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Investimento direto pode
afundar até 55% na AL este ano

Cepal

Em 2021 o valor seria
o menor desde 2005

A América Latina e o Caribe
receberam US$160,72 bilhões de
investimento estrangeiro direto em
2019, 7,8% menos do que em 2018,
queda que se agravaria em 2020, já
que, como consequência da crise
derivada da pandemia da Covid-19
é prevista uma redução de 45% e
55% na entrada desses fluxos, informou hoje a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) ao apresentar seu estudo
anual: O Investimento Estrangeiro
Direto na América Latina e no Caribe 2020.
No âmbito mundial, os valores
de investimento estrangeiro direto
(IED) cairiam 40% em 2020, e de
5% para 10% em 2021. Dessa forma, em 2021, o IED alcançaria seu
menor valor desde 2005. América
Latina e Caribe é a região que teria
a queda mais acentuada, explica o
documento da Cepal, lançado em
uma coletiva de imprensa virtual
pela Secretária-Executiva da Comissão Regional da ONU, Alicia
Bárcena.
Desde 2012, quando foi alcançado o máximo histórico, a queda
dos fluxos de investimento estran-

‘É urgente recuperar o papel das políticas industriais como instrumento de transformação da estrutura produtiva da
região’, disse a secretária-executiva da Comissão Regional da ONU, Alicia Bárcena
geiro tem sido quase ininterrupta
na América Latina e no Caribe, o
que tornou evidente, principalmente nos países da América do Sul, a
relação que existe na região entre
os fluxos de IED, o ciclo macroeconômico e os ciclos de preços das
matérias-primas, afirma o relatório.
Como nos anos anteriores, o estudo mostra grande heterogeneidade nos resultados nacionais e não é
registrado um padrão sub-regional:

em 17 países há uma queda das entradas em 2019 em relação à 2018
e em 9 países há um aumento. Em
2019, os cinco países que receberam maiores investimentos foram
Brasil (43% do total), México
(18%), Colômbia (9%), Chile (7%)
e Peru (6%).
Na América Central, os fluxos
de IED cresceram apenas no Panamá e na Guatemala. No Caribe, o
IED direcionado à República Do-

minicana superou a queda do ano
anterior. Trinidad e Tobago registrou investimentos positivos após
três anos de saldos negativos e na
Guiana, como em 2018, houve um
aumento interanual muito importante, impulsionado pelos investimentos para a exploração de petróleo e setores relacionados, capitais
que posicionaram o país como o
segundo receptor de IED na sub-região.
Tomaz Silva/ABr

Cai 4,6% o número de servidores
públicos estaduais em 2019
Em 2019, caiu 4,6% o número de pessoas ocupadas na administração estadual e distrital
em relação a 2018. A maioria do
pessoal ocupado (85,4%) estava
na administração direta. Os estatutários são maioria na administração direta em todas as UFs
e as maiores proporções estão
em Minas Gerais (96,8%), Rio
de Janeiro (94,8%), Rio Grande
do Norte (94%). Na administração indireta, a participação dos
celetistas subiu de 27,9% em
2018, para 35,4% em 2019 e
eles eram maioria no Rio Grande
do Sul (53,5%) e em São Paulo
(77,8%). O número de servidores sem vínculo permanente
aumentou 5,98% em ambas as
administrações: 4,53% na direta
e 20,99% na indireta. As informações foram divulgadas, nesta
quarta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE).
Segundo o IBGE, todas as
UFs tinham estrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e tinham presença
nas redes sociais. Todas as UFs
tinham lei estadual sobre o acesso à informação e nove (33,3%)
já disponibilizavam dados abertos.
De cordo com o instituto,
em 2019, as polícias militares
dos estados tinham um total de
416.923 profissionais, número
inferior ao de 2014 (425.248).
Em 2019, 89,0% desse efetivo

eram homens e 11,0%, mulheres.
Já a polícia civil somava 117.228
profissionais, dos quais 72,4%
eram homens e 27,6%, mulheres. Apesar de uma leve redução desse efetivo frente a 2014
(117.642), a participação de mulheres aumentou de 26,4% para
27,6%.
De 2014 para 2019, caiu de
23 para 19 o número de secretarias exclusivas para segurança
pública. Das 27 UFs, 17 tinham
Conselho Estadual de Segurança Pública. Já o número de
estados contemplados com recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública caiu de 23,
em 2014, para 15 em 2019. Das
27 UFs, 23 tinham secretarias
voltadas à defesa dos direitos
humanos e cinco eram secretarias exclusivas.
Segundo o IBGE, a oferta de
bilhete único foi informada por
18,5% dos governos estaduais
(5), sobretudo no Sudeste. Entre as iniciativas de estímulo à
inovação a instituição de prêmio
ou edital para destinar recursos
a empresas inovadoras/ projetos criativos foi informada por
70,4% (19) das UFs. A manutenção de espaços de inovação
e coworking foi declarada por
48,1% (13) dos governos, de forma mais recorrentes na Região
Nordeste. Já a capacitação para
empreendedorismo digital foi citada por 44,4% (12), em todas as
regiões, exceto a Sul.

Serviços avançam e comércio
recua na participação no PIB
A participação das atividades de
serviços no Produto Interno Bruto
(PIB) do Brasil passou de 55,7%
em 1947 para 74% neste ano. O
comércio, porém, não teve o mesmo desempenho, saindo de 16,3%
para 13,7%. Os dados fazem parte
de um estudo da Divisão Econômica da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) sobre o desempenho
dessas atividades desde a criação
da entidade, em 1945. O estudo, divulgado hoje para comemorar os 75
anos da entidade, aponta mudança
significativa na inserção do setor
terciário na economia brasileira.
De acordo com a CNC, a mudança estrutural ocorrida nas últimas
décadas, tanto no Brasil quanto em
outros países, levou o setor de serviços a ampliar sua participação no
Produto Interno Bruto nos últimos
75 anos, mas o comércio não acompanhou e perdeu parte da sua fatia
da riqueza econômica brasileira no
período. Entre 1945 e 1960, por
exemplo, comércio e serviços mais
que triplicaram de tamanho, graças

à evolução da renda e do consumo
no período. Desse período até 1980,
porém, o movimento foi contrário,
com encolhimento da economia
nacional em consequência do cenário de déficit fiscal, endividamento
público e inflação, com impactos
negativos no setor terciário.
Com o descontrole da inflação e
as mudanças estruturais no ambiente
de negócios na década de 1980, o desempenho dos serviços se descolou
do do comércio. Entre 1981 e 1989,
o setor de serviços (31,6%) cresceu
relativamente a uma taxa três vezes
superior à do comércio (10,5%).
O presidente da CNC, José Roberto Tadros, destacou a participação “crucial” da entidade no movimento dos setores do comércio
e serviços na economia brasileira
em 75 anos de existência. “Seja no
crescimento desses setores ou no
apoio às empresas nos momentos
de dificuldade e crise, como tem
ocorrido em 2020, não há como
dissociar a história da confederação do desenvolvimento econômico do Brasil”, disse. Página 3

Produção
industrial
acumula queda
de 6,3% no ano
Em outubro de 2020, a produção
industrial cresceu 1,1% frente a setembro, na série com ajuste sazonal,
após altas em maio (8,7%), junho
(9,6%), julho (8,6%), agosto (3,4%)
e setembro (2,8%). Em seis meses
de alta, o crescimento acumulado
foi de 39%, eliminando a perda de
27,1% que havia sido acumulada
entre março e abril levando a produção industrial ao nível mais baixo
da série. Mesmo com o desempenho
positivo nos últimos meses, o setor
industrial ainda se encontra 14,9%
abaixo do nível recorde alcançado
em maio de 2011. O resultado foi
divulgado nesta quarta-feira pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Em relação a outubro de 2019
(série sem ajuste sazonal), a indústria avançou 0,3%, após crescer
3,7% em setembro último, quando
interrompeu dez meses de resultados negativos seguidos nessa comparação. Com isso, o setor acumula
perda de 6,3% no ano e queda de
5,6% em 12 meses, uma perda ligeiramente mais intensa do que a
acumulada nos 12 meses até setembro (menos 5,5%).

Tesouro
capta US$ 2,5
bilhões no
exterior
O Tesouro Nacional captou nesta quarta-feira US$ 2,5 bilhões no
exterior com juros mais baixos que
em operações anteriores. No caso
do título de 30 anos, as taxas foram
as menores da história.
Segundo o Tesouro, foram emitidos US$ 500 milhões de títulos
com vencimento em 2025, US$
1,25 bi com vencimento em 2030 e
US$ 750 milhões com vencimento
em 2050. Os juros obtidos foram,
respectivamente, 2,2% ao ano,
3,45% ao ano e 4,5% ao ano.
Os juros indicam a correção da dívida. No vencimento do papel, o Tesouro pagará o valor desembolsado
pelo investidor mais os juros do título. No caso da operação desta quarta-feira, 2,2% ao ano para os papéis
com vencimento em 2025, 3,45% ao
ano para os títulos com vencimento
em 2030 e 4,5% ao ano para os papéis que vencem em 2050.
Além da queda dos juros, o spread – diferença entre as taxas dos
títulos brasileiros e os papéis do
Tesouro dos EUA com o mesmo
prazo – caiu para quase todos os
papéis.

COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,2400

Dólar Turismo

R$ 5,2870

Euro

R$ 6,3400
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

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

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

Iuan

R$ 0,7949

Ouro (gr)

R$ 302,49

Selic
Hot Money

2%
0,56% a.m.
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Opinião

A consolidação da democracia

Criminalização de fake news

Em uma verdadeira democracia, as instituições públicas
devem contribuir para o bem
comum, para a coletividade.
Quando as políticas e ações
públicas beneficiarem grupos
ou pessoas, principalmente
através de desvios de recursos,
teremos uma grande ameaça ao
estado democrático.
A corrupção no Brasil é antiga. Já no século 16 os funcionários coloniais exportavam
por conta própria especiarias,
tabaco, metais e peças preciosas. Seguiu-se a traficância dos
escravos, a manipulação dos
contratos para obras públicas, a
corrupção eleitoral do Império,
o voto de cabresto da República,
o “rouba mas faz”, escândalos
financeiros, o “esquema PC” e
tantos outros que produzem o
“mar de lama”, expressão repetida ao longo do tempo.
O manejo do poder e dos
recursos se constitui como tentação que exige um papel de
vigilância da sociedade civil. A
corrupção é uma grande ameaça para a democracia brasileira. Embora sempre presente na
nossa história, ela talvez jamais
tenha assumido uma dimensão
tão extensa e profunda. Até no
combate da pandemia do Covid-19 desviou-se recursos públicos. Que vergonha.
Se não conseguimos superá-la no passado, temos a oportunidade de superá-la no presente
para proteger o nosso futuro.
Graças à abrangência, à instantaneidade e à liberdade dos
meios de comunicação, torna-se hoje mais difícil, senão
impossível, ocultar os fatos da
sociedade que parece não estar
disposta a aceitar a corrupção.
Pessoalmente, penso que
a corrupção é uma doença da
alma como as doenças defini-

