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Indústria do Rio não
recupera total de postos
perdidos com Covid
Setor recupera só
42,3% dos empregos
de julho a outubro
A indústria do Estado do Rio
de Janeiro ainda sente reflexos da
pandemia de Covid-19. O setor
recuperou de julho a outubro deste ano apenas 15,22 mil vagas do
total de 36,01 mil postos de trabalho perdidos de março a junho.
Foram recuperados somente 42,3%
dos empregos perdidos nos meses
mais afetados pelo coronavírus. As
informações constam da pesquisa
feita pela Federação das Indústrias

do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), divulgada nesta segunda-feira
por meio da plataforma Retratos
Regionais. O destaque é para o desempenho dos segmentos de produtos de metal, de borracha e de
material plástico, que recuperaram
os postos de trabalho perdidos e
criaram novas vagas.
Segundo a pesquisa, apesar de o
comércio recuperar, entre julho e
outubro, 31% das vagas perdidas,
o setor de serviços se mantém com
saldo negativo no acumulado desde
julho, de 5,14 mil postos de trabalho perdidos.
Em outubro, o estado do Rio
teve aceleração no ritmo de contratações, com saldo de 16,27 mil
novas vagas formais, com carteira

assinada. Em setembro, o número
de postos de trabalho abertos foi de
8,96 mil e, em agosto, de apenas
5,15 mil. O setor que mais abriu vagas foi o comércio (mais 7,55 mil),
impulsionado pelo varejo de vestuário e acessórios (mais1,05mil postos criados). A indústria abriu 4,81
mil postos de trabalho e o setor de
serviços, 3,87mil. Na agropecuária,
o saldo foi de 24 novas vagas em
outubro.
A indústria de transformação foi
a que mais contratou em outubro
(mais 2,94 mil), seguida pela construção civil (mais 1,70 mil) e pelos
serviços industriais de utilidade pública (mais 307). Já a indústria extrativa teve saldo negativo (menos
146 postos).

Cai 2,1 pontos confiança do setor de serviços
O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da Fundação Getulio
Vargas (FGV), recuou 2,1 pontos
em novembro, para 85,4 pontos,
registrando a segunda queda consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o índice se manteve praticamente estável variando 0,1 ponto.
“A queda pelo segundo mês consecutivo da confiança de serviços
mostra um retrocesso no processo de
recuperação do setor, que vinha ocorrendo desde maio. A percepção sobre
o momento presente vem reagindo
lentamente e as expectativas para os
próximos meses voltaram a se tornar

mais pessimistas dada a dificuldade
que o setor vem enfrentando. O período de transição dos programas do
governo, a preocupação com a pandemia e a cautela dos consumidores
sugerem que a recuperação do setor
ainda tem um caminho longo pela
frente”, avaliou Rodolpho Tobler,
economista do FGV IBRE.
Houve queda do ICS em nove
dos 13 segmentos pesquisados. As
avaliações sobre o momento atual se
acomodaram enquanto as expectativas em relação aos próximos meses
pioraram novamente em novembro.
O Índice de Situação Atual (ISA-S)

variou 0,3 ponto, para 79,5 pontos,
mantendo tendência crescente iniciada em maio em ritmo gradual.
O Índice de Expectativas (IES), por sua vez, caiu 4,4 pontos,
para 91,3 pontos, registrando a
segunda queda consecutiva. O
Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) do setor
de serviços aumentou 1,8 ponto
percentual para 83,1%, o maior
valor desde novembro de 2015
(83,2%). Demanda insuficiente volta a ser principal limitante
das setor de serviços, restringindo
melhora da situação atual.

Capacidade de produção: alta
de 1,1% nos investimentos
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou,
nesta segunda-feira, o Indicador
Ipea Mensal de Formação Bruta
de Capital Fixo (FBCF) referente
a setembro, que registrou aumento
de1,1% na comparação com o mesmo período de 2019. Na comparação com agosto, houve avanço de
3,5% nos investimentos.
O Indicador de Formação Bruta
de Capital Fixo mede os investimentos no aumento da capacidade
produtiva da economia e na reposição da depreciação do estoque
de capital fixo. No terceiro trimestre do ano, o indicador avançou
16,3%, mas, na comparação com
o mesmo período de 2019, houve
recuo de 2,8%. No acumulado de
12 meses encerrados em setembro,
a queda foi de 3,6%.
A FBCF é composta por máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos. Setembro
registrou aumento de 2% na pro-

Superávit primário chegou
a R$ 2,9 bi em outubro
Depois de oito meses seguidos de resultado negativo, as
contas públicas fecharam outubro com saldo positivo. O setor
público consolidado, formado
por União, Estados e municípios,
apresentou superávit primário de
R$ 2,95 bilhões em outubro, segundo o relatório de estatísticas
fiscais divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central (BC).
Segundo o documento, houve,
no Governo Central, déficit de
R$ 3,210 bilhões. Já os governos
regionais (estados e municípios)
e as empresas estatais apresentaram superávit de R$ 5,16 bilhões
e de R$ 998 milhões, respectivamente.
Até outubro, o déficit primário
acumulado do setor público consolidado estava em R$ 632,97
bilhões. No mesmo período de
2019, este item apresentava déficit de R$ 33,04 bilhões. Segundo
o relatório, no acumulado de 12
meses o déficit primário ficou
em R$ 661,79 bilhões, representando 9,13% do Produto Interno
Bruto - PIB.
Os juros nominais do setor

UE garante queda de casos globais de Assassinatos contra candidatos
Covid-19...no Brasil: 173.120 mortes cresceram quase 200% nas eleições
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) informou nesta segunda-feira que, na semana passada, aconteceu o primeiro declínio nos casos da
Covid-19 recentemente notificados
mundialmente desde setembro. Segundo a agência, a redução foi devido a uma diminuição dos casos na
Europa graças à eficácia de medidas
difíceis, mas necessárias, postas em
prática nas últimas semanas.
O diretor-geral da OMS, Tedros
Ghebreyesus, disse que “esta é uma
boa notícia, mas deve ser interpretada com extrema cautela.” Segundo
ele, “os ganhos podem ser facilmente perdidos, e ainda houve um
aumento de casos na maioria das
outras regiões do mundo e um au-

mento de mortes.” O chefe da agência afirmou que “não é hora para
complacências, especialmente com
a chegada da temporada de férias
em muitas culturas e países”. Até
esta segunda-feira, a OMS confirmou mais de 62,3 milhões de casos
em todo o mundo e acima de 1,45
milhão de mortes.
Ao contrário do que vive a Europa, o Brasil registrou nas últimas
24 horas 287 mortes em decorrência do coronavírus. O total de óbitos passou para 173.120. No mesmo intervalo, 21.138 novos casos
foram contabilizados, chegando a
6.335.878. Os dados são do Ministério da Saúde e foram divulgados
nesta segunda-feira.

O ano de 2020 é o mais violento para candidatos e representantes
de cargos eletivos de série histórica mapeada em estudo: a cada três
dias, um atentado ou assassinato
motivado por fins políticos foi registrado. A conclusão é da pesquisa Violência Política e Eleitoral no
Brasil - Panorama das violações de
direitos humanos de 2016 a 2020,
lançada em setembro pela Terra de
Direitos e Justiça Global e divulgada nesta segunda-feira.
Os registros noticiados pelos veículos de comunicação de
assassinatos e atentados contra
candidatas e candidatos durante
primeiras semanas de setembro,
período pré-eleitoral, e período

dução de máquinas e equipamentos destinados ao mercado interno,
enquanto a importação desses produtos aumentou 30,1% no mesmo
período. O consumo aparente de
máquinas e equipamentos apresentou um crescimento de 4,3% em
setembro, encerrando o terceiro trimestre com uma alta de 9,7%.
O indicador de construção civil avançou 2% em setembro, na
série dessazonalizada - quinta valorização positiva consecutiva na
base de comparação. Com isso, o
segmento registrou um crescimento de 18,4% na passagem entre o
segundo e terceiro trimestres de
2020. Na comparação com setembro de 2019, os resultados foram
heterogêneos. Enquanto a construção civil apresentou alta de 10,9%,
houve recuo nos segmentos de
máquinas e equipamentos (6,2%)
e outros ativos fixos (6,6%), com
desempenhos similares na comparação trimestral.

eleitoral de 2020 aumentaram
em 196% em relação aos meses
anteriores. O levantamento identificou, entre 1 janeiro a 1 de setembro de 2020, 13 assassinatos
e 14 atentados contra à vida de
representantes de cargos eletivos
e pré-candidatos no Brasil.
Já para o período compreendido
entre 2 de setembro a 29 de novembro, foram contabilizados 14
assassinatos e 66 atentados contra
candidatos a prefeituras e câmaras
de vereadores de diversas siglas
partidárias. O número de atentados
registrados entre setembro e novembro saltou 371% quando comparados aos primeiros oito meses
do ano.

