul-
gado pela CNI, nesta terça-
feira (27), o secretário-geral 
da Condsef, Sérgio Ronaldo 
da Silva, afirma que a enti-
dade industrial mostrou to-
tal desconhecimento sobre 
o funcionalismo brasileiro. 
“O próprio governo federal 
já reconheceu que o país está 
abaixo no percentual total de 
empregados do setor públi-
co”, aponta.

Segundo nota publica-
da pela Condsef, enquanto 
a média de servidores dos 
países da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) 
é de 21,1%, no Brasil a mé-
dia é de 12,5% da população 
empregada pelo Estado. De 
acordo com Sérgio Silva, o 
governo federal gasta atu-
almente 34% do orçamento 
líquido da União com servi-
dores. Ele observa que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
permite que esse gasto seja 
de até 50%.

‘Erro grosseiro’

Já o estudo elaborado pelo 

Dieese para contestar a di-
vulgação feita pela CNI diz 
que a média salarial divulga-
da pela confederação está er-
rada e que, tirando exceções 
que se concentram principal-
mente em carreiras como a 
de magistrados e parlamen-
tares, 93% do funcionalismo 
brasileiro está no Executivo 
e têm média salarial de R$ 
4,2 mil.

Conforme o Dieese, a es-
tatística citada no estudo da 
CNI - da base de dados do 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) - se limita a servi-
dores públicos em atividade, 
não incluindo aposentados. 
O departamento acrescenta 
ainda que, além desse “erro 
grosseiro”, a CNI “descon-
sidera que os dados do FMI 
não são bem padronizados, 
distorcendo a comparação 
entre países”.

O Dieese também ressal-
tou que enquanto no Brasil 
as chamadas despesas intra-
orçamentárias (contribui-
ção do governo aos regimes 
próprios de previdência) e 
a imputação contábil do dé-
ficit previdenciário inflam 
os gastos com pessoal apre-
sentados ao FMI, na maior 
parte dos países da OCDE 
isso não acontece. “Sem as 
imputações, o gasto com 
servidores ativos no Brasil 
está no mesmo patamar que 
a média da OCDE”, informa 
o Departamento Intersindi-
cal de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos.

No entendimento do pre-
sidente do Fonacate, Rudinei 
Marques, a CNI deveria “se 
preocupar com a retomada 
do dinamismo industrial” 
no país. “Atacar o serviço 
público não vai melhorar a 
situação da indústria brasi-
leira”, avalia.

Refroma

Enviada ao Congresso no 
último dia 3 de setembro, a 
PEC 32/2020 poupa parla-
mentares, juízes, desembar-
gadores, ministros de tribu-

nais superiores, promotores 
e procuradores — categorias 
com maior remuneração e 
benefícios no serviço públi-
co. “Ou seja, os privilégios 
da elite do funcionalismo 
público não serão prejudica-
dos”, reforça o presidente da 
Fenae.

Ao contrário do que afir-
ma o governo, a reforma 
administrativa afetará tam-
bém os atuais servidores pú-
blicos e os empregados das 
estatais. Exemplo disso é a 
demissão por mau desem-
penho, que já é estabelecida 
pela Constituição, mas ainda 
sem regulamentação por lei 
complementar. Conforme 
explica Sérgio Takemoto, 
uma lei ordinária passará a 
reger os critérios e procedi-
mentos para demissão por 
desempenho insuficiente.

Estabilidade

Em relação aos emprega-
dos de estatais, os acordos 
coletivos e convenções com 
objetivo de dar estabilidade 
ou evitar demissões infunda-
das não terão efeito. “A PEC 
também fixa várias proibi-
ções sobre direitos e vanta-
gens, que serão aplicados 
a empregados e servidores, 
atuais e futuros; exceto se, 
para os atuais, esses direi-
tos já estiverem previstos 
em lei. É neste sentido que a 
proposta de reforma afeta di-
retamente os empregados da 
Caixa Econômica Federal”, 
acrescenta Takemoto.

Segundo o presidente da 
Fenae, a proposta de reforma 
administrativa do governo 
não objetiva mais eficiência, 
aperfeiçoamento do modelo 
de Estado ou melhoria da 
qualidade dos serviços pú-
blicos. “Ela está, na verdade, 
concentrada na perseguição 
dos servidores públicos, des-
truindo direitos e acabando 
com a proteção constitucio-
nal que evita apadrinhamen-
to político e perseguições 
ideológicas”, analisa Sérgio 
Takemoto.



n Monitor Mercantil 4 Negócios & Empresas Quinta-feira, 29 de outubro de 2020

RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
LEILÃO JUDICIAL SIMULTÂNEO (PRESENCIAL E ONLINE)

07ª VC da Comarca Regional da Barra da Tijuca/RJ
Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº, 3º andar,

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Proc. nº 0028233-06.2013.8.19.0209

AUTOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA DA BARRA RÉUS:
VERONICA DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA – CPF 406.124.907-
00; MARIA VITÓRIA OLIVEIRA CARDIA – CPF 164.091.027-12 E
VITOR HUGO OLIVEIRA CARDIA – CPF 164.091.047-66 1º Lei-
lão: 11/11/2020 - 12h00min – Lance Mínimo: R$ 894.000,00 (ava-
liação) 2º Leilão: 18/11/2020 - 12h00min - Lance Mínimo: R$
447.000,00 (50% da avaliação) BEM: APARTAMENTO Nº 1503,
DO BL. 02, DO EDIFÍCIO SITUADO NA AVENIDA SERNAMBETIBA,
Nº 3.500, COM DIREITO A 1 VAGAS, BARRA DA TIJUCA, RIO DE
JANEIRO/RJ - MATRÍCULA 73.676 – 09º CRI DA CAPITAL/RJ.
ONUS. Consultar o Edital Completo no site do leiloeiro (Art. 887,
§ 2º, CPC). Local do Leilão Presencial: Átrio do Fórum da Barra
da Tijuca, sito na Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº, térreo, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. Pregão Eletrônico pelo site
www.BRAMELEILOES.com.br Leandro Dias Brame – leiloeiro
oficial – JUCERJA 130 - Tel. 21-2533-2400

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO DA
DIRETORIA DO SINDIPROVENTER – TRIÊNIO 16/12/2020 ATÉ 16/

12/2023 COM ABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do
Município de Teresópolis, RJ - SINDIPROVENTER, CNPJ nº
14.856.063/0001-59, Certidão Sindical nº 46666.000421/2012-50
com sede na Av Lúcio Meira nº 330 Sala 105, Teresópolis – RJ,
Várzea, CEP 25953-001, COMUNICA a todos seus associados o
resultado do pleito eleitoral realizado no dia 27/10/2020: Foram
colhidos 112 votos válidos em todas as urnas com endereços
amplamente divulgados e  veiculados nos meios legais, onde
apurou-se o seguinte resultado: 112 votos SIM pela reeleição da
CHAPA 1 SITUAÇÃO, 0 votos NULOS e 0 votos EM BRANCO. A
CHAPA 1 SITUAÇÂO foi declarada como legalmente eleita pela
Comissão Sindical Eleitoral para o mandato que se inicia em 16/
12/2020 perdurando até 16/12/2023. Fica assim constituída a
nova Diretoria: Diretor Presidente Tiago Portella Scofano. Diretor
Vice-Presidente Marcelo Cremonez Soares. Diretor Secretário Luiz
Cláudio Pereira. Diretor Secretário Suplente Diego de Almeida
Soto. Diretor Tesoureiro Marcelo Tavares Bahia. Diretora
Tesoureira Suplente Bianca Emygdio de Castro Cogliatti. Diretor
Social Paulo Sérgio Almeida Milagres. Diretor Social Suplente
Ronaldo Martins Lacerda. Diretora Social Suplente Sayonara de
Menezes Pontes, brasileira. Diretor Social Suplente Vagner de
Aguiar Araújo. Diretor de Relações Públicas Antonio Ribeiro Neto.
Diretor de Relações Públicas Suplente Renan Villar da Silva.
Diretora de Patrimônio Gilceane Xavier de Oliveira. Diretor de
Patrimônio Suplente Leonardo Albuquerque de Andrade. Diretores
Titulares do Conselho Fiscal Jackson da Silva Pinto, Gustavo Alves
da Costa Gouvea e Ederson Gonçalves de Azevedo. Diretores
Suplentes do Conselho Fiscal Edson Felipe Rodrigues Pimentel,
Marcelo Cunha Barbosa e Alexandre Azevedo Tavares Ferreira. A
partir da publicação deste Edital, abre-se o prazo para impugnação
do resultado desta eleição com fulcro no Artigo 73º e seguintes
do Estatuto Social. Ressalva-se que em virtude da pandemia e
estando a sede fechada, os pedidos de impugnação deverão ser
enviados para o e-mail: lula.spvt@hotmail.com com
fundamentação e autoria legitimamente constituída. A Diretoria
Eleita será empossa no dia 16/12/2020 às 10:00h em sua sede,
sendo obrigatório o uso de máscaras de proteção e álcool gel
70º. Teresópolis, 29 de outubro de 2020. Luiz Cláudio Pereira –
CPF 794.530.407-97 - Diretor Presidente.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.270.689/0001-08 - NIRE: 33.3.0016653-0

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
10/10/2020: Data, Horário e Local: Aos 10/10/2020, às 17h, na sede social 
da Cia. localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, no RJ/RJ, 
Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano 
Massocato Escobar – Secretária. Convocação e Presença: Presentes os 
acionistas que representam a totalidade do capital social da Cia., em razão 
do que fica dispensada a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 
6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) os pedidos de renúncia do Sr. 
Tian Jianguo e da Sra. Ding Yanxia como membros do Conselho de Admi-
nistração; (ii) a nomeação do Sr. Lu Mingguo e da Sra. Liu Wenfeng como 
membros do Conselho de Administração; e (iii) a ratificação e consolidação 
dos membros do Conselho de Administração da Cia.. Deliberações Aprova-
das: Os acionistas aprovam por unanimidade de votos (i) aceitar a renúncia 
do Sr. Tian Jianguo e da Sra. Ding Yanxia como membros do Conselho de 
Administração, para os quais foram eleitos pela Assembleia Geral Extraordi-
nária realizada em 14/03/2019 (indicados pela acionista Tiptop Luxembourg 
S.A.R.L.), conforme respectivas cartas de renúncia apresentadas à Cia.; (ii) 
aprovar a eleição como membros do Conselho de Administração da Cia., 
por indicação da acionista Tiptop Luxembourg S.A.R.L, do Sr. Lu Mingguo, 
cidadão chinês, casado, portador do passaporte chinês nº PE 1864095 e da 
Sra. Liu Wenfeng, cidadã chinesa, solteira, portadora do passaporte chinês 
nº PE 0936059, ambos com endereço em A6 Huixin Dong Street, Chaoyang 
District, Cidade de Pequim, República Popular da China. Os Conselheiros ora 
eleitos são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos 
Termos de Posse e Desimpedimento, para os fins do art. 147, §§1º e 2º da 
Lei 6.404/76; e (iii) ratificar e consolidar o Conselho de Administração da Cia., 
que é composto pelo Sr. Manuel Tomás Garcia Blanco, como Presidente 
do Conselho, Sr. Hu Xinmiao, como Vice-Presidente do Conselho, Sr. Mi-
guel Ernesto Klingenberg Calvo, Sr. Lu Mingguo, Sr. José Ángel Murillas 
Angoiti, Sra. Liu Wenfeng, Sr. José Carlos de Vicente Bravo, Sr. Hou 
Jianguo, Sr. Francisco Javier Sanz Cedrón e Sr. Mariano Carlos Ferrari, 
todos com mandato a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária da Cia. a se 
realizar em 2022. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
suspensa a Assembléia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta 
ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano 
Massocato Escobar – Secretária. Repsol S.A., Repsol Exploración S.A., Tip 
Top Luxembourg S.A.R.L, Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, Miguel 
Ernesto Klingenberg Calvo, Lu Mingguo, José Carlos de Vicente Bravo, Liu 
Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Francisco Javier Sanz 
Cedrón e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel 
da ata lavrada no livro próprio. RJ, 10/10/2020. Carolina Assano Massocato 
Escobar - Secretária da Mesa. Jucerja nº 3958385 em 27/10/2020.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 

HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS TP-037/2020
OBJETO: Obras de revitalização da Praça do Tucano, em Senador Vasconcelos – 
Campo Grande, na área da IHC/SUBI/CGO/3ªGO – XVIII R.A. - AP5.2. A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO, 
torna público que realizará no dia 17 de Novembro de 2020 às 14:00 horas, na Rua 
Afonso Cavalcanti, 455, Prédio Principal, 9° andar, sala 904 -A, Cidade Nova - Rio 
de Janeiro, a licitação acima especificada, conforme autorização do Sr. Secretário 
de Infraestrutura, Habitação e Conservação, constante do Processo Administrati-
vo n.º 06/201.289/2019. vide D.O.Rio de 29/10/2020.