Dentro do contexto criado nas últimas
décadas pelo desenvolvimento das tecnologias da informação, a possibilidade de
elaboração e divulgação de notícias falsas
chegou a patamares antes inimagináveis,
seja no alcance territorial, na velocidade
da propagação ou na quantidade de pessoas alcançadas. A facilitação da difusão
de notícias falsas permitiu o aumentou do
impacto causado por elas tornando muito
grave e de difícil reparação o dano à imagem da pessoa objeto da ação.
Não bastasse a magnitude da lesão moral, a adoção de medidas legais contra os
perpetradores é quase impossível, considerando os referenciais legais de que
dispomos no Brasil. A informação falsa
pode ter origem em um único canal de
comunicação, mas logo é copiada, enviada e compartilhada em páginas de perfis
públicos e particulares nas redes sociais e
em grupos privados de mensagens. Como
se diz vulgarmente, não dá para processar
a internet.
Esse fenômeno, conhecido no Brasil
pelo seu termo anglófono, fake news,
tornou-se foco de preocupação nacional
principalmente a partir das Eleições Gerais de 2018. O Google apresentou pico
histórico de interesse pelo termo no país
em outubro daquele ano, mês em que
ocorreram as votações. Antes mesmo do
término das eleições, pesquisas já apontavam a grande divulgação de informações
falsas sobre candidatos durante aquele
período eleitoral. Eleições decididas em
razão de falsas informações representam
uma violação ao princípio democrático,
pois impedem que os eleitores tomem a
decisão com base em fatos verdadeiros.
Diante da nova realidade, a comunidade jurídica passou a discutir como tratar
e incluir o tema no ordenamento brasileiro. O Direito Penal não ficou à margem
da discussão, e a criminalização das fake
news passou a integrar os debates. De
um lado, os defensores da criminalização
apontavam os efeitos nefastos que a propagação de notícias falsas poderia causar
e a necessidade de proteger bens jurídicos mais importantes do que a honra. Por
outro lado, havia quem apontasse a ineficiência do Direito Penal no combate às
fake news em outros ordenamentos, além
da dificuldade em realizar esse combate
sem violar a liberdade de expressão ou
cometer censura.
A despeito das discussões doutrinárias, a primeira resposta legislativa surgiu no âmbito do Direito Penal
Eleitoral. Em 2019, foi aprovada a Lei
13.834/2019, que incluiu o art. 326-A
no Código Eleitoral. Esse artigo criminalizou a prática de denunciação caluniosa eleitoral, ou seja, “dar causa à
instauração de investigação policial, de
processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação
de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou
ato infracional de que o sabe inocente,
com finalidade eleitoral”.
No entanto, foi no seu §3º que o
novo dispositivo revelou a preocupação do legislador com o fenômeno das
fake news, ao prever as mesmas penas
do caput para “quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado
e com finalidade eleitoral, divulga ou
propala, por qualquer meio ou forma, o
ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído”.
Dessa forma, podemos dizer que as
fake news já são criminalizadas no contexto específico do Direito Eleitoral. No
entanto, a especificidade da matéria não
cobre o amplo conjunto de situações em
que a divulgação de informações falsas
pode causar graves danos.
Em 2020, o interesse pelo tema das fake
news voltou a crescer diante do contexto
da pandemia de Covid-19. A grande circulação de desinformação (informações

das como os sete pecados capitais: luxúria, gula, avareza,
ira, soberba, vaidade e preguiça. Como todas as doenças, ela
não acomete a todos. Muitas
pessoas são susceptíveis a ela,
outras não.
A corrupção é uma doença
incurável. Ela deve ser combatida por exemplo como foi
combatida a paralisia infantil
que é também incurável. Nesse
caso ela foi eliminada pela prevenção, através do desenvolvimento de uma vacina.

Vacina contra
corrupção é a
educação de
qualidade para
todos os brasileiros
A vacina para a corrupção é
a educação. Uma educação de
qualidade para todos os brasileiros. Ela, além de proporcionar a
alfabetização das letras e dos números e preparar para uma profissão digna, deverá exercitar o
pensamento e a crítica argumentada e principalmente introduzir
e consolidar as virtudes como a
solidariedade e a ética. Devemos
cumprir a nossa missão geracional e preparar uma nova geração
onde a corrupção seja um fenômeno do passado.
Nesse futuro não tão remoto
teremos conquistado a utopia
de uma verdadeira justiça social, onde cada brasileiro tenha
a oportunidade de ser feliz.
Nesse contexto é pertinente
lembrar o pensamento de Anísio Teixeira: “Só existirá democracia no Brasil no dia em
que se montar no país a máqui-

na que prepara as democracias.
Essa máquina é a escola pública.”
Será pelo aperfeiçoamento
do processo democrático que o
Brasil se tornará um país com
plena justiça social que permitirá a todos/as brasileiros/
as conquistarem seus sonhos.
Lembremos o pensamento de
Nelson Mandela: “Democracia
com fome, educação e saúde
para a maioria é uma concha
vazia.” Independente da ideologia de cada um é importante
construir cenários e debater e
combater as fragilidades da democracia brasileira.
Embora a passos lentos,
vamos consolidando a democracia no Brasil. O bloqueio
recente de cortes para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e
das 3 universidades estaduais
(Universidade de São Paulo/
USP, Universidade de Campinas/Unicamp e Universidade
Estadual Paulista/Unesp), foi
revertido, graças à pressão da
maioria da sociedade.
Em adição, a escolha recente
da professora Marcia Abrahão
Moura como reitora da Universidade de Brasília/UnB, respeitando a escolha da grande maioria da comunidade universitária,
representa um avanço em nosso
processo democrático. A conquista de uma democracia plena
é a garantia de um futuro virtuoso para o país. Avançando sempre, chegaremos lá.
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Isaac Roitman

Professor emérito da
Universidade de Brasília,
pesquisador emérito do CNPq,
membro da Academia Brasileira
de Ciências e membro do
Movimento 2022-2030 o Brasil e
o mundo que queremos.

O estranho emprego do Moro
Muita esquisita, estranha
essa ida do Moro para ser sócio-diretor da empresa Alvarez
& Marsal. Do nada, já sai como
sócio e diretor da empresa.
Emergem graves questões éticas e de conflito de interesses.
Esta empresa é de consultoria, ao que se sabe, não é escritório de advocacia. Moro diz
que não vai fazer serviços de
advocacia. Mas o que vai fazer,
então? Ou o que efetivamente
esta empresa faz? A OAB já
procurou indagar que serviços
são esses para ver se estão de
conformidade como o código
de ética, por se tratar de um ex-juiz e ex-ministro da Justiça.
As notícias não são muito
precisas, como sói acontecer
com as coisas que envolvem
Moro. De início, foi dito que
a empresa fazia a recuperação
judicial da Odebrecht e OAS.
Para tanto, deveria ter sido nomeada pelo juiz das recuperações judiciais destas empresas.
Agora, afirmam que ela trabalha para recuperar empresas
em dificuldades, o que incluiria, ainda, a Queiroz Galvão e
Sete Brasil.
As decisões de Moro destroçaram essas e outras empresas, não
se limitando apenas a punir seus

dirigentes que praticaram atos
delituosos. Aliás, quase todos absolvidos por acordos de delação
premiada. Inclusive, aplicou multas pesadíssimas às empresas, bem
menores aos dirigentes que teriam
praticado crimes.
Agora, ele vai trabalhar na
recuperação dessas empresas.
Chegou a afirmar que vai “ajudar as empresas a fazer coisa certa”. Ironia ou algo pior.
Moro formou-se em advocacia
por faculdade no Norte do Paraná, foi advogado, juiz federal, professor da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Curitiba, ministro da Justiça. Em matéria de prestação
de serviços, espera-se, dele, o
exercício da advocacia. Mas se
não é advocacia, o que ele fará?
A empresa apresentou Moro
como especialista em “liderar
investigações anticorrupção”
e “aconselhar clientes sobre
estratégia e conformidade regulatória”. Ele especializou-se
nisto como juiz? Juiz é para outra coisa, investigadores e conselheiros deveriam ser outros.
O presidente da OAB afirmou que “Moro está emprestando o patrimônio da Lava
Jato a uma empresa que lucra
com os resultados dela”. E

mandou apurar as atividades
de Moro por questões de ética
na advocacia.
A empresa informou, em
nota, que Moro vai trabalhar
ao lado de figuras como Steve
Spiegelhauter (ex-promotor do
Departamento de Justiça americano, que os advogados de
Lula acusam de ajudar e instigar os processos conta Lula);
Bill Waldie (agente especial
aposentado do FBI; muitos jornalistas apuraram que o FBI
ajudou nas acusações contra
Lula); Anita Alvarez (ex-procuradora de Estado de Cook
County, Chicago) e Robert De
Cicco (ex-funcionário civil da
Agência de Segurança Nacional, a mesma acusada de espionar a Petrobras e a própria
presidenta Dilma).
O mais duro no episódio é
ver o povo brasileiro idolatrar
e amar certas pessoas que os
meios de comunicação endeusam, mas que iludem, enganam
e traem nobres sentimentos da
nossa gente. Pelé e Garrincha
sempre honraram o amor do
nosso povo. Getúlio Vargas
também.
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Vivaldo Barbosa

Ex-deputado federal.

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

sabidamente falsas ou não verificadas)
sobre a doença dificultou a propagação
de informações técnicas capazes de auxiliar no combate ao vírus. Dessa forma,
mais uma vez as fake news se mostraram
capazes de atingir bens jurídicos além da
imagem e da honra da vítima, expondo
a perigo a saúde pública do país inteiro.
Em resposta, foram apresentados inúmeros novos projetos legislativos de tratamento jurídico do tema, mas nem todos
traziam a criminalização das fake news
como forma de combate ao fenômeno.
Dentre eles, foi aprovado pelo Senado
Federal o PL 2630/2020, de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE),
que pretende instituir a Lei Brasileira de
Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.
A versão do texto aprovada pelo Senado e remetida à Câmara dos Deputados
em julho deste ano não previa nenhuma
forma de criminalização; porém, alguns
deputados já apresentaram propostas e
substitutivos para alterar o PL e criminalizar condutas relacionadas às fake news.
No final de setembro, o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), coordenador de
um Grupo de Trabalho criado para debater o PL na Câmara, apresentou proposta de substitutivo ao presidente da Casa,
deputado Rodrigo Maia, com dispositivo
que prevê pena de cinco anos para quem
for responsável por disseminar notícias
falsas e promover, constituir ou financiar
serviços de robôs e de disparos em massa. Ainda não há data para a votar o Projeto das Fake News na Câmara.
Além disso, há outros projetos paralelos, como o PL 1416/2020, de autoria
da deputada Marília Arraes (PT-PE), que
inclui no rol dos crimes de responsabilidade a conduta de “divulgar ou compartilhar informação falsa, sem fundamento
ou difamatória”.
A pluralidade de propostas de substitutivos e de PLs torna incerto o futuro da criminalização das fake news no
país, restando aos órgãos de persecução
penal, por enquanto, a alternativa de
utilizar dispositivos penais correlatos
para processar quem propaga as informações falsas.
Fora do âmbito eleitoral, a única forma de se responsabilizar criminalmente
os propagadores de fake news é através
da penalização de outras condutas praticadas por eles em concurso com a divulgação da falsa informação. Via de regra,
trata-se dos crimes contra a honra objetiva: calúnia e difamação. O §1º do art. 138
inclusive prevê pena para quem propaga
ou divulga a imputação caluniosa, quando sabe não ser verdadeira.
No entanto, os crimes contra a honra
têm pena bastante inferior àquela prevista para o crime de denunciação caluniosa
eleitoral ou àquelas apresentadas nos projetos de leis atualmente em trâmite, o que
indica a desproporcionalidade das penas
atuais frente a gravidade da conduta.
Além disso, nem todas as informações
falsas divulgadas implicam no ataque a
honra de alguém, como foi o caso das
fake news no âmbito da pandemia do Covid-19. É possível considerar que os danos podem ser maiores do que qualquer
imputação caluniosa seria capaz de causar, mas não seria possível responsabilizar seus autores.
No atual cenário de modernização do
ordenamento jurídico brasileiro frente
as novas tecnologias, a discussão acerca
das fake news é apenas mais uma que se
soma a outros temas relevantes como a
proteção de dados pessoais e a regulamentação da internet 5G.
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Quadro de servidores municipais
cresceu apenas 0,1% em 2019
País tem uma média
de 3,1 servidores
municipais
para cada cem
habitantes