público consolidado somaram
R$ 33,87 bilhões em outubro.
No mesmo mês do ano anterior
ele estava em R$ 20,33 bilhões.
De acordo com o BC, essa progressão foi influenciada pela
“evolução desfavorável do resultado das operações de swap
cambial” (perda de R$ 7 bilhões
em outubro de 2020, ante ganho
de R$7,7 bilhões em outubro de
2019).
“Nos últimos 12 meses, os juros nominais atingiram R$ 349,2
bilhões (4,82% do PIB), comparativamente a R$ 366,5 bilhões
(5,10% do PIB) no acumulado
até outubro do ano anterior”,
acrescenta a nota divulgada pelo
BC. O resultado nominal do setor
público consolidado em outubro
– item que inclui o resultado primário e os juros nominais apropriados – ficou deficitário em R$
30,924 bilhões. De janeiro a outubro, o déficit nominal chegou
a R$ 919,446 bilhões, contra R$
919,446 bilhões. Em 12 meses,
o déficit nominal chegou a R$
1,011 trilhão, o que corresponde
a 13,95% do PIB.
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‘Depósito Voluntário Remunerado’ sacramenta política de juros altos
Os elevadíssimos juros
de mercado no Brasil são
o fator que mais amarra o
funcionamento da economia. No início da pandemia isso ficou ainda mais
evidente: apesar de o Banco Central ter liberado,
em março/2020, um pacote de liquidez de R$1,2
trilhão1 aos bancos, estes
negaram-se a emprestar
às empresas e, segundo o
próprio ministro Paulo
Guedes, o dinheiro ficou
“empoçado” nos bancos.
Enquanto mais de 600
mil empresas iam à falência em abril/2020 por causa do aumento dos juros e
falta de acesso a crédito2,
os bancos aumentaram
seus lucros, que ultrapassaram R$100 bilhões
no primeiro semestre de
20203.
Os demais países estão
fazendo o contrário: injetando moeda na economia
e obrigando os bancos a
emprestar para empresas
e famílias a juros próximos de zero4!
Mas aqui no Brasil, em
vez de serem punidos por
segurarem o dinheiro e
deixarem a crise aprofundar ainda mais, os bancos
têm sido premiados. Isso
ocorre porque o Banco
Central remunera diariamente a sobra de caixa dos
bancos, isto é, o dinheiro
de todos os correntistas
que deveria retornar à sociedade em empréstimos a
juros baixos, é depositado
no Banco Central e rende
juros diários somente aos
bancos.
A operação de remuneração da sobra de caixa
dos bancos tem provocado impacto extremamente
danoso a toda a economia
do país, pois os bancos que
atuam no Brasil se dão ao
luxo de cobrar as taxas
de juros de mercado mais
elevadas do mundo e não
têm que se preocupar se
o dinheiro vai ficar parado na gaveta, sem render
nada, pois contam com a
generosa remuneração di-

ária e garantida paga pelo
Banco Central!
Em vez de interromper essa verdadeira farra
que tem sido praticada
pelo Banco Central mediante o abuso na utilização das chamadas
“Operações Compromissadas” que alcançaram
cerca de R$1,7 trilhão
em setembro/2020, o PL
3.877/2020 do senador
Rogério Carvalho (do
PT/SE, assim como o
PL 9.248/2017 de Temer,
Meirelles e Ilan Goldfajn
e o PLP 112/2019 de Guedes, Campos Neto e Bolsonaro) sacramenta essa
danosa remuneração aos
bancos, criando a figura
do Depósito Voluntário
Remunerado, que não
passa de uma maquiagem para continuar remunerando diariamente
os bancos, porém, sem
usar os títulos da dívida
pública.
Assim,
o
PL
3.877/2020 (e demais
projetos sobre o mesmo tema) pretende esconder a existência da
obrigação representada
pela dívida pública, ao
mesmo tempo em que
transforma a remuneração diária aos bancos
em lei que obriga o Banco Central remunerar
diariamente o montante
que os bancos quiserem
depositar
voluntariamente, e mais: Deixa
sem limite o valor dessa remuneração! Temos
dinheiro sobrando para
isso?
A obrigação onerosa
de remunerar diariamente os bancos - que
deveria ser interrompida
e punida – será institucionalizada e majorada
mediante a esdrúxula
figura do “Depósito Voluntário Remunerado”
pelo Banco Central aos
bancos, com os seguintes
agravantes:
*O pagamento da remuneração injustificada
e ilegal aos bancos

Bolsa-Banqueiro
é a principal
responsável pelas
elevadíssimas
taxas de juros
praticadas no
Brasil

passa a ser uma obrigação “legal”, pois o
PL 3.877/2020 torna
o Banco Central obrigado, por lei, a remunerar o que os bancos
quiserem depositar
junto ao BC!
*O gasto público com essa
remuneração diária
aos bancos será ainda
mais elevado que as
ilegais “compromissadas”, que têm sido
remuneradas no nível
da taxa básica Selic,
pois o PL 3.877/2020
deixa sem limite ou
parâmetro algum tal
despesa pública continuada!
*A economia brasileira ficará ainda mais
amarrada, devido à
escassez de moeda gerada por essa operação, que esteriliza as
disponibilidades dos
bancos no Banco Central, e ainda suga recursos públicos para
remunerá-la;
*As taxas juros de mercado irão elevar-se ainda mais, pois os bancos não terão o menor
interesse em emprestar às empresas ou à
população, a não ser
a juros cada vez mais
extorsivos, pois terão
a garantia de remuneração diária paga
pelo Banco Central
sem limite e respaldada em lei!
*O crescimento brutal da
dívida pública usada
como contrapartida
para essa remuneração parasita aos
bancos ficará mascarada, apesar dessa
obrigação
onerosa
ser equivalente a uma
dívida pública, o que
configura “contabilidade criativa”, “mega
pedalada” de centenas de bilhões anualmente, maquiagem de
contas públicas!
*O que deveria ser criminalizado passa a ser
premiado!

Enquanto o Banco
Central remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos5, estes não
terão o menor interesse
em reduzir juros para
emprestar às empresas e
à população em geral, a
não ser cobrando juros
de mercado exorbitantes,
até porque as autoridades
monetárias não exercem
sua atribuição de colocar
ordem na casa e deixam a
agiotagem rolar solta.
A remuneração diária
que tem sido paga pelo
Banco Central aos bancos
é ilegal e abusiva; custou
R$ 1 trilhão nos últimos 10
anos; foi a principal responsável pela produção
da crise que enfrentamos
desde 20146 e amarra toda
a economia brasileira.
Essa injustificada Bolsa-Banqueiro7 será ainda
mais agravada caso o Projeto de Lei 3.877/2020 (ou
demais que também criam
o Depósito Voluntário Remunerado) venha a ser
aprovado, pois tal projeto
não só “legaliza” essa farra
como ainda deixa sem limite a remuneração diária aos
bancos às custas do povo.
Várias mentiras têm
sido repetidas para convencer a população de que
os privilégios dos bancos
devem ser mantidos:
(1) Afirmam que o povo
brasileiro não faz
poupança, o que é
prontamente desmentido diante da imensa
disponibilidade bancária (já deduzido o

compulsório) de cerca
de R$ 1,7 trilhão atualmente!
(2) Afirmam que a
inadimplência é a responsável pelos altos
juros, quando a relação é inversa: as taxas
de juros cobradas são
impagáveis, as empresas não conseguem
crédito e são empurradas à falência, o desemprego aumenta, a
receita das famílias é
frustrada e só então
a inadimplência surge. A situação ainda
se agrava atualmente devido aos efeitos
das contrarreformas
que majoraram contribuições previdenciárias por exemplo,
entre outros que reduziram recursos em
poder das famílias.
(3) Afirmam que juros altos seriam necessários
para o controle inflacionário, o que é desmentido por estudos
divulgados pelo próprio Banco Central que
mostram que a inflação
no Brasil tem sido causada por aumento dos
preços monitorados e
de alimentos, não guardando relação com esse
enxugamento brutal
de moeda pelo Banco
Central.
(4) Afirmam ainda que os
juros altos seriam necessários para evitar
a fuga de capitais, defendendo abertamente a especulação como
forma de atração de
capital improdutivo,
quando na realidade
as saídas de capitais
podem ser evitadas
via controle tributário e monetário, como
faz a maioria dos demais países.
A principal razão para
os juros de mercado altos
no Brasil está diretamente
relacionada à escassez de
moeda gerada pelo direcionamento das disponibilidades bancárias ao Ban-

co Central - onde ficam
paradas, rendendo juros
somente aos bancos. Essa
escassez empurra as taxas
de juros de mercado para
patamares abusivos, que
impedem o funcionamento da economia brasileira
e sacrifica as pessoas.
Por isso a Auditoria
Cidadã da Dívida8 tem
convocado a sociedade a
pressionar deputados (as)
federais para rejeitar a
injustificada Bolsa-Banqueiro de que trata o PL
3.877/2020.
#ÉHORAdeVIRARoJOGO
1 https://veja.abril.com.br/
economia/injecao-de-r12tri-garante-tranquilidade-nacrise-diz-presidente-do-bc/
2 No início da pandemia,
centenas de milhares de
empresas quebraram, como
resumido no Capítulo 2 da
novela ASSALTO AOS
COFRES PÚBLICOS,
disponível em: https://
auditoriacidada.org.br/
conteudo/assalto-aoscofres-publicos-pl-3-8772020-pl-9-248-2017-plp-192019-e-plp-112-2019/
3 https://auditoriacidada.
org.br/lucro-dos-bancosfoi-r65-bilhoes-acima-doanunciado/
4 https://auditoriacidada.org.
br/conteudo/operacao-mataa-economia-brasileira/
5 https://monitormercantil.
com.br/temos-dinheirosobrando-para-doar-aosbancos
6 https://auditoriacidada.
org.br/video/video-12ehoradevirarojogo/
7 https://auditoriacidada.
org.br/conteudo/depositovoluntario-remunerado-ebolsa-banqueiro-sem-limitee-sem-causa/
8 www.auditoriacidada.org.br
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O day after das eleições no Rio de Janeiro e o Turismo
O Rio de Janeiro tem
novo Prefeito e para nossa
felicidade, houve alternância de Poder e Eduardo Paes
saiu vitorioso. Esperamos
que possamos vivenciar uma
gestão que priorize o turismo.
Estamos cansados do discurso de que a atividade é
importante, que deve ser desenvolvida mas o que precisamos é de um plano municipal de turismo, com metas
estabelecidas e sobretudo
um novo olhar para a cidade,
como produto turístico.
O primeiro passo será a
busca de profissionais com
experiência em Turismo
e gestão pública para em
conjunto com o trade turís-

