
EDIÇÃO NACIONAL   l   R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021
Ano CVII   l   Número 28.794

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

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,3592
Dólar Turismo R$ 5,5200
Euro R$ 6,5216
Iuan R$ 0,8272
Ouro (gr) R$ 320,00

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  0,96% (dezembro)
 3,28% (novembro)
IPCA-E
RJ (nov.) 0,89%
SP (set.) 1,32%
Selic 2%
Hot Money  0,56% a.m.

BIDEN E KAMALA NO 
COMANDO DOS EUA
Pressão maior por medidas de 
combate ao desmatamento no Brasil. 
 Paulo Alonso, página 2

A ‘CRIATIVIDADE’
DOS PROTUGUESES
Foram multados 6 portugueses que 
passeavam apenas com coleiras.  
Bayard Boiteux, página 3

TENDÊNCIAS: TUDO 
PODE PIORAR
Massacres de Canudos e do Contestado 
viram política cotidiana e preventiva. 
Ranulfo Vidigal, página 2

Ministério da 
Economia
quer privatizar 
a Amazônia

O Conselho do Programa de 
Parcerias de Investimentos (CP-
PI) do Ministério da Economia 
recomendou a qualificação no 
programa das florestas nacionais 
de Balata-Tufari, de Pau Rosa e 
de Jatuarana, localizadas no es-
tado do Amazonas, para fins de 
concessão florestal. A resolução é 
do dia 2 de dezembro de 2020 e 
foi publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) desta quinta-feira.

A medida ainda depende de 
aval do presidente da República 
para ser aplicada. A publicação 
estabelece o Serviço Florestal 
Brasileiro, enquanto órgão gestor, 
como responsável por disciplinar 
e conduzir o processo de outorga 
da concessão florestal.

Segundo o texto, o conselho 
considera, entre outros pontos, a 
necessidade de conservar a cober-
tura vegetal das florestas brasilei-
ras e a necessidade de gerenciar o 
patrimônio florestal brasileiro de 
forma a combater a grilagem de 
terras e evitar a exploração pre-
datória dos recursos naturais exis-
tentes, evitando assim a conversão 
do uso do solo para outros fins.

Nesta semana, a Advocacia-
Geral da União (AGU) garantiu 
o bloqueio de bens de mais um 
alvo da Força-Tarefa em Defesa 
da Amazônia. A Justiça Federal 
do Mato Grosso tornou indispo-
níveis quase R$ 29 milhões em 
bens de responsável por desmatar 
ilegalmente 1,27 mil hectares da 
Amazônia Legal, em Juara (MT).

Vacina deve 
chegar nesta 
6ª em pouca 
quantidade

O Ministério das Comunica-
ções anunciou que as vacinas con-
tra a Covid-19 da AstraZeneca/
Oxford fabricadas na Índia devem 
chegar ao Brasil no final da tarde 
desta sexta-feira. O lote de 2 mi-
lhões de doses deveria ter chegado 
semana passada, mas a tentativa 
do Governo Bolsonaro fracassou.

Apesar da boa notícia, as do-
ses são uma quantidade muito 
pequena para as necessidades do 
Brasil, que continua dependendo 
de negociações com a China para 
receber a matéria-prima (IFA, in-
grediente farmacêutico ativo) que 
será usada para a fabricação das 
vacinas.

Brasil pode 
ser superado 
por Chile e 
Colômbia

Depois de Jair Bolsonaro ter 
apoiado a equivocada tese de Do-
nald Trump sobre fraudes nas elei-
ções dos Estados Unidos (EUA) 
e ante posições políticas confli-
tantes do governo brasileiro, este 
terá de fazer grande esforço para 
recompor sua imagem perante o 
novo presidente norte-americano, 
Joe Biden. Análise é do professor 
Márcio Coimbra, coordenador 
da pós-graduação em Relações 
Institucionais e Governamentais 
da Faculdade Presbiteriana Ma-
ckenzie Brasília, cientista político 
e mestre em Ação Política pela 
Universidad Rey Juan Carlos (Es-
panha).

O especialista lembra que, no 
início de seu mandato, Bolsona-
ro anunciou que o Brasil passaria 
a ter uma relação mais próxima 
com os EUA, retomando uma re-
lação tradicional de parceria. Mos-
trou, porém, ter muito mais afini-
dade com o populismo de Trump 
do que com os EUA como nação. 
“Isso foi sentido em Washington”, 
frisa Coimbra, que complementa: 
“Da mesma forma, este governo 
que chega não enxerga Bolsonaro 
com simpatia”, frisa Coimbra.

Para recompor sua imagem e 
não ficar atrás, nas relações bilate-
rais com os norte-americanos de 
países como Chile e Colômbia, que 
sempre mantiveram diplomacia ati-
va com Washington independente-
mente do partido que ocupasse a 
Casa Branca, o governo brasileiro 
precisará ajustar uma série de pos-
turas, atualmente conflitantes com 
a plataforma de Joe Biden, a come-
çar pela pauta ambiental.

Bancos não ajudaram as 
empresas durante 2020
Estudo internacional mostra pouco apoio na pandemia

Um estudo internacional, 
desenvolvido pelo pro-
fessor da Escola Brasi-

leira de Administração Pública e 
de Empresas (FGV Ebape), Lars 
Norden, em parceria com Allen 
Berger (University of  South Ca-
rolina), Gregory Udell (Indiana 
University), Christa Bouwman 
(Texas A&M University), Raluca 
Roman (Federal Reserve Bank of  
Philadelphia), e Teng Wang (Fede-
ral Reserve Board of  Governors), 
identificou que os bancos não aju-
daram as empresas durante a pro-
funda crise econômica provocada 
pela Covid-19 ao longo de 2020. 

“As descobertas sugerem que 
as empresas podem não ser capa-
zes de contar com alívio de seus 
bancos de relacionamento durante 
raras circunstâncias problemáticas 
ou eventos de ‘cisne negro’”, des-
taca o relatório, publicado em de-
zembro do ano passado.

A pesquisa intitulada “Is a 
Friend in Need a Friend Indeed? 
How Relationship Borrowers Fare 
during the Covid-19 Crisis” ana-
lisou se os bancos estenderam a 
mão aos chamados clientes de re-
lacionamento – empresas que atu-
am próximos de seus bancos por 
longo tempo – que necessitaram 

de empréstimos durante a crise da 
Covid-19 para manter seus negó-
cios.

Os pesquisadores identificaram 
que a exceção a esse comporta-
mento foi percebida em empresas 
que se relacionam com bancos 
menores, mas ainda assim de for-
ma limitada.

O resultado dessa prática pe-
los bancos, no longo prazo, é a 
de afugentar clientes lucrativos. 
Outra descoberta dos autores é 
que os bancos podem sofrer per-
das por conta das taxas de juros 
mais altas que cobram de seus 
clientes.

Empresas e trabalhadores se mobilizam 
para suprir as falhas dos governos
Doação de usina e importação de oxigênio da Venezuela

Um grupo de 15 grandes 
empresas e entidades 
brasileiras se reuniu para 

doar ao programa Unidos Con-
tra a Covid-19 (unidos.fiocruz.
br) da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) R$ 1,6 milhão referente 
a uma usina de produção de oxi-
gênio, que deverá dar suporte aos 
hospitais públicos do Amazonas. 
Até este momento, a Fundação 
doou 5 dessas usinas, com o apoio 
da iniciativa privada.

Participam do grupo empresas 
e entidades como Ambev, Coca-

Cola, Magalu, Petrobras, WEG 
e Eletros. A usina possui capaci-
dade para atender a uma unidade 
hospitalar com 12 leitos de terapia 
intensiva e 80 leitos de internação 
e pronto atendimento simultanea-
mente.

O Fórum das Centrais Sindicais 
(CUT, Força, UGT, CTB, CSB, 
NCST) também se mobilizou para 
firmar um acordo com o Governo 
da Venezuela para ampliar o for-
necimento de oxigênio a Manaus. 
O país vizinho fornecerá 80 mil li-
tros do gás hospitalar por semana 

de oxigênio hospitalar à capital do 
Amazonas, equivalente a três dias 
de produção das fábricas locais.