Projetos para empregados de
apps são inconstitucionais
Há quase 40 projetos de lei no Congresso Nacional
sobre contratação de trabalhadores em plataformas
digitais, principalmente nos serviços de transporte (motoristas) e alimentação (entregadores) por aplicativos.
O Instituto dos Advogados do Brasil (IAB) analisou os
dois principais PLs, que foram considerados inconstitucionais.
A maioria dos projetos segue o estabelecido no PL
3.748/2020, da deputada Tabata Amaral (PDT-SP). O
consultor legislativo do IAB, Miro Teixeira, ex-deputado
federal, adiantou que “os demais projetos provavelmente
serão apensados ao da deputada”.
Relator dos pareceres, Rosildo Bomfim explicou que
o PL 3.748 afasta a natureza empregatícia da relação
de trabalho dos serviços por demanda (aplicativos), de
forma a não fazer incidir todos os direitos previstos na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas cria uma
série de deveres e obrigações para as empresas que exploram este tipo de atividade. Já o PL 3.797/2020, de autoria do deputado Júlio Delgado (PSB-MG) visa a criar
um marco regulatório para a contratação de prestadores
de serviços de entrega e transporte de passageiros por
aplicativos.
“Os dois projetos são inconstitucionais, pois, ao contrário do que afirmam os seus autores, os prestadores
de serviços por aplicativos não podem ser considerados
autônomos”, afirmou Bomfim. Segundo ele, as empresas
de aplicativos mantêm com eles uma relação de comando,
ao impedi-los de serem substituídos por terceiros, e também ao revogar o cadastramento daqueles que recebem
avaliação baixa dos passageiros.
O advogado Daniel Apolônio Vieira, presidente da
Comissão de Direito do Trabalho do IAB, ressaltou:
“Prevalece o entendimento unânime de que não podem
ficar desprotegidas as mais de 4,5 milhões de pessoas
que hoje trabalham em serviços prestados via aplicativos”.
De acordo com o relator, o serviço prestado por aplicativo se enquadra no art. 6º da CLT, segundo o qual não
se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do
empregador do executado no domicílio do empregado e
do realizado a distância, desde que estejam caracterizados
os pressupostos da relação de emprego.

Fortalecer a Petrobras
Em entrevista ao programa Faixa Livre, o presidente
eleito da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet)
para o triênio 2021–2023, Pedro Augusto Pinho, ressaltou
a defesa da soberania nacional e a importância do setor do
petróleo para o país.
Pinho, colaborador habitual da página 2 do Monitor,
projetou continuidade da gestão de Felipe Coutinho, confirmou a intenção em manter diálogo com novos públicos
para fortalecer a resistência contra os desmandos da administração federal e avaliou o novo plano de negócios da
Petrobras.
Ouça a entrevista em soundcloud.com/programafaixalivre/fl-02-12-2020_5-pedro-augusto

Raio X da consultoria 2020
Consultores têm a oportunidade de participar da pesquisa anual 2020 do Perfil das Empresas de Consultoria
no Brasil. O estudo, tendo à frente os consultores Luiz Affonso Romano e Jerônimo Lima, detalha o mercado, que
tem crescido nos últimos anos e que mantém perspectivas
otimistas para os próximos.
Romano afirma à coluna que os problemas empresariais, tal qual das pessoas, são diferentes e irrepetíveis;
cada empresa é única e reage de maneira diferente às intervenções e nota, pelos comparativos de 2014 a 2019,
tendência crescente de formação de parcerias, participação expressiva das mulheres, trabalho home office e
coworking, principalmente com o advento da pandemia.
Para participar, o consultor deve acessar forms.gle/otWE5jLdMS96iv7DA

Rápidas
A presidente nacional do IAB, Rita Cortez, o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, e o
conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), farão palestras na abertura do webinário “Advocacia e justiça digital”, nesta
quinta, 10h, no canal TVIAB no YouTube *** Aasp realizará nesta quinta, 19h, o seminário parte físico e parte
digital “Impactos da Covid-19 no Direito”. Inscrições:
mla.bs/fc6e29a7 *** Também nesta quinta, 18h30, o
IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio fará o webinário
“Acessando o Mercado de Capitais Norte-americano:
Novos Caminhos e Regulações”. Inscrições pelo link bit.
ly/webinarIAG20y

Em 2019, o número de
servidores nas administrações direta e indireta dos municípios chegou a 6.537.606
pessoas, sendo apenas 0,1%
acima do contingente de
2018.
De 2014 para 2019, o percentual de municípios com
Guarda Municipal passou de
15,5% para 21,3%. Os estados onde o percentual de
municípios com Guarda Municipal se elevou significativamente foram Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco,
Maranhão e Amazonas. No
entanto, em média, somente
15,6% do efetivo da Guarda Municipal eram do sexo
feminino, em 2019. Esse
percentual era de 13,4% em
2009.
Em 76,7% de municípios
do país, as mulheres estavam à frente do órgão gestor da política de direitos
humanos. Em 2019, 7,7%
(ou 431) dos municípios
brasileiros informaram que
tomaram alguma iniciativa
de desestatização nos últimos 24 meses. O país tinha
376 municípios que não cobravam nenhum dos tributos investigados em 2019,
dos quais 365 tinham 50 mil
habitantes ou menos.
Essas são algumas informações da Pesquisa de
Informações Básicas Municipais (Munic 2019) que

Irã continuará
programa nuclear
O representante da Organização das Nações Unidas (ONU) no Irã, Alireza
Miryousefi, destacou nesta
quarta-feira que o país ajustará seu programa nuclear
pacífico de acordo com seus
interesses nacionais.
Segundo Miryousefi, estas decisões são tomadas
com base nas necessidades
da República Islâmica e referiu-se a contramedidas das
autoridades do seu país para
responder às sanções unilaterais anti-iranianas ordena-

perguntou, pela primeira
vez, sobre a presença das
prefeituras em redes sociais. O resultado é que
84,0% dos municípios
(4.678) tinham perfis ou
contas, e o tipo mais frequente era no Facebook
(98,2%). Aliás, a presença
das prefeituras na internet
chegou próximo à universalização em 2019, quando
97,7% dos municípios do
país (ou 5.442) adotavam
essa prática, ante 88,7%
(ou 4.943) em 2014.
A administração direta e
indireta municipal ocupou
6.537.606 pessoas, 0,1% a
mais do que em 2018. Isso
significa que o país tem,
em média, cerca de 3,1
servidores municipais para
atender cada 100 cidadãos.
Quanto maior a classe de
tamanho de população do
município, menor é esse
percentual.
Cerca de 62,5% servidores municipais da administração direta eram estatutários, com alta frente à
pesquisa anterior (62,2%),
enquanto a participação
dos celetistas ficou praticamente estável: 7,2%, em
2018, e 7,1%, em 2019. Na
administração indireta, os
estatutários também predominavam, mas sua participação recuou de 44,9%
para 42,0%, no período. Já
a participação dos celetistas
era maior do que na administração direta, e subiu de
33,7% para 34,8%, de 2018
para 2019.
Com ou sem legislação
municipal, a maioria dos
municípios declarou disponibilizar meios físicos ou
virtuais para acesso à informação pública, com cresci-

mento ante 2014. Em local
de atendimento (Serviço
de Informações ao Cidadão
- SIC), 45,7% (2.554) em
2019 ante 24,1% (1.343)
dos municípios em 2014.
Além do SIC, atendimentos
pela internet e por telefone
também crescem em 2019
ante 2014, respectivamente
86,4% contra 68,4% para internet e 52,8% contra 49,5%
para telefone.

Também se investigou a
disponibilização de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária
e financeira, se em tempo
real e local da publicação.
Em 2019, 98,8% (5.502)
dos municípios declararam disponibilizar. Destes,
74,5% em tempo real. Quase todos os municípios que
disponibilizavam o faziam
em Portal da Transparência
(94,0%), mas também na
página na internet da prefeitura (43,3%) e em outro
website (4,8%).
Entre as formas de atendimento aos cidadãos, o telefone era usado em mais
de 85% das prefeituras, enquanto o fax ainda foi citado
por 12,2% delas em 2019.
Em termos de recursos materiais, 99,9% das prefeituras
(5.564) declararam ter computadores em funcionamento. Em relação à prefeitura
disponibilizar à população
acesso à Internet através de
conexão via Wi-Fi, 40,5%
dos municípios (2.257) declararam fornecer.
Em termos de atividades
executadas, as atuações são
diversificadas, com maiores
proporções para de controle

de despesas (95,9%) e receitas (92,1%). Atividades
de prevenção ao combate à
corrupção (61,8%) e aplicação de recursos públicos por
entidades de direito privado
(53,8%) foram as menos recorrentes. Outros 3,1% (164)
dos municípios com estrutura declararam que não aplicavam nenhuma das ações
relacionadas.
Apenas 23,6% dos municípios possuem estrutura
organizacional voltada à política de segurança. Em municípios acima de 50.000 habitantes, o órgão gestor está
presente em mais de 60%
das prefeituras investigadas.
Já nos municípios acima de
500.000 habitantes, havia
órgão gestor de segurança
pública em 97,9% dos municípios.
Entre 2014 e 2019, subiu
de 23% para 26,3% o percentual de municípios que
não tinham delegacias. Esta
menor presença se relaciona
com a queda na proporção de
municípios com unidades de
Delegacias de Polícia Civil,
que passou de 76,9% para
73,5%, no mesmo período.
Sua redução foi mais acentuada nos municípios com até
20.000 habitantes.
Também de 2014 para
2019, o percentual de municípios com Guarda Municipal passou de 15,5% para
19,4%. Os estados onde o
percentual de municípios
com Guarda Municipal se
elevou significativamente
foram Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Maranhão e
Amazonas. Somente 15,6%
do efetivo da Guarda Municipal eram do sexo feminino,
em 2019. Esse percentual
era de 13,4% em 2009.

das pelos Estados Unidos.
Também alertou que essas
decisões vigorarão enquanto
as estipulações do Plano de
Ação Conjunta Abrangente ou do acordo nuclear não
forem cumpridas. Segundo
esse acordo, abandonado por
Washington em 2018, Teerã
reduziria suas capacidades nucleares em troca de alívio nas
sanções impostas pela ONU.

e outros nove repressores à
prisão perpétua, que cometeu
sequestros, tortura e crimes
contra 84 vítimas em um centro de detenção clandestino
que funcionou durante a última ditadura militar.
Esta é a oitava prisão perpétua que Etchecolatz recebe por sua participação em
crimes contra a humanidade
durante a última ditadura
cívico-militar. Além disso, o
Tribunal impôs uma sentença de 25 anos a seis outros
repressores e absolveu um
réu durante o julgamento.
Ao ouvir a sentença,
Etchecolatz, que acompa-

nhava o processo desde a
prisão em que se encontra
por outros motivos, levantou-se e mostrou um pôster
branco pendurado no pescoço com a legenda: “Senhor
Jesus, se me condenam é por
defender a sua causa”.
O repressor foi considerado responsável pelo crime
de co-perpetração da privação ilegítima de liberdade,
agravada pela mediação da
violência e da imposição de
tortura e por ser perseguido
politicamente em detrimento
de 54 vítimas, sete das quais
morreram em resultado dos
acontecimentos.