TOMADA DE PREÇOS TP-038/2020
OBJETO: Obras de complementação da reforma com UTI Neonatal do Hospital 
Municipal Paulino Werneck. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO, torna público que realizará no dia 17 de 
Novembro de 2020 às 14:00 horas, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Prédio 
Principal, 9° andar, sala 904 -A, Cidade Nova - Rio de Janeiro, a licitação acima 
especificada, conforme autorização do Sr. Secretário de Infraestrutura, Habitação 
e Conservação, constante do Processo Administrativo n.º 06/501.128/2020
vide D.O.Rio de 29/10/2020.

TOMADA DE PREÇOS TP-039/2020
OBJETO: Obras de revitalização da Praça Tim Maia, no Recreio dos Bandeirantes, 
na área da IH/SUBI/CGO/2ªGO – XXIV R.A. - AP 4.2. A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO, torna público 
que realizará no dia 17 de Novembro de 2020 às 15:00 horas, na Rua Afonso 
Cavalcanti, 455, Prédio Principal, 9° andar, sala 904 -A, Cidade Nova - Rio de 
Janeiro, a licitação acima especificada, conforme autorização do Sr. Secretário de 
Infraestrutura, Habitação e Conservação, constante do Processo Administrativo 
n.º 06/201.275/2019. vide D.O.Rio de 29/10/2020.

Como estão funcionando  
os leilões online

Leilão online ou leilão eletrônico é a modalidade virtu-
al de venda e compra aberta ao público interessado, com 
estipulação de um preço mínimo para cada item ou lote de 
itens oferecidos em negociação. Por regra, quem oferece 
o melhor lance é quem arremata o bem pretendido.

É possível encontrar uma imensa variedade de pro-
dutos leiloados no Brasil. As plataformas públicas e de 
particulares oferecem desde a possibilidade de arrematar 
automóveis, objetos de decoração, aparelhos eletrônicos 
e até imóveis.

Após constatar que a plataforma responsável pelo lei-
lão é confiável, para participar do leilão virtual e oferecer 
lances pelo bem ou lote de bens pretendido, será neces-
sário fazer um cadastro prévio no site do leiloeiro para 
participar do auditório virtual na hora de dar os lances.

É importante observar as instruções da plataforma re-
lacionadas e o tempo em que o leilão permanecerá no 
ar. Além disso, o usuário deve ficar atento aos lances de 
outros participantes para decidir quanto deve apostar no 
seu próprio lance. Nos leilões da Receita, por exemplo, é 
preciso enviar sugestões de valor por lote até a véspera do 
pregão. Somente passam para a fase seguinte as sugestões 
com até 10% de diferença para a maior proposta. 

Após o arremate do bem ou lote, o leiloeiro comunica 
o vencedor do leilão, fornecendo os dados do bem ven-
dido, valores, dados bancários, prazo e instruções para o 
pagamento. 

Leilões judiciais de  
imóveis e bens móveis

A Machado Leilões é uns dos escritórios de leiloaria 
mais tradicionais do Rio de Janeiro, iniciando suas ativi-
dades na década de 70. A fim de atender a clientes ven-
dedores e compradores, a empresa está em três pontos na 
cidade do Rio de Janeiro. O escritório central fica situado 
na Avenida Erasmo Braga, 227, Grupo 704, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ, para atendimento ao público e realização 
de leilões. Espaço de leilões localizado na Rua Bambina, 
71, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, para atender a grandes 
leilões empresariais e leilões de objetos de arte. Escritó-
rio remoto, situado na Avenida das Américas, 3.333, sala 
1507, Barra da Tijuca/RJ, a fim de atender a demanda da 
Zona Oeste e Jacarepaguá.

Site: machadoleiloes.com.br 

Ex-funcionários da Varig  
arrematam Boeing 727

O clássico trijato Boeing 727 que já foi da Varig e es-
tava abandonado no Rio Grande do Sul foi arrematado 
por R$ 85 mil, num certame ganho por ex-funcionários 
da empresa.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento
dos interessados, que no dia 27 de novembro de 2020, às 10:00
horas, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ12.20 na forma on-
line e Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a
qualquer título e não reclamado por seu proprietário, classifica-
dos como conservados, sucata inservível identificados ou su-
catas inservíveis não identificados, dentro do prazo de 60 (ses-
senta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme art. 328
do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários já foram
notificados, tendo como leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA,
devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103. Os veícu-
los a serem levados a leilão poderão ser verificados no site
www.rebocarleiloes.com.br . A cópia do edital poderá ser con-
sultada através do site www.detro.rj.gov.br e
www.rebocarleiloes.com.br

NIQUELMINAS S.A. (“Cia.”)
CNPJ/MF 16.518.953/0001-86 / NIRE 33300274821

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA (“AGE”)

Ficam convocados os acionistas da Cia., por meio de sua Diretoria, na forma 
do art.123, Lei nº 6.404/76 (“LSA”), para se reunirem em AGE, a ser realizada 
às 15h00 do dia 10 de novembro de 2020, na forma do art.124, §2º da LSA, 
na Avenida Almirante Barroso, nº 52, 27º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 20031-918, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleição 
do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia. para o biênio 2020-
2022; e (ii) assuntos gerais de interesse da Cia. Diretoria: Maria Cristina 
Miranda McEwan, James Douglas McEwan, Michelle da Cunha Matta.

TRIGÉSIMA  SÉTIMA  VARA CIVEL DA CAPITAL
TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL EDITAL
DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 30 (trinta) dias, na forma abaixo.
O Dr. Sandro Lucio Barbosa Pitassi, Juiz Titular da 37ª Vara Cível
da Comarca da Capital, FAZ SABER aos que o presente EDITAL
virem ou dele conhecimento tiverem, que, por seu intermédio,
INTIMA os HERDEIROS E SUCESSORES DE MIRTES PORTES
que se encontram em local incerto e não sabido nos autos do
procedimento comum (Proc. 0430248-17.2016.8.19.0001), ora em
fase de cumprimento de Sentença, tendo como exequente o
CONDOMINIO DO EDIFICIO BIGRYDLAVES , para pagar, no prazo
de 15 dias, a quantia de R$ 27.115,91 (vinte e sete mil, cento e
quinze reais e noventa e um centavos (planilha datada de
18.03.2020), sob pena de multa e de honorários advocatícios,
ambos no percentual de 10%, nos termos do art. 523 e seus
parágrafos do CPC. Ciente de que este Juízo funciona na Avenida
Erasmo Braga, nº 115, sala 317/A. E para que chegue ao conhe-
cimento de todos e fins de direito é expedido o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade do Rio de Janeiro, Comarca da Capital, aos
25.09.2020. Eu, Maria Alice Gomes Massoni da Costa, mat. 01/
13815, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as) Sandro
Lucio Barbosa Pitassi - Juiz de Direito.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ: 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA): 33.3.0003135-9

COMUNICADO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDO

Comunicamos que o Conselho de Administração aprovou a data de 
15/12/2020 para o pagamento do dividendo obrigatório sobre o lucro líquido 
ajustado do exercício de 2019, no valor de R$ 12.277.955,48, (doze milhões, 
duzentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e 
quarenta e oito centavos) que corresponde a R$ 0,31975 por ação ON e 
R$ 0,35172 por ação PN, aprovado na AGO de 30/04/2020.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020.
Álvaro Veras do Carmo

Diretor de Relações com Investidores

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 17 de novembro de 2020, às 10:00
horas, realizará o leilão REBDETRO08.20 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

Bares e restaurantes foram os que 
sofreram mais com a pandemia

O comércio varejista de 
bebidas (10,5%) apresentou 
o melhor desempenho de 
vendas nos últimos 12 me-
ses entre todos setores de 
pequenas empresas; restau-
rantes e similares foram o 
que mais sofreram durante 
o mesmo período (-5,7%). 
Os resultados fazem parte de 
levantamento da plataforma 
de concessão de crédito para 
pequenas empresas Gyra+.

Segundo o estudo, inúme-
ros estabelecimentos decla-

raram falência nos últimos 
meses - devido ao isolamen-
to social provocado pela 
pandemia do novo corona-
vírus. Aproximadamente 8 
mil empresas, de todos os 
estados e do Distrito Fede-
ral, fizeram parte do estudo.

Outros setores como co-
mércio varejista de brin-
quedos e artigos recreativos 
(8,6%), lanchonetes, casas de 
chás, sucos e similares (5,7%), 
reparação e manutenção de TI 
e comércio varejista de peças 

para aparelhos eletrônicos 
(4,6%) tiveram desempenho 
positivo nos últimos meses. Já 
outros setores como comér-
cio varejista de cosméticos, 
perfumaria e higiene pessoal 
(- 3,6%), comércio varejista 
de minimercados, mercearias 
e armazéns (-2,0%) e comér-
cio varejista de eletrodomés-
ticos e áudio/vídeo (-1,4%) 
foram os que mais sofreram 
impactos no período. O pri-
meiro estudo apresentado 
aponta os 10 setores em alta 

e os 10 em baixa.
Já outro estudo, da As-

sociação Catarinense das 
Indústrias de Água Mineral 
(Acinam), entidade que re-
presenta 80% das indústrias 
de água mineral de Santa 
Catarina, o segmento de 
água mineral cresceu 15% 
nos últimos dois anos. Mes-
mo com a pandemia, que 
afetou sensivelmente o setor, 
a projeção para os próximos 
três anos é de que este mer-
cado cresça em média 25%.

Supermercados do Rio oferecem novas  
formas de processamentos de carnes

O Supermercado Zona Sul 
do Recreio dos Bandeiran-
tes, que integra a Associação 
de Supermercados do Estado 
do Rio de Janeiro (Asserj), é 
o primeiro supermercado no 
município a implementar o 
Registro SIM-Rio - Serviço 
de Inspeção Municipal do 
Rio de Janeiro. A cerimônia 
de certificação será nesta 
sexta-feira.