As Centrais mobilizarão o tra-
balho de transporte e distribuição 
do produto. O primeiro comboio 
deve chegar ao Brasil na semana 
que vem. As centrais dos traba-
lhadores vão mobilizar entidades 
filiadas e a IndustriAll Brasil neste 
trabalho para garantir o envio de 
caminhões à Venezuela. “É uma 
troca baseada na cooperação e isso 
se chama solidariedade de classe”, 
afirma nota das centrais.

Primeiro caminhão com oxigênio hospitalar doado pela Venezuela chega ao Amazonas
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Que loucura! Na mesma 
semana em recebi o di-
agnóstico da cura da Co-
vid-19, assisti pela tevê, 
estarrecida, os relatos 
dramáticos de pacientes 
submetidos a ventilação 
manual e muitos morrendo 
asfixiados nos hospitais e 
UTIs de Manaus. Dias an-
tes chorei de alegria ao sair 
do isolamento e voltar a 
conviver com meus filhos, 
abraçá-los e beijá-los; dias 
depois chorei de soluçar ao 
ver o desespero de equipes 
médicas e familiares tentan-
do conseguir oxigênio para 
salvar vidas.

T e n -
ho pes-
a d e l o s . 
Acordo 
a s s u s -
t a d a . 
Aspiro e expiro profun-
damente. Um movimento 
tão comum que fazemos 
assim que nascemos. 
Respirar é vida. Vida é 
o nosso principal bem, 
precisa ser preservada 
acima de tudo. Sincera-
mente, não queria estar 
na pele dos profissionais 
de Saúde da linha de fr-
ente de Manaus. Ter de 
optar por dar oxigênio 
aos pacientes com maior 
chance de sobrevivência. 
Ninguém jamais deveria 
ser obrigado a escolher 
quem vive e quem morre. 
Lidar com a morte faz 
parte da rotina deles, mas 
não há emocional que re-
sista quando o paciente 
morre por falta de aten-
dimento. O meu emo-
cional está abalado só de 
acompanhar o drama dos 
manauaras.

A verdade é que o co-
lapso de Manaus escan-
cara a negligência du-
rante a pandemia. Não 
há um só culpado. De 
governantes municipal, 
estadual e federal à popu-
lação, todos têm sua par-
cela de culpa nesta crise. 
A capital amazonense 
foi uma das cidades mais 
atingidas pela pandemia 
em todo o mundo no ano 
passado. Entre os meses 
de abril e maio, já ha-

via passado por situação 
dramática, com hospitais 
e cemitérios absoluta-
mente lotados.

Os escândalos de cor-
rupção durante a pan-
demia, com a compra de 
respiradores superfatura-
dos em uma loja vinhos e 
a exoneração de membros 
do governo, contribuíram 
para essa situação calami-
tosa. Também faltou preo-
cupação com as pessoas. 
Faltou respeito pelas pes-
soas. Falhou por não ter 
sido traçado um plano de 
melhor aparelhamento dos 
hospitais e UTIs, ao ponto 

de fal-
t a r e m 
b o t i -
jões de 

oxigênio. Falhou por relax-
ar nas práticas de distanci-
amento social, pela popu-
lação aglomerar. E o maior 
cinturão verde do planeta 
ficou sem oxigênio!

Com tantas falhas e es-
cândalos, aliados à desco-
berta de uma nova variante 
do coronavírus, era questão 
de tempo para o sistema de 
Saúde entrar em colapso. 
O número de internações, 
segundo a Fundação de 
Vigilância em Saúde, atingiu 
um pico diário de 250 pes-
soas, e a taxa de mortalidade 
no Estado do Amazonas pu-
lou para 143,1 por grupo de 
100 mil habitantes, consid-
erada a mais alta do Brasil.

Que a situação aterrorizante 
de Manaus sirva de alerta para 
os outros estados. A vacina já 
está sendo dada no Brasil, mas 
enquanto a população não for 
imunizada é preciso controlar a 
pandemia com distanciamento 
social, é preciso ter restrição da 
circulação de pessoas, é preciso 
que todos usem máscara. É 
preciso que todos se compro-
metam a fazer isso. Chega de 
asfixia! Vidas humanas impor-
tam e precisam de tratamento 
adequado para serem salvas. 
E eu quero voltar a chorar de 
alegria!

Renata Abreu é presidente nacional 
do Podemos e deputada federal por 

São Paulo.

Opinião2    l  Monitor MercantilSexta-feira, 22 de janeiro de 2021

Respirar é vida; vida é o 
nosso principal bem, precisa 

ser preservada

Tendências regressivas: tudo pode piorar
Por Ranulfo Vidigal

A minissérie britânica 
Years and Years aborda 
de maneira inteligen-

te e crítica o cenário distópico 
político, econômico e social a 
que possivelmente o mundo 
está rumando – tamanha a 
sequência de medidas que 
colocam em xeque os direi-
tos conquistados pela popu-
lação em escala planetária.

Vivemos tempos de mer-
cados como deuses supre-
mos promovendo compor-
tamentos egocêntricos e 
predatórios dos bens de uso 
comum, incluindo a mer-
cantilização dos serviços 
públicos, a depreciação da 
cultura, o elitismo e a defesa 
de um quadro de crescentes 
desigualdades mediante re-
lações sociais espúrias, nas 
quais aflora a intenciona-
lidade de rebaixamento e 
aniquilamento de pessoas – 
consideradas inimigas.

A escritora Barbara Tu-

chman, no livro a Marcha da 
Insensatez, mostra inúmeros 
casos de governos equivoca-
dos gerando grandes desas-
tres. Caso da derrota norte-
americana no Vietnã, nos 
anos 1960. A Covid-19, com 
milhões de mortes, é outra 
tragédia.

Vivemos em uma so-
ciedade onde o capital es-
tá altamente concentrado, 
com a maioria da produção 
de mercadorias sendo re-
alizadas por megaempre-
sas cujos destinos são, em 
grande parte, moldados 
por investidores/fundos fi-
nanceiros. Estas produções 
materiais ou imateriais nos 
são disponibilizadas em um 
mercado global e nos são 
entregues através de com-
plexas cadeias de valor, em 
cuja operação nosso traba-
lho não é sequer remunera-
do adequadamente.

Tecnologias da infor-

mação e comunicação têm 
afetado a divisão espacial e 
temporal do trabalho. Para 
muitos de nós, as fronteiras 
entre trabalho e vida priva-
da formam um emaranhado 
confuso, e poucas relações 
não são mediadas pela tecno-
logia.

Em termos simples, 
pode-se dizer que existem, 
principalmente, três mo-
dos pelos quais as empresas 
podem gerar lucro no ca-
pitalismo: rendas oriundas 
de direitos de propriedade, 
comércio de bens e serviços 
e, finalmente, geração de 
mais-valia, através da pro-
dução de mercadorias para 
suprir necessidades físicas e 
espirituais.

Nesse contexto global, 
o custo que a estagnação e 
a decadência da atividade 
produtiva no Brasil deixam 
não é superficial e repre-
senta um rastro de desagre-

gação social e econômica, 
jogando ainda mais água no 
moinho da precarização da 
vida da população.

Economia desalentada, 
desemprego e miséria urbana 
nos transformam em piada 
internacional. Como conse-
quência, a violência contra o 
pobre, majoritariamente en-
curralado nas periferias, cor-
responde à transformação 
dos massacres de Canudos 
e do Contestado em política 
cotidiana, ordinária e pre-
ventiva. Não se trata aqui de 
repetição como tragédia, mas 
da longa duração de nossa 
noite colonial.

As crises conjuntas de ca-
ráter sanitário, econômico e 
social confirmam o genial 
escritor conservador Nel-
son Rodrigues: “Subdesen-
volvimento não se improvi-
sa; é obra de séculos”.

Ranulfo Vidigal é economista.