Argentina
condena repressores
Nesta quarta-feira, um Tribunal Federal argentino condenou Miguel Etchecolatz

GRAJAÚ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.365.724/0001-09 - NIRE 33.3.0032354-6
Ata da AGE realizada em 17/11/20. Data, Horário e Local. No dia 17/11/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804,
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia,
nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em
vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital
social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa.
Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o aporte na Cia. com emissão de novas
ações ordinárias da Cia.; (ii) a autorização à administração da Cia. para a
prática de todos e quaisquer atos necessários à implementação da matéria
disposta no item ‘i’; e (iii) a reforma e consolidação do Estatuto Social.
Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem
do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o aporte
na Cia. no montante de R$ 80.000,00 e a emissão de 80.000 novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes,
pelo preço de emissão de R$ 1,00, fixado nos termos do art. 170, §1º da
Lei das SA.. O capital social da Cia. passa de R$ 39.399.445,00 para R$
39.479.445,00 dividido em 39.479.445 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal. O preço de emissão pago por cada ação será alocado às
contas de capital social e de reserva de capital da Cia., na proporção de
R$ 0,10 e R$ 0,90 respectivamente. A totalidade das novas ações emitidas
serão subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 30
dias pelo único acionista Alto Leblon Participações S.A., inscrito no CNPJ/
ME sob o nº 21.365.716/0001-62, nos termos do boletim de subscrição
constante do Anexo I à presente ata. Em razão da deliberação acima, alterar
o art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$
39.479.445,00 dividido em 39.479.445 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal.” (ii) A unanimidade dos presentes autorizou a administração
da Cia. a tomar todas as providências necessárias à efetivação da
deliberação ora aprovada. (iii) Aprovar a reforma e consolidação do Estatuto
Social da Cia., conforme proposta apresentada, cuja cópia, após lida e
rubricada por todos, foi arquivada na sede social da Cia. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso
da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata.
Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada
por todos os presentes. RJ, 17/11/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa
- Presidente. Jucerja em 23/11/20 sob o nº 3972179. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.
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ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ/ME 11.421.994/0001-36 - NIRE 33.300.292.152
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 10 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 11.421.994/0001-36 (“Cia”), vem pela presente, nos termos do
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“LSA”) convocar seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2020, às
09h00, na sede da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito
da seguinte ordem do dia: (i) Proposta do Conselho de Administração
de alteração do Objeto Social da Cia. (ii) Aprovação da constituição de
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, no
qual a Cia será a única Cotista. Os documentos relativos às matérias a
serem discutidas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas para
consulta na sede da Cia, em conformidade com as disposições da LSA e
do Acordo de Acionistas da Cia. Rio de Janeiro, 02 de Dezembro de 2020.
Ismar Machado Assaly - Conselheiro Presidente.
VIDIGAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 27.373.258/0001-90 - NIRE 33.3.0032842-4
Ata da AGE realizada em 20/10/20. Data, Horário e Local. No dia 20/10/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Thiago Sguerra Miskulin. Ordem do Dia. Deliberar sobre a
eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por
unanimidade: Aprovar a reeleição do Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, para o cargo de Diretor Presidente da Cia.,
com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição,
conforme o estatuto social da Cia. Aprovar a reeleição do Sr. Thiago Sguerra Miskulin, brasileiro, casado, bacharel em engenharia, RG 30.289.942-x
e CPF 313.032.028-83, para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia., com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida
a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 20/10/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque Presidente, Thiago Sguerra Miskulin - Secretário. Jucerja em 01/12/20 sob
o nº 3976695. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Black Friday: reclamações
cresceram 45% ante 2019
Lava Jato, pra que te quero
– Semana passada, com o “justiçamento”, mais uma
vez realizado por seguranças particulares, nas dependências de uma corporação privada, como foi no mercado
Carrefour de Porto Alegre (RS), a empresa anuncia a realização de um “treinamento” compensatório, rapidinho,
rapidinho, contra o racismo em suas dependências.
– Quem se atribui a capacidade de apagar memórias
terríveis, imantadas há tanto tempo, na mente e no coração de pessoas e de reprogramar procedimentos cruéis
delas derivados? O estatuto ético mais abrangente estabelecido sobre as práticas possivelmente adotadas contra o
racismo é a Declaração de Durban, realizada na III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, de setembro
de 2001. Quais dos seus mais incisivos procedimentos são
adotados pelas empresas?
– A Declaração de Durban e o Plano de Ação fazem
referências explícitas a possibilidades de atuação das empresas privadas, como no caso do incentivo ao setor empresarial, em particular à indústria do turismo e aos provedores de serviços da Internet, a desenvolverem códigos
de conduta, visando impedir o tráfico de seres humanos e
a proteger as suas vítimas.
– No item referente ao emprego, a Declaração de Durban e Plano de Ação mencionam a necessidade de organização e funcionamento de empresas cujos proprietários
sejam vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia
e intolerância correlata, com a correspondente promoção
da igualdade de condições de acesso ao crédito e a programas de treinamento.
– Prosseguindo, ela menciona o apoio à criação de locais de trabalho livres de discriminação através, de estratégias multifacetadas que incluam o cumprimento dos
direitos civis e a proteção dos direitos dos trabalhadores
sujeitos ao racismo e à intolerância racial.
– No título “Setor privado”, a Declaração de Durban
insta os estados a adotarem medidas para assegurar que
as corporações transnacionais operem nos territórios nacionais, respeitando preceitos e práticas de não racismo
e de não discriminação (de forma análoga às Diretrizes
da OCDE). Incentiva ainda a colaboração com sindicatos
para o desenvolvimento de códigos de conduta de adoção
voluntária, destinados à prevenção, ao combate e à erradicação do racismo. Corporações multinacionais, a exemplo do Carrefour, se não descerem rapidamente do salto e
assumirem que não nasceram com o dom da onisciência,
para aprenderem com quem sabe mais, vão continuar oferecendo os mesmos espetáculos de necroeconomia. Até
quando?

Alvarez & Marsal
Escancarou geral! Sergio Moro, o ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça e ex-vestal da moralidade, possivelmente antenado nas tendências sugeridas para a eleição
presidencial de 2022, sobretudo no perfil aparentemente
aposentado do político não-assumido, isento de germes
e bactérias, e ficha limpa, passada e dobrada, teve revelada a nova condição de diretor profissional da firma
Alvarez&Marsal.
A Alvarez&Marsal (A&M) foi criada em 1983, em
Nova York (NY), e serve aos interesses norte-americanos
(a quem mais serviria?), na forma de recuperação de empresas, como a Odebrecht, destroçada pela Lava Jato e
hoje cliente da A&M
Do site da empresa, transcrevo, entre todas as aspas:
“A contratação de Moro está alinhada com o compromisso estratégico da A&M em desenvolver soluções para as
complexas questões de disputas e investigações, oferecendo
aos clientes da consultoria e seus próprios consultores a expertise de um ex-funcionário do governo brasileiro.”
“Moro é especialista em liderar investigações anticorrupção complexas e de alto perfil, crimes de colarinho
branco, lavagem de dinheiro e crime organizado, bem
como aconselhar clientes sobre estratégia e conformidade
regulatória proativa.”
“Sua contratação reforça o time da A&M formado por
ex-funcionários de governos, incluindo Steve Spiegelhalter (ex-promotor do Departamento de Justiça dos EUA),
Bill Waldie (agente especial aposentado do FBI), Anita
Alvarez (ex-procuradora do estado de Cook County, Chicago), Robert DeCicco (ex-funcionário civil da Agência
de Segurança Nacional), Paul Sharma (ex-vice-chefe da
Autoridade de Regulação Prudencial do Reino Unido) e
Suzanne Maughan (ex-líder investigativo da Divisão de
Execução e Crime Financeiro da Autoridade de Conduta
Financeira e investigador destacado para o Escritório de
Fraudes).”
Expertise de um ex-funcionário do governo brasileiro?
Pode nem ser exigido pela Lei, mas pela Ética… não caberia uma quarentena???

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CARBENS COOPERATIVA DE BENS
AUTOMOTORES, registrada sob 33400055501 na JUCERJA e inscrita no
CNPJ sob o nº. 26.116.870/0001-14, que será realizada na cidade do Rio
de Janeiro, em 04 de dezembro de 2020, em sua sede na Rua André
Rocha, 750, sala 216, Taquara – Rio de Janeiro, em primeira convocação,
havendo quórum ou às 17:00h, em segunda convocação, com presença
mínima de 2/3 e em terceira convocação às 18:00h com qualquer número
de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
Exclusão e eleição de novos cooperativados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores associados para a
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CREDICASA COOPERATIVA
HABITACIONAL, registrada sob 33400053877 na JUCERJA e inscrita no
CNPJ sob o nº. 22.010.570/0001-03, que será realizada na cidade do Rio
de Janeiro, em 04 de dezembro de 2020, em sua sede na Rua André
Rocha, 750, sala 216, Taquara – Rio de Janeiro, em primeira convocação,
havendo quórum ou às 17:00h, em segunda convocação, com presença
mínima de 2/3 e em terceira convocação às 18:00h com qualquer número
de pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
Exclusão e eleição de novos cooperativados.