tico buscar uma retomada
da atividade. Sabemos que
viveremos um período com
apenas o turismo doméstico, já que o receptivo internacional está prejudicado
pela segunda onda da pandemia, que circunda nossos
principais países emissores. O ideal será constituir
um grupo plural, no período de transição, para definir inclusive pontos importantes como a realização ou
não do Carnaval no meio
do ano, o fortalecimento
de um calendário real de
eventos e sobretudo uma
estrutura de postos de informações, sinalização, que
aproveite tudo, tudo, que já
existe e que por favor não

queira começar do zero
pois assim não chegaremos
a um projeto verdadeiro de
retomada.
A Riotur precisa ser revigorada pois tem um corpo
técnico excelente que precisa ser motivado com um
trabalho efetivo de desenvolvimento turístico, cujos
preceitos devem nascer na
secretaria municipal de Turismo, que será responsável,
na minha humilde opinião,
pelo plano municipal
de turismo. Cabe ressaltar
que o ideal é que o presidente da Riotur e o secretário
de turismo sejam a mesma
pessoa. Sempre quando os
cargos foram ocupados por
diferentes personalidades,

houve ruído e muita dificuldade de administrar. As diretorias devem, assim como os
cargos de confiança serem
preenchidos por funcionários da casa, para incentivá-los. Precisamos que a empresa municipal cuide com
muita eficácia da promoção
do Rio e para tal, é preciso
alocar verbas e liberá-las.
Fora que cabe também ao
órgão municipal a importante atividade de capacitar
e reciclar recursos humanos
com as entidades de ensino
da área.
Vejo também a necessidade de criação de um Conselho municipal de desenvolvimento turístico, que
reúna todas as secretarias

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

do RJ e entidades estaduais
e federais, para facilitar as
providências necessárias.
Embora o turismo seja uma
atividade de cunho privado,
o Estado tem papel fundamental no apoio e sobretudo
agora na pandemia de encontrar formas de colaborar
com
um segmento que tem se
caracterizado pelo fechamento de negócios. Não
adianta falar apenas em
reinvenção, nem em desoneração mas em caminhos
que permitam uma nova era,
com a vacina que parece estar chegando.
São algumas ideia, que
acredito, que se colocadas
em prática, podem nos fa-

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280
Telefone: (21) 3849-6444

zer respirar com protocolos
de segurança rígidos e fiscalização de atividades que
foram liberadas, sem que se
tivesse elaborado um plano
de acompanhamento. Vivemos um momento difícil
mas a esperança que amanhã
será um novo dia, nos enche
de positividade e crença em
novas formas de gerir o bem
público…
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Recuperação econômica
desigual entre países
Presidente da
Universidade de
Cambridge prevê
vulnerabilidade
gigantesca

“Países como Brasil, México e outros emergentes
precisam absorver uma mudança de liquidez”
O encerramento do Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais, evento
realizado em conjunto pela
Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de
Capitais) e pela B3 na semana passada, mostrou as
perspectivas dos mercados
pós-Covid-19.
O cenário traçado por
Mohamed El-Erian, presidente do Queen’s College
(Universidade de Cambrid-

ge) e conselheiro econômico da Allianz, prevê uma
recuperação
econômica
profundamente desigual entre os países e em formato
de raiz quadrada –“queda
forte, alta e depois um platô
longo de estabilidade”.
Na opinião de El-Erian,
o mercado terá, daqui em
diante, uma vulnerabilidade gigantesca. “Países
como Brasil, México e outros emergentes precisam
absorver uma mudança de
liquidez que pode ocorrer
rapidamente. No fim das
contas, para passar desta jornada e se beneficiar
do destino final, só tendo
resiliência para superar o
momento ruim e voltar de
cabeça em pé”, comenta o
executivo. Ele se referia à
instabilidade no fluxo global de recursos na direção
dos emergentes: “esses dólares não são residentes,
são turistas e, como todo
turista que curte lugar ensolarado, se as condições

mudam ele vai embora”,
compara.
Apesar do ano difícil, o
mercado de ações de 2020
marca um recorde de IPOs
(ofertas públicas iniciais de
ações), conforme lembra
o presidente da B3, Gilson
Finkelsztain, ao falar sobre
os juros de 2% ao ano e com
taxas reais negativas. “Muitas gerações nunca viram
juros neste patamar, o que
empurra para cima todo o
mercado de capitais. Foram
25 IPOs no Brasil, um recorde, mas ainda não vimos
a volta do investidor estrangeiro”, comenta.
Brasil
O Brasil tem motivos para
comemorar. Segundo ElErian, mesmo com os juros
caindo tanto, não houve um
colapso da intermediação
financeira nem setores permanentemente afetados por
aqui. “No câmbio, a relação
de R$ 6 por dólar não gerou

uma crise ou quebradeira de
empresas. A capacidade do
Brasil de enfrentar toda esta
flutuação nos últimos 12 meses é algo muito importante”,
afirma. Sobre o lento retorno
do estrangeiro, El-Erian afirma apenas que o Brasil “não
se vende muito bem, não faz
boas sinalizações que são
demandadas pelo estrangeiro”, avalia.
A política de estímulos
monetários adotada pelos
bancos centrais ao longo do
ano, na opinião do presidente
da B3 e de El-Erian, em algum momento será revista,
mas ambos não visualizam
quando isto ocorrerá. “Hoje
riscos estão se acumulando,
mas toda vez que Banco Centrais deram um passo atrás
os mercados reagiram mal.
A única forma de os Banco
Centrais começarem o caminho de volta é se a situação
melhorar rapidamente impactando no preço dos ativos”,
comenta El-Erian. “E não
vejo isto no curto prazo.

Contas públicas registram saldo positivo após 8 meses de déficit
Depois de oito meses seguidos de resultado negativo,
as contas públicas fecharam
outubro com saldo positivo.
O setor público consolidado,
formado por União, Estados
e municípios, apresentou superávit primário de R$ 2,95
bilhões em outubro, segundo
o relatório de estatísticas fiscais divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central
(BC).
Segundo o documento,
houve, no Governo Central,
déficit de R$ 3,210 bilhões.
Já os governos regionais (estados e municípios) e as em-

presas estatais apresentaram
superávit de R$ 5,16 bilhões
e de R$ 998 milhões, respectivamente.
Até outubro, o déficit primário acumulado do setor
público consolidado estava
em R$ 632,97 bilhões. No
mesmo período de 2019,
este item apresentava déficit de R$ 33,04 bilhões.
Segundo o relatório, no
acumulado de 12 meses o
déficit primário ficou em
R$ 661,79 bilhões, representando 9,13% do Produto
Interno Bruto - PIB.
Os juros nominais do

setor público consolidado
somaram R$ 33,87 bilhões
em outubro. No mesmo
mês do ano anterior ele estava em R$ 20,33 bilhões.
De acordo com o BC, essa
progressão foi influenciada
pela “evolução desfavorável do resultado das operações de swap cambial”
(perda de R$ 7 bilhões em
outubro de 2020, ante ganho de R$7,7 bilhões em
outubro de 2019).
“Nos últimos 12 meses,
os juros nominais atingiram
R$ 349,2 bilhões (4,82%
do PIB), comparativamente

a R$ 366,5 bilhões (5,10%
do PIB) no acumulado até
outubro do ano anterior”,
acrescenta a nota divulgada
pelo BC. O resultado nominal do setor público consolidado em outubro – item que
inclui o resultado primário e
os juros nominais apropriados – ficou deficitário em
R$ 30,924 bilhões. De janeiro a outubro, o déficit nominal chegou a R$ 919,446
bilhões, contra R$ 919,446
bilhões. Em 12 meses, o déficit nominal chegou a R$
1,011 trilhão, o que corresponde a 13,95% do PIB.

Eleitos pelo voto aguardam decisão judicial
O Estado do Rio de Janeiro tem nove candidatos a
prefeitos que venceram no
primeiro e no segundo turnos
das eleições, mas ainda não
foram declarados eleitos porque suas candidaturas estão
sub judice, aguardando decisão na Justiça Eleitoral. Esses
municípios terão que esperar
decisão do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) para conhecer os novos prefeitos.
O candidato Wladimir
Garotinho (PSD) foi o mais
votado no segundo turno
das eleições em Campos dos
Goytacazes, no norte fluminense. Ele teve 52,4% dos

votos válidos. Seus votos
foram contabilizados, mas
classificados como sub judice, pois há uma decisão do
Tribunal Regional Eleitoral
do Rio, de Janeiro (TRERJ) indeferindo o registro
da candidatura. O candidato
apresentou recurso e aguarda análise do TSE. O imbróglio diz respeito ao seu vice,
Frederico Paes (MDB), que
não teria observado prazos
para se desincompatibilizar
da direção de um hospital.
O candidato do PSB Rubens Bomtempo obteve
55,18% dos votos em Petrópolis no segundo turno das