Com o registro do SIM, 
os supermercadistas poderão 
manipular e comercializar 
artigos de fabricação própria 
(como carne moída, hambúr-
guer, linguiças, entre outros) 
em um ambiente controlado 
e adequado às normas sa-
nitárias. Ou seja, permite o 
descongelamento técnico e 
a venda de carne moída em 
bandejas, espetinhos e bifes 
a rolê e à milanesa, entre ou-
tros produtos, por exemplo.

De acordo com o pre-
sidente da Asserj, Fábio 
Queiróz, todos ganham com 

a adesão do selo, principal-
mente o cliente, que terá 
mais opções de compra. “O 
decreto muda a operaciona-
lização dos supermercados. 
Agora é possível ter centrais 
de distribuição, onde podem 
ser feitos fatiamentos e des-
congelamento técnico de 
produtos para fracionamen-
to. Mas, o grande ganho para 
o setor é a comercialização 
da carne pré-moída para 
quem tem o SIM. Isso traz 
praticidade para o consumi-
dor que terá, à disposição, 
vários cortes de carnes com 
certificação com total segu-
rança dos alimentos”.

O programa inédito, lan-
çado pela Prefeitura do Rio, 
por meio da Subsecretaria de 
Vigilância Sanitária e Con-
trole de Zoonoses, garante 
maior controle e fiscaliza-
ção de produtos de origem 
animal (POA), aumentando 
a segurança para o consu-
midor. O mercado que não 

tiver o registro, só poderá 
comercializar os produtos de 
origem animal na forma de 
autosserviço, ou seja, prática 
de serviços, em estabeleci-
mentos comerciais, que não 
são prestados por emprega-
dos, mas sim efetuados - em 
partes ou completo - pelos 
próprios clientes ou consu-
midores.

Desde o início de outubro 
a Asserj está ministrando, 
em parceria com Visa RJ, 
treinamentos aos associados 
para que eles possam tirar 
suas dúvidas para solicitar o 
SIM.

O SIM é um dos avanços 
na área de inspeção trazidos 
pelo primeiro Código Sani-
tário do Município do Rio 
(aprovado por unanimidade 
na Câmara dos Vereadores 
em dezembro do ano passa-
do), que institui a inspeção 
agropecuária com a criação 
do Registro de Estabeleci-
mento de Produção Agrope-

cuária (Repa).
A assinatura do Decreto 

que regulamenta o Serviço 
de Inspeção Municipal de 
Produtos de Origem Animal 
do Rio de Janeiro (SIM-
-RIO/POA) foi realizada no 
dia 5 de agosto de 2019. O 
evento, que reuniu cerca de 
200 pessoas, foi realizado no 
Palácio da Cidade, sede da 
prefeitura do Rio, e reuniu 
representantes e produtores 
de vários setores.

Além de benefícios à saú-
de pública, o programa au-
xiliará a agroindústria fami-
liar e pequenos produtores 
de queijos, hambúrgueres 
e linguiças artesanais, en-
tre outros empreendedores. 
Muitas vezes impedidos de 
se regularizar por falta de 
autorização sanitária, eles 
poderão em breve se forma-
lizar no próprio município, 
o que vai alavancar o cres-
cimento de muitos negócios 
na cidade.
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S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ 33.115.817/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2019 2018 2019 2018

Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa  37.089  37.699  105.110  83.003 
Contas a Receber  168.763  152.588  100.347  100.385 
Estoques  159.575  137.462  172.232  148.769 
Ativo Fiscal Corrente  37.869  40.898  42.821  47.162 
Dividendos a Receber   –   550   –   – 
Outros Créditos  3.642  2.565  12.413  10.770 
Total do Ativo Circulante  406.938  371.762  432.923  390.089 
Ativo Não Circulante     
Contas a Receber - Partes Relacionadas   294   369   48   46 
Créditos com Partes Relacionadas  87.011  80.730  87.019  80.738 
Empréstimos com Partes Relacionadas   –  13.331   –  13.331 
Depósitos Judiciais  6.500  28.413  7.590  29.304 
Outros Créditos  60.427  60.427  60.427  60.427 
Investimentos  44.296  29.491   99   99 
Imobilizado  55.261  52.830  69.639  68.711 
Intangível   361   337   372   348 
Total do Ativo Não Circulante  254.150  265.928  225.194  253.004 
Total do Ativo 661.088 637.690 658.117 643.093

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2019 2018 2019 2018

Passivo Circulante
Fornecedores 25.482 23.419 27.254 26.220
Fornecedores - Partes Relacionadas 15.714 5.880 5.649 3.261
Empréstimos e Financiamentos 321 1.609 321 1.609
Empréstimos com Partes Relacionadas  20 6 232 174
Passivo Fiscal Corrente  11.756 13.281 14.948 16.173
Obrigações Trabalhistas e Sociais  12.367 12.730 14.249 14.841
Outros  121 104 155 151
Total do Passivo Circulante  65.781  57.029  62.808  62.429 
Passivo Não Circulante
Empréstimos com Partes Relacionadas  225.719  216.989  225.719  216.989 
Provisão para Contingências  81.830  97.872  81.830  97.872 
Passivo Fiscal Não Corrente  11.633  14.909  11.633  14.909 
Outros  3.619  3.616  3.621  3.619 
Total do Passivo Não Circulante  322.801  333.386  322.803  333.389 
Patrimônio Líquido       
Capital Social  255.725  255.725  240.637  240.637 
Ações em Tesouraria  (7.030)  (7.030)  (6.615)  (6.615)
Reserva Legal  4.428  3.166  4.166  2.979 
Reserva de Lucros  19.383  –  18.237  – 
Prejuízos Acumulados  –  (4.586)  –  (4.318)
Patrimônio Líquido antes da participação de não controladores  272.506  247.275  256.425  232.683 
Participação de Não Controladores  –  –  16.081  14.592 
Total do Patrimônio Líquido  272.506  247.275  272.506  247.275 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  661.088  637.690  658.117  643.093 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2019 2018 2019 2018

Receita Operacional Líquida  560.637  602.448  594.835  620.192 
Custos dos Produtos Vendidos  (363.835)  (383.888)  (350.122)  (370.808)
Lucro Bruto  196.802  218.560  244.713  249.384 
(Despesas)/Receitas Operacionais
Despesas com Vendas  (47.438)  (49.905)  (53.637)  (56.186)
Despesas com Pessoal  (78.102)  (77.858)  (93.290)  (93.926)
Despesas Gerais e Administrativas  (59.750)  (64.904)  (71.983)  (74.943)
Resultado de Equivalência Patrimonial  14.805  5.626  –  – 
Outras (Despesas)/Receitas Operacionais  9.415  29.002  8.912  27.864 

 (161.070)  (158.039)  (209.998)  (197.191)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro  35.732  60.521  34.715  52.193 
Receitas e (despesas) financeiras, líquidas
Receita Financeira  58.227  96.084  67.868  110.396 
Despesa Financeira  (63.966)  (88.911)  (67.127)  (92.481)
Resultado Financeiro Líquido  (5.739)  7.173  741  17.915 
Resultado Antes dos Impostos  29.993  67.694  35.456  70.108 
Imposto de Renda e Contribuição Social  (4.762)  (4.375)  (10.223)  (6.789)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  25.231  63.319  25.233  63.319 
Participação de Não Controladores  –  –  (2)  – 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício Consolidado  25.231  63.319  25.231  63.319 
Atribuível à:
Acionistas Controladores  –  –  23.742  59.638 
Acionistas Não Controladores  –  –  1.489  3.681 
Quantidade de ações 1.789.227.5641.789.227.5641.789.227.5641.789.227.564
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$  0,01  0,04  0,01  0,04 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2019 2018 2019 2018

Lucro Líquido do Exercício 25.231  63.319 25.231  63.319 
Outros resultados abrangentes –  – –  – 
Resultado Abrangente Total 25.231  63.319 25.231  63.319 
Atribuível à:
Acionistas Controladores –  – 23.742  59.638 
Acionistas Não Controladores –  – 1.489  3.681 

CONTROLADORA CONSOLIDADO
2019 2018 2019 2018

RECEITAS
Receita bruta líquida de devoluções  686.719  719.794  725.122  740.402 
Outras Receitas Operacionais  9.668  34.706  10.627  35.314 
Constituiçãó (Reversão) e Provisão Estimada para Créditos de
 Liquidação Duvidosa (PECLD)  (826)  (2.590)  (1.602)  (3.251)
Resultados (Receitas/Despesas) não Operacionais  3.201  118  3.201  118 

 698.762  752.028  737.348  772.583 
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Matéria Prima Consumida  (123.872)  (129.587)  (148.932)  (150.450)
Insumos em Geral  (170.488)  (185.637)  (124.417)  (147.438)
Utilidades (energia elétrica, água, gás, outros)  (24.370)  (20.614)  (25.876)  (21.959)
Serviços de Terceiros  (14.267)  (15.232)  (15.526)  (16.178)
Despesas Operacionasi Incorridas com Terceiros  (91.150)  (95.901)  (107.356)  (110.541)

 (424.147)  (446.971)  (422.107)  (446.566)
VALOR ADICIONADO BRUTO  274.615  305.057  315.241  326.017 
Depreciação/Amortização  (9.390)  (8.789)  (11.011)  (10.600)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PELA ENTIDADE  265.225  296.268  304.230  315.417 
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Receita Financeira 58.227 96.084 67.868 110.396
Resultado de Equivalência Patrimonial-(R.E.P.) 14.805 5.626  –  – 

 73.032  101.710  67.868  110.396 
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  338.257  397.978  372.098  425.813 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e Encargos - Exceto INSS
Remuneração 119.722 118.154 141.296 139.303
Benefícios 30.135 31.101 35.095 36.428
F.G.T.S 8.800 8.943 10.401 10.583
Impostos, Taxas e Contribuições
Governo Federal-IRPJ-CSLL-INSS-CPRB-PIS-COFINS-IPI-IOF-
IRRF-Outros 49.969 56.263 54.045 53.395
Governo Estadual-ICMS-IPVA-Taxa de Incêndio-Outros 59.738 65.294 68.306 73.248
Governo Municipal-ISS-IPTU-Outros 1.057 2.209 1.106 2.247
Governo Estadual (RJ/PB)-Incentivo Fiscal-(ICMS)  (20.571)  (36.417)  (30.741)  (45.408)
Remuneração de Capitais de Terceiros
Despesas Financeiras 63.966 88.911 67.127 92.481
Aluguéis 210 201 229 217
Remuneração de Capitais Próprios
Lucros retidos/Prejuízo do Exercício 25.231 63.319 25.232 63.319
Participação dos não controladores nos lucros retidos do exercício – – 2 –
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO  338.257  397.978  372.098  425.813 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

Reserva Reserva Total do Participação Total do
Capital Ações em Reserva de de Prejuízos Patrimônio de não Patrimônio
Social Tesouraria Legal Capital Lucro Acumulados Líquido Controladores Consolidado

Saldo em 31/12/2017 255.725  (7.030)  1.689  30.803  –  (97.231)  183.956  (10.912)  173.044 
Lucro Líquido do Exercício  –  –  –  –  –  63.319  63.319  (3.680)  59.639 
Reserva Legal  –  –  3.166  –  –  (3.166)  –  –  – 
Prejuízos Acumuldos  –  –  (1.689)  (30.803)  –  32.492  –  –  – 
Saldo em 31/12/2018 255.725  (7.030)  3.166  –  –  (4.586)  247.275  (14.592)  232.683 
Lucro Líquido do Exercício  –  –  –  –  –  25.231  25.231  (1.489)  23.742 
Reserva Legal  –  –  1.262  –  –  (1.262)  –  –  – 
Retenção de Lucros  –  –  –  –  19.383  (19.383)  –  –  – 
Prejuízos Acumulados  –  –  –  –  –  –  –  –  – 
Saldo em 31/12/2019 255.725  (7.030)  4.428  –  19.383  –  272.506  (16.081)  256.425 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