Brasil foi o país
com maior
número de
instalações de
aplicativos
Neste ano, o número de
reclamações relacionadas
à Black Friday cresceu. No
comparativo com o mesmo
período do ano passado a
taxa subiu para 45%. Ao
todo, foram 4.850 queixas
entre 12h de quarta-feira
(25) e às 6h desta sexta-feira (27)., segundo dados
do Reclame Aqui.Já outro
estudo, da plataforma de
moment marketing TunAd,
sobre inserções de Black
Friday comparando 2019
e 2020, mostra 115 marcas com 563 criativos diferentes veiculados 52.608
vezes. Segundo o levantamento houve crescimento
de 60% em relação ao mesmo período de 2019, quando 76 marcas anunciaram
216 criativos diferentes
veiculados 32.559 vezes.
Além disso, o estudo aponta que metade dos criativos
vai ao ar no aquecimento
da data e os outros 50% das
inserções vão ao ar nas 48
h da Black Friday.Quando

comparados com o mesmo
intervalo de 2019, esses
dados demonstram que o
período de aquecimento deste ano registra 42%
mais inserções, 270% mais
criativos - incluindo merchans - e esteve presente
em 45% mais emissoras.
No ano passado, o estudo
retratou 47 marcas com
118 criativos diferentes,
que foram exibidos 20.531
vezes.Entre os maiores
anunciantes na TV está a
Shopee, plataforma de comércio eletrônico. A marca
está presente em 38 emissoras e apresentou um total
de 5.284 inserções; seguida
por SumUp, com 34 emissoras e 5.184 veiculações.
Riachuelo, Ame Digital,
Obabox e Submarino também se destacaram. No
rádio, o maior anunciante foi o Banco do Brasil,
presente em 159 emissoras
com 3.578 inserções; seguido por Uninassau, com
32 emissoras e 1.493 inserções. Casas Bahia, Ferreira
Costa, Estácio e Lojas Cem
também estão entre as principais marcas.
Investimentos
Outro dado importante
do estudo é a constatação
do aumento dos investimentos para a Black Friday
pelo país. Embora São Paulo
ainda concentre os recursos,

o levantamento demonstra
maior esforço publicitário
em outras regiões na comparação com 2019. Veja o
Mapa de Calor.
O estudo tem como base
as veiculações nacionais,
mercado Grande São Paulo, TV Aberta e TV a Cabo
e considera o volume de inserções (não ponderadas por
audiência ou secundagem).
Outro levantamento, da
plataforma de análise de
dados AppsFlyer, apontou
que os aplicativos de compras são cada vez mais as
estrelas da Black Friday no
Brasil. Somente neste mês
de novembro, os 70 principais aplicativos de comércio
eletrônico no país receberam
incríveis 45 milhões de instalações, segundo levantamento inédito da AppsFlyer,
maior plataforma de análise
de dados e engajamento de
aplicativos em todo o mundo.
Dentre os países avaliados pela AppsFlyer neste
estudo, o Brasil foi de longe
o país com maior número de
instalações, chegando a 50%
mais instalações do que os
70 maiores aplicativos de
compras dos EUA - segundo
colocado com 30 milhões de
instalações.
Ao longo deste atípico
ano, aplicativos em todo o
mundo vivenciaram elevadas taxas de crescimento
de instalações e uso. Com

o isolamento social, os consumidores brasileiros adotaram de vez os aplicativos, e
em junho, o país apresentou
a maior taxa de crescimento
no mundo, com aumento de
55% no número de instalações se comparados com o
período pré-pandemia. Em
julho deste ano, o crescimento de investimentos com
publicidade para aplicativos
subia 50%. Este resultado
fez com que 2020 se tornasse o ano dos aplicativos,
comparando o período de
janeiro a novembro de 2019,
com o mesmo período de
2020, o aumento de receita
com vendas em aplicativos
de e-commerce foi de 103%,
um salto em um mercado
com expectativas de crescimento de dois dígitos.
As vendas pelos aplicativos também foram maiores. Comparada com a Black Friday de 2019, a Black
Friday 2020 teve aumento de 72% em vendas por
aplicativos no Brasil. Comparada a uma semana normal, as vendas da semana
da Black Friday 2020 foram 650% maiores, e a receita por instalação obtida
na Black Friday foi 330%
maior que uma semana comum. As pessoas também
aumentaram seus gastos
na Black Friday. 2020 os
consumidores
gastaram
por compra 5% a mais que
2019.

Rio tem o 5º metro quadrado mais caro da AL
Santiago (no Chile) possui o metro quadrado mais
elevado da América Latina
(US$ 3.278/m²), seguido de
Montevidéu (US$ 2.857/m²),
Buenos Aires (US$ 2.847/
m²), Cidade do México (US$
2.269) e Rio de Janeiro (US$
2.224). As informações, que
são referentes a setembro de
2020, constam do estudo da
Navent, intitulado Levantamento Imobiliário da América Latina (Rial Di Tella-Navent/Zonaprop), feito em
parceria com o Centro de
Investigación en Finanzas
(CIF) da Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.
A pesquisa é feita duas vezes por ano e tem como objetivo estudar o comportamento
do preço dos imóveis que são
tipicamente habitados por jovens profissionais de 14 cidades latino-americanas. Para
realizar o estudo, foram selecionados bairros com características semelhantes nessas
cidades, utilizando os seguintes filtros: número de quartos:
1 e 2 quartos (excluem-se os
chamados estúdios); preço
do imóvel: entre US$ 10 mil
e US$ 300 mil; área coberta:
entre 20 e 100 m²; e soma dos
metros cobertos (incluindo garagem) e metade dos descobertos menor que 200 m² (área de
construção da casa/edifício).
No Brasil, os bairros sele-

cionados para o levantamento
foram Botafogo, Copacabana
e Ipanema, no Rio de Janeiro;
e Ibirapuera, Itaim Bibi, Jardins e Moema, em São Paulo.
O estudo também compara a variação percentual dos
preços entre março de 2020
(quando foi realizado o primeiro estudo do ano) e setembro
de 2020 em três unidades de
conta: dólar nominal (sem considerar a inflação), dólar real e
moeda local real. O preço da
moeda local real está ajustado
pela inflação de cada país, enquanto o preço em dólar real
utiliza a inflação dos EUA.
Quando se analisa os dólares nominais, as maiores quedas ocorreram em Córdoba
(-13,5%), São Paulo (-9,0%)
e Rio de Janeiro (-8,4%). Já
em Moeda local, as diminuições mais significativas
ocorreram em Montevidéu
(-8,0%), São Paulo (-1,3%)
e Cidade do México (-1,2%).
Já de acordo com o levantamento “Impactos da
Covid-19 no mercado imobiliário brasileiro”, produzido
pela KPMG, a expectativa
de recuperação de ativos de
incorporação residencial será
entre seis meses e um ano.
Segundo a pesquisa, entre
as principais tendências para
este segmento, estão questões relacionadas aos condomínios que tendem a realizar
mudanças em infraestrutura

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA REGIÃO OCEÂNICA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS,
movida por CONDOMÍNIO GROTÃO em face de
NELIO AUGUSTO TEIXEIRA E OUTROS,
processo nº 0009078-71.2014.8.19.0212, na forma abaixo:
A Dra. SIMONE RAMALHO NOVAES, Juíza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados especialmente a NELIO AUGUSTO TEIXEIRA e OLINDA
VIEIRA DE JESUS, que em 14/12/20, às 12:00 hs., no site do
leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B.
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art.
879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 16/12/20, no
mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art.
891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 16º RGI, matrícula
nº 3132-A, Prédio nº 196 com frente para Rua 4, edificado no
lote 11-A da quadra 5 do desmembramento, denominado
Grotão – Itaipú- Niterói - RJ, avaliado as fls. 219 em 19/10/
2019, por R$ 1.100.000,00. Condições Gerais da Alienação:
constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de costume e na sede do
juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 29/11/20. Eu, Creuza da Costa
Santos Cantelmo, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. SIMONE RAMALHO NOVAES, Juíza de Direito.

e oferecer espaços compartilhados para coworking e homeoffice.
Com relação ao mercado
de incorporação residencial,
o estudo aponta que a redução da taxa básica juros (Selic) devem contribuir para que
investidores enxerguem oportunidades de bons retornos na
aquisição do ativo residencial.
Além disso, os incentivos de
financiadoras também devem
impulsionar a recuperação do
setor, oferecendo mais opção
a quem quiser comprar imóveis para moradia.
Segundo a pesquisa, os
ativos de indústria e logística
também têm uma expectativa
de recuperação rápida, menor que seis meses. De acordo com o estudo, o principal
efeito causado pelo impacto
da pandemia está relacionado
ao crescimento da demanda
de espaços para atender expansão do comércio virtual.
Como tendência, aponta-se
que as empresas que trabalhavam com estoques reduzidos
tendem a repensar nessa estratégia. Com relação ao produto, o levantamento mostra
que existe a expectativa de
aumento da demanda por galpões mais urbanos e próximos
aos clientes para atender em
prazos mais curtos, além da
renovação dos ativos do setor,
com a priorização de imóveis
mais eficientes.

A pesquisa mostra que,
houve um impacto no mercado de lajes corporativas,
que tem uma expectativa de
recuperação mais lenta e que
pode levar mais de 18 meses.
Outro setor apontado na pesquisa com uma expectativa
de recuperação mais lenta é
o setor hoteleiro, que foi um
dos primeiros e principais
afetados durante a crise causada pela pandemia. De acordo com a análise realizada,
o turismo voltado a eventos
corporativos e culturais deve
ter uma recuperação ainda
mais lenta. Além disso, empresas tendem a priorizar
reuniões por videoconferências de modo a cortar custos,
gerando impactos em cidades
que dependem do turismo de
negócios.
Com relação aos ativos
dos shoppings centers, tiveram como principal efeito do
impacto da pandemia, o fechamento a partir da segunda
quinzena de março, a pesquisa aponta que a expectativa
de recuperação é de mais de
seis meses. O estudo também
mostra que a tendência e incertezas do setor passam pela
aceleração de maior convergência entre as experiências
de compras virtual e física,
além da expectativa de recuperação mais rápida devido à
existência de demanda reprimida.

JUÍZO DE DIREITO DA 49ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação,
extraídos dos autos da Ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE,
movida por SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL e OUTROS em face de AFFONSO PERNET
E NAIR VENTURA ADVOGADOS e OUTROS,
processo nº 0134046-45.2005.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. PAULA DE MENEZES CALDAS, Juíza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a AFFONSO PERNET E NAIR
VENTURA ADVOGADOS, AFFONSO ALÍPIO PERNET DE AGUIAR
e NAIR VENTURA DOS SANTOS, que em 11/12/20, às 14:00
hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO
MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line)
conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes no
dia 15/12/20, no mesmo local e hora, conforme valor fixado
pela Juíza em 70% do valor da avaliação, fls. 949 item 2, na
forma do art. 891 § único do NCPC, o imóvel registrado no 7º
RGI, matrícula nº 18198-2-AQ, Rua Buenos Aires nº 2 sala 901
– Centro - RJ, avaliado as fls. 816/826 em 10/10/18, por R$
280.000,00. Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art.
889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 02/
12/20. Eu, Isabel Cristina Pinto de Barros Cabral, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. PAULA DE
MENEZES CALDAS, Juíza de Direito.
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Seguros