Biden e Kamala no comando dos EUA
Por Paulo Alonso

O novo presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, 
78 anos, tomou posse na 
última quarta-feira, sob um 
forte esquema de seguran-
ça, anunciando medidas de 
fortalecimento da agenda 
climática e ambiental. Para 
o agronegócio brasileiro, um 
dos maiores exportadores do 
mundo, isso pode significar 
uma pressão maior para que 
o setor reforce medidas de 
combate ao desmatamento.

Além disso, os dois países 
disputam o maior cliente do 
agronegócio no mundo, a 
China – e a guerra comercial 
entre os EUA e a potência 
asiática acabou beneficiando 
as exportações do Brasil. Mas 
a expectativa é de que Biden 
tenha um relacionamento 
menos tenso com os chine-
ses do que seu antecessor, 
Donald Trump, que se des-
pediu da Casa Branca, dizen-
do “tenham uma boa vida. 
Nós nos veremos em breve”.

Prestigiados pelos ex-pres-
identes Barack Obama, Bill 
Clinton e George W. Bush – o 
ex-presidente Jimmy Carter, de 
96 anos, preferiu não enfrentar 
o frio de Washington DC e a 
demorada cerimônia de posse 
– Joe Biden e Kamala Harris se 
mostraram sempre serenos e, ao 
mesmo tempo, pelas entrevistas 
que deram, vivamente dispostos 
a reconstruir os Estados Unidos, 
ambos fazendo questão de frisar 
que governarão para todos os 
norte-americanos.

Diferentemente de Trump, 
Biden é mais comprometido 
com a agenda ambiental e, 
por isso, especialistas avaliam 
que ele pode pressionar mais 

para que o Brasil e, conse-
quentemente, o agronegócio, 
fortaleçam políticas nessa 
área. O novo presidente che-
gou a citar o Brasil em debate 
com Trump durante a cam-
panha eleitoral, em setembro, 
dizendo que haveria “conse-
quências econômicas signifi-
cativas” se o país não parasse 
de destruir a floresta.

Enquanto diversos países 
criticaram as queimadas no 
Pantanal e o desmatamento 
na Amazônia, Trump se 
manteve em silêncio. Biden 
já chega com uma agenda 
ambiental e climática forte.

Biden também apresenta 
uma posição diferente de 
Trump em relação ao mul-
tilateralismo e, por isso, ele 
deve voltar a fortalecer a 
Organização Mundial do 
Comércio. Uma de suas fun-
ções é estabelecer regras para 
os mercados internacionais, 
como penalizações, se um 
alimento está contaminado, 
por exemplo. Hoje não existe 
nenhuma regra na OMC em 
relação a produtos que ven-
ham do desmatamento.

Apesar da expectativa de 
que Biden direcione esfor-
ços para acordos multilat-
erais, é pouco provável que 
ocorra alguma penalização 
ao Brasil via OMC em rela-
ção a questões ambientais.

Os EUA são o segundo 
maior parceiro comercial do 
Brasil, mas as vendas da ag-
ropecuária representaram 
apenas 5,7% do total das ex-
portações para aquele país, 
enquanto a indústria de trans-
formação detém 86% desse 
volume, segundo dados do 
Ministério da Indústria, Co-
mércio Exterior e Serviços.

Kamala Harris é a primeira 

mulher a ocupar o cargo de 
vice-presidente dos EUA e 
sucedeu a Mike Pence, vice 
de Donald Trump, que fez 
questão de estar presente à 
posse.

A escolha de Kamala 
Harris para integrar a chapa 
democrata foi vista como 
um aceno do partido às mi-
norias, sendo ela mulher, 
negra e filha de imigrantes. 
A opção por Harris foi fun-
damental para a eleição de 
Biden porque funcionou 
como um chamariz para 
convencer eleitores negros 
a votar no pleito de 2020.

Nos Estados Unidos, o 
vice-presidente também atua 
como presidente do Senado, 
então ela deverá desempen-
har um papel decisivo nos 
próximos anos. Como a 
composição da casa legisla-
tiva está dividida igualmente 
entre democratas e republi-
canos, a vice-presidente deve 
ter a responsabilidade de des-
empatar diversas votações.

Senadora pelo Estado da 
Califórnia, desde 2017, Harris 
chegou a se apresentar como 
pré-candidata à Casa Branca e 
liderou algumas das pesquisas 
internas do Partido Democra-
ta. No entanto, foi perdendo 
apoio até deixar de vez a cor-
rida presidencial. Formada em 
direito e ex-procuradora do 
distrito de San Francisco e do 
Estado da Califórnia, a agora 
vice-presidente ganhou pro-
jeção nacional ao questionar 
duramente, em sabatinas no 
Senado, indicados por Trump 
para cargos de juiz da Suprema 
Corte e de Secretário de Justiça.

Harris nasceu numa família 
de imigrantes: a mãe dela é indi-
ana, e o pai, jamaicano. Os dois 
tiveram vidas marcadas pela nar-

rativa do “sonho americano”. A 
mãe, que morreu em 2009, se 
tornou uma notável pesquisado-
ra de câncer e ativista de direitos 
civis. O pai, hoje com 82 anos, 
foi professor de Economia. 
Os pais se divorciaram quando 
Harris tinha apenas sete anos. 
Em 2013, Harris conheceu o 
advogado Douglas Enhoff, 
com quem se casaria um ano 
depois. Ele, divorciado, tinha 
filhas crescidas de outro casa-
mento, que chamam Kamala 
de “Momala”.

Trump não participou da 
cerimônia de posse e deixou 
a Casa Branca na manhã da 
última quarta. Ele passou 
mais de dois meses question-
ando a vitória de Biden nas 
eleições de 3 de novembro. 
O democrata Biden venceu 
as eleições de novembro com 
ampla maioria dos votos: 
foram 306 votos eleitorais 
contra 232 do seu adversário.

O ex-presidente Trump se 
despediu da Casa Branca e em-
barcou para seu resort Mar-a-
Lago, na Flórida, onde passará 
a morar, a partir de agora. Em 
um discurso de despedida, na 
Base Andrews, da Força Aérea 
americana, Trump não men-
cionou em nenhum momento 
o nome de Joe Biden.

E, finalmente, o presidente 
Bolsonaro enviou ao presiden-
te Biden, no dia da sua posse, 
uma carta na qual diz esperar 
que as relações diplomáticas 
Brasil-Estados Unidos sejam 
produtivas e que o novo líder 
norte-americano possa fazer 
um grande governo à frente 
dos Estados Unidos.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.

Quero voltar a  
chorar de alegria
Por Renata Abreu
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NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

Criatividade na  
pandemia portuguesa

Com o lockdown em Portugal e com algumas ex-
ceções, a criatividade está fora da realidade. Foram 

multados 6 portugueses que passeavam pelas ruas de Lis-
boa, apenas com coleiras, simulando que estavam levando 
seus cachorros para uma saída autorizada. Ao serem abor-
dados, informaram que o animal tinha se soltado e que 
estavam à procura do mesmo. Foram multados!

Cartão de benefícios

A Associação de Embaixadores de Turismo do Rj e a 
Escola de Turismo Cieth acabam de lançar no mercado 
um cartão digital gratuito para seus associados. Ele entra 
em vigor na primeira semana de fevereiro com mais de 
100 empresas associadas.

Advertência de quem sabe

Exilado no Chile, o atual vereador e ex-prefeito do 
Rio Cesar Maia vem advertindo em suas redes sobre a 
manobra existente, em Brasília, para que polícias militar e 
civil sejam desvinculadas dos governos estaduais. O fato 
aconteceu naquele país e fez com que os “carabineiros” 
ajudassem na ditadura. Fica o alerta!

Live e exposições

Acompanhado pelo professor Roberto Antunes, o atual 
diretor do Museu de Artesanato do Estado do RJ, Cocco 
Barçante, realiza neste sábado (23), às 15 horas em seu Face-
book, uma viagem virtual a seus painéis, contando um pouco 
da história do Rio e de Petrópolis: Nós e o Rio. No dia 6 de 
junho, inaugura também a exposição Territórios Afetivos!, no 
Centro Cultural dos Correios, com uma sala em que várias 
personalidades estarão presentes num mural dos abraços.