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da COOPATAXI - Cooperativa de Consumo e Trabalho
dos Motoristas Autônomos de Táxi do Município do Rio de Janeiro Ltda., no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Estatuto
Social, Capítulo IX, Artigo 33, Letra (E), convoca seus 138 (cento e trinta e
oito) cooperativados, no gozo de suas obrigações sociais, para Assembleia
Geral Extraordinária, dia 12 de dezembro de 2020, que se realizará em
sua Sede Social, sito à Rua Herculano Pena 667, Cavalcanti/RJ, às 7:00
horas em 1º convocação, com a presença mínima de 2/3 dos
cooperativados, ou às 8:00 horas em 2º convocação com presença mínima de metade e mais um dos cooperativados, ou às 9:00 horas em 3° e
última convocação com a presença mínima de 10 cooperativados, em
condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1 –
Alteração do Estatuto Social, Capítulo II, artigo 2º (Mudança do Objetivo da
Cooperativa - Inclusão de atividades econômicas); 2 – Ratificação de
decisão sobre aumento do limite de desconto concedido às empresas
para 30%; 3 – Criação de método de compensação de desconto de empresas para os cooperativados; 4 – Criação de mecanismo (Fundo) para
pagamento do saldo antigo dos cooperativados; 5 – Definição da
obrigatoriedade de cobertura das corridas passadas pela cooperativa,
independente do desconto concedido à empresa;
Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2020.
Marcelo de Carvalho Reis
Presidente

eleições. Mas o resultado
final do pleito na cidade da
região serrana do estado do
Rio segue, no entanto, em
julgamento. No último dia
23, o TRE-RJ indeferiu o
registro da candidatura após
condenação de Bomtempo
por improbidade administrativa.
Primeiro turno
No primeiro turno, sete
candidatos a prefeito no Estado do Rio venceram o pleito, mas aguardam julgamento do recurso pelo TSE. Um
desses municípios é Duque

de Caxias, na região metropolitana da capital, onde Washington Reis (MDB) ficou
em primeiro lugar e ganharia
em primeiro turno, se não
estivesse com a candidatura
sub judice.
Outros vencedores do primeiro turno que ainda não
podem se considerar eleitos
são Christiane Cordeiro, do
PP (Carapebus); Renato Cozzolino, do PP (Magé); Dayse Onofre, do PL (Paraíba
do Sul); Jaime Figueiredo,
do PROS (Silva Jardim); Dr.
Silvestre, do PP (Varre-Sai);
e Neto, do DEM (Volta Redonda).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA
A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) convoca as
entidades filiadas e as associadas, as entidades de prática desportivas filiadas
a uma federação estadual (clubes e associações) e os atletas a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária no dia 16 de dezembro de 2020, às 18:30
horas em por meio eletrônico em ambiente virtual, conforme previsto pela LEI
Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1. Eleição para os cargos de Diretora para o triênio 2021-2024:
Presidente, Vice Presidente, Diretor Secretário, Diretor Financeiro, Membros
efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato iniciando em 10/01/
2020 2. Situação de entidades inadimplentes e solicitação Federação de
Montanhismo do Estado de Minas Gerais referente à anuidade de 2020. 3.
Relacionamento CBME e UIAA 4. Balanço de atividades e ações do mandato
2017-2020 5. Assuntos Gerais. Relação de entidades filiadas e
associadas e respectivas quantidade de votos: Federação de Esportes
de Montanha do Estado do Rio de Janeiro – 40 votos; Federação de Montanhismo
do Estado de São Paulo - 16 votos; Federação Paranaense de Montanhismo 20 votos; Federação de Montanhismo do Estado de Santa Catarina - 24 votos;
Federação de Montanhismo do Estado de Minas Gerais- 16 votos; Federação
Gaúcha de Montanhismo - 16 votos; Grupo das Entidades de Prática
Desportivas filiadas à uma Federação Estadual – 12 votos; Grupo das Entidades
Locais de Prática Desportivas associadas diretas – 12 votos; Representantes
dos Atletas – 08 votos. O endereço eletrônico para a Assembleia Geral será
divulgado no dia 15 de dezembro de 2020 no website da CBME e será dada
publicidade por meios eletrônicos. Atenciosamente,
Renata Burlamaqui Bradford
Presidente
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Setor de serviços cai 2,1 pontos
na confiança em novembro
O Índice de Confiança de
Serviços (ICS), da Fundação Getulio Vargas (FGV),
recuou 2,1 pontos em novembro, para 85,4 pontos,
registrando a segunda queda
consecutiva. Em médias móveis trimestrais, o índice se
manteve praticamente estável variando 0,1 ponto.
“A queda pelo segundo
mês consecutivo da confiança de serviços mostra um
retrocesso no processo de
recuperação do setor, que vinha ocorrendo desde maio. A
percepção sobre o momento
presente vem reagindo lentamente e as expectativas para
os próximos meses voltaram
a se tornar mais pessimistas dada a dificuldade que
o setor vem enfrentando. O
período de transição dos programas do governo, a preocupação com a pandemia e
a cautela dos consumidores
sugerem que a recuperação
do setor ainda tem um caminho longo pela frente”, ava-

liou Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.
Houve queda do ICS
em nove dos 13 segmentos
pesquisados. As avaliações
sobre o momento atual se
acomodaram enquanto as
expectativas em relação aos
próximos meses pioraram
novamente em novembro.
O Índice de Situação Atual
(ISA-S) variou 0,3 ponto,
para 79,5 pontos, mantendo
tendência crescente iniciada
em maio em ritmo gradual.
O Índice de Expectativas
(IE-S), por sua vez, caiu 4,4
pontos, para 91,3 pontos,
registrando a segunda queda consecutiva. O Nível de
Utilização da Capacidade
Instalada (Nuci) do setor de
serviços aumentou 1,8 ponto percentual para 83,1%, o
maior valor desde novembro
de 2015 (83,2%). Demanda
insuficiente volta a ser principal limitante do setor de
serviços, restringindo melhora da situação atual.

Receita paga lote residual do IR
A Receita Federal começou a pagar desde esta
segunda-feira as restituições
do lote residual do Imposto
de Renda da Pessoa Física
(IRPF) do mês de novembro
de 2020 para 198.967 contribuintes. O crédito bancário
totaliza mais de R$ 399 milhões.Desse total, R$ 143,8
milhões referem-se ao quantitativo de contribuintes que
têm prioridade legal, sendo
3.559 idosos acima de 80
anos, 26.599 com idade entre 60 e 79 anos, 2.924 com
alguma deficiência física ou
mental ou moléstia grave e
12.312 contribuintes cuja
maior fonte de renda seja o
magistério. Foram contemplados ainda 153.573 não
prioritários, que entregaram
a declaração até o dia 12 de
novembro.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da
Receita Federal. No Portal
e-CAC, é possível acessar o
serviço Meu Imposto de Renda e ver se há inconsistências
de dados identificadas pelo
processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode
avaliar as inconsistências e
fazer a autorregularização,

mediante entrega de declaração retificadora.
A Receita disponibiliza
ainda aplicativo para tablets
e smartphones que facilita
consulta às declarações do
IR e à situação cadastral no
CPF. Com ele será possível
consultar diretamente, nas
bases da Receita Federal,
informações sobre liberação
das restituições e a situação
cadastral de uma inscrição
no CPF.
O pagamento da restituição é feito pela Receita por
meio do Banco do Brasil.
Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá
agendar o crédito em conta
corrente ou poupança, em
seu nome, em qualquer banco. Para isso deverá contatar pessoalmente qualquer
agência do Banco do Brasil
ou ligar para a Central de
Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais),
0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088
(telefone especial exclusivo
para deficientes auditivos).
O contribuinte também poderá fazer o agendamento
no Portal BB. A restituição
ficará disponível no banco
durante um ano.

Desmatamento na Amazônia
cresce 9,5% em um ano
O desmatamento da
Amazônia registrou crescimento de 9,5%. Foram
11.088 quilômetros quadrados (km2) entre agosto
de 2019 e julho de 2020,
ante 10.129 km² registrados nos 12 meses anteriores, segundo divulgou
nesta segunda-feira o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão
vinculado ao Ministério da
Ciência e Tecnologia. A
área equivale a quase duas
vezes o Distrito Federal
(5.802 km2). no último
ano e voltou a atingir a
maior taxa desde 2008.
O número causou surpresa, pois havia uma estimativa de alta de mais de
30%, como foi indicado
por outro sistema do Inpe,
o Deter. A elevação observada entre agosto de 2018
e julho de 2019, ante os 12
meses anteriores, já tinha
sido de 34,4%.
O corte raso registrado
na Amazônia Legal desde o
início da gestão Bolsonaro
interrompeu uma sequência
de dez anos em que o des-

matamento ficou abaixo de
10 mil km². Com essa taxa,
o Brasil deixou de cumprir
a principal meta da Política Nacional de Mudanças
Climáticas, de 2010, que
estabelecia que o desmatamento neste ano seria de no
máximo 3,9 mil km².
Até meados da década passada, parecia que a
meta seria cumprida. Em
2012, o desmatamento da
Amazônia chegou ao menor valor do registro histórico – de 4.571 km² –, após
a implementação de uma
política nacional de combate ao desmatamento que
derrubou a taxa em 83%
ao longo de oito anos.
As altas seguidas também colocam em xeque
outra meta do Brasil, assumida junto ao Acordo
de Paris, de 2015, de zerar
o desmatamento legal até
2030. O desmatamento
observado ao longo de um
ano teve a maior contribuição vinda do Pará. Apenas
este estado respondeu por
46,8% de tudo o que foi
devastado.
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Procon-SP notifica
Hospital Albert Einstein
O Procon-SP notificou
o Hospital Albert Einstein
para que explique sobre o
vazamento de lista que dava
acesso a informações pessoais e médicas de pacientes testados, diagnosticados
e internados por Covid-19.
A Lei Geral de Proteção de
Dados determina que é dever de quem trata, controla
e acessa os dados garantir
que não ocorram vazamentos. A empresa tem 72 horas
para responder a partir desta
segunda-feira.
De acordo com notícias
divulgadas, um funcionário
do hospital que trabalhava
em um projeto com o Ministério da Saúde (MS) divulgou na internet uma lista
de senhas do sistema do Ministério da Saúde que dava

acesso aos bancos de dados
dos pacientes. Pelo menos
16 milhões de pessoas tiveram suas informações expostas.
O Procon-SP pede que o
Einstein demonstre se adota
medidas de segurança, técnicas e administrativas capazes de proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas (tais como
destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilícito), conforme
determina a Lei Geral de
Proteção de Dados. E pergunta o que o Hospital tem
feito para qualificar seus
funcionários e colaboradores acerca do conteúdo desta
legislação.