CCS-SP apresenta o promissor
mercado de seguros para bicicletas
O Webinar Bike Basic,
realizado no dia 26 de novembro pelo Clube dos
Corretores de Seguros de
São Paulo (CCS-SP) com o
apoio da Associação Paulista dos Técnicos de Seguro
(APTS) e a participação da
Argo Seguros, contou com a
audiência de quase 300 pessoas, a maioria corretores de
seguros. O vídeo do evento,
que já conta com quase 700
visualizações até o momento, revela que o mercado de
seguros para bicicletas tem
despertado o interesse da categoria.
Para Daniel Camargo,
Coordenador de Property da
Argo Seguros, o motivo é o
aumento de vendas do equipamento, que disparou nos
últimos meses, alavancado
pelo isolamento social. De
acordo com pesquisa da seguradora, as bicicletas mais
vendidas nesse período são
as de baixo valor, entre R$
500 e R$ 3 mil. Com o foco
nesse público, a Argo Segu-

ros, que se especializou no
segmento de seguros para bicicleta, lançou o Bike Basic,
produto com coberturas reduzidas e preços acessíveis,
destinado aos modelos mais
simples.
“A ideia é oferecer uma
primeira experiência de seguro para essas pessoas.
Queremos que o seguro seja
uma ferramenta de proteção
diversificada, que apoie as
pessoas na pandemia, seja
fácil de entender e que a
experiência seja positiva”,
afirmou Daniel Camargo.
Ele também fez questão de
registrar a parceria com os
corretores. “São o nosso único e principal canal de vendas”, completou.
Daniel Camargo expôs detalhes do Bike Tradicional e
da Bike Mulher, destacando
as coberturas comuns, que
são roubo e furto qualificado
em território nacional, danos
à bike e Responsabilidade
Civil. Dentre os diferenciais de ambos, ele indicou

a aceitação do equipamento mesmo sem nota fiscal,
a inspeção 100% digital e a
ausência de depreciação no
momento da indenização.
Outro destaque foram as
assistências, que no caso do
Bike Mulher reúnem serviços de assistência domiciliar
e de inspeção residencial.
Sobre o novo Bike Basic,
o executivo da Argo Seguros informou que o perfil
de risco é de modelos que
custam entre R$ 300 e R$ 5
mil, tanto tradicionais como
elétricas, novas ou usadas e
com nota fiscal. Dentre os
diferenciais, ele citou o valor
acessível, que é o mais baixo
do mercado, o parcelamento
em até 12 vezes e a indenização em dinheiro. “Trata-se
de um seguro simplificado
para atender uma nova faixa
da população”, disse.
Especialmente para os
corretores de seguros, Daniel Camargo explicou o
passo a passo para calcular
o valor do seguro no portal

PFJ participou do Quiz Show Amil 2020
No mês de novembro, a
Amil realizou uma ação de
treinamento e premiação
com as corretoras parceiras.
Devido a pandemia, o evento foi transmitido através
da plataforma Vimeo e foi
conduzido pelo apresentador de Tv, Ciro Bottini, que
teve por finalidade ampliar
o relacionamento e a condução do saber dos corretores,
supervisores e equipe administrativa das corretoras,
premiando os que tiveram os
melhores resultados. A PFJ

Assessoria e Corretora de
Seguros e sua equipe participaram da competição e conseguiram o segundo lugar no
ranking geral, onde a Master
Saúde Rio teve a maior pontuação.
De acordo com um dos
sócios da PFJ, Fabio Faria, o
trabalho em equipe auxiliou
na colocação da corretora.
E ele reconheceu o empenho de todos ao responder
as perguntas relacionadas à
operadora. “Quero agradecer a todos pelos esforços e

dedicação junto a esse enorme desafio do Quiz Amil.
Independente dos resultados, todos nós já ganhamos
em conhecimento e com certeza isso trará bons frutos em
nossas vidas, em todos os
aspectos. Fico muito honrado em ter ,ciência do conhecimento de toda equipe, e
acima de tudo, por saber que
todos nós juntos, estamos no
caminho certo, rumo a excelência”, explicou.
A PFJ Assessoria e Corretora de Seguros investe

da Argo, criar a proposta e informar os dados de
pagamento. O mentor do
CCS-SP, Evaldir Barboza
de Paula, que atuou como
mediador, elogiou a apresentação. “Foi uma grande
aula”, disse. Em seguida,
ele elencou algumas perguntas dos participantes e
devido à grande quantidade
sugeriu à Argo que promova treinamentos aos corretores.
O presidente da APTS,
Octavio Milliet, também direcionou algumas perguntas
dos internautas para Daniel
Camargo. Uma delas foi sobre o prazo médio de inspeção. “Nosso prazo é de até
48 horas. Mas, na prática,
pode ser liberada no mesmo
dia”, respondeu o executivo.
Daniel Camargo encerrou
o evento adiantando uma
novidade. “Atendendo aos
pedidos dos corretores, em
breve lançaremos a condição
de desconto para renovações
antecipadas”.

em tecnologia, técnica de
vendas, mas prioriza acima
de tudo a qualificação profissional não só dos seus
consultores, mas também de
todos os colaboradores que
atuam em todos os setores.
Os gestores, supervisores e
responsáveis por cargos de
liderança dentro da corretora, compartilham informações com a finalidade de
ensinar, qualificar e acompanhar os passos rumo ao
sucesso de cada membro que
faz parte desse time.

Seguros de Riscos Aeronáuticos: aspectos
contratuais (do comercial ao sinistro)
Apesar da crise enfrentada nos últimos anos no Brasil, estudos realizados pela
ANAC – Agência Nacional
de Aviação Civil, apontaram um crescimento exponencial no mercado aeronáutico na última década,
até setembro de 2020 cerca
de vinte e duas mil aeronaves constam registradas no
país (1).
Apesar de serem considerados os meios de transportes mais seguros, não
podemos garantir que um
evento danoso ou um acidente fatal ocorra. Segundo a matéria veiculada pela
Revista Infomoney (2), as
causas de acidentes mais
comuns são erro do piloto,
falhas estruturais da aeronave, erros humanos diversos e até mesmo sabotagem
e é por este motivo que o
mercado aeronáutico precisa fortemente estar amparado por bons seguros.
No país, toda aeronave precisa ter um seguro,
é obrigatório está previsto
no Código Brasileiro de
Aeronática, bem como em
outras legislações esparsas.
Esse seguro é alvo de fiscalização por parte da ANAC,
que averigua e certifica que
todos os documentos obrigatórios estão em acordo
com a legislação vigente,
a infração destes preceitos pode levar a autoridade
aeronáutica a aplicação de
multa, suspensão e cassação dos certificados e licenças ou até mesmo a apreensão da aeronave.
Assim, toda aeronave,
seja ela um avião ou um
helicóptero, precisa obrigatoriamente ter a bordo o
certificado do seguro ou o
comprovante de pagamento
do prêmio, poderíamos até
fazer um comparativo para

melhor exemplificação, este
seguro seria uma espécie de
“DPVAT” da aviação.
O Seguro de Responsabilidade do Explorador
ou Transportador Aéreo,
ou simplesmente R.E.T.A,
como é conhecido, é obrigatório e garante a cobertura nos limites da apólice
para os danos pessoais e/ou
materiais causados aos passageiros, tripulantes e suas
bagagens, cargas despachadas, cancelamento/atraso de
voo, a terceiros no solo e a
outras aeronaves no caso de
abalroamento ou colisão, os
reembolsos de despesas e
as responsabilidades legais,
os quais o Segurado venha
a ser obrigado a pagar em
virtude da utilização da aeronave segurada.
Embora a obrigatoriedade da lei seja apenas em
relação a contratação do
R.E.T.A, existem dois seguros que são extremamente importantes e costumam
a andar lado a lado no segmento aeronáutico, tendo
em vista os baixos limites
praticados pelo obrigatório,
são eles os seguros de CASCO e LUC.
Apesar de ser possível a
contratação isolada, a grande maioria dos segurados
optam por ambas as apólices em conjunto como um
adicional, protegendo o
bem segurado e eventuais
danos a terceiros que podem ocorrer por conta de
um sinistro.
O seguro de Casco (hull),
é a cobertura destinada a
aeronave em si, geralmente garante a indenização
por danos materiais, por
qualquer causa causados à
aeronave, por atos danosos
praticados por terceiros e
as despesas com Socorro
e Salvamento, entretanto,

desgaste normal, problemas
mecânicos ou roubo de peças são exemplos de danos
não indenizáveis.
Já o seguro LUC, sigla
para “Limite Único Combinado”, assegura o reembolso das indenizações que
segurado venha a ser obrigado a pagar judicialmente
ou por acordo previamente
autorizado pela seguradora
por danos corporais e/ou
materiais a transportados
ou não transportados, custos com possíveis ações judiciais do segurado e despesas médicas suplementares.
Cada modelo de aeronave tem um seguro específico a sua categoria, por
exemplo, o seguro de um
avião agrícola é diferente
de um avião particular, que
é diferente de um avião que
transporta passageiros, portanto, cada caso deverá ser
avaliado individualmente.
Existem outras infinidades
de outras opções que estão
disponíveis aos clientes,
como seguro de operações
aeroportuárias, seguro de
Hangar. Uma novidade para
o mercado é que Aeronaves
não tripuladas, os famosos
Drones de uso comercial,
também podem ser objeto
de contratação de seguro,
modalidade esta que vem
crescendo ano a ano.
Se eventualmente o sinistro vier a ocorrer, deve-se imediatamente ou o
mais rápido possível, ser
comunicado a seguradora
contratada, encaminhando
todas as informações como
nome do segurado, número
da apólice, prefixo da aeronave, local do sinistro e as
demais informações solicitadas, para que se dê início
da regulação do sinistro.
Não obstante, se verificado a falta do preenchi-

mento das condições para
a cobertura do evento, a seguradora poderá recusar um
sinistro, devendo comunicar por escrito ao segurado
os motivos da recusa. Ainda
assim, se após o pagamento da indenização a Seguradora tiver conhecimento
de indícios de fraude ou de
qualquer fato que possa viciar o direito ao pagamento,
esta poderá requerer a devolução dos valores pagos
indevidamente.
Por mais que esperamos
nunca precisar acionar o
seguro é muito importante
que o segurado fique atento a algumas situações para
não corra o risco de ter a
cobertura do seguro negada,
por exemplo, manter sempre o pagamento do prêmio
em dia, cumprir as normas
obrigatórias, informar dados
corretos na hora de contratar
o seguro, não alterar as características do bem, não agir
com fraude ou má fé, pois
cada dia mais as companhias
securitárias estão preparadas
para detectar e combater possíveis fraudes.
Depois de todas essas informações, você sabe que
ao fazer uma viagem pode
ir despreocupado já que necessariamente está sendo
resguardado pelo RETA.
q Thaynara Andretta
Advogada no escritório
Rucker Curi Advocacia e
Consultoria Jurídica, especialista em Direito Civil e
Processo Civil
(1)https://www.anac.
gov.br/assuntos/dados-eestatisticas/aeronaves
( 2 ) h t t p s : / / w w w. i n fomoney.com.br/
minhas-financas/seguro-aeronautico-confiraas-coberturas-e-quais-osriscos-excluidos/
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Nove em 10 brasileiros
apontam importância
do Dpvat na sociedade
Benefício social que ampara todos os brasileiros, em
casos de acidentes de trânsito ocorrido no território nacional, o Seguro Dpvat vive
um momento de profundas
mudanças que culminou, na
última terça-feira, na dissolução do consórcio responsável
pela gestão do Dpvat. E, em
meio a este cenário, uma informação se destaca: 90% dos
brasileiros apontam o Seguro
como um benefício importante ou muito importante para a
sociedade. Entre os entrevistados, mais de 70% pertence
às classes C, D e E.
A informação é apresentada em pesquisa do Ibope
realizada entre outubro e novembro deste ano. Em resposta à pergunta “O quanto
você considera importante o
Seguro Dpvat para a população em geral?”, 53% dos
participantes responderam
sendo muito importante;
37%, importante; 6%, nada
ou pouco importante; 2%
foram indiferentes e 2% não
souberam opinar. Além disso, entre os brasileiros que
já recorreram ao Seguro
Dpvat, devido a um acidente de trânsito, mais de 50%
avaliaram a experiência com
notas 9 ou 10.
Seguro obrigatório e de
caráter social, o Dpvat já
amparou mais de 4,5 milhões de vítimas e beneficiários de acidentes nas ruas,
estradas e rodovias do país
nos últimos 10 anos, além de
ter destinado mais de R$ 33
bilhões ao Sistema Único de
Saúde (SUS) para o atendi-