Insumo chinês da  
vacina em perigo

Em função das declarações do presidente Bolsonaro e 
seu filho em relação à China, o Butantã está tendo dificul-
dade na importação de um componente vital para a elabo-
ração da vacina contra Covid. Esperamos sinceramente 
que a China leve em consideração a postura independente 
do Brasil em vários momentos, assim com o fez a Ven-
ezuela, ao enviar oxigênio para Manaus.

Caça aos infratores

No momento em que a Prefeitura do Rio aperta de for-
ma convincente o cerco aos infratores que insistem em re-
alizar eventos clandestinos e sem protocolos de segurança, 
é hora de controlar áreas públicas, como o Parque Olím-
pico e a Abelardo Bueno, onde um número expressivo de 
pessoas aboliu a máscara.

Lugar certo

O guia de turismo e jornalista Arnaldo Bichucher as-
sumiu a coordenação de operações turísticas da Secretaria 
Municipal de Turismo do Rio. Ótima aquisição de profis-
sional experiente e conhecedor da cidade.

JARDIM DA GLÓRIA EMPREENDIMENTO S.A.
CNPJ/ME nº 10.480.959/0001-25 - NIRE 33.300.334.408

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da Jardim da Glória Empreendimento S.A., com sede 
na Avenida Marechal Câmara, 160, sala 1519, Centro, Rio de Janeiro (RJ),  
CEP 20.020-907, CNPJ/ME sob o nº 10.480.959/0001-25 e NIRE 33.300.334.408 
(“Companhia”), convocados para participar da Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, que será realizada em sua sede social, no dia 27 de janeiro de 2021, às 
10h00min, tendo por objeto a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre (a) a autorização 
à Diretoria da Companhia para celebrar, em seu nome, todos e quaisquer contratos e 
documentos relacionados à escritura pública de dação em pagamento das casas em 
estoque de propriedade da Companhia do empreendimento residencial denominado 
Mirante Jardim da Glória em benefício do Banco ABC Brasil S.A., instituição financeira 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 
n° 803, 2° andar, Itaim Bibi, inscrito no CNPJ/ME sob n° 28.195.667/0001-06, com 
o intento de amortizar parte das obrigações assumidas pela Companhia junto ao 
referido Banco ABC Brasil; e (b) a autorização à Diretoria da Companhia para tomar 
todas e quaisquer medidas necessárias ou convenientes para implementar e efetivar 
a operações objeto das deliberações acima citadas, se aprovadas. 

Rio de Janeiro (RJ), 19 de janeiro de 2021
Rodrigo Nelson Brum Selles - Presidente do Conselho de Administração

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ 30.037.279/0001-49

AVISO: Encontram-se à disposição dos Srs. sócios que não exercem a 
Administração, os documentos da Administração relativos ao exercício 
findo em 31/12/2020, conforme disposto no art. 1078 § 1º do Código Civil 
Brasileiro. Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2021. Westfal-Larsen Shipping 
do Brasil Comércio Marítimo Ltda. A Administração.

CARTÓRIO DA 42ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Katia Cilene da Hora Machado Bugarim - Juiz Titular do Cartório 
da 42ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o 
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona à Av. Erasmo 
Braga, 115, Salas 310B, 312B e 314B CEP: 20210-030 - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ Tel.: 3133-3014 e-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br, tramitam os 
autos da Classe/Assunto Despejo por Falta de Pagamento Cumulado 
Com Cobrança - Despejo Por Infração Contratual/Locação de Imóvel/ 
Espécies de Contratos, de nº 0105310-94.2017.8.19.0001, movida por 
ASTRID PERSON DE MATTOS VILLAS BOAS em face de HENRIQUE 
CARVALHO ROBERTSON SCHMITZ, objetivando CITAÇÃO. Assim, 
pelo presente edital CITA o réu HENRIQUE CARVALHO ROBERTSON 
SCHMITZ e seus eventuais herdeiros/sucessores, que se encontram 
em lugar incerto e desconhecido, para querendo evitar a rescisão o réu 
poderá emendar a mora em quinze dias contados da citação, mediante 
depósito judicial do débito atualizado, incluindo os aluguéis e acessórios 
da locação que vencerem até a sua efetivação, as multas ou penalidades 
contratuais, quando exigíveis, os juros de mora, as custas e os honorários 
do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante 
devido, caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade do Rio de Janeiro, AOS VINTE E SETE DIAS DE OUTUBRO. Eu, 
Rubens Claudio de Miranda Junior - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 
01/31866, digitei. E eu, Marcos Wilson Rodrigues da Silva - Responsável 
pelo Expediente - Matr. 01/28061, o subscrevo.

Demissão de Ernesto Araújo é pedida
Bolsonaro: ‘Nossa política externa está excepcional’

“Nossa política exter-
na está excepcional. 
Nunca fui tão bem 

recebido tão bem ao longo 
dos últimos dois anos em 
todas as viagens que fiz ao 
exterior”, disse Jair Bolso-
naro (sem partido), ao se 
mostrar alheio ao que vem 
acontece no mundo diplo-
mático.

Em live nesta quinta-
feira elogiou a política 
externa brasileira, sob o 
comando do ministro Er-
nesto Araújo que, na re-
alidade, está colocando 
o país mais isolado mun-
dialmente, com seguidos 
ataques à China e o afasta-
mento do país dos BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul).

Era Biden

Mesmo assim, Bolsonaro 
orientou o chanceler a não 

comentar medidas tomadas 
pelo novo presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, 
em seu primeiro dia no car-
go. Durante transmissão ao 
vivo realizada nas redes so-
ciais, após uma pergunta di-
recionada a Araújo sobre o 
retorno dos norte-america-
nos à Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e sobre o 
rompimento dos EUA com 
a aliança mundial contra o 
aborto, Bolsonaro interveio 
e pediu a Araújo, em voz 
baixa. “Não é caso de en-
trar em política externa de 
outros países, né? Fala al-
guma coisa sem interferir”, 
alertou.

Araújo então respondeu 
à pergunta do jornalista da 
rádio Jovem Pan. “Acho que 
tem tudo para ser uma boa 
relação. Temos muita coisa 
em comum, temos interesse 
na segurança, em promover 
a democracia aqui na Amé-

rica do Sul, por exemplo, in-
teresse econômico evidente, 
continuar vários acordos, 
interesses do empresariado 
brasileiro e americano, tra-
balhar juntos no meio am-
biente, por que não?”, disse 
o chanceler.

Demissão

A postura diplomática 
errada levou o Força Sindi-
cal divulgar nota intitulada 
‘O ministro Ernesto Araújo 
precisa ser imediatamente 
demitido’. Segundo a enti-
dade, “de todas as anoma-
lias e irresponsabilidades 
perpetradas pelo governo 
Bolsonaro, a indicação de 
Ernesto Araújo para o car-
go de Ministro das Relações 
Exteriores está entre as 
piores. Araújo foi pinçado 
de funções secundárias no 
Itamaraty para o cargo de 
Ministro de Estado única 

e exclusivamente por filia-
ção ideológica a preceitos 
da extrema-direita. Ele é 
afeito à teorias conspira-
tórias bizarras e trabalhou 
para subordinar a política 
brasileira ao governo do 
presidente americano Do-
nald Trump, que perdeu as 
eleições e deixou o governo 
na última quarta-feira, 20.” 
“Com o Brasil reduzido ao 
papel de pária e ridiculari-
zado nos meios diplomá-
ticos, enfrentamos hoje o 
que até pouco tempo atrás 
parecia inimaginável: a falta 
de interlocutores para tratar 
de questões fundamentais 
como a garantia de impor-
tação de suprimentos para 
a produção de vacinas no 
território nacional.” “Dian-
te deste quadro concluímos 
que para o bem do Brasil 
o Ministro Ernesto Araújo 
precisa ser demitido imedia-
tamente.”