CONTROLADORA CONSOLIDADO
Atividade Operacional 2019 2018 2019 2018
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social  29.993  67.694  35.455  70.108 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com os Recursos
 provenientes de atividades operacionais:
Depreciação/Amortização  9.390  8.789  11.011  10.600 
Resultado da Equivalência Patrimonial  (14.805)  (5.626)  –    –   
Reversão de Provisões-Honorários Advocatícios  (7.334)  (9.251)  (7.334)  (9.251)
Constituição (Reversão) de Provisão para Devedores Duvidosos, líquida  826  2.590  1.602  3.251 
Constituição de Provisão para Contingências, líquida  13.362  8.870  13.362  8.870 
Baixa (Perda) de Contas a Receber  8.067  7.233  11.140  10.558 
Baixa (Perda) de Estoques  269  43  269  44 
Aumento ou Baixa no Ativo Investimento, líquido  –    –    –    4.694 
Baixa do Ativo Imobilizado, líquido  3.822  3.331  3.823  4.078 
Variações Monetária e Cambial Líquida  8.714  32.072  8.714  32.072 
Juros s/Empréstimos  (4)  (226)  (4)  (670)
Lucro Líquido Ajustado  52.300  115.519  78.038  134.354 
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo  (23.315)  (96.713)  (11.754)  (104.960)
Contas a Receber  (25.067)  (20.541)  (12.705)  (24.513)
Estoques  (22.113)  4.814  (23.463)  1.627 
Ativo Fiscal Corrente  3.029  (18.007)  4.342  (18.577)
Depósitos Judiciais  21.913  (3.801)  21.714  (4.073)
Outros Créditos  (1.077)  (59.178)  (1.642)  (59.424)
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo  (21.816)  (28.884)  (35.208)  (19.283)
Fornecedores  2.063  (8.617)  1.034  (8.447)
Fornecedores Partes Relacionadas  9.834  (11.251)  2.387  977 
Salários e Encargos Sociais  (362)  (3.616)  (592)  (4.201)
Passivo Fiscal Corrente  (24.955)  11.474  (24.644)  10.912 
IR/CSLL  (4.762)  (9.157)  (10.234)  (10.908)
Obrigações Tributárias  (3.276)  (7.634)  (3.276)  (7.634)
Outros  (358)  (83)  117  18 
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade Operacional  7.169  (10.078)  31.076  10.111 
Atividades de Investimento
Dividendos Recebidos  550  24.676  –    –   
Aquisição de Ativo Imobilizado  (15.552)  (14.422)  (15.670)  (19.449)
Aquisição de Ativo Intangível  (2)  (231)  (2)  (231)
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos  (15.004)  10.023  (15.672)  (19.680)
Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos  321  1.609  321  1.609 
Partes Relacionada - Captação (Concessão) de Empréstimos Líquido  6.904  26.295  6.382  13.939 
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Financiamentos  7.225  27.904  6.703  15.548 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (610)  27.849  22.107  5.979 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício  37.699  9.850  83.003  77.024 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício  37.089  37.699  105.110  83.003 
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (610)  27.849  22.107  5.979 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - Contexto Operacional. A Companhia, com sede na Penha Circular - Rio de Janeiro, tem como atividade 
preponderante a produção e comercialização de roupas íntimas, revendas de materiais de terceiros, bem como 
participação em outras sociedades. 2 - Apresentação das principais práticas contábeis. A Companhia optou por 
elaborar as demonstrações contábeis de 2019 de acordo com a legislação societária modificada pela Lei nº 11.638/07 
e Lei nº 11.941/09 (Medida Provisória nº 449/08). As modificações introduzidas pela referida legislação caracterizam-se 
com mudança de práticas contábeis. a) Estimativas Contábeis - Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas 
incluem provisão para devedores duvidosos, provisão para contingências , mensuração de instrumentos financeiros em 
outras sociedades. b) Apuração de Resultado - As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência 
de exercícios. De acordo com a legislação societária alterada pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09 (Medida Provisória 
nº 449/08), o grupo de não operacional foi extinto . Dessa forma , as transações estão sendo registradas em outras 
receitas (despesas) operacionais. 2.1- Caixa e Equivalentes de Caixa - Consistem em numerários mantidos em caixa, 
recursos em contas bancárias e aplicações financeiras de livre movimentação. 2.2- Contas a Receber e Provisão para 
Créditos de Liquidação Duvidosa - Os títulos a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal dos títulos. 
Os créditos para liquidações duvidosas é constituído em montante suficiente para cobertura de risco dos valores a 
receber. 2.3- Estoques - São demonstrados ao custo médio de compra ou de fabricação, que não exceda ao valor 
de mercado ou de valor de realização. 2.4- Contas Correntes - São demonstrados pelo valor de custo ou realização, 
incluindo quando aplicável, os rendimentos financeiros e as variações monetárias ou cambiais. 2.5- Investimentos 
- Os investimentos relevantes em empresas controladas são avaliados pelo método de Equivalência Patrimonial e 
os demais investimentos estão demonstrados ao custo. 2.6- Imobilizado - É demonstrado ao custo de aquisição ou 
construção, menos depreciação acumulada, calculada pelo método linear, considerando a vida útil do bem. 2.7- Passivo 
Circulante e Não Circulante - São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data de encerramento das demonstrações 
contábeis. 2.8- Provisão para Contingências Fiscais - A provisão para contingências é estabelecida por valores 
atualizados, referentes as questões trabalhistas e tributárias, em discussão nas instâncias administrativas ou judiciais, 
com base nas estimativas de perdas , estabelecidas pelos consultores jurídicos externos da Companhia.

Guilherme Colonna Rosman - Diretor Presidente, CPF 854.903.857-15
Eva Goldman - Diretora Vice Presidente, CPF 468.281.097-91.

Claudemir Morais Rodrigues - Contador, CRC-RJ-075017/O-8, CPF 009.457.527-41
 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opínião.

PKF AFFIANCE BRAZIL AUDITORES INDEPENDENTES - CRC Nº 2SP025652/O-0
LUIZ CARLOS DE CARVALHO - CONTADOR - CRC Nº 1SP197193/O-6 T-RJ

Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2019. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para 
quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 26/06/2020. A Diretoria.

Cedae: conta deve ter 
registrada a sequência 
numérica do hidrômetro

As empresas prestadoras 
de serviço de abastecimen-
to de água serão obrigadas a 
informar, nas faturas de co-
brança, a sequência numé-
rica do hidrômetro antes de 
aferição do consumo men-
sal. A determinação é da 
Lei 9.066/20, sancionada 
pelo governador em exer-
cício, Cláudio Castro, e pu-
blicada no Diário Oficial, 
desta quarta-feira. O texto, 
de autoria do ex-deputado 
Thiago Pampolha (PDT), 
passa a valer a partir desta 
quarta-feira, data da sua pu-
blicação.

A aferição do consumo de 
água é feita através do hidrô-

metro, que tem uma sequên-
cia numérica que registra o 
consumo acumulado em me-
tros cúbicos. Para se chegar 
à quantidade de água consu-
mida em determinado mês, o 
prestador do serviço realiza, 
a cada mês, a leitura da or-
dem sequencial registrada 
no hidrômetro, de modo que 
a diferença entre o número 
sequencial do mês atual em 
relação ao mês anterior cor-
responde à quantidade de 
metros cúbicos de água con-
sumida. Em caso de descum-
primento, as empresas pode-
rão sofrer sanções previstas 
pelo Código de Defesa do 
Consumidor.

Vendas da indústria de máquinas crescem 13,3% em setembro
As vendas da indústria 

brasileira de máquinas e 
equipamentos totalizaram 
em setembro R$ 13,9 bi-
lhões, montante 13,3% supe-
rior ao registrado no mesmo 
mês de 2019. A alta foi im-
pulsionada principalmen-
te pelo comércio interno, e 
não pelas exportações. No 
acumulado do ano, as ven-
das somam R$ 97,2 bilhões, 
1,3% a menos do que o ob-
tido no mesmo período do 
ano passado. Os dados foram 
divulgados nesta quarta-feira 
pela Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq).

“As retrações do mercado 
interno observadas no pico da 
pandemia foram revertidas. 
Uma possível compensação 
das vendas, interrompidas no 
auge da pandemia, uma me-
lhora em segmentos como 

máquinas agrícolas e alguma 
substituição de importados 
por nacionais, ajudam a ex-
plicar tal comportamento do 
mercado doméstico”, desta-
cou a Abimaq, em nota. 

O setor vendeu ao exte-
rior, no mês de julho, R$ 648 
milhões em equipamentos, 
montante 23,7% inferior ao 
registrado no mesmo mês de 
2019. Foi o sétimo mês con-
secutivo de queda na receita 
das exportações. No acumu-
lado do ano, as exportações 
somam R$ 5,3 bilhões, 27,7% 
a menos que o obtido no mes-
mo período do ano passado. 

“O comércio mundial, ain-
da restrito em decorrência da 
pandemia, somado ao con-
sequente foco no mercado 
interno, justifica parte desse 
recuo das exportações de má-
quinas e equipamentos este 
ano”, ressaltou a entidade. 
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MARPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 73.813.016/0001-97

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2019 E 31.12.2018
(Em Milhares de Reais)

2019 2018
Ativo Circulante  4.288  5.788 
Caixa e Equivalentes de Caixa  4.158  5.710 
Contas a Receber  64  12 
Ativo Fiscal Corrente  59  59 
Outros Créditos  7  7 
Ativo Não Circulante  82.773  73.685 
Depósitos Judiciais  31  31 
Investimentos  82.433  73.345 
Imobilizado  309  309 
Total do Ativo  87.061  79.473 

2019 2018
Passivo Circulante  10  11 
Passivo Fiscal Corrente  10  11 
Passivo Não Circulante  –    –   
Patrimônio Líquido  87.051  79.462 
Capital Social  726  726 
Reserva Legal  145  145 
Reserva de Lucros  86.180  78.591 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  87.061  79.473 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social findo em 31/12/2019. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro. 26/06/2020. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2019 E 2018 (Em Milhares de Reais)

Atividade Operacional 2019 2018
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 7.724 18.528
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes
 de atividades operacionais:
Resultado da Equivalência Patrimonial (7.258)(18.195)
Lucro Ajustado 466 333
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo (52) 75
Contas a Receber (52) 75
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo (136) (90)
Passivo Fiscal Corrente (3) 3
IR/CSLL (133) (85)
Outros – (8)
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional 278 318
Atividades de Investimento
Aquisição de Ativo Permanente Investimentos (1.830) –
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de Investimentos (1.830) –
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa (1.552) 318
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 5.710 5.392
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 4.158 5.710
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa (1.552) 318

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
ENCERRADOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018 (Em Milhares de Reais)

(Despesas)/Receitas Operacionais 2019 2018

Despesas com Pessoal  –    –   

Despesas Gerais e Administrativas  (284)  (173)

Resultado de Equivalência Patrimonial  7.258  18.195 

Outras (Despesas) / Receitas Operacionais  397  130 

 7.371  18.152 

Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro  7.371  18.152 

Receitas e (despesas) financeiras, líquida

Receita Financeira  353  376 

Resultado Financeiro  353  376 

Resultado Antes dos Impostos  7.724  18.528 

Imposto de Renda e Contribuição Social  (135)  (89)

Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício  7.589  18.439 

Quantidade de Ações 100 100 

Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$ 75.893  184.375 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018 (Em Milhares de Reais)

2019 2018
Resultado do Exercício  7.589  18.439 
Outros Resultados Abrangentes – –
Resultado Abrangente Total  7.589  18.439 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018 (Em Milhares de Reais)

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reservas 
de Lucros

Lucros 
(preju-
ízos) 

Acumu- 
lados

Total do 
Patri-
mônio 

Líquido
Saldos em 31/12/2017 726 145 60.152 – 61.023
Lucro Líquido do Exercício – – – 18.439 18.439

Reserva de Lucros – – 18.439 (18.439) –

Saldos em 31/12/2018 726 145 78.591 – 79.462
Lucro Líquido do Exercício – – – 7.589 7.589

Reserva de Lucros – – 7.589 (7.589) –

Saldos em 31/12/2019 726 145 86.180 – 87.051

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas 
contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes: a) Investimentos: 
Os investimentos relevantes em empresas controladas são avaliados 
pelo método da Equivalência Patrimonial. Os demais investimentos estão 
demonstrados ao custo.