mento às vítimas do trânsito.
Entre os principais indenizados estão motoristas, passageiros e pedestres no auge da
idade economicamente ativa.
Somente de janeiro a outubro
de 2020, por exemplo, das
259 mil indenizações pagas
pelo Dpvat, mais de 180 mil
foram para acidentados entre
18 e 44 anos, sendo a maior
parte destas (70%) para apoiar
as vítimas após a confirmação
de invalidez permanente causada pelo acidente.
Encomendada pela Seguradora Líder ao Ibope, a
pesquisa foi realizada entre
os dias 27 de outubro e 03 de
novembro, com 2002 entrevistados em 140 municípios
brasileiros.
Em novembro, pelo segundo mês seguido, as seguradoras continuaram otimistas,
quando comparamos o cenário atual ao daqui a seis meses.
Dois fatores influenciam
essas expectativas. Primeiro,
a previsão de que a pandemia
pode perder muita força nos
próximos meses, com o início
da vacinação. Segundo, os valores atuais estão baixos, o que
favorece a taxa de evolução
econômica ao longo do tempo.
O ICSS é um indicador
mensal que mede a confiança do setor de seguros no
Brasil. Esse indicador é o
resultado de três variáveis:
ICES (Índice de Confiança
e Expectativas das Seguradoras), ICER (Índice de
Confiança e Expectativas
das Resseguradoras) e ICGC
(Índice de Confiança das
Grandes Corretoras).

AXA XL finaliza a incorporação
da XL Seguros pela AXA
Corporate Solutions no Brasil
A AXA XL anunciou nesta quarta-feira que a incorporação da XL Seguros Brasil S.A. (XL Seguros) pela
AXA Corporate Solutions
Seguros S.A. (ACS) foi concluída com sucesso no Brasil. A união das entidades
legais, que ainda está pendente de aprovação final do
regulador local (Susep), incorpora a XL Seguros, registrada no CNPJ /ME sob o n°
14.448.493/0001-31, à ACS,
registrada no CNPJ/ME sob
o n° 33.822.131/0001-03
(Código FIP 0669- 6).
Desta forma, a ACS assume todas as obrigações da
XL Seguros. A decisão de
unificar as duas entidades
foi tomada devido à aquisi-

ção do Grupo XL pela AXA,
que foi concluída em setembro de 2018.. Comentando o
anúncio, o CEO do Brasil,
Renato Rodrigues, disse:
“Nós estamos extremamente satisfeitos por completar
esse processo. Consolidar
nossas entidades legais da
AXA XL nos permite otimizar nossos processos para o
benefício de nossos clientes
e corretores.”
Todos os contatos existentes com a XL Seguros
permanecerão os mesmos,
assim como todos os contatos locais, que continuarão
com a parceria com clientes
e corretores, para melhor
servir as necessidades de gerenciamento de riscos.

Versão digital da Revista
da Aconseg-RJ já está no ar
Uma reportagem especial
revela números que indicam
a retomada do protagonismo
do Seguro Auto já em 2020.
Apontam ainda, uma tendência de alta para o próximo
ano. Tudo isso em função
dos novos hábitos de mobilidade da população, que deseja mais segurança e evitar
as aglomerações na sua locomoção
Para garantir proteção,
as pessoas estão preferindo
pôr o seu próprio carro na
rua invés de usar o transporte público; alugar carros
para viagens interestaduais,
invés de utilizar ônibus, por
exemplo. Essa nova realidade já está registrada por sites
de compra e venda de automóvel, no crescimento dos
emplacamentos de carros
novos e do aluguel de carros
para viagens, entre outros,
conforme revela o “Especial
Auto” da revista.
As seguradoras se preparam para o novo cenário
e suas lideranças analisam
a tendência na reportagem.
Para as afiliadas da Acon-

seg-RJ é uma oportunidade
de incrementar vendas dada
a experiência, conhecimento
e histórico de sucesso que
têm no segmento. No Estado
do Rio de Janeiro, a produção das assessorias na carteira gira em torno de 60%.
A nova diretoria da Aconseg-RJ é apresentada na
edição. O presidente Joffre
Nolasco dará continuidade
ao projeto de renovação e
união, visando o crescimento
sustentável da Aconseg-RJ,
pioneira no modelo comercial de sucesso que migrou
para outros estados.
A edição traz ainda: os
segmentos em alta; iniciativas de fortalecimento da parceria das seguradoras com
as assessorias; tecnologia e
inovação; novos produtos;
eventos de sucesso; mudanças no mercado e números
da CNseg que revelam a retomada do crescimento do
setor segurador. Tudo isso
e muito mais numa única
edição. Veja e leia no site da
Aconseg-RJ: www.aconsegrj.com.br
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Embraer traça perspectiva para os próximos 10 anos
Relatório da
fabricante mostra
tendências que
influenciarão no
crescimento do setor
A Embraer informou
nesta quarta-feira suas estimativas sobre o setor nos
próximos 10 anos. O relatório recém-publicado Embraer Market Outlook 2020
aponta a demanda de passa-

geiros por viagens aéreas e
novas entregas de aeronaves para o período traçado,
com destaque para o segmento de produtos da fabricante – aeronaves de até
150 assentos. “O relatório
identifica tendências emergentes que influenciarão no
crescimento do setor, fatores que definirão as futuras
frotas de companhias aéreas e as regiões do mundo
que irão liderar a demanda
por aviões comerciais”, explicou a fabricante.
Segundo a Embraer, a
pandemia global está causando mudanças fundamentais no mercado que redefi-

nirão os padrões de viagens
aéreas e a demanda por novas aeronaves.
“O impacto de curto prazo da pandemia global tem
implicações de longo prazo
na demanda por novas aeronaves”, disse Arjan Meijer,
Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.
“Nossa previsão reflete algumas das tendências que
já estamos observando – a
aposentadoria
antecipada
de aeronaves mais antigas
e menos eficientes, a preferência por aviões menores
para atender à demanda mais
baixa de forma lucrativa, e
a crescente importância das

rotas domésticas e regionais
para as companhias na restauração do serviço aéreo.
Aeronaves com até 150 assentos serão essenciais para
a rápida recuperação da nossa indústria.”
A companhia - que projeta, desenvolve, fabrica e
comercializa aeronaves e
sistemas, além de fornecer
Serviços & Suporte a clientes
no pós-venda - selecionou as
quatro principais tendências:
redimensionamento da frota
– uma tendência para aeronaves de menor capacidade,
mais versáteis para atender à
baixa demanda; regionalização – empresas que buscam

proteger suas cadeias de suprimentos contra choques
externos realocarão os negócios regionalmente, gerando novos fluxos de tráfego;
comportamento do passageiro – preferência por voos de
curta distância e descentralização de escritórios de grandes centros urbanos exigirá
redes aéreas mais diversificadas; e meio ambiente –
foco renovado em modelos
de aeronaves mais eficientes
e sustentáveis; e
De acordo com o relatório,
o tráfego global de passageiros (medido em passageiros
pagantes transportados por
quilômetro - RPKs, na sigla

em inglês) retornará aos níveis de 2019 em 2024, ainda
ficando 19% abaixo do volume previsto pela Embraer ao
longo da década, até 2029.
Os RPKs na Ásia-Pacífico
crescerão mais rápido (3,4%
ao ano).
A companhia projeta entregar 4.420 novos jatos de
até 150 assentos serão entregues até 2029. 75% das entregas substituirão aeronaves
antigas e 25% representarão
o crescimento do mercado.
A maior parte das entregas
será para companhias aéreas
da América do Norte (1.520
unidades), China e Ásia-Pacífico (1.220 unidades)

os resultados operacionais
ou financeiros da companhia, a depender do prazo de
paralisação.
“A Braskem Idesa adotará
as medidas legais aplicáveis
na busca da preservação dos
seus direitos e de uma solução
para a questão e não pode estimar, neste momento, a data
para o retorno de suas atividades”, destacou o comunicado
assinado por Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da
Braskem S.A.
O EBITDA da Braskem no
México no terceiro trimestre
foi de US$ 97 milhões (R$

524 milhões), em linha com
o 2T20 e 3T19, representando
13% do EBITDA consolidado
de segmentos da companhia.
No trimestre, a Braskem Idesa
importou aproximadamente
42 mil toneladas (média de 8
mil barris por dia) de etano
dos Estados Unidos, a fim de
complementar o fornecimento
de etano pela Pemex, o que representou 13% da taxa de utilização de PE, que no trimestre foi de 84%. Em relação a
capacidade esperada do Fast
Track de 12,8 mil barris por
dia, a empresa atingiu 10,6
mil barris por dia em julho,
ou aproximadamente 83% da
capacidade esperada.

México quer mais gás natural da Braskem
A relação da Braskem Idesa com o governo do México
está tensa e pode prejudicar
os projetos da petroquímica
no país. O presidente do México, Andrés López Obrador,
disse nesta quarta-feira que
não vai renovar um contrato
de fornecimento de gás natural para a central petroquímica erguida pela Braskem no
país. Acredita-se que o anúncio foi feito depois que a empresa expôs que foi notificada sobre uma interrupção no
fornecimento. “O contrato
chegou ao fim e não será
renovado”, disse de forma
rude Obrador a jornalistas.
Além do escritório admi-

nistrativo na Cidade do México, a Braskem opera, por meio
da joint venture Braskem
Idesa, o Complexo Petroquímico do México, localizado
em Nanchital, no estado de
Veracruz. São quatro plantas
industriais, das quais um cracker de base gás e três plantas
de polietileno. O complexo
foi inaugurado em 2016 para
atender tanto aos clientes do
México, dando suporte técnico e desenvolvendo aplicações localmente, como também servir aos mercados dos
Estados Unidos, Europa, Ásia
e América Central e do Sul.
A petroquímica Braskem é
uma empresa de origem bra-

sileira, produtora de resinas
termoplásticas. Com quarenta
unidades industriais em quatro países, é a maior de seu
segmento nas américas e a
maior produtora de polipropileno dos Estados Unidos.
Em resposta ao anunciado pelo governo mexicano,
a Braskem comunicou nesta
quarta-feira em fato relevante que, “em atendimento ao
disposto na Instrução CVM
nº 358/02, comunica aos
seus acionistas e ao mercado
em geral que foi informada
por sua controlada Braskem
Idesa a respeito do recebimento de notificação da
Centro Nacional de Control