Recuperação judicial tem queda de 15% em 2020
Os pedidos de recupe-

ração judicial demonstram 
queda de 15,0% quando 
levada em consideração a 
variação anual acumulada, 
entre janeiro e dezembro de 
2020. Segundo o Indicador 
de Falências e Recuperação 
Judicial da Serasa Experian, 
mesmo os meses com maior 
volume de solicitações em 
2020 (junho, julho e agosto) 
estão abaixo na comparação 
anual. O ano passado totali-
zou 1,17 mil requerimentos 

ante os 1,38 mil de 2019.
Entre os segmentos de 

mercado, aquele que lidera 
os pedidos é o setor de ser-
viço, com 589 solicitações e 
queda de 1,5% em relação 
a 2019. As variações ano a 
ano mostram que a maior 
queda ficou para o setor 
primário (-35,5%), seguido 
pela indústria (-25,0%) e 
comércio (-20,3%).

Feita a análise por porte, 
as micro e pequenas em-
presas registram o maior 

volume de requerimentos 
(752) em 2020. Em ordem 
decrescente estão as médias 
(282) e grandes (145). Mes-
mo em dados que revelam 
tendências, como a grande 
diferença entre os pedidos 
das empresas de micro e 
pequeno porte para com as 
médias, observa-se diminui-
ção.

De acordo com o econo-
mista da Serasa Experian, 
Luiz Rabi, embora 2020 
tenha sido um ano econo-

micamente delicado, o salto 
no número de pedidos de 
falências e recuperação ju-
dicial não aconteceu como 
se imaginava. “Com a faci-
litação de prazos feita pe-
los credores, os juros mais 
baixos e as novas linhas de 
crédito disponibilizadas, os 
donos de negócios recorre-
ram menos à recuperação 
judicial, que já é natural-
mente o último recurso das 
empresas com dificuldades 
financeiras”, explica Rabi.

Fim da exclusividade do FGTS na Caixa é reprovado
Um Projeto de Lei que 

prevê o fim da exclusividade 
da Caixa Econômica Federal 
(CEF) na administração dos 
recursos do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) ainda nem começou 
a tramitar no Congresso Na-
cional e já tem 97% de repro-
vação popular. De acordo 
com enquete da Câmara dos 
Deputados sobre o Projeto 
de Lei 2.995/2020, mais de 
2,3 mil pessoas discordam 
totalmente do PL, que alte-

ra a legislação do FGTS (Lei 
9.036/1990) para permitir 
que outras instituições finan-
ceiras atuem como agentes 
operadores do fundo.

“Este projeto representa 
mais um risco para o FG-
TS, que é um patrimônio 
dos brasileiros, uma reser-
va financeira dos próprios 
trabalhadores administrada 
pelo banco 100% público 
do país”, alerta o vice-pre-
sidente da Federação Na-
cional das Associações do 

Pessoal da Caixa (Fenae), 
Marcos Saraiva.

“Tirar da Caixa a exclusi-
vidade de gestão do FGTS 
é entregar este dinheiro do 
trabalhador nas mãos de 
instituições que visam ao 
lucro delas e aos interesses 
do mercado”, acrescenta 
Saraiva, ao lembrar que, em 
1985, o Banco do Comér-
cio e Indústria de São Paulo 
S.A (Comind) sofreu inter-
venção do governo e milha-
res de contas do FGTS de-

sapareceram. “O PL 2.995 
traz de volta o risco da falta 
de controle e transparência 
na administração dos recur-
sos do Fundo de Garantia”, 
emenda.

De acordo com a enque-
te da Câmara, de um total 
de 2,45 mil participantes da 
pesquisa de opinião (até a 
manhã desta quinta-feira), 
apenas 2% concordam to-
talmente com o Projeto de 
Lei. Outro 1% discorda da 
maior parte da proposição. 
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Deputadas querem  
evitar reajuste nos trens

Duas deputadas, em ações isoladas, tentam barrar o 
aumento de 25,5% na tarifa dos trens, que a partir de 2 

de fevereiro vai elevar a passagem para R$ 5,90. Alana Passos 
(PSL) cobra explicações sobre cálculo e pede a revisão do 
reajuste à Agetransp, a agência reguladora que autorizou a 
nova tarifa. Já a deputada Renata Souza (PSOL) entrou com 
uma petição junto ao Ministério Público do Rio para que seja 
suspenso o reajuste por causa da pandemia da Covid-19.