O órgão também informou que indagou o hospital sobre os procedimentos
adotados para análise de um
incidente com dados pessoais; as medidas de segurança
de dados adotadas em razão
do hospital tratar dados pessoais sensíveis; as medidas
práticas de contenção de danos; e o protocolo de prevenção de vazamento de dados.
Segundo o Procon-SP, o
hospital deverá explicar ainda
quais foram as medidas de segurança adotadas no processo
de digitalização do prontuário
médico e exame dos pacientes, conforme orienta o Conselho Federal de Medicina e
se há alguma forma de criptografia das informações dos
pacientes e usuários dos serviços laboratoriais.

Limpa Nome da Serasa vai até sábado
As renegociações por
canais digitais do 26º
Feirão Serasa Limpa
Nome terminam nesta
segunda-feira, mas consumidores das capitais
São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife
ainda poderão renegociar as dívidas presencialmente até o próximo
sábado, 5 de dezembro.
O feirão começou no dia
3 de novembro por meio
dos canais virtuais ofe-

recendo descontos de até
99% para quem se comprometer a quitar seus
débitos. A Serasa ainda
liberou 10 milhões de
dívidas que poderão ser
quitadas por apenas R$
50 reais.
dosos, gestantes e
pessoas com deficiência
ou criança de colo terão
prioridade nos atendimentos presenciais e os
locais, segundo a Serasa,
seguem todos os protoco-

los de segurança contra a
covid-19. O consumidor
pode consultar todas as
empresas participantes
site do feirão. Veja os
postos de atendimento
presencial:
Para quem optar pelo
atendimento online, outros
canais da empresa continuam disponíveis: site do Serasa Limpa Nome, o aplicativo da Serasa, Whatsapp
(11-99575-2096) ou pelo
0800-591-1222.

Venda de imóveis
tem alta de 13,5%
Comercialização
cresceu 39,7% no
terceiro trimestre

O indicador mensal da
Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc), elaborado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe),
registrou aumento de 13,5%
nas vendas de novas unidades habitacionais em setembro na comparação com o
mesmo mês em 2019. Foi o
melhor resultado mensal do
indicador Abrainc/Fipe desde maio de 2014.
“O setor segue pontuando
ótimo fluxo de vendas em
um ano marcado por um elevado nível de desemprego e
impacto negativo da pandemia. Isso mostra que a construção civil, que gerou mais
de 154 mil empregos nos

últimos três meses, segundo
o Caged, mantém-se como
setor de tração da recuperação econômica”, avalia o
presidente da Abrainc, Luiz
Antonio França.
Com base nas informações repassadas pelas associadas à entidade, o trimestre móvel encerrado
em setembro do indicador
Abrainc-Fipe mostra que as
vendas da incorporação estabeleceram novo recorde
histórico, após aumento de
39,7% nas unidades vendidas em comparação com o
mesmo período de 2019. Já
no acumulado em 12 meses,
as unidades comercializadas
superaram em 13,5% o volume vendido nos 12 meses
anteriores.
Em setembro, os lançamentos de novos empreendimentos tiveram ligeira oscilação negativa de 0,9%. Nos
últimos 12 meses, a queda
acumulada foi de 2,3% em

relação ao observado nos 12
meses precedentes, carregando ainda efeitos do início
da pandemia. Apesar desse
movimento, os lançamentos
acumularam alta de 7,8% no
terceiro trimestre deste ano,
na comparação com o mesmo período de 2019.
Os empreendimentos do
segmento de imóveis voltado para a baixa renda,
responsável por 84,4% dos
lançamentos e 76,2% das
vendas residenciais, registrou elevação de 3,7% nos
lançamentos em setembro e
de 14,5% no terceiro trimestre e 8,6% no acumulado
em 12 meses. Já no âmbito
das vendas, o segmento de
habitação popular encerrou
setembro com uma alta de
19,3% em relação ao mesmo mês de 2019, colaborando para uma elevação de
50,3%, no terceiro trimestre,
e de 24,7% nos últimos 12
meses.

Energia elétrica fica mais cara
em R$ 6,243 por 100 kWh
A partir deste mês a tarifa
de energia elétrica sofre acréscimo de R$ 6,243 a cada 100
kWh. (quilowatt-hora) consumidos. Isso porque, a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) decidiu reativar as
bandeiras tarifárias nas contas

de luz e estabeleceu patamar
vermelho 2 para o mês de dezembro.
Esse é o nível com condições ainda mais custosas
para geração de energia. Em
reunião extraordinária, a diretoria da reguladora optou,

em unanimidade, por revogar despacho de maio que
mantinha as contas em bandeira verde, sem custos adicionais para o consumidor,
até o final de dezembro por
causa dos efeitos da pandemia da Covid-19..
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Fitch acredita em leve
recuperação da celulose em 2021
Aumento dos
preços deve
ser de 20%

A Fitch Ratings espera uma
leve recuperação dos preços
da celulose durante 2021, uma
vez que os produtores reduziram o estoque excedente e os
preços provavelmente chegaram a seu piso. A celulose serve como forte matéria-prima
na indústria.
“A sustentável recuperação dos preços da celulose
deve continuar a se apoiar na
redução da oferta, enquanto
a recuperação da demanda
por papel e embalagens na
Europa e nos EUA dependerá do crescimento econômico mundial durante 2021,
bem como do retorno de
mais trabalhadores aos escritórios!”, afirma Fernanda

Rezende, diretora sênior da
Fitch. “Lockdowns esporádicos ou recorrentes, que levem a uma consistente queda da demanda por papel,
podem pressionar ainda mais
a recuperação dos preços
da celulose”, acrescentou.
A Fitch espera que o fluxo
de caixa operacional dos
produtores de celulose melhore gradualmente devido
a uma projeção de aumento
dos preços de cerca de 20%
durante 2021, além de um
volume de vendas adicional.
Segundo a agência, a redução da alavancagem da brasileira Suzano Papel e Celulose tem sido mais lenta do
que a projetada, enquanto a
alavancagem durante o ciclo
de investimento da Arauco e
da Klabin será maior do que
a prevista.
As empresas latino-americanas do setor de celulose,
papel e produtos florestais

classificadas pela Fitch desfrutam de forte acesso aos
mercados de dívida e ações,
e a agência espera que as
empresas preservem um
alongado perfil de amortização de dívida e liquidez conservadora.
Valores
Em 26 de outubro, a Suzano Papel e Celulose (maior
produtora global de celulose
de eucalipto) anunciou aumento de US$ 30 por tonelada no preço lista da celulose fibra curta negociada na
Europa, América do Norte
e China, com novos valores
desde 1º de novembro.
O preço lista na Europa
chega a US$ 970 por tonelada. Na América do Norte, de
US$ 1.160 por tonelada. Já
na China, o preço lista é de
US$ 790 por tonelada.
A Suzano registrou um

bom desempenho operacional no terceiro trimestre,
cujos resultados foram reportados em 30 de outubro,
com crescimento de 13,2%
da receita líquida em relação ao mesmo período de
2019, para R$ 7,4 bilhões,
e de 58% do lucro antes de
juros, impostos, depreciação
e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), para R$ 3,8
bilhões.
No Brasil, a produtora
tem 6 unidades indústrias
quatro no Estado de São
Paulo (Embu), Limeira e
duas em (Suzano), uma na
Bahia (Mucuri) e uma no
Maranhão (Imperatriz) e
também é proprietária da
SPP-KSR, a maior empresa distribuidora de produtos
gráficos e papéis da América
do Sul, no exterior a Suzano
Papel e Celulose é dona da
Sun Paper no Reino Unido e
da Stenfar na Argentina.

B3 faz mudanças no Futuro de DI
A B3 anunciou nesta segunda-feira a alteração da
variação mínima de apregoação (tick size) do Contrato Futuro de Taxa Média
de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (DI1). “O
tick size é a variação mínima de preço permitida para
a negociação de um ativo
no livro de ofertas”, explicou a B3.
A B3 disse que também
promoverá mudanças na
tarifação visando alinhar
o custo de day trade com o
risco de cada contrato, além
de aprofundar os descontos
para quem negocia volumes
grandes.
“Informamos que, a partir de 30/11/2020 entrará em
vigor a nova política de ta-

rifação para emolumentos e
tarifa de registro do Contrato Futuro de Taxa Média de
Depósitos Interfinanceiros
de Um Dia (DI1). A partir
dessa data também será encerrado o Programa HFT DI
Vértices Curtos.”
Os ajustes visam desenvolver ainda mais o mercado
de juros, com plano definido
em conjunto com o mercado
que engloba diversas iniciativas que devem sair nos
próximos anos, acredita a
bolsa.
A alteração do novo modelo de cálculo da tarifa de
permanência concede redução adicional na tarifa de
permanência para posições
inversas de um mesmo vencimento, em contas de um

mesmo investidor e em um
mesmo participante de liquidação.
Segundo Marcos Skistymas, superintendente de
Produtos da B3, as novas
regras terão impactos positivos no DI1. “Além de viabilizar novas estratégias para
investidores, as novas regras
de tick size devem impactar
positivamente a formação de
preço do produto e reduzir
custos com spread. Outro
benefício é o potencial de
atração de provedores de
liquidez na parte curta da
curva de negociação”, avalia
Skistymas.
A referência temporal será
adaptada para todos os meses do calendário. A regra
atual define os prazos a par-

tir da ordem de vencimento
dos contratos. A nova regra
será baseada no prazo de
vencimento dos contratos,
que leva em consideração a
contagem de meses subsequentes ao atual, independentemente da quantidade
de vencimentos abertos no
período.
O contrato de DI é um
contrato futuro que tem
como base a taxa de juros
praticada nos depósitos
interfinanceiros realizados entre os bancos. Esses
depósitos interfinanceiros
são empréstimos de curto
prazo, normalmente de apenas 1 dia que as instituições
financeiras fazem entre si
para possibilitar o fechamento de caixa da Instituição.