Medida preventiva contra grupo de comunicação
A Superintendência-Geral
do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (SG/Cade)
instaurou, nesta quarta-feira,
inquérito administrativo para
apurar indícios de condutas
anticompetitivas por parte do
Grupo Globo Comunicações
em contratos firmados com
agências de publicidade. Além
de abrir investigação, a SG/
Cade adotou medida preventiva contra o grupo para impedir
prejuízos à concorrência que
possam decorrer das práticas.
O grupo Globo fica proibido
de celebrar novos contratos de
plano de incentivo e de realizar
quaisquer adiantamentos, seja
em contratos vigentes ou futuros,
a partir da concessão desta medida. A empresa está sujeita ao
pagamento de multa caso descumpra as obrigações previstas.
Em nota técnica, a SG/
Cade explica que nos chama-

dos “planos de incentivo”, o
veículo de comunicação pode
estabelecer formas adicionais
de remuneração às agências,
como, por exemplo, a bonificação por volume. Neste
caso, a bonificação pode ser
considerada um programa de
desconto, que inclui práticas
como premiação por volume
de investimentos feitos pela
agência naquele veículo, estratégias de fidelização, imposição de volume mínimo de
aquisição, entre outros.
Na análise realizada, a
SG/Cade verificou que a forma como a emissora concede a bonificação às agências
decorre de exercício abusivo
de posição dominante e induz à fidelidade contratual.
Além disso, as cláusulas de
bonificação estimulam a discriminação arbitrária entre
os adquirentes de tempo/

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE TERESOPOLIS – RJ
EDITAL DE 1ª e 2ª LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias,
extraído dos autos da Ação de Despejo por Falta de pagamento
proposta por JULIO ANTONIO ALVES DA FONTE
em face de OLÍVIA DE TERESÓPOLIS BAR E RESTAURANTE
LTDA-ME, TADEU EDSON GOMES DA SILVA
e ANA MARIA FONSECA DA SILVA
(Processo nº 0017429-06.2011.8.19.0061), na forma abaixo:
O DR. MÁRCIO OLMO CARDOSO, Juiz de Direito Titular na 3ª Vara
Cível da Comarca de Teresópolis - RJ, FAZ SABER, aos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, especialmente aos executados: OLÍVIA DE TERESÓPOLIS
BAR E RESTAURANTE LTDA-ME (CNPJ: 10.524.863/0001-67),
representante legal: THIAGO FONSECA DA SILVA (CPF:
099.477.127-45), Fiadores: TADEU EDSON GOMES DA SILVA
(465.134.777-00) e ANA MARIA FONSECA DA SILVA (033.100.52710) que no dia 09/12/2020 às 13:30 horas, será aberto o 1º Leilão
Público,
através
da
plataforma
de
leilões:
www.facanhaleiloes.com.br, pela Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, com endereço na
Rua República do Líbano nº 16 Gr. 502 – Centro, Rio de Janeiro/
RJ, telefones: (21) 2721-3828 / (21) 3357-6484, será apregoado
e vendido acima da avaliação ou no dia 11/12/2020, no mesmo
horário, pela melhor oferta, acima de 50% do valor avaliação do
imóvel, em consonância ao art. 891, §único do CPC, que estará
aberto na “MODALIDADE ONLINE”, obedecendo aos artigos 879
a 903 do Novo Código Civil, o imóvel descrido e avaliado como
segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO: Eu oficial de Justiça Avaliador abaixo assinado, dirigi-me ao endereço designado à ESTRADA
ETIÓPIA N° 101 (SUSPIRO – ALBUQUERQUE – TERESOPOLIS).
Teresópolis - RJ, e, após observadas as formalidades legais,
procedi a penhora do seguinte bem: 01 (uma) casa (imóvel) composta de 1° pavimento térreo, 01 suíte; 03 quartos; living; sala de
jantar; cozinha; varanda; 2° pavimento (superior) 01 ( uma) suíte ;
01 (uma) sala; e um quarto anexo em terreno plano medindo
549,30 m² total, na esquina das Ruas do Suspiro com a Estrada
Etiópia. Testada – 21,00m / fundos – 21,10m/ lado direito 30,35
lado esquerdo 23,30 metros. O imóvel foi construído há mais de
35 (trinta e cinco) anos e encontra-se em razoável estado de conservação, necessitando de reformas. Em seguida depositei o
bem, que ficaram sob a guarda de Thiago da Silva (filho dos
proprietários) portador da carteira de identidade n° 20.242.027-9
e CPF n° 099.477.127-45, residente e domiciliado a Estrada Etiópia
n° 101- Suspiro – Albuquerque Teresópolis. , que ficou advertido
que não poderá abrir mão do mesmo sem a prévia autorização
deste JUÍZO , sob pena de responder como Depositário Infiel.
Avalio o Bem acima penhorado em R$360.000,00 (TREZENTOS
E SESSENTA MIL REAIS). DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as
partes em especial os executados por intermédio do presente
Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida
no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 21
(vinte e um) dias do mês de outubro de dois mil e vinte. Para que
produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente assinado pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha
__, pelo Responsável do Expediente Júlio Cesar Monteiro Neves
– (01/25524)_______, e pelo MM. Dr. Marcio Olmo Cardoso _____.

espaço publicitários e dificultam o funcionamento de
empresas concorrentes, por
incentivar as agências a concentrarem seus investimentos na emissora, como forma
de obtenção da bonificação.
Segundo a SG/Cade, outra
prática possivelmente problemática do ponto de vista concorrencial é o adiantamento
da bonificação. Para a Superintendência, o adiantamento
promove acentuado aumento
no grau de dependência econômica das agências junto
a emissora. Isso porque, ao
entregar
antecipadamente
os valores de bonificação, a
emissora torna-se credora da
agência, que, portanto, deverá assegurar que seus futuros
trabalhos sejam suficientes
para garantir percentual de
bonificação equivalente ao já
recebido.

del Gas Natural (“Cenagas”), agência do governo
mexicano responsável única pelo sistema de dutos e
transporte de gás natural na
região, referente à interrupção, de forma unilateral, do
serviço de transporte de gás
natural, insumo energético
essencial para produção de
polietileno no Complexo Petroquímico do México”.
De acordo com o comunicado, respeitando os
protocolos de segurança, a
Braskem Idesa iniciou os
procedimentos para a interrupção imediata das atividades operacionais, o que poderá impactar materialmente

Mais de 340 empresas entraram nas bolsas chinesas
Mais de 340 empresas foram listadas nas bolsas de valores de Shanghai e Shenzhen,
na China, desde o início deste
ano, informou Yan Qingmin,
vice-presidente da Comissão
Reguladora de Valores da
China, em uma conferência.
Cerca de 180 das empresas
recém-listadas entraram na bolsa de inovação científica e tecnológica e na bolsa reformada

da ChiNext, versão chinesa da
Nasdaq, disse Yan na Conferência Anual 2020 da Sociedade
Chinesa para Finanças e Serviços Bancários, realizada recentemente. Ele pediu uma melhor
implementação da deslistagem
e a proteção dos interesses dos
investidores.
O mercado acionário chinês fechou em alta na terçafeira, com o Índice Composto

de Shanghai, de referência,
subindo 1,77% e fechando
em 3.451,94 pontos, enquanto o Índice de Componentes
de Shenzhen fechou em alta
de 1,9%, a 13.930,38 pontos.
O valor total de negócios de
ações cobertos pelos dois índices foi de 865 bilhões de
yuans (US$ 131,2 bilhões),
abaixo dos 950,7 bilhões de
iuanes no pregão anterior.

B3 está com nova plataforma de energia
A B3 ampliou sua atuação no mercado de energia
elétrica. A empresa lançou o
Regimento do Selo de Confiança da B3 para o Mercado
de Energia, detalhando para
os agentes do mercado (comercializadoras, consumidores, geradores) as informações para o cadastro na nova

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Bianca Ferreira do Amaral Machado
Nigri, Juiz em Exercício da 1ª Vara Cível Regional da Barra da
Tijuca, 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. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Carta Precatória - CPC - Avaliação de Bem / Atos Processuais, de nº 001030935.2020.8.19.0209, movida por ZAPPONI SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face de JOSE CARLOS ROCHA
LIMA E OUTROS. Assim, pelo presente edital INTIMA o executado JOSE CARLOS ROCHA LIMA e seu cônjuge MARIA CRISTINA
DE TEVES ROCHA LIMA, que se encontram em lugar incerto e
desconhecido, das datas de 01/02/2021 e 04/02/2021, às 12:00
horas, através do portal de leilões on line do Leiloeiro Público
Jonas Rymer (www.rymerleilões.com.br), para realização do
1º e 2º leilão relativo ao apartamento 1.402, do bloco I, situado
na Av. Sernambetiba, nº 3.600, nesta cidade, registrado no 9º
RGI sob a matrícula nº 53.493. Dado e passado nesta cidade do
Rio de Janeiro, em 27/11/2020. Eu, __ Sandra Regina Simoes
Lessa - Analista Judiciário - Matr. 01/27739, digitei. E eu, __
Sara Cristina dos Passos Correa - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/20918, o subscrevo.

Plataforma de Energia e seu
funcionamento. A partir deste
mês de dezembro, os agentes
que aderirem ao selo poderão
se cadastrar na plataforma e
agendar data de migração de
contratos.
A plataforma tem informações sobre o risco de contraparte nas negociações de

contratos de compra e venda
de energia elétrica. “A B3
criou o selo de confiança
para indicar o nível de exposição de cada agente nesse
mercado e a confiabilidade
das informações utilizadas
para tal cálculo de exposição”, destacou comunicado
da empresa.

COOPCLASS
COOPERATIVA DE PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 10.553.512/0001-39 / NIRE: 33.4.0004966-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
- Ficam convocados todos os cooperados em dia com suas obrigações
sociais, para a AGE a se realizar em 15/12/2020, na Av. Rio Branco 116
sala 601- Centro – Rio de Janeiro - RJ, em 1ª convocação as 18hs com a
presença mínima de 2/3 dos cooperados; em 2ª convocação às 19hs,
com a presença mínima da metade dos cooperados; 3ª e última convocação
às 20hs, com a presença mínima de 10 cooperados para deliberar sobre
a seguinte Ordem do dia: I – Alteração do endereço da Matriz.
Rio de Janeiro, 03 de Dezembro de 2020.
Bianca Serafim dos Santos – Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de DESPESAS CONDOMINIAIS,
movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO CAMPOMAR
em face de EMILIO SAAD E OUTROS,
processo nº 0116866-69.2012.8.19-0001, na forma abaixo:
A Dra. , Juiz da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo
de 5 dias, a todos os interessados especialmente a EMILIO SAAD
E ROBERTO SAAD, que em 09/12/20, às 13:00 hs., no site do
leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B.
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 11/12/20, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único
do NCPC, o imóvel registrado no 5º RGI, matrícula nº 9492, Av.
Nossa Senhora de Copacabana – 324 – Apto. 70 - Copacabana
- RJ, avaliado as fls. 422 em 02/06/2020 por R$ 950.000,00,
equivalente a 267.229,25 Ufirs. Conforme decisão de fls. 436 – a
alienação será livre de ônus desde que, após a satisfação do
crédito executado, o produto restante seja suficiente para quitar
todas as dívidas, inclusive de condomínio e impostos incidentes
sobre o bem.Condições Gerais da Alienação: constam no Edital
na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista
conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local de
costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial
de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso
I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 01/12/20. Eu, __,
Marcos Wilson Rodrigues da Silva, Chefe de Serventia, o fiz digitar
e subscrevo. (ass) Dra. KATIA CILENE DA HORA MACHADO
BUGARIM, Juiza de Direito.