JUÍZO DE DIREITO DA 22º VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
em que CREDITMIX – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADO move em face de AACASA ASSOCIAÇÃO
DE APOIO AOS AGENTES CORRESPONDENTES FINANCEIROS AGENCIADORES E AGENTES DE SEGUROS AUTÔNOMOS EM GERAL
FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SAPHIRA DA SILVA COSTA GONÇALVES, ELIANE OLIVEIRA DA
SILVA, sendo terceiros interessados DIEGO MATIAS HYPOLITO e DANIELE MATIAS HYPOLITO na forma abaixo. Processo nº0229253-
32.2009.8.19.0001. A Dra. ANNA ELIZA DUARTE DIAB JORGE, Juíza na 22° Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, por este edital
com prazo de 05 (cinco) dias, aos interessados e aos devedores AACASA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS AGENTES CORRESPONDENTES
FINANCEIROS AGENCIADORES E AGENTES DE SEGUROS AUTÔNOMOS EM GERAL FEDERAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, SAPHIRA DA SILVA COSTA GONÇALVES, ELIANE OLIVEIRA DA SILVA, DIEGO MATIAS HYPOLITO e DANIELE MATIAS
HYPOLITO, que no dia 27 (vinte e sete) de janeiro de 2021, com início ás 13h25min e término ás 14h25min, por valor igual ou acima da
avaliação, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN e/ou sua Preposta GLACE DI NAPOLI, com escritório na Travessa do Paço,
n°23 - sala 812 - Centro/ RJ, CEP: 20010-170, leilão este que se realizará de FORMA ONLINE no site www.schulmannleiloes.com.br o bem
arrestado às fls.214 penhorado às fls.354/356 e avaliado às fls.1.317/1.356 com homologação do laudo às fls.1.396/1.397. LAUDO DE
AVALIAÇÃO: LOCALIZAÇÃO: O imóvel está localizado na Rua Paulo Assis Ribeiro n° 190, Barra da Tijuca - XXIV Região Administrativa do
Município do Rio de Janeiro – Zona Residencial 5 – conforme o Decreto nº 3046 de 1981, inserido na Área de Especial Interesse (AEI)–
Barra da Tijuca. VIZINHANÇA: O edifício se localiza na Rua Paulo de Assis Ribeiro nº 190 entre as Avenidas Érico Verissimo e Olegário
Maciel. Trata-se de um prédio de uso residencial multi familiar, colado nas divisas. O local dispõe de todos os serviços públicos existentes
no Município do Rio de Janeiro, tais como: água, energia elétrica, telefone, redes coletoras de esgoto, distribuição de gás e coleta de lixo.
ANÁLISE DO EDIFÍCIO: A edificação constitui-se de 02 pavimentos tipo com 02 unidades por andar, além do pavimento de cobertura que
se distribui em dois pavimentos, ou seja, unidade duplex, totalizando 05 apartamentos. O edifício possui térreo com garagem, 02
elevadores e uma escada de acesso aos demais pavimentos, a unidade do Réu possui, conforme RGI, direito a 04 vagas de garagem.
UNIDADE 301: Trata-se de um apartamento de cobertura duplex com padrão normal de acabamento, subdividido da seguinte forma: 1°
pavimento: composto por sala de estar e jantar, lavabo, cozinha, área de serviço, dispensa e 04 quartos sendo 03 suítes. Todos os quartos
possuem acesso a uma varanda descoberta na área dos fundos. Na área frontal encontra-se uma varanda descoberta com piscina e
sauna seca. Todos os compartimentos possuem pisos revestidos em cerâmica, paredes e tetos pintados. Os banheiros são revestidos
em cerâmica nas paredes e no piso, tetos pintados. 2° pavimento: possui dois acessos um por escada interna e outro por escada externa
situada na varanda descoberta. É composto de sala, 03 suítes, copa e uma varanda descoberta na parte frontal. Todos os compartimentos
possuem piso com revestimento em cerâmica, paredes e tetos pintados. Os banheiros são revestidos em cerâmica nas paredes e no
piso, o teto é pintado com a presença de clarabóias. DA ÁREA: Conforme analisado no local na data da vistoria e de acordo com a guia de
IPTU inscrição n° 1.860.382-9, verificou-se que o apartamento possui área edificada de 618,00. m². CONCLUSÃO: O imóvel está localizado
na Rua Paulo Assis Ribeiro n° 190, Barra da Tijuca - XXIV Região Administrativa do Município do Rio de Janeiro. A edificação constitui-se
de 02 pavimentos tipo, com 02 unidades por andar, além do pavimento de cobertura que se distribui em dois pavimentos, ou seja, unidade
duplex, totalizando 05 apartamentos. Trata-se de um apartamento de cobertura duplex com padrão normal de acabamento. Conforme
pesquisa e cálculos avaliatórios pautados na NBR 14653-21 obtendo-se grau II de fundamentação e grau III de precisão, obtêm-se como
justo valor de mercado do apartamento R$ 4.326.000,00 (quatro milhões e trezentos e vinte e seis mil reais), valor obtido pela multiplicação
da área do apartamento pelo valor unitário médio de mercado. O apartamento tem direito a 4 vagas de garagem que estão localizadas no
pavimento térreo da edificação. O imóvel possui padrão normal de acabamento. A disposição dos cômodos foi apresentada nas plantas
no corpo do laudo. Trata-se de um apartamento com frente para rua. Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2019. Os eventuais débitos
condominiais estarão disponíveis para serem consultados após a sua apresentação, pela administradora – APSA (Administração Predial
e Negócios Imobiliários S/A), nos autos do processo, conforme requerimento do leiloeiro. Até a presente data não foram localizados
débitos de IPTU. O imóvel possui débitos de FUNESBOM - Taxa de incêndio no valor de R$671,27 (seiscentos e setenta e um reais e vinte
e sete centavos) referente aos anos de 2018, 2019 e 2020. Quanto aos débitos condominiais, o mesmo possuía em agosto uma fatura
em aberto referente ao mês de junho no valor de R$1.000,00 (mil reais), valor que será atualizado até o leilão, os quais serão sub-rogados
na forma do parágrafo único do art. 130 do Código Tributário Nacional. Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 03 (três)
de fevereiro de 2021, com início às 13h25min e término ás 14h25min, pela melhor oferta acima de 50%, de acordo com o art.886. V. do
CPC/2015. Para que os interessados tomem ciência deste edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim os Réus
intimados da Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim a exigência contida no art.887 do CPC/2015. A arrematação ou
adjudicação, salvo prenunciado judicial em sentido diverso (art.885 do CPC/2015), far-se-à vista e imediato por depósito judicial ou meio
eletrônico (art.892, caput, do CPC/2015), 5% de comissão do leiloeiro no ato e 1% de custas de cartório até o máximo permitido por lei,
será paga pelo arrematante, no prazo de 24 horas após o encerramento do leilão (art. 884, IV, do CPC). Caso o Exequente arremate o bem
no leilão, não estará obrigado a exibir o preço, salvo se exceder o valor do seu crédito (cf. art. 892, § 1º, do CPC). O valor da comissão será
devido nos casos de arrematação à vista ou parcelada, o qual não está incluso no montante do lance. Consoante disposto na Resolução
236 de 13/07/2016 do CNJ, o imóvel será leiloado em caráter “AD-CORPUS”, no estado em que se encontra, não podendo o arrematante
alegar desconhecimento de suas condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização. Compete
ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação do bem e de eventuais restrições para construção, averbadas ou
não na matrícula ou para construções futuras. A parte interessada em adquirir o imóvel de forma parcelada, conforme autorizado pelo
art.895 do CPC/2015, deverá apresentar a proposta ao MM. Juízo da 22ª Vara Cível da Comarca da Capital para avaliação e homologação.
Caso a proposta seja deferida pelo Juízo, o arrematante deverá efetuar o pagamento mediante guia judicial, sendo o valor das parcelas
devidamente atualizado, mensalmente, desde a data da arrematação, apresentando as guias de depósito judicial pagas nos autos,
conforme proposta apresentada. O lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º,
do CPC). O auto de arrematação será assinado pelo magistrado somente após a comprovação do pagamento integral do valor da
arrematação, ou da comprovação da constituição da garantia (art. 901, § 1º, do CPC), e da comissão, dispensadas as demais assinaturas
referidas no art. 903 do Código de Processo Civil. Frisa-se que o lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (art. 895, § 7º do CPC). Todos os ônus que recaem sobre o imóvel estão descritos na transcrição da matrícula do Imóvel extraída
dos registros do 9º Ofício do RGI acima, não havendo nenhum recurso ou processo pendente de julgamento sobre o imóvel (art. 886, VI,
do CPC), tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença de improcedência dos embargos de terceiro opostos
por Daniele Matias Hypolito e Diego Matias Hypolito (processo nº 0067035-18.2013.8.19.0001). Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2021. Eu,
Manoel, Chefe de Serventia, mandei digitar e subscrevo. A Dra. ANNA ELIZA DUARTE DIAB JORGE, MMA Dra. Juíza.

Marcos Muller fica  
na 1ª secretaria

O primeiro-secretário 
da Mesa Diretora da Alerj, 
deputado Marcos Muller 
(SDD), será reconduzido 
ao cargo. A eleição para a 
formação da Mesa será no 
dia 2 de fevereiro, quando 
acaba o recesso parlamen-
tar. O primeiro nome con-
firmado foi o presidente 
da Alerj, deputado André 
Ceciliano (PT), que será o 
candidato único para mais 
um mandato de dois anos. 
Muller tem base eleitoral 

em São João de Meriti e 
está no seu segundo man-
dato parlamentar.

Deputado garante:  
Witzel não volta

Um dos deputados que compõem o Tribunal Especial 
Misto que analisa o processo de impeachment do governador 
afastado Wilson Witzel garante que ele não voltará ao cargo. 
Witzel está anunciado que, vencido o prazo, voltará automati-
camente. Mas o deputado, que pede anonimato, garante que 
não é bem assim, que o governador em exercício está fazen-
do um bom trabalho, conta com o apoio da Alerj, e Witzel 
tem menos de 0,1% de chances de reassumir o cargo.

Anderson Alexandre

DEAMs para municípios  
do interior

A Secretaria de Polícia 
Civil analisa a viabili-
dade para a instalação de 

delegacias especializadas 
de atendimento à mulher 
(DEAMs) nas cidades 
de Cachoeiras de Ma-
cacu, Casimiro de Abreu, 
Itaboraí, Rio Bonito, 
Silva Jardim e Tanguá. 
O órgão atende a um 
pedido do deputado 
Anderson Alexandre 
(SDD), feito através de 
emenda parlamentar de 
prioridade ao orçamento 
estadual para 2021.

Novas regras para  
transporte escolar

O Governo do Estado terá até o reinício das aulas 
presenciais para regulamentar o transporte escolar. Se-
mana passada, o governador em exercício Cláudio Cas-
tro sancionou a lei aprovada na Alerj que alterou alguns 
itens da legislação anterior. De autoria do presidente 
da Alerj, deputados André Ceciliano (PT), e dos depu-
tados Jair Bittencourt (PP) e Sérgio Fernandes (PDT) 
a nova lei permite o uso de veículos com 12 anos de 
uso, mas o transportador escolar deverá ter o registro e 
licenciamento (CRLV) emitido pelo Detran-RJ e clas-
sificado na categoria de transportador escolar.