Pagamentos não monetários avançam 12% no 3º trimestre na China
Os pagamentos não monetários na China mantiveram
um crescimento constante no
terceiro trimestre de 2020,
apontou um relatório do banco central. O valor de dinheiro
envolvido nesse tipo de pagamento, incluindo papéis co-

merciais, cartões bancários e
veículos de pagamento online,
ficou em 1.043,22 trilhões de
iuanes (US$ 158,65 trilhões)
no terceiro trimestre, um aumento de 12,66% em termos
anuais, informou o Banco
Popular da China (banco

CONCESSÃO DE LICENÇA (LMI)
CBR 059 Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 31.178.579/
0001- 00, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, através do processo nº 14/200.250/2020, a Licença Municipal de Instalação (LMI) para demolição de edificações existentes situadas na Rua das Oficinas, 188, lote 1 do PA 42.476 - Engenho de Dentro-RJ.
EXTRAVIO
Cultura Inglesa Idiomas S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
17.855.050/0001-53 e NIRE sob o nº 333.0030702-8, situada à Rua Bambina
nº 130, Botafogo – Rio de Janeiro/RJ, CEP. 22.251-050, torna público para
os devidos fins o extravio de seu Livro de Registro de Assembleias Gerais
nº 1. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

AVISO DE LEILÃO
A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO
GONÇALO, torna público para conhecimento dos interessados,
que no dia 16 de dezembro de 2020, às 09h, realizará leilão na
forma on-line, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário 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 DA
SILVA LACERDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o
nº. 103. A cópia do edital poderá ser consultado através dos sites
www.focoleiloes.com.br e www.alexandroleiloeiro.com.br.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES - 2020
De acordo com o estabelecido no Artigo 27 e no Artigo 33, item d, do
Estatuto na Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno, convoco a
Assembleia Geral Ordinária para reunir-se no dia 19 de dezembro de
2020 às 10:00h, em primeira convocação e às 11:00h, em segunda convocação, no Arena Copacabana Hotel, Av. Atlântica 2.064 - Copacabana, Rio
de Janeiro – RJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I – Eleição
do Presidente e Vice-Presidente e dos 3 (três) Membros do Conselho
Fiscal, para o quadriênio 2021/2024. Ainda em cumprimento ao disposto no
Artigo 24, § 1º, item b do Estatuto, apresenta-se a seguir a composição do
Colégio Eleitoral. A confirmação da regularidade de cada Entidade para
efeito do exercício do direito de voto obedecerá ao disposto no Relatório
da Comissão Eleitoral, de 23/10/2020 disponibilizado no site oficial da Entidade. A Comissão Eleitoral, antes do início da Assembleia, avaliará a situação de regularidade dos casos pendentes, descritos no mencionado Relatório. Federação de Pentatlo Moderno do Estado do Rio de Janeiro; Federação Pernambucana de Pentatlo Moderno; Federação Paulista de Pentatlo
Moderno; Federação Rondoniense de Pentatlo Moderno; e Federação de
Pentatlo Moderno do Estado do Paraná. Pelo presente ficam igualmente
convocados dois representantes da Comissão de Atletas.
Rio de Janeiro 30 de novembro de 2020.
Helio Meirelles Cardoso
Presidente CBPM

central) no relatório.
O ritmo de crescimento
acelerou ante os 6,83% anuais no segundo trimestre. As
transações com cartões bancários subiram 6,86% ano
a ano, para 235,72 trilhões
de iuanes no período. Con-

forme a agência Xinhua, os
pagamentos via celulares registraram um rápido crescimento no terceiro trimestre,
subindo 35,57% em relação
a um ano atrás, para 116,74
trilhões de iuanes, de acordo
com o relatório.

ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ/ME 11.421.994/0001-36 - NIRE 33.300.292.152
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral
Extraordinária a serem realizadas em 8 de dezembro de 2020. A Orizon
Valorização de Resíduos S.A., sociedade por ações, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Joaquim Palhares, n.º 40, 1º andar,
parte, Estácio, CEP 20260-080, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 11.421.994/000136 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”) convocar os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (“AGO”) e em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE” e, em
conjunto com a AGO, “Assembleias Gerais”), ambas serem realizadas, em
primeira convocação, no dia 8 de dezembro de 2020, às 10h00 e às 11h00,
respectivamente, na sede da Companhia para examinar, discutir e votar a
respeito das seguintes ordens do dia: em sede de AGO: (i) apreciação das
contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019; (ii) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e
votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018; (iii) apreciação das contas dos administradores,
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (iv) rerratificação da
remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020.
em sede de AGE: (i) submissão de pedido de registro de emissora de valores
mobiliários, categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada; (ii) submissão do (a) pedido de adesão da Companhia ao segmento
especial de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
denominado Novo Mercado, e (b) pedido de admissão à negociação das ações
da Companhia na B3; (iii) reforma integral e consolidação do estatuto social da
Companhia (“Estatuto Social”), inclusive para adaptá-lo às exigências legais
e regulamentares de companhia aberta e ao regulamento do Novo Mercado;
(iv) eleição dos membros independentes do Conselho de Administração da
Companhia; (v) reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração
da Companhia; (vi) realização de oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”); (vii)
autorização para que o Conselho de Administração da Companhia aprove todos
os termos e condições da Oferta, incluindo, mas não se limitando a, poderes para
(a) deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, dentro do capital
autorizado previsto no Estatuto Social, a ser realizado no contexto da Oferta; (b)
fixar o preço de emissão das Ações; (c) aprovar o “Prospecto Definitivo da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da Orizon Valorização de Resíduos S.A.” e o Final Offering Memorandum
para os esforços de colocação no exterior; e (d) celebrar todos os contratos
e atos relacionados à Oferta; (viii) alteração do jornal de grande circulação
para publicações da Companhia; (ix) celebração do Acordo de Indenidade
entre a Companhia e determinados administradores e membros externos
dos comitês da Companhia; e (x) discussão sobre a elaboração e aprovação
de Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Consoante o artigo
126 da Lei das Sociedades por Ações, apenas as pessoas que comprovarem
a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da
legislação aplicável, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral. Os
documentos relativos às matérias a serem discutidas nas Assembleias Gerais
encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia,
em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações e do
Acordo de Acionistas da Companhia. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.
Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor Financeiro.
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Indicador Ipea apura
alta de 3,5% nos
investimentos em setembro

O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada divulgou, nesta segunda-feira
(30), o Indicador Ipea Mensal de Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF) referente ao mês de setembro,
que registrou um aumento
de 3,5% frente a agosto. Na
comparação com setembro
de 2019, houve um avanço
de 1,1% nos investimentos.
O Indicador de Formação
Bruta de Capital Fixo mede os
investimentos no aumento da
capacidade produtiva da economia e na reposição da depreciação do estoque de capital fixo.
No terceiro trimestre do ano, o
indicador avançou 16,3%, mas,
na comparação com o mesmo
período de 2019, houve recuo
de 2,8%. No acumulado de 12
meses encerrados em setembro,
a queda foi de 3,6%.
A FBCF é composta por
máquinas e equipamentos,
construção civil e outros ativos fixos. Setembro registrou
aumento de 2% na produção

de máquinas e equipamentos
destinados ao mercado interno,
enquanto a importação desses
produtos aumentou 30,1% no
mesmo período. O consumo
aparente de máquinas e equipamentos apresentou um crescimento de 4,3% em setembro,
encerrando o terceiro trimestre
com uma alta de 9,7%.
O indicador de construção civil avançou 2% em
setembro, na série dessazonalizada – quinta valorização positiva consecutiva na
base de comparação. Com
isso, o segmento registrou
um crescimento de 18,4% na
passagem entre o segundo e
terceiro trimestre de 2020.
Na comparação com setembro de 2019, os resultados
foram heterogêneos. Enquanto a construção civil apresentou alta de 10,9%, houve
recuo nos segmentos de máquinas e equipamentos (6,2%)
e outros ativos fixos (6,6%),
com desempenhos similares
na comparação trimestral.

Apetite ao risco foi menor
em outubro, diz CVM
O Mapa de Riscos apresentado na nova edição do
Boletim de Risco da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) identificou queda
no indicador de apetite ao
risco no mercado de capitais brasileiro durante o mês
de outubro (calculado até
31/10/2020).
A edição apontou comportamentos díspares para
os diversos indicadores. Os
indicadores de apetite por
risco, risco de crédito e risco
de mercado demonstraram
baixa, ao passo que o indicador de risco de liquidez, alta.
Neste mês o cenário econômico mostrou no Brasil
uma combinação de câmbio
em depreciação, tendência
de alta das taxas de juro nominais e leve alta no CDS
soberano, alinhado a outros
países emergentes pares.
Segundo a CVM, o cenário do mês foi impactado
pela corrida eleitoral americana, tendo sido observado,
em especial na parte final
do mês, uma elevação nos
juros soberanos nominais
americanos e uma queda nos

principais índices de renda
variável global e de renda
fixa corporativa , o que se refletiu também nos principais
índices de referência nacionais. “Com relação a queda
do indicador de apetite por
risco, trata-se reflexo majoritário de sua componente de
renda variável, na esteira da
queda nos índices de renda
variável”, explicou a CVM.
“A elevação do indicador de risco de liquidez e
a estabilidade nos demais
indicadores de mercado,
também identificadas em
outubro, são fatores que
seguem na mesma direção
da redução no apetite ao
risco”, acrescentou a nota.
Bruno Luna, Chefe da Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos
(ASA/CVM).
O material é produzido
pela ASA e apresenta, mensalmente, os indicadores de
risco dos mercados de capitais de economias avançadas e
emergentes, especialmente no
Brasil. Há também a versão
traduzida do boletim, disponível no Portal CVM em inglês.