Nelson Cuptchik - Diretor-Presidente - CPF 545.967.427-15; Laura Juanita Wacheleski - Diretora - CPF 604.712.120-91; 
Claudemir Morais Rodrigues - Contador - CRC RJ 075017/O-8 CPF 009.457.527-41.

TI assume função cada vez  
mais estratégica nas seguradoras

Em um mundo cada vez 
mais digitalizado, as segura-
doras devem seguir as mes-
mas tendências para garantir 
agilidade e eficiência nos 
seus processos. A afirmação 
é do diretor de TI da Del-
phos, Nei Ogawa, para quem 
a TI é fundamental para 
possibilitar a contratação 
ou a renovação do seguro, 
a abertura de sinistros, o en-
caminhamento de vistorias, 
o preenchimento de Decla-
rações Pessoais de Saúde, e 
a tudo mais que precise ser 
“executado de forma prática, 
rápida e integrada, visando 
reduzir tempo e custos”.

Ogawa acrescenta que 
as seguradoras já utilizam 
recursos de Big Data e In-
teligência Artificial na pros-
pecção de novos clientes, 
explorando as informações 
públicas disponíveis em mí-
dias sociais e sites na inter-
net, que ajudam a traçar o 
perfil de clientes em poten-
cial. Essa ação é extrema-
mente relevante porque, a 
partir dessas informações, é 
possível criar e ofertar pro-
dutos direcionados para um 
nicho de mercado, um públi-
co ou uma necessidade espe-
cífica.

A TI também viabiliza a 
elaboração de Dashboards 
em tempo real, para avaliar 
a performance das vendas e 
definir estratégia de marke-
ting para atingir um público 
ou uma região que necessita 
dar maior visibilidade para 
a seguradora. “Este recurso 
possibilita, também, o acom-
panhamento da situação 
financeira da seguradora, 
incluindo informações de fa-
turamento, pagamento de si-
nistros, despesas e qualquer 
outro dado contábil-finan-
ceiro da empresa, mantendo 
o foco das ações estratégi-
cas”, observa o executivo.

Ele destaca ainda que a 
disponibilização dos recur-
sos somente é possível com 
forte atuação da TI na imple-
mentação das tecnologias e, 
principalmente, com muita 
proximidade com as área de 
negócios das seguradoras.

Inovação

Atenta a esse contexto, 
a Delphos investe forte em 
TI. O objetivo é oferecer às 

seguradoras e clientes a me-
lhor experiência para os usu-
ários. Um dos destaques é o 
sistema SinDelphos (Portal 
de Sinistros), que disponibi-
liza para a seguradora e esti-
pulantes todo o ciclo de vida 
de um processo de sinistro - 
do pedido de abertura à inde-
nização – mostrando etapas, 
apresentando relatórios e 
gráficos, controlando todos 
os sinistros abertos e encer-
rados.

Já o ÁpiDelphos (Portal 
DPS e LDS), utilizado no 
preenchimento eletrônico de 
Declaração Pessoal de Saú-
de, aboliu o tradicional do-
cumento em papel, possibi-
litando a automação de uma 
série de processos (apro-
vação automática, encami-
nhamento para o médico, 
tratamento pelo subscritor 
do risco, etc.). Este sistema 
também viabiliza a inserção 
do Laudo de Avaliação de 
um imóvel, que será utiliza-
do para a análise do risco do 
bem a ser segurado. A solu-
ção é parametrizável para se 
adequar às políticas de re-
gulação de sinistros de cada 
seguradora.

Outro sistema oferecido 
é o SvrDelphos (Sistema de 
Vistoria Remota), que possi-
bilita que o próprio segura-
do efetue a vistoria do bem 
imóvel, utilizando o aplica-
tivo no seu aparelho celular, 
enviando fotos do local e 
dos documentos necessários 
e interagindo com o enge-
nheiro durante o processo de 
vistoria. Este recurso reduz a 
necessidade do envio do pe-
rito ao local, economizando 
tempo e custos com desloca-
mentos.

Há também o VinDelphos 
(BI para Visão de Negó-
cios), poderosa ferramen-
ta de acompanhamento e 
controle para a seguradora, 
possuindo uma interface in-
terativa e intuitiva, podendo 
ser utilizado por qualquer 
usuário, mesmo aquele que 
tem pouca ou nenhuma fa-
miliaridade com tecnologia. 
Essa solução apresenta grá-
ficos e relatórios conforme a 
necessidade do usuário, sem 
depender da área de TI das 
seguradoras.

Ogawa cita ainda o Saj-
Delphos (Gestão de Ações 
Judiciais), sistema que via-

Para Ogawa, as seguradoras devem seguir as mesmas tendências 
para garantir agilidade e eficiência nos seus processos 

biliza o acompanhamento 
de todo o ciclo de vida de 
um processo judicializado, 
incluindo rotinas adminis-
trativas, técnico-jurídicas e 
informações gerenciais, uti-
lizando relatórios estrutura-
dos e auditorias de processos 
para identificar indícios de 
fraude.

O diretor da Delphos ex-
plica ainda que, anterior-
mente ao surgimento dos 
ERP - Enterprise Resource 
Planning - os sistemas eram 
desenvolvidos de forma in-
dependente para cada parte 
do negócio. Assim, existia 
um sistema para tratar do 
faturamento dos prêmios, 
outro para os sinistros, um 
terceiro para questões cor-
porativas (Contabilidade, 
RH, Jurídico, Controlado-
ria, etc...). As integrações 
eram feitas de forma ma-
nual ou através de troca 
de arquivos, cujos proces-
sos, além de apresentarem 
um alto risco de falhas na 
transcrição das informa-
ções, ainda eram apresen-
tadas com defasagem, com-
prometendo os SLAs. “As 
informações sobre o anda-
mento dos processos de si-
nistros poderiam levar dias 
ou semanas para chegar aos 
clientes, e os pagamentos 
dos sinistros poderiam se 
refletir na contabilidade 

somente após semanas. O 
resultado era a insatisfa-
ção geral, podendo levar a 
colapsos financeiros”, diz 
Ogawa.

Os ERP’s surgiram, en-
tão, para quebrar o para-
digma dos sistemas inde-
pendentes, possibilitando 
a gestão integrada dos pro-
cessos de uma empresa. 
As transações podem ser 
sensibilizadas em todos os 
processos simultaneamen-
te. No momento do aceite 
de uma proposta pelo clien-
te, o sistema já está habili-
tado para efetuar a cobran-
ça do prêmio, que efetua o 
lançamento contábil e esta-
rá apto a abrir um sinistro 
em tempo real.

A Delphos disponibiliza 
para o mercado segurador o 
ERP SegDelphos, capaz de 
atender à todas as necessi-
dades das seguradoras, de 
forma totalmente integrada. 
O sistema contempla os mó-
dulos de Atendimento (Call 
Center), Comissões, Contá-
bil, Cosseguro e Resseguro, 
Emissão, Financeiro e Sinis-
tros, além de recursos que 
facilitam a configuração das 
linhas de negócios da segu-
radora, e o acompanhamento 
e seguimento das normas le-
gais da Susep e das melhores 
práticas de segurança e con-
fiabilidade.

Kuantta Digital: transmissão 
remota sobre as perspectivas 
de negócios no Rio

A Kuantta Consultoria pro-
move nova transmissão re-
mota no dia15 de outubro, às 
19 horas, com o tema “Eco-
nomia, corretores de seguros 
e perspectivas no Rio de Ja-
neiro”. Para compartilhar co-
nhecimento com o fundador 
da Kuantta, Arley Boullosa, 
o convidado da semana é o 
Vice-Presidente do Mercado 
Municipal do Rio de Janei-
ro, conhecido como Cadeg, 
Armed Rio. O empresário 
exerce um papel de liderança 
no segmento de bares e res-
taurantes e vai contar toda sua 
experiência sobre como um 
dos setores mais afetados está 

atuando para manter o ciclo 
dos negócios.

Formado em Direito, Ar-
med Rio é diretor licenciado 
do SindRio. Foi presidente 
da Associação Comercial de 
Benfica e Coordenador do 
Programa Pólos do Rio. É en-
gajado com diversos projetos 
sociais e contribui com diver-
sas iniciativas que geram em-
pregos diretos e indiretos na 
cidade do Rio de Janeiro. Par-
ticipe de mais um encontro 
para obter informações sobre 
o cenário atual, os impactos 
da economia gerados pela 
pandemia e o que podemos 
fazer para superar a crise.

PFJ agiliza o sistema de 
indicação para os consultores

Visando acelerar a produ-
tividade dos seus parceiros de 
negócios a PFJ Assessoria e 
Corretora de Seguros iniciou 
uma dinâmica de distribui-
ção de indicações em tempo 
real para quem comercializa 
na sua plataforma. Com a im-
plantação da nova dinâmica, o 
percentual de fechamento dos 
contratos aumentou em 90%. 
Os vendedores que recebem 
esses indicativos entram em 
contato com os clientes de 
forma imediata com a finali-
dade de fechar negócio.

De acordo com um dos 
sócios da PFJ, Fabio Faria, 
a meta da corretora além de 

motivar as equipes, é preciso 
dar todo suporte necessário 
para que a venda aconteça de 
maneira imediata. “Somos a 
única corretora do mercado 
que é agressiva não só nas 
premiações e nos percentu-
ais dos comissionamentos, 
mas também na política de 
indicações. Não tem como 
aumentar a receita financeira 
dos nossos consultores, sem 
investir nos recursos essen-
ciais. Para que as equipes de 
vendas alcancem as metas 
e sejam contempladas nas 
nossas campanhas, é preciso 
elaborar estratégias precisas 
e diferenciadas”, explicou. 

Qualicorp; ganha Top of Mind de 
RH em Consultoria de Benefícios

Na última sexta-feira 
(23), a Qualicorp conquis-
tou pela sétima vez – e a 
sexta consecutiva – o prê-
mio Top of Mind de RH, na 
categoria Melhor Consulto-
ria de Benefícios. O evento, 
que aconteceu neste ano de 
forma online devido à pan-
demia do coronavírus, teve 
a participação de empresas 
e profissionais de RH que 
responderam à pesquisa que 
elegeu as empresas e profis-
sionais mais lembrados do 
mercado.