Cresce venda de cachaça na Europa
A despeito dos de-

safios decorren-
tes da pandemia 

da Covid-19, as expor-
tações de cachaça cres-
ceram, em valor e volu-
me durante 2020, para 
alguns países europeus, 
de acordo com dados do 
Comex Stat, compilados 
pelo Instituto Brasilei-
ro da Cachaça (Ibrac). A 
Alemanha, por exemplo, 
importou 1,10 milhão 
de litros de Cachaça em 
2020, um volume 2,74% 
maior do que em 2019. 
Em valor, a variação anu-
al foi de 6,44%, passando 
de US$ 1,25 milhão em 

2019 para US$ 1,33 mi-
lhão em 2020.

As exportações para a 
França, outro país que 
comprou mais cachaça 
no comparativo entre 
2019 e 2020, aumen-
taram em 9,45% em 
valor e em 24,53% em 
volume. Considerando 
os números totais, re-
ferentes aos 70 países 
para os quais a Cacha-
ça é vendida atualmen-
te, o Brasil exportou 
5,57 milhões de litros 
da bebida em 2020, nú-
mero 23,9% menor do 
que em 2019, quando 
foram vendidos 7,33 

milhões de litros. Esse 
volume representou 
um faturamento para 
o setor de US$ 9,5 mi-
lhões em 2020 - 34,8% 
menor do que os US$ 
14,6 milhões do ano 
anterior, refletindo as 
dificuldades enfrenta-
das por vários setores 
da economia devido à 
pandemia.

Para Carlos Lima, di-
retor executivo do Ibrac, 
2020 foi um ano desa-
fiador, mas o crescimen-
to na venda de cachaça 
para alguns mercados 
europeus dá sinais de ce-
nários mais promissores 

para o destilado brasilei-
ro neste e nos próximos 
anos. Além disso, inicia-
tivas como a parceria do 
instituto com a Agência 
Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) for-
talecem a promoção do 
setor. No final de 2020, 
a execução do Projeto 
‘Cachaça: Taste the New, 
Taste Brasil’ foi renova-
da, com ações previstas 
para o biênio 2020/2022, 
que incluem rodadas de 
negócios, participação 
em feiras internacionais 
e eventos com jornalistas 
e formadores de opinião.

Vetos na Lei de Recuperação 
Judicial e Falências

Os vetos aos dispositi-
vos sobre venda de ati-
vos e sobre a tributação 
nos ganhos referentes 
ao desconto nas dívi-
das, são deletérios ao 
sistema de insolvência, 
afirma Antonio Affon-
so Mac Dowell Leite de 
Castro, sócio do Mac 
Dowell, Melo & Leite 
de Castro Advogados 
(MMLC), ao avaliar os 
vetos presidenciais à Lei 
nº. 14.112/2020, que, 
após longo tempo, alte-
rou a Lei 11.101/2005,

O alerta leva em con-
sideração o fato de que 
entra em vigor neste 
domingo (24) a no-
va Lei de Recupera-

ção Judicial e Falências 
(14.112/2020), que tra-
ta da recuperação ju-
dicial de empresas em 
dificuldades, além do 
parcelamento e do des-
conto para pagamento 
de dívidas tributárias e 
possibilita aos credores 
apresentar plano de re-
cuperação dos devedo-
res.

A lei tem origem do 
Projeto de Lei 6229/05, 
aprovado pela Câmara 
em agosto e pelo Senado 
Federal em novembro 
de 2020. O presidente 
da República, Jair Bol-
sonaro, aprovou a refor-
mulação do regime com 
seis vetos (VET 57/2020). 

Dicas para melhorar a 
comunicação da marca

Como as pessoas estão 
usando mais os meios digi-
tais nesse período de pande-
mia, lojas de departamento 
como a Riachuelo, chega-
ram a aumentar as vendas 
nesse formato em 380%. 
AWavy Global, empresa de 
Customer Experience do 
Grupo Movile, observou 
que houve também uma 
mudança na expectativa do 
cliente com relação à comu-
nicação das marcas. Além 
disso, outro fator sentido 
foi que a pandemia deixou 
os clientes mais exigentes 
com os serviços, uma vez 
que a facilidade durante a 
experiência passa a ser ain-
da mais fundamental.

Para Marcia Asano, COO 

da Wavy, as marcas preci-
sam acompanhar a evolu-
ção, e afirma que manter 
uma comunicação eficiente 
pode garantir aumento das 
vendas e a fidelização do 
cliente, entre outros bene-
fícios.

Para que as empresas 
tenham mais sucesso no 
contato com o cliente, a 
especialista separou algu-
mas dicas: 1) Conferir se 
os telefones são válidos;  2) 
Higienizar sua base da em-
presa e manter atualizada; 
3) Não enviar mensagens 
em excesso e seja relevante; 
4.) Conhecer o cliente e seu 
consentimento; 5) Ter um 
parceiro estratégico para te 
ajudar.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente Edital o Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos Humanos, 
Recrutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário no Município do Rio de Janeiro convoca todos os Empregados em 
Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Trabalho Temporário, Leitura 
de Medidores e Entrega de Avisos do Município do Rio de Janeiro, sócios e não sócios, dos segmentos: Para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28/01/2021, as 15:00hrs. Na Sede do Sindicato. Largo de São 
Francisco de Paula, n.º 26-16º andar - sala 1610 - Edifício Patriarca - Centro - RJ. Não havendo em primeira convocação 
número legal para instalação das Assembleias, os trabalhos serão iniciados, meia hora após, com qualquer número de 
presentes, sendo que as deliberações tomadas terão plena validade relativamente aos assuntos em pauta, para todos os 
fins de direito. Ordem do Dia: 1) Assinar com a Federação na falta do sindicato especifico da categoria., e/ou Empresas 
Empregadoras, ano 2021, data base Fevereiro, para constar na CCT; 2) Autorização para a Diretoria do Sindicato deliberar 
sobre as negociações com o FENASERHIT e celebrar Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e Termos Aditivos com empresas 
empregadoras, requerer mediação, arbitragem e instaurar processo de dissídio coletivo de 1° de Fevereiro de 202; 3) 
Assuntos Gerais de interesse da Categoria. Rio de Janeiro, 22 de Janeiro de 2021. Lindenberg Barbosa da Silva. Presidente.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME Nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS 
DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS 
EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA 
FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO 
PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA OCEANPACT 
SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. Oceanpact Serviços Marítimos S.A. (“Emissora”) 
convoca os titulares das debêntures da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia 
Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos de Distribuição, da Oceanpact Serviços Marítimos S.A. (“Debenturistas” 
e “Debêntures”, respectivamente) a reunirem-se em Assembleia Geral de 
Debenturistas, nos termos Cláusula IX do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª 
(Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Oceanpact Serviços 
Marítimos S.A.” celebrado em 25 de setembro de 2020, (“Escritura de Emissão”) 
entre a Emissora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
(“Agente Fiduciário”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através do 
sistema eletrônico Microsoft Teams, com o link de acesso a ser encaminhado 
pela Emissora aos Debenturistas habilitados, em primeira convocação, no 
dia 29 de janeiro de 2021, às 13 horas, conforme o §2º do Art. 3º da Instrução da 
CVM 625, de 14 de maio de 2020 (“Instrução CVM 625”), será considerada como 
realizada na sede da Emissora, na cidade do Rio de Janeiro, na Rua da Gloria, 122, 
salas 801 e 802 (10º Pavimento) e salda 901 e 902 (11º Pavimento), CEP 20.241-180 
(“AGD”), a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) A renúncia, ocasionando 
em anuência prévia, ao direito de declarar Vencimento Antecipado Automático das 
Debêntures em decorrência da alteração do Controle societário da Companhia e 
de suas controladas, nos termos da Cláusula 6.1.1 (k) da Escritura de Emissão, 
em virtude da realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de 
ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado 
de balcão não organizado, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de 
dezembro de 2003, conforme alterada, e demais disposições legais, regulamentares 
e autorregulamentares aplicáveis, de acordo com o início do processo do pedido de 
registro apresentado perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) no dia 10 de 
dezembro de 2020 (“Oferta”); e (ii) Autorização à Emissora, em conjunto com o Agente 
Fiduciário, para realização de quaisquer atos e celebração de quaisquer documentos 
necessários à implementação da deliberação prevista acima. A AGD será realizada 
de forma exclusivamente digital através do sistema eletrônico Microsoft Teams, 
com link de acesso a ser disponibilizado pela Emissora àqueles Debenturistas 
que enviarem para o endereço eletrônico ri@oceanpact.com com cópia para o 
endereço eletrônico contencioso@pentagonotrustee.com.br, preferencialmente 
em até 2 (dois) dias antes da data de realização da AGD, na forma do disposto no artigo 
4º, §1º, da Instrução CVM 625, os seguintes documentos: (i) Pessoa física: documento 
de identidade válido com foto do debenturista (Carteira de Identidade Registro Geral 
(RG),a Carteira  Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos 
da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular); (ii) Pessoa jurídica: 
(a) último estatuto social ou contrato social consolidado, devidamente registrado 
na junta comercial competente; (b) documentos societários que comprovem a 
representação legal do Debenturista; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal; e (iii) Fundo de investimento: (a) último regulamento consolidado 
do fundo; (b) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o 
caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem 
os poderes de representação; e (c) documento de identidade válido com foto do 
representante legal. Caso qualquer um dos Debenturistas indicados nos itens (i) a  
(iii) acima venha a ser representado por procurador, além dos respectivos documentos 
indicados acima, deverá encaminhar procuração com poderes específicos para sua 
representação na AGD. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica 
à Emissora e ao Agente Fiduciário nos correios eletrônicos ri@oceanpact.com  
e contencioso@pentagonotrustee.com.br, respectivamente, conforme modelo 
de Instrução de Voto disponibilizado na mesma data da publicação deste Edital de 
Convocação pela Emissora em seu website https://oceanpact.com/oceanpact/
governanca/. A Emissora permanece à disposição para prestar esclarecimentos aos 
Debenturistas no que diz respeito a presente convocação e das matérias da AGD.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2021.
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados 
a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2021, às 10 horas, na sede social da 
Companhia, situada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1.204, sala 605, parte,  
25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, para deliberar sobre (i) aumento do 
capital social e emissão de novas ações e (ii) alteração do caput do artigo 5º do  
estatuto social.