JUÍZO DE DIREITO DA 05ª VARA CÍVEL DA REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
RE-RATIFICAÇÃO DO EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo
de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da AÇÃO DE COBRANÇA
em que CONDOMINIO DO EDIFICIO LUIZ PARETO move em face
de VAMBERTO PEREIRA DA SILVA e NAIDE RESENDE PEREIRA
na forma abaixo. Processo nº 0002290-79.2016.8.19.0209 A Dra
Adriana Angeli de Araújo de Azevedo Maia, Juíza Titular de Direito
na 05ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca/RJ, FAZ SABER,
por este Edital com prazo de 05 dias, aos interessados e aos
devedores VAMBERTO PEREIRA DA SILVA e NAIDE RESENDE
PEREIRA que no dia 07 (sete) de dezembro de 2020, com início
as 13:40h com término as 14:40h, após 03 minutos
consecutivos sem lance será levado a Público Leilão, por valor
igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO
SCHULMANN, e/ou Preposta GLACE DI NAPOLI com escritório
na Travessa do Paço, nº 23 –sala 812, Centro, CEP.: 20010-170,
leilão este que se realizará de forma eletrônica no site
www.schulmannleiloes.com.br, o bem penhorado e avaliado em
fls. 191, 240, descrito como segue. LAUDO DE AVALIAÇÃO
INDIRETA: DIREITO E AÇÃO DO IMÓVEL – Rua Vicente Leporace,
256/102– RECREIO DOS BANDEIRANTES– RJ. O terreno
encontra-se devidamente dimensionado, caracterizado e
registrado no Cartório do 9º RGI (capital). DO EDIFÍCIO – com
pavimentos, com direito a 02 (duas) vagas de garagem,
localizadas indistintamente e corresponde fração ideal de 1010/
10.000 do terreno, designado por lote 18 a quadra 45 do PAL
17.906, gleba B matrícula sob nº 255.567 do Registro de Imóveis
do 9º Ofício da Capital do Estado do Rio de Janeiro. O
apartamento encontra-se de frente para o logradouro público
com 110M² de área edificada. O Edifício possui um elevador,
portaria, Jardim na parte da frente, portão eletrônico de garagem,
interfone, Câmeras de Segurança e zelador. AVALIO indiretamente
o IMÓVEL DESCRITO em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta
mil reais). Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2020. Os débitos de
condomínio no valor de R$ 101.913,89 (cento e um mil,
novecentos e treze reais e oitenta nove centavos), débitos de
IPTU no valor de R$24.745,14 (vinte e quatro mil setecentos
quarenta e cinco reais quatorze centavos) e FUNESBOM no valor
de R$331,07 (trezentos trinta e um reais e sete centavos). Sendo
infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 14 (quatorze)
de dezembro de 2020, no mesmo local, com início as 13:40h
término as 14:40h, após 10 minutos consecutivos sem lance
pela oferta acima de 50%, de acordo com o art. 886, V, do CPC/
2015. Para que os interessados tomem conhecimento deste
edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim
os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio deste edital,
suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo CPC/
2015. A arrematação ou adjudicação, salvo pronunciamento
judicial em sentido diverso (art. 885 do CPC/2015), far-se-á a
vista e imediato por depósito judicial ou meio eletrônico (art.892,
caput, do CPC/2015), sendo 3% de comissão do leiloeiro no ato,
e 1% de custas de cartório até o máximo permitido por lei, será
pago pelo arrematante. Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2020.
Eu, ___ Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) A
Dra Adriana Angeli de Araújo de Azevedo Maia, MMA. Dra Juíza
___ .
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Desinvestimentos de
US$ 25 bilhões a US$ 35 bilhões
No Plano
Estratégico da
Petrobras destacase a venda de oito
refinarias

O novo Plano Estratégico
da Petrobras para 2021-2025
prevê redução drástica no número de refinarias. Roberto
Castello Branco, presidente
da petroleira, disse nesta segunda-feira que a companhia
espera “concluir” integralmente a venda das oito refinarias colocadas no plano de
desinvestimentos até o final
de 2021, conforme o compromisso assumido com o
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).
Atualmente a Petrobras tem
13 refinarias localizadas em
várias regiões do país.
Castello Branco informou
que, além da Rlam, na Bahia,
a Petrobras tem outras refinarias em que se pode chegar
à assinatura de um contrato
de compra e venda em futuro próximo. “Temos as ofertas
vinculantes para a Refap (no
Rio Grande do Sul) e Repar (no
Paraná) no dia 10 de dezembro.
Isso representa seis refinarias já
em curso de venda, em estágio
mais avançado”, disse ele, em
entrevista a jornalistas.
O presidente da estatal citou
que a empresa espera lançar a
data para ofertas vinculantes
da Regap (Minas Gerais) e
Rnest (Pernambuco) no início
de 2021. Conforme a Reuters,
a Petrobras projeta desinvestimentos de US$ 25 bilhões
a US$ 35 bilhões no período
de 2021 a 2025, versus uma
faixa de 20-30 bilhões de dólares no plano de negócios an-

terior, à medida que a empresa busca reduzir sua dívida e
concentrar recursos em ativos
de “classe mundial” como os
campos de pré-sal.
Dos ativos incluídos no
programa de desinvestimentos, destacam-se oito refinarias, fatias na petroquímica
Braskem, BR Distribuidora,
na distribuidora de gás Gaspetro e térmicas, de acordo
com apresentação divulgada
nesta segunda-feira, que não
detalhou quanto a empresa
espera obter com a venda de
cada um dos ativos.
A estatal informou que estão incluídos no programa de
alienação ativos de produção
em terra e águas rasas, além
do polo Albacora, Albacora
Leste, Frade e 50% no polo
Marlim, entre outros.
Mas as refinarias, com algumas já em processo mais
avançado de venda, deverão
responder por parte importante
do plano de desinvestimentos.
“Apesar das restrições para
movimentação por causa do Covid-19, estamos avançando bem
para cumprir os compromissos
assumidos com o Cade para a
abertura desse mercado de refino”, disse a diretora de Refino,
Gás e Energia, Anelise Lara, em
apresentação a investidores. Ela
acrescentou que as assinaturas
dos acordos para a venda das
refinarias Presidente Getúlio
Vargas (Repar), no Paraná, e
Alberto Pasqualini (Refap), no
Rio Grande do Sul, deverão ser
realizadas no primeiro trimestre
de 2021, enquanto a conclusão
dos negócios levará mais alguns meses.
Tamanho
Das atuais 13 refinarias
localizadas em várias regiões do país, a estatal terá cinco unidades de refino, todas
concentradas no Sudeste, a

principal região consumidora. A capacidade produtiva
passará de 2,2 milhões para
1,1 milhão de barris por dia.
“Nossa estratégia de foco
no mercado premium passa
pela venda de parte do nosso
parque de refino atual”, destacou Lara, afirmando que as
unidades de São Paulo e Rio
de Janeiro têm elevado grau
de integração.
A diretora de Finanças e
Relacionamento com Investidores, Andrea Marques,
disse ser “difícil afirmar”
que a empresa conseguirá
fazer o ‘closing” em 2021 da
venda das refinarias.
“Mas vamos tentar... vamos trabalhar duro para
ter ativos relevantes com
‘closing’ em 21”, disse Andrea Marques, ressaltando
que, nos casos da BR e da
Braskem, a companhia vai
aguardar uma janela mais
positiva de mercado. Lara,
por sua vez, disse que a alienação da fatia na Braskem
terá seu modelo anunciado
oportunamente.
A intenção é de a Petrobras
sair do setor de transporte e
distribuição de gás. “Vamos
continuar sendo um player relevante, mas estamos deixando
a posição monopolista da Petrobras em transporte e comercialização... a demanda passará
a ser atendida por diferentes
players. Deixaremos de ter uma
participação quase integral no
suprimento para patamar próximo de 55% desse mercado”,
contou Andrea Marques.
A diretora acrescentou
que a maioria das térmicas
está em processo de desinvestimento, mas a Petrobras
tem expectativa de ficar com
dez unidades “para monetizar” o próprio gás.
O terminal de regaseificação na Bahia deve ter novo
processo competitivo aberto

para arrendamento no início
de 2021, após uma empresa
interessada ter sido desqualificada por riscos de conformidade.
Dívida
A diretora também comentou que a meta de dívida
bruta para 2021 é de US$ 67
bilhões.
“É um número que acreditamos ser capaz de atingir,
mas se os preços do Brent se
comportarem diferente... se
tiver uma geração de caixa
mais forte, vamos trabalhar
para pagar a dívida mais rápido”, afirmou, ressaltando que
é difícil falar sobre tendência
de mercado de petróleo no
momento atual. A empresa fechou os nove primeiros meses
de 2020 com dívida bruta de
US$ 80 bilhões.
O presidente-executivo da
Petrobras, Roberto Castello
Branco, ressaltou durante o
evento que a estatal, apesar
das dificuldades colocadas
pela pandemia, foi a empresa de petróleo no mundo que
“melhor desempenhou em
termos de geração de caixa”.
“Tivemos um maior fluxo
de caixa operacional ao longo
dos nove primeiros meses de
2020, e ao mesmo tempo fomos a única entre as grandes
empresas (de petróleo) que
reduziu a dívida”, declarou.
A redução da dívida em nove
meses foi de US$ 7,5 bilhões.
A estatal estimou nesta
segunda-feira um salto na sua
exportação de petróleo para
891 mil barris por dia no período de 2021 a 2025, ante
média de 445 mil bpd entre
2015 e 2019. Isso porque a
companhia reforçou investimentos nos produtivos campos do pré-sal, de acordo com
detalhamento de seu plano de
negócios plurianual.