Para Rafael Maganete, dire-
tor de Negócios Empresariais 
da Qualicorp, estar próximo 
do cliente nunca foi tão impor-
tante quanto agora. “Em um 
cenário de constantes mudan-
ças, como foi o de 2020, conti-
nuamos buscando as melhores 
soluções para a gestão de be-

nefícios dos nossos clientes e 
permanecemos sempre presen-
tes, para enfrentar juntos todos 
os novos desafios. Acredito 
que isso faz toda a diferença e 
nos impulsiona em direção ao 
reconhecimento dos RHs. Es-
tamos muito felizes por mais 
uma vez sermos Top of Mind, 
essa premiação é sempre moti-
vo de muito orgulho para nós.”

Desde o início da pande-
mia, a área de Negócios Em-
presariais da Qualicorp adap-
tou todos os processos que, 
até então, eram presenciais 
para que fossem realizados 
de forma virtual, sem impac-
tar o cliente e para estreitar 
ainda mais o relacionamen-
to. Além disso, elaborou su-
gestões de protocolos, bem 
como materiais com orienta-
ções voltadas ao home office 
e ao retorno ao trabalho.
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Aumento da demanda por aço  
puxou resultado positivo da Gerdau
Lucro líquido atingiu 
a R$ 795 milhões no 
3º tri, alta de 95% 
sobre igual período 
de 2019

A Gerdau encerrou o ter-
ceiro trimestre de 2020 com 
Ebitda consolidado (lucro 
antes de juros, impostos, de-
preciações e amortizações) de 
R$ 2,1 bilhões, com margem 
Ebitda de 17,5%. O Ebitda 
consolidado cresceu 46% no 
terceiro trimestre de 2020 em 
comparação ao mesmo perío-
do do ano anterior.

O grupo informou que 
o resultado reflete a reto-
mada vigorosa dos merca-
dos no Brasil e na América 
Latina, especialmente de 
construção civil, e a ma-
nutenção da demanda por 
aço em bons patamares na 
América do Norte. Os da-
dos foram divulgados nesta 
quarta-feira pela siderúrgi-
ca brasileira.

O lucro líquido da Gerdau 
alcançou R$ 795 milhões 
entre julho e setembro de 
2020. Por sua vez, a receita 
líquida da companhia somou 
R$ 12,2 bilhões no terceiro 
trimestre, 23% a mais sobre 
o mesmo período do ano an-
terior, com as vendas físicas 
de aço totalizando 3,2 mi-
lhões de toneladas, uma alta 
de 4%.

“No terceiro trimestre de 
2020, a Gerdau beneficiou-
se da agilidade na retomada 
de suas operações industriais 
e da proximidade com seus 
clientes para atender a de-
manda crescente por aço nos 
diversos mercados em que 
está presente”, disse Gusta-
vo Werneck, diretor-presi-
dente (CEO) da siderúrgica.

No Brasil, as vendas de 
aços longos e planos no mer-
cado interno subiram 7% 
entre janeiro e setembro em 
uma comparação anual e fi-
caram acima dos patamares 
registrados antes do início da 
pandemia, reflexo principal-
mente do forte desempenho 
da construção civil, enquan-
to mantivemos em níveis po-
sitivos os volumes entregues 
na América do Norte. Além 

disso, nos últimos meses, 
aceleramos nossa estratégia 
de transformação digital, nos 
aproximando ainda mais dos 
nossos clientes, o que pode-
mos ver refletido no aumen-
to de cotações para compra 
de aço no nosso site de 14 
mil, em janeiro, para 50 mil, 
em setembro.

“No terceiro trimestre 
deste ano, houve uma queda 
significativa na relação en-
tre a dívida líquida e Ebitda, 
que saiu de 2,8x no segundo 
trimestre para 2,1x. Também 
registramos uma forte gera-
ção no fluxo de caixa livre, 
que atingiu R$ 2,3 bilhões, 
com nosso ciclo financei-
ro reduzindo de 95 para 63 
dias”, diz o CFO, Harley 
Scardoelli. 

Metrô do Rio poderá captar R$ 1,2 bilhão no mercado
A Concessão Metroviária 

do Rio de Janeiro S.A foi 
autorizada pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR) a captar recursos 
no mercado financeiro por 
meio de debêntures. A por-
taria que aprovou o enqua-
dramento de projeto apre-
sentado pela empresa como 
prioritário foi publicada 
nesta, quarta-feira no Diário 
Oficial da União. Poderão 
ser investidos pela iniciativa 
privada até R$ 1,2 bilhão, 

que vão beneficiar ao menos 
900 mil passageiros trans-
portados diariamente.

As ações preveem obras 
para adequação de espaços de 
circulação, além de obras de 
arte especiais (como viadu-
tos, elevados etc.), vias per-
manentes, incluindo trilhos 
e material de segurança dos 
trens, material rodante, siste-
mas operacionais, tecnologia 
da informação e bilhetagem 
eletrônica, entre outros.

O metrô do Rio de Janei-

ro, operado pela concessio-
nária MetrôRio, tem 41 esta-
ções distribuídas por seus 54 
quilômetros de via, atenden-
do direta e indiretamente, 
por meio da integração com 
outros modos de transporte, 
diversos bairros da cidade, 
incluindo o Centro, com a 
maior concentração de pos-
tos de trabalho, além de im-
portantes cidades da Região 
Metropolitana.

A medida é decorrente 
da publicação da Portaria nº 

532/2017, que atualizou os 
requisitos e procedimentos 
para aprovação e acompa-
nhamento dos projetos prio-
ritários de mobilidade urba-
na. A norma trata da emissão 
de instrumentos do mercado 
financeiro – como debêntu-
res, certificados de recebí-
veis imobiliários e fundos 
de investimentos em direi-
tos creditórios – para finan-
ciar iniciativas consideradas 
prioritárias pelo Governo 
Federal.

Xangai inaugura Bolsa de Tecnologia 
A Bolsa de Tecnologia de 

Xangai foi inaugurada oficial-
mente nesta quarta-feira para 
promover a inovação no mer-
cado de tecnologia. A bolsa 
foi estabelecida em conjunto 
pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia e pelo governo 
municipal de Xangai, infor-
mou a agência Xinhua.

Diferentemente de ou-
tras bolsas de direitos de 
propriedade, a Bolsa de 
Tecnologia de Xangai or-
ganizará transações de vá-
rios produtos científicos e 
tecnológicos e serviços téc-
nicos para ajudar a acelerar 
a transferência de ciência e 
tecnologia no Delta do Rio 

Yangtzé e em todo o país, 
disse Yan Mingfeng, presi-
dente da bolsa.

Até agora, a bolsa acumu-
lou um total de 20 universi-
dades e institutos de pesqui-
sa, 30 instituições de serviços 
de transação e 60 empresas, 
incluindo empresas estatais 
e listadas. Atualmente, mais 

de 5 mil conquistas cientí-
ficas e tecnológicas devem 
entrar na bolsa, e as empre-
sas pretendem gastar mais 
de 400 milhões de iuanes 
na compra destas (US$ 59,5 
milhões). Os produtos totais 
disponíveis para transação 
são avaliados em cerca de 1 
bilhão de iuanes.
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em sua totalidade: 54,00m de frente para a Rua Piraquara, 52,60m do oposto pela Rua do Cacau, por onde também o lote faz testada, à direita mede 78,00m mais 35,00m alargando o terreno, mais 315,00m
aprofundando o terreno, confrontando com o terreno de Manuel Ferreira Neves ou Sucessores, à esquerda mede 345,00m parte da qual limita com o final da Rua Maior Belfort mais 35,50m limitando com
os fundos da área destinada a escola mais 42,00m aprofundando o terreno, limitando com a lateral esquerda da área destinada a escola, na freguesia de Irajá. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Trata-se de um
apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pisos cerâmicos e esquadrias de alumínio, pintura plástica. Realizadas benfeitorias com o fim de conservar e melhorar as suas
condições de fruição. DO EDIFÍCIO: Ocupação residencial, com 08 pavimentos e 08 apartamentos por andar; construídos em alvenaria de tijolos e pintura plástica, hall social com piso em porcelanato e
vidros, com acesso aos apartamentos por dois elevadores da marca Otis. Possui portaria com assistência de um porteiro; estacionamento, área de lazer, duas piscinas, quadra de esporte, pista de skate
e salão de festas. DA AVALIAÇÃO: O imóvel objeto de leilão foi avaliado em 10 de agosto de 2018 pelo valor de R$ 184.000,00 (Cento e oitenta e quatro mil reais), referente a 55.860,8336622 UFIR, que
atualizadas nesta data, perfaz o valor de R$ 198.585,26 (Cento e noventa e oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que a Ré se manifestou nos autos as fls. 33/34, através da Defensoria Pública; Que a Ré foi citada da ação às fls. 59 e verso; Sentença as fls. 77/79; Início da execução as fls. 85;
Intimação Pessoal da Ré do início da execução às fls. 126; Deferimento da Penhora às Fls. 157; Auto de Penhora lavrado às Fls. 188; A Ré tomou ciência da Penhora às fls. 188, e da avaliação às fls. 186/
verso. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados do seguinte: Que não constam débitos de IPTU, conforme Certidão Enfitêutica emitida em 03/10/2020; Que constam débitos de FUNESBOM
no valor de R$ 376,13 (Trezentos e setenta e seis reais e treze centavos); Ciente os interessados que constam débitos de condomínio, cujo valor atualizado até 05/10/2020 perfaz a quantia de R$ 150.600,88
(Cento e cinquenta mil seiscentos reais e oitenta e oito centavos). Cientes os interessados que todos os débitos serão devidamente atualizados até a data do leilão. DAS ANOTAÇÕES NA MATRÍCULA DO
RGI: Conforme certidão de ônus referente ao imóvel objeto de leilão, de matrícula 53189-A do 8º Serviço Registral de Imóveis, no R-9, consta PENHORA registrada por determinação do Juízo da 4ª Vara Cível
da Comarca Regional de Bangu/RJ, extraída dos autos do Procedimento Comum – Perdas e Danos/Inadimplemento das obrigações – Processo nº 0012979-13.2010.8.19.0204, tendo como Exequente:
Antônio Carlos Batista de Andrade e como Executada: Luciene Caetano Gama, para garantia do valor de R$ 51.601,98 (cinquenta e um mil seiscentos e um reais e noventa e oito centavos), contudo o referido
processo encontra-se ARQUIVADO EM DEFINITIVO - MAÇO Nº 1967, em 01/11/2019. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos no presente edital,
sendo certo que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro
e ofertar seus lances online através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente
pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de participação
previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos a seguir
transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato
social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem como procuração com poderes para atuar no leilão
destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e
regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas
transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos antes do fechamento do
lote. 7. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam intimadas as partes através deste
Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente
enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos, estado de
conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para
construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de depósito judicial no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após a confirmação da arrematação. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas realizadas para a realização do
Leilão, através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2. A conta corrente
para a realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s)
depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado,
configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda,
pelas despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal.
Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois
meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado,
se houver, a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 8.1 – Em relação a preferência na arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. DO PAGAMENTO DA
ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. Sendo efetuado
o pagamento por cheque, o depósito será efetuado no primeiro dia útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago
diretamente a ele pelo arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação ou adjudicação após o início
do Primeiro Leilão, o qual não está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do produto
da arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor das
despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da
Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização. 4.  Caso haja proposta para arrematação pela forma parcelada (Art. 895 do CPC/
2015), as mesmas deverão ser encaminhadas por escrito, exclusivamente para o e-mail: sergiorepresas@gmail.com, ou entregue em mãos, diretamente ao leiloeiro, sempre antes do início de cada leilão,
e havendo propostas parceladas de igual valor, as mesmas serão submetidas ao Juízo deste processo, obedecendo desta forma o que dispõe o Art. 895 do NCPC. 4.1. Não havendo lances para pagamento
a vista, a proposta com o maior valor de lance, contendo o maior valor de entrada e menor quantidade de parcelas será declarada como lance vencedor e será submetida ao Juízo deste processo; 4.2. Deverá
o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada, mediante guia judicial; 4.3. O início para o pagamento das parcelas para quitação do saldo remanescente, será
de trinta dias após o pagamento do valor da entrada, sendo em parcelas mensais e sucessivas, corrigidas mensalmente pelo índice da poupança, depositando-as em conta-judicial à disposição do Juízo
deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a proposta de pagamento
do lance à vista SEMPRE prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, na forma do art. 895, inciso II, § 7º, do CPC. 6. Cientes os interessados que os débitos fiscais atrelados ao imóvel
serão sub-rogados no produto da hasta, conforme artigo 130, parágrafo único, do CTN. 7. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em
seu favor; A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira
responsabilidade do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta
pública por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado nos autos e será publicado no site do Leiloeiro. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2020. Eu __ T.J.J.
datilografei e, Eu__ , titular subscrevo. (ass) ANTONIO AURELIO ABI-RAMIA DUARTE – Juiz(a) de Direito.