n Monitor Mercantil

Mercado continua elevando
estimativa de inflação

A previsão do mercado
financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu
de 3,45% para 3,54%, segundo o boletim Focus publicado nesta segunda-feira pelo
Banco Central, documento
que aponta semanalmente as
projeções para os principais
indicadores econômicos.
É a 16ª elevação seguida na
estimativa. Esse percentual está
abaixo do centro da meta de inflação definida pelo Conselho
Monetário Nacional, de 4% em
2020, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo, o que resulta em limites inferior em 2,5%,
e superior em 5,5%.
Para 2021, a projeção de
inflação passou de 3,40%
para 3,47% (sexta elevação
seguida). As previsões para
2022 e 2023 mantiveram-se
estáveis em 3,50% e 3,25%,
respectivamente.
Segundo BC, para 2021,
a meta é 3,75%; para 2022,
3,50%; e para 2023, 3,25%,
com intervalo de 1,5 ponto
percentual para cima ou para
baixo, em cada ano.
O principal instrumento

usado pelo BC para alcançar a
meta de inflação é a taxa básica de juros – a Selic, que está
atualmente em 2% ao ano. O
percentual é o mesmo projetado pelas instituições financeiras nas últimas semanas. Já
para o fim de 2021, a expectativa é de que a Selic esteja em
3% ao ano - o mesmo percentual projetado na semana anterior. Também apresenta estabilidade o percentual previsto
para o fim de 2022 (4,5% ao
ano) e para o fim de 2023 (6%
ao ano).
O mercado financeiro
ajustou de 4,55% para 4,50%
a previsão que tem de queda
da economia brasileira. Para
o próximo ano, a expectativa de crescimento passou de
3,40% para 3,45%. Em 2022
e 2023, o mercado financeiro
prevê expansão de 2,50% do
PIB (Produto Interno Bruto).
Ainda segundo o Boletim
Focus, a cotação do dólar
para o final deste ano está em
R$5,36 – valor ligeiramente
inferior ao projetado no último levantamento, feito há
uma semana, quando estava
em R$ 5,38. Para 2021 se
manteve em R$ 5,20.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30 - NIRE - 33 30014041-7
Aviso de recomprA de Ações
indústriAs GrAnfino s/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita
no cnpj sob n.30.770.184/0001-30, com endereço à Rua Oscar Soares,
n.1525, Califórnia, Nova Iguaçu/RJ, cep.:26.220-098, vem a público informar
aos acionistas, que tenham adquirido ações de sua emissão na década de
1970 que está realizando oferta para recompra das mesmas, mediante os
seguintes termos e condições: 01. Com o projeto de recompra de ações em
questão visa-se promover aquisições para cancelamento, o que foi aprovado
por unanimidade em assembleia geral extraordinária realizada na sede desta
companhia em 05 de outubro de 2020, com registro da ata na Junta Comercial
em 22 de outubro de 2020. 02. O preço de recompra é de R$1,50 (um real
e cinquenta centavos) por ação. 03. As ações elegíveis para recompra estão
limitadas a 0,8342% (zero vírgula oitenta e três quarenta e dois por cento)
do capital da companhia e compreende aquelas que foram adquiridas pelos
acionistas minoritários. 04. O direito de venda das ações que ora se pretende
comprar é prerrogativa exclusiva dos compradores ou de quem, por sucessão,
as tenha adquirido. 05. Os acionistas que pretenderem vender suas ações
deverão manter contato com a companhia através do endereço eletrônico:
francisco.alves@granfino.com.br, até 30.03.2021, manifestando interesse e
disponibilizando seus dados para que possa ser formalizado o contrato de
compra e venda de ações, com autorização para que a compradora proceda
a transferência das ações para seu nome após o devido pagamento do preço.
06. O preço da recompra será pago pela companhia no ato da celebração do
contrato de compra e venda das ações. 07. A recompra das ações ocorrerá
sempre na totalidade, isto é, não será possível alienação parcial. Em havendo
dúvidas, os interessados poderão manter contato com a companhia através
do endereço eletrônico: francisco.alves@granfino.com.br. Nova Iguaçu/RJ,
21 de novembro de 2020. IndústrIas GranfIno s/a.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL - 38ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 309, 311, 313 – CORREDOR A - CASTELO, RIO DE JANEIRO – RJ - C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3225 - E-mail: cap38vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) E CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, EXTRAÍDOS
DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDE DE CAIÇARAS (CNPJ nº 28.180.388/0001-79) em face de MARIA DAS GRAÇAS RESENDE
DE OLIVEIRA (CPF nº 626.324.187-04) e ESPÓLIO DE IVAN LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA (CPF nº 308.189.237-68), nos autos do PROCESSO Nº 0101591-56.2007.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) FLAVIA JUSTUS – Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os interessados e
em especial ao(s) Executado(s), que será realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de
Janeiro, RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a avaliação será no dia 10/12/2020 às 14:00h,
e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 11/12/2020 às 14:00h, onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a R$ 700.000,00 (setecentos
mil reais), sendo certo que os lances serão realizados exclusivamente através do portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e 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. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de Avaliação
Indireta de fls. 606/607: APARTAMENTO Nº 904, SITUADO NA RUA HUMAITÁ Nº 258, HUMAITÁ, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 3º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 13.713, E INSCRITO NA PREFEITURA SOB
O Nº 1.438.460-6 E CL Nº 07363-5. COM DIREITO A UMA VAGA DE GARAGEM. COM 73M² DE ÁREA EDIFICADA. DO APARTAMENTO: Sala com piso revestido em taco, varanda com piso em cerâmica, grade
de metal, paredes em argamassa, três quartos, um com suíte com piso em cerâmica e paredes em azulejo até o teto, banheiro social com piso em cerâmica e paredes em azulejo até o teto, cozinha com
piso em cerâmica, paredes em argamassa, banheiro de empregada com piso em cerâmica e paredes em azulejo até o teto. DO EDIFÍCIO: Prédio no alinhamento da via pública. Portaria com piso em taco
e blindex, entrada em pedra portuguesa, natureza residencial, condomínio denominado “Edifício Conde de Caiçaras”, dispondo de recepção e segurança 24 horas, contendo playground, salão de festas,
quatro elevadores. DA REGIÃO: Área servida de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, rede de água e esgoto; próximo a amplo comércio e farta rede de transporte público.
Próximo a Lagoa Rodrigo de Freitas. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Medindo o terreno em sua totalidade: 28m de frente, 20,70m nos fundos, 68m à direita, e 64,70m à esquerda, confrontando à direita
com o nº 264, à esquerda com o nº 256, fundos com área atrás dos imóveis nº 234 e 266 da Rua Humaitá. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Foi utilizado o mercado de compra e venda no mês de maio/2019, assim
como informações para cálculo do ITBI colhidas junto ao sítio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e o equilíbrio entre a oferta e a procura de imóveis homogêneos ao do avaliado, com os preços médios
à vista, sendo as fontes os usuais ao tempo das diligências, sendo assim, o imóvel objeto de leilão foi avaliado na data de 22/04/2019 pelo valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais),
correspondentes a 277.688,46 UFIR, que atualizadas nesta data perfaz a quantia de R$ 987.182,47 (Novecentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos). DOS DÉBITOS
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 10/11/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 16.880,51 (Dezesseis mil, oitocentos e
oitenta reais e cinquenta e um centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 386,57 (trezentos e oitenta
e seis reais e cinquenta e sete centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 17/11/2020 perfaz a quantia de R$ 347.864,48 (Trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro
reais e quarenta e oito centavos), sendo certo que todos os débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES DO RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que consta no
R-5 – COMPRA E VENDA em favor de MARIA DAS GRAÇAS RESENDE DE OLIVEIRA - CPF nº 626.324.187-04 e IVAN LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF nº 308.189.237-68(hoje, espólio); Que consta no AV14 – Existência de Distribuição de Ação de Execução de Título Extrajudicial em trâmite na 47ª Vara Cível sob o nº 2008.001.428917-3; Que consta no R-15 – PENHORA proveniente desta Ação (010159156.2007.8.19.0001); Que consta no R-17 – PENHORA por força da Ação de Execução de Título Extrajudicial em trâmite na 47ª Vara Cível sob o nº 0428448-32.2008.8.19.0001 proposta por NELSON LAGES
RANGEL em face de MARIA DAS GRAÇAS RESENDE DE OLIVEIRA E OUTROS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que os réus foram citados da Execução
conforme index. 78/83; Que no index. 119 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index. 122 e retificado no index. 337; Que os Réus foram intimados da Penhora no index.
121. 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; 2.1. Os interessados deverão se cadastrar previamente, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 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; 3. 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, enviar uma foto de rosto (selfie)
segurando o documento de identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade 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. 4. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e
regularmente atualizado. 5. 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. 6. 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 através
deste edital 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, podendo ser a mesma enviada pelo leiloeiro ao arrematante, devendo ser paga 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, na forma do artigo 892, caput, do CPC, sujeito as penas da lei. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago diretamente
a ele pelo arrematante. 2.1. A comissão do leiloeiro será no valor de 5% sobre o produto da arrematação, o qual não está incluso no montante do lance, ou no valor de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do
acordo) para o caso de acordo, pagamento voluntário do débito, remissão ou adjudicação, acrescido do valor das despesas comprovadamente realizadas em todos os casos. 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. 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, 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. 3.1. 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; 3.2. Deverá o arrematante
no prazo de até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada, mediante guia judicial; 3.3. 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, 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). 4. 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. 5. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130 § Único
do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC.
6. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor. 7. 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 através deste edital, se não for(em)
encontrado(s), na forma do art. 889 do CPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020. Eu
_________________________ T.J.J. datilografei e eu _________________________, titular subscrevo. (ass.) FLAVIA JUSTUS – Juiz(a) de Direito.