QUADRAGÉSIMA QUINTA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO EM EXECUÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Carlos Sérgio dos Santos Saraiva -
Juiz em Exercício do Cartório da 45ª Vara Cível da Comarca da
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar pos-
sa, que por este Juízo, que funciona na Av. Erasmo Braga, 115
Lâmina 1, Salas 326/330, Corredor B, CEP: 20020-903 - Centro
- Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3681, e-mail: cap45vc@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Classe/Assunto Ação de Execução de Títu-
lo Extrajudicial, de nº 0380103-30.2011.8.19.0001, movida por
THEREZA CRISTINA MACHADO DE MATTOS em face de ALUIZIO
ALVES DOS SANTOS e ESPÓLIO DE ALUIZIO FERREIRA DOS
SANTOS, representado por sua Inventariante MIRRA DOS SAN-
TOS WACHHOLZ, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente
edital CITA em Execução o réu ESPÓLIO DE ALUIZIO FERREIRA
DOS SANTOS, representado por sua Inventariante MIRRA DOS
SANTOS WACHHOLZ, que se encontra em lugar incerto e des-
conhecido, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a impor-
tância de R$ 16.924,39, ficando ciente de que: a) caso não efetue
o pagamento naquele prazo, ocorrerá a penhora e avaliação de
bens (Art. 829, NCPC e parágrafo1º do mesmo artigo); b) poderá
oferecer embargos no prazo de quinze dias após a publicação
do Edital de citação (Art.915, caput, c/c art.231, IV, do NCPC); c)
no caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba
honorária será reduzida pela metade (Art. 827, § primeiro). E,
adverte de que será nomeado curador especial em caso de re-
velia. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos cator-
ze de setembro de dois mil e vinte. Eu, _______ Eline
Mascarenhas da Cunha Lima Mion - Analista Judiciário - Matr. 01/
23817, digitei. E eu, ______ Fabio Michel Chamas - Responsá-
vel pelo Expediente - Matr. 01/23066, o subscrevo.

QUINQUAGÉSIMA VARA CIVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias
O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Renata Gomes Casanova de Oliveira
e Castro - Juiz em Exercício, do Cartório da 50ª Vara Cível da
Comarca da Capital, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos
que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo,
que funciona a Av Erasmo Braga, 115 sl 315C 317C 319CCEP:
20020-904 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3173 e-mail:
cap50vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título
Extrajudicial - CPC - Enriquecimento sem Causa, nº 0026308-
07.2019.8.19.0001, requerida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ITAMONTES, em face de ESPÓLIO DE PAULO LEITÃO
(inventariante Marcos Paulo de Almeida Leitão), pelo presente
edital, CITA o executado ESPÓLIO DE PAULO LEITÃO, na pessoa
de seu inventariante MARLOS PAULO DE ALMEIDA LEITÃO, CPF
nº 102.100.117-18, que se encontra em lugar incerto e desconhe-
cido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o pagamento da quan-
tia de R$ 14.605,92 (quatorze mil, seiscentos e cinco reais e no-
venta e dois centavos) ou nomear bens à penhora, sob pena de
lhes serem penhorados tantos bens quantos bastarem para ga-
rantia do débito. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro,
vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte. Eu,
____________ Luciane Tinoco da Costa - Chefe de Serventia -
Matr. 01/28858, digitei e o subscrevo.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social findo em 31/12/2019. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. RJ, 26/06/2020. A Diretoria.

DM LINGERIE S.A.
CNPJ/MF nº 32.291.486/0001-50

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2019 E 2018 (Em Milhares de Reais)
Atividade Operacional 2019 2018
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 11.610 (935)
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de
  atividades operacionais:
  Provisão para Créditos Liquidação Duvidosa 3.847 3.986
  Baixa (Perda) Contas a Receber – –
  Resultado da Equivalência Patrimonial (390) (255)
Lucro Ajustado 15.067 2.796
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo (2.372) (6.820)
  Contas a Receber (2.911) (4.844)
  Estoques (23) (49)
  Ativo Fiscal Corrente 1.186 (609)
  Depósitos Judiciais – (5)
  Outras Créditos (624) (1.313)
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo 12.745 978
  Fornecedores 21 66
  Fornecedores Partes Relacionadas 15.310 1.325
  Salários e Encargos Sociais (75) 3
  Passivo Fiscal Corrente 244 234
  IR/CSLL (2.754) –
  Outros (1) (650)
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional 25.440 (3.046)
Atividades de Investimento
  Dividendos Recebidos 170 5.884
Fluxo de Caixa Gerado (Consumido) pela Atividade de
  Investimentos 170 5.884
Atividades de Financiamento
  Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de
    Empréstimos líquido 41 (12.850)
  Dividendos pagos – (5.372)
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de
  Financiamento 41 (18.222)
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 25.651 (15.384)
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 39.149 54.533
  Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 64.800 39.149
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 25.651 (15.384)

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2019 E 2018
(Em Milhares de Reais)

2019 2018
Ativo Circulante 89.863 65.687
Caixa e Equivalentes de Caixa 64.800 39.149
Contas a Receber 11.785 12.721
Estoques 320 297
Ativo Fiscal Corrente 4.794 5.979
Outros Créditos 8.164 7.541
Ativo Não Circulante 2.923 2.703
Contas a Receber - Partes Relacionadas 44 44
Créditos com Partes Relacionadas 8 8
Depósitos Judiciais 16 16
Investimentos 2.855 2.635
Total do Ativo 92.786 68.390

2019 2018
Passivo Circulante 84.602 68.968
Fornecedores 200 179
Fornecedores - Partes Relacionadas 80.726 65.416
Empréstimos com Partes Relacionadas 232 174
Passivo Fiscal Corrente 2.350 2.029
Salários/Encargos Sociais 1.083 1.158
Dividendos – –
Outros 11 12
Passivo Não Circulante 231 248
Fornecedores Partes Relacionadas 231 248
Patrimônio Líquido 7.953 (826)
Capital Social 91 91
Reserva Legal 18 18
Prejuízos Acumulados – (935)
Dividendos Propostos 7.844 –
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 92.786 68.390

Lucros/ Total do
Capital Reserva Prejuízos Dividendos Patrimônio
Social Legal AcumuladosPropostos Líquido

Saldos em 31/12/2017 91 18 – 4.584 4.693
Dividendos Aprovados
  em Assembleia – – – (4.584) (4.584)
Lucro Líquido do
  Exercício – – (935) – (935)
Reserva Legal – – – – –
Dividendos Propostos – – – – –
Saldos em 31/12/2018 91 18 (935) – (826)
Dividendos Aprovados
  em Assembleia – – – – –
Lucro Líquido do
  Exercício – 8.779 – 8.779
Reserva Legal – – – – –
Dividendos Propostos – – (7.844) 7.844 –
Saldos em 31/12/2019 91 18 – 7.844 7.953

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMôNIO LÍqUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2019 E 2018

(Em Milhares de Reais)

Laura Juanita Wacheleski -  Diretora-Presidente - CPF 604.712.120-91
Nelson Cuptchik - Diretor - CPF 545.967.427-15

Claudemir Morais Rodrigues
Contador - CRC RJ - 075017/O-8 - CPF 009.457.527-41

2019 2018
Receita Operacional Líquida 109.661 115.443
Custo dos Produtos Vendidos (79.605) (100.763)
Lucro Bruto 30.056 14.680
(Despesas) / Receitas Operacionais (25.828) (27.042)
Despesas com Vendas (5.221) (5.406)
Despesas com Pessoal (11.272) (12.124)
Despesas Gerais e Administrativas (9.596) (9.202)
Resultado de Equivalência Patrimonial 390 255
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais (129) (565)
Resultado Operacional Antes do Resultado
  Financeiro 4.228 (12.362)
Receitas e (despesas) financeiras, líquida
Receita Financeira 8.759 13.104
Despesa Financeira (1.377) (1.677)
Resultado Financeiro 7.382 11.427
Resultado Antes dos Impostos 11.610 (935)
Imposto de Renda e Contribuição Social (2.831) –
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 8.779 (935)
quantidade de Ações 30.000.000 30.000.000
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$ 0,29 (0,03)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31.12.2019 E 2018 (Em Milhares de Reais)

2019 2018
Resultado do Exercício 8.779  (935)
Outros Resultados Abrangentes – –
Resultado Abrangente Total 8.779  (935)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2019 E 2018 (Em Milhares de Reais)NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 

1 - Resumo das principais práticas contábeis. As principais práticas 
contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes: a) Investimentos: 
Os investimentos relevantes em empresas controladas são avaliados pelo 
método da Equivalência Patrimonial.

CHANTAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ/MF nº 33.219.809/0001-68

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social findo em  31/12/2019. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos. Rio de Janeiro, 26/06/2020. A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

2019 2018
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 13 9
Ativo Fiscal Corrente 4 4
Outros Créditos 1 1
Total do Ativo Circulante 18 14
Ativo Não Circulante
Depósitos Judiciais – 118
Investimentos 16 16
Total do Ativo não Circulante 16 134
Total do Ativo 34 148

Passivo Circulante 2019 2018
Passivo Fiscal Corrente 1 1
Total do Passivo Circulante 1 1
Passivo Não Circulante
Fornecedores Partes Relacionadas 1.365 1.261
Total do Passivo Não Circulante 1.365 1.261
Patrimônio Líquido
Capital Social 324 324
Lucros(prejuízos) Acumulados (1.656) (1.438)
Total do Patrimônio Líquido (1.332) (1.114)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 34 148

(Despesas)/Receitas Operacionais 2019 2018
Despesas Gerais e Administrativas (217) (68)
Outras (Despesas) / Receitas Operacionais – (13)

(217) (81)
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro (217) (81)
Receitas e (despesas) financeiras, lÍquida
Despesa Financeira (1) (1)
Resultado Financeiro (1) (1)
Resultado Antes dos Impostos (218) (82)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (218) (82)
Quantidade de Ações 2.400 2.400
Lucro (Prejuízo) - Diluído por ação - R$ (91) (34)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais)
2019 2018

Resultado do Exercício (218)  (82)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado Abrangente Total (218) (82)

Lucros Total do
Capital (prejuízos) Patrimônio
Social Acumulados Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2017 324 (1.356) (1.032)
Lucro(prejuízo) Líquido do Exercício – (82) (82)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 324 (1.438) (1.114)
Lucro(prejuízo) Líquido do Exercício – (218) (218)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 324 (1.656) (1.332)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Em milhares de reais)

2019 2018
Atividade Operacional
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social (218) (82)
Ajustes dos itens com os Recursos provenientes de
  atividades operacionais:
Lucro Ajustado (218) (82)
(Aumento) / Diminuição das Contas do Ativo 118 –
Depósitos Judiciais 118 –
Aumento / (Diminuição) das Contas do Passivo – 1
Outros – 1
Fluxo de caixa Consumido pela Atividade Operacional (100) (81)
Atividades de Financiamento
Partes Relacionadas - Captação (Concessão) de Empréstimos
  líquido 104 85
Fluxo de Caixa (Consumido) Gerado pela Atividade de
  Financiamento 104 85
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 4 4
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 9 5
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 13 9
Aumento (Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa 4 4

NOTAS EXPLICATIVAS  ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 1 - Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são as seguintes: a) Investimentos: Os investimentos  estão  
demonstrados ao custo.

Laura Juanita Wacheleski - Diretora-Presidente - CPF 604.712.120-91; Nelson Cuptchik - Diretor CPF 545.967.427-15; Claudemir Morais Rodrigues - Contador - CRC RJ - 075017/O-8 CPF 009.457.527-41.

Petrobras tem prejuízo de US$ 236 milhões no 3º trimestre
A Petrobras teve prejuí-

zo líquido de US$ 236 mi-
lhões no terceiro trimestre 
de 2020. Entretanto, ex-
purgados os itens não-re-
correntes, o resultado seria 
revertido positivamente e 
o lucro líquido recorrente 
seria de US$ 633 milhões. 
Entre os itens não recorren-
tes estão os efeitos da ade-
são a programas de anistias 
fiscais e os prêmios na re-
compra de bonds, devido à 
menor percepção de risco 
pelo mercado.

A geração de caixa me-
dida pelo Ebitda apresentou 
uma expressiva recuperação 
em relação ao trimestre ante-
rior, em parte em função do 
aumento de 47% do preço do 
Brent no trimestre. A compa-
nhia fechou o período com 

Ebitda ajustado recorrente 
de US$ 6,9 bilhões, mais 
que o dobro do segundo tri-
mestre. Esse é um resulta-
do importante, pois retira o 
efeito dos juros, impostos, 
depreciação e amortização 
do lucro líquido, facilitando 
a comparação de resultado 
entre empresas, uma infor-
mação fundamental que au-
xilia na tomada de decisão 
de potenciais investidores, 
parâmetro fundamental para 
analisar o resultado opera-
cional de uma companhia ao 
longo do tempo.

Como consequência, o 
resultado líquido também 
demonstrou uma melhoria 
no período, especialmente 
nos itens recorrentes. Ainda 
assim, a companhia regis-
trou prejuízo líquido de US$ 

236 milhões. Expurgados os 
itens não-recorrentes, o re-
sultado seria revertido posi-
tivamente e o lucro líquido 
recorrente seria de US$ 633 
milhões. Entre os itens não 
recorrentes estão os efeitos 
da adesão a programas de 
anistias fiscais e os prêmios 
na recompra de bonds, de-
vido à menor percepção de 
risco pelo mercado.

A retomada de pré-paga-
mentos fez com que a Petro-
bras reduzisse em US$ 11,6 
bilhões a sua dívida bruta no 
terceiro trimestre. “Nos últi-
mos 21 meses conseguimos 
reduzir US$ 31,3 bilhões de 
dívida - cerca de US$ 1,5 bi-
lhão por mês - um fator cha-
ve para nossa companhia, 
uma vez que contribui para 
a redução do risco de nosso 

balanço, para o fortaleci-
mento de nossa resiliência 
à volatilidade do fluxo de 
caixa e para liberarmos re-
cursos para investirmos em 
nossos ativos de classe mun-
dial”, disse o presidente da 
Petrobras Roberto Castello 
Branco. E, mesmo com essa 
redução acentuada no endi-
vidamento, a empresa man-
teve uma sólida posição de 
caixa com US$ 13,4 bilhões.

Produção

A produção total de óleo 
e gás da Petrobras cresceu 
5% em relação ao trimestre 
anterior, com destaque para 
o incremento na produção 
do pré-sal. Em função disso, 
a empresa projeta superar a 
meta originalmente definida 

para o ano, que era de 2,7 
milhões de barris de óleo 
equivalente por dia (boed). 
A nova meta passa a ser de 
2,84 milhões de boed, com 
variação de +/- 1,5%.

Esse desempenho opera-
cional expressivo se deveu 
ao aumento da capacidade 
de produção de Búzios e 
elevada eficiência operacio-
nal no pré-sal, assim como 
a postergação de parte das 
grandes paradas programa-
das de produção.

O volume de vendas de 
combustíveis cresceu 18% 
no trimestre impulsionado 
pela recuperação econômica 
e retomada do market sha-
re. O fator de utilização das 
refinarias superou as expec-
tativas e fechou o trimestre 
em 83%, depois de atingir 

70% no segundo trimestre. 
Também houve progressivo 
aumento das exportações, 
com novo recorde de expor-
tação de petróleo registrado 
em setembro (1,066 milhão 
de barris por dia).

A companhia permane-
ceu com uma trajetória des-
cendente de TAR, a taxa de 
acidentados registráveis por 
milhão de homem-hora, al-
cançando 0,60 no terceiro, 
uma referência para a indús-
tria global de óleo.

O total de entrada no cai-
xa da Petrobras com a ven-
da de ativos alcançou US$ 
1 bilhão nos primeiros nove 
meses do ano. Há ainda dez 
operações a serem fechadas 
até o fim do ano e outros 39 
projetos de desinvestimento 
em andamento.

Lucro líquido recorrente do Bradesco cresce 29,9%
O Bradesco teve lucro 

líquido recorrente de R$ 
5,031 bilhões no terceiro tri-
mestre, alta de 29,9%% na 
comparação com o segundo 
trimestre – quando teve re-
sultado positivo de R$ 3,873 
bilhões -, mas ainda com 
queda de 23,1% na compara-
ção com julho a setembro do 
ano passado, quando lucrou 
R$ 6,542 bilhões. A expecta-
tiva era de um lucro de R$ 
4,532 bilhões. O resultado 
do terceiro trimestre ficou 
cerca de 15% acima da 
média de estimativas de 
analistas, segundo dados da 
Refinitiv. 

Á rentabilidade sobre o 
patrimônio líquido médio 
(Roae) do banco ficou em 
15,2% no terceiro trimestre, 
aumento de 3,3 pontos per-
centuais ante o período ante-

rior. “O ótimo desempenho 
do resultado operacional do 
trimestre é reflexo das me-
nores despesas com PDD, 
que apresentaram queda de 
37,1%, mesmo com a cons-
tituição de R$ 2,6 bilhões de 
provisões relacionadas ao 
cenário econômico adver-
so”, afirma o Bradesco em 
seu release. Além disso, a 
empresa destaca o seu eleva-
do nível de provisionamen-
to, comprovado pelo índice 
de cobertura para créditos 
vencidos acima de 90 dias, 
que atingiu 398,2% em se-
tembro. No terceiro trimes-
tre, o retorno sobre o patri-
mônio líquido, um indicador 
da lucratividade dos bancos, 
foi de 15,2%. O desempenho 
é melhor do que o apurado 
nos três meses anteriores 
(11,9%), mas ficou abaixo 

do período de julho a setem-
bro de 2019 (15,2%).

Entre julho e setembro, as 
despesas com provisões reali-
zadas pelo banco para perdas 
com inadimplência em opera-
ções de crédito somaram R$ 
5,588 bilhões, alta de 67,5% 
na comparação com terceiro 
trimestre de 2019 (R$ 3,336 
bilhões), mas apresentaram 
redução de 37,1% ante os 
três meses anteriores (R$ 
8,89 bilhões).

O banco reservou R$ 2,6 
bilhões em provisões extra-
ordinárias ligadas a perdas 
potenciais decorrentes da 
crise do coronavírus. No 
acumulado do ano, a despe-
sa com provisões já soma 
R$ 21,186 bilhões, acima 
dos R$ 10,427 bilhões ob-
servados no mesmo perío-
do do ano passado.

Ganho da Vale aumenta 192% no trimestre
A Vale registrou lucro de 

US$ 2,908 bilhões no tercei-
ro trimestre de 2020, alta de 
192% em relação ao lucro de 
US$ 995 milhões do segundo 
trimestre e de 76% sobre os 
US$ 1,654 bilhão do mesmo 
período do ano passado. A ex-
pectativa do mercado era de 
um lucro da ordem da US$ 
3,656 bilhões, segundo esti-
mativa mediana dos analistas 
compilada pela Refinitiv.

A mineradora informou 
que o melhor resultado se 
deu principalmente ao maior 
Ebitda no trimestre e à me-
lhora no resultado de parti-
cipações, já que no segun-
do trimestre foi fortemente 
impactado pelas provisões 
de despesas futuras com Sa-
marco e Fundação Renova.

Entre os destaques do pe-
ríodo, a companhia apontou 

que o Sistema Norte atin-
giu um recorde de produção 
trimestral de 56,9 milhões 
de toneladas, enquanto os 
Sistemas Sul e Sudeste me-
lhoraram o desempenho em 
todas as unidades operacio-
nais, especialmente no Com-
plexo Itabira e no site de 
Timbopeba, que operou por 
um trimestre completo após 
o retorno em junho, e com a 
retomada na mina de Fazen-
dão em julho.

Já a receita líquida com 
vendas atingiu US$ 10,762 
bilhões entre julho e setem-
bro, um avanço de 43% em 
relação o segundo trimestre, 
enquanto na comparação 
anual, a alta foi de 5%. En-
quanto isso, o lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização (Ebitda) ajus-
tado teve alta de 80% entre o 

segundo e terceiro trimestres, 
chegando a US$ 6,095 bi-
lhões. O dado também regis-
trou avanço de 26% sobre os 
US$ 4,603 bilhões de Ebitda 
do mesmo período de 2019.

De acordo com a mine-
radora, estes números do 
Ebitda incluem US$ 129 
milhões de despesas rela-
cionadas a Brumadinho e 
de doações relacionadas à 
Covid-19, além de iniciati-
vas de suporte ao combate 
a pandemia, no total de US$ 
6,095 bilhões.

A dívida líquida, por sua 
vez, encerrou o terceiro tri-
mestre em US$ 4,474 bi-
lhões, uma leve melhora 
ante os US$ 4,697 bilhões 
do trimestre anterior. No 
mesmo período do ano pas-
sado, a dívida da empresa 
era de US$ 5,321 bilhões.
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