Duque de Caxias, 19 de janeiro de 2021.
Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S.A.
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 - NIRE: 333.0005580-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunirem em AGO, a ser 
realizada na sede da Cia., localizada na Av. Nossa Senhora de Copacabana 
1.133, sl. 1.503, RJ, em 1ª convocação, no dia 22/02/21, às 10h, para: 
(i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras da Cia., relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/20; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31/12/20; e (iii) Eleger os administradores da Cia., 
e fixar a remuneração global dos administradores. O acionista que for 
representado na Assembleia por procuração deverá apresentar cópia do 
instrumento de procuração assinado e de documento de identidade do 
representante legal. RJ, 22/01/21. Denis Kaller Rothstein - Diretor Presidente.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
A empresa SAYLUJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ: 
03.488.597/0001-53, torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SMAC, através do processo nº 14/200.349/2013, a renova-
ção de sua licença LMO (Licença Municipal de Operação) Nº 001500/2015 
para atividade de FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, 
situada na Estrada dos Bandeirantes, 2265 - Taquara, Jacarepaguá - Rio 
de Janeiro - RJ, CEP: 22710-571.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA
- CBME -

A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) vem
retificar o Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária a
ser realizada no dia 03 de fevereiro de 2021, às 18:30, por meio
eletrônico em ambiente virtual, publicado em 18 de janeiro de 2021
online e 19 de janeiro de 2021 em jornal, para que dele conste no item 2,
que o a Prestação de contas financeiras será do ano de 2020, tendo
constado por erro material o ano de 2019. Assim, onde se lê “Prestação
de contas financeiras de 2019”, leia-se “Prestação de contas financei-
ras de 2020”. Ficam mantidas as demais disposições e pauta do Edital
anteriormente publicado. O endereço eletrônico para a Assembleia Geral
será divulgado no dia 02 de fevereiro de 2021 no website da CBME e
será dada publicidade por meios eletrônicos. Atenciosamente,

Renata Burlamaqui Bradford
Presidente CBME

Ambev terá mais mil veículos elétricos
Reduzir em 25% a emissão de CO2 em toda sua cadeia até 2025

A Ambev fez parceria 
com a startup brasi-
leira FNM (Fábrica 

Nacional de Mobilidades) e 
com a montadora nacional 
Agrale para recebimento 
de mil veículos elétricos in-
cluindo caminhões e vans, 
como parte dos planos da 
fabricante de bebidas de ter 
metade de sua frota rodan-
do com energia limpa até 
2023.

Conforme a Reuters, o 
valor do investimento não 
foi revelado. A Ambev disse 
apenas que o projeto é “viá-
vel economicamente devido 
ao menor custo de energia e 
manutenção”. Em outubro 
último, a Ambev reportou 
uma queda de 9,4% no lu-
cro líquido do terceiro tri-
mestre, com aumento de 
despesas e a pandemia de 
coronavírus ainda pressio-
nando margens, embora te-
nha mostrado crescimento 
de volumes e receita.

O resultado financeiro 

ficou negativo em R$ 1,1 
bilhão, ampliando em rela-
ção ao resultado negativo 
de R$ 305,8 milhões. A em-
presa atribuiu o resultado as 
despesas com juros de R$ 
539,3 milhões e perdas com 
instrumentos derivativos 
de R$ 562,7 milhões, com 
custo de carrego de hedges 
cambiais, entre outros.

Em 13 de janeiro, a Em-
bev comunicou aos acionis-
tas que a data da Assembleia 
Geral Ordinária da empresa 
será realizada no dia 29 de 
abril de 2021. Com cerca de 
5.300 caminhões, a Ambev 
tem uma das maiores frotas 
dedicadas do país. E é com 
a conversão dessa estrutura 
que a companhia planeja re-
duzir em 25% a emissão de 
CO2 em toda sua cadeia até 
2025.

Os veículos da parceria 
vão para transportadoras 
que prestam serviços de 
distribuição para a cerveja-
ria, somando-se a cerca de 

1.600 outros elétricos que 
estão sendo produzidos em 
Resende (RJ) pela Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus, 
dos quais 100 devem come-
çam a rodar já este ano.

A Ambev explicou que 
comparado aos 5.300 cami-
nhões da frota atual, cada 
caminhão elétrico da FNM/
Agrale permitirá reduzir a 
emissão de CO2 em 126 mil 
quilos por ano. O veículo pi-
loto fará rotas de entrega de 
bebidas no Rio de Janeiro, 
com autonomia de até 100 
quilômetros por dia.

A nova parceria envolve a 
startup de soluções de logís-
tica FNM, conhecida como 
FêNêMê, que surgiu de um 
programa de aceleração da 
Ambev, em 2019. Por meio 
da FNM, os caminhões te-
rão um sistema anti-colisão 
com inteligência artificial e 
câmeras integradas. O rea-
bastecimento será feito em 
pontos de recarga em cen-
tros de distribuição da Am-

bev, que usam energia solar.
“As parcerias resultaram 

em um veículo com tecno-
logias de ponta que agora 
poderá ser exportado para 
outros países e outras empre-
sas”, afirmou à Reuters Ro-
drigo Figueiredo, vice-presi-
dente de sustentabilidade e 
suprimentos da Ambev.

O anúncio significa um 
reforço na produção na-
cional de veículos elétricos, 
segmento para o qual mon-
tadoras do mundo inteiro 
estão migrando rapidamen-
te, o que pode ser um vetor 
para a Agrale, que produz 
tratores, caminhões, chassis 
para ônibus, utilitários, mo-
tocicletas, vans, motores e 
geradores.

Os veículos terão moto-
res da europeia Danfoss, 
baterias da norte-americana 
Octillion e baús Randon. 
A Danfoss Editron e a 
Octillion estudam instalar 
fábricas no Brasil, disse a 
Ambev.

R$ 941,6 mi para São Martinho investir em usinas
O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econô-
mico Social (BNDES) des-
tinará R$ 941,6 milhões ao 
grupo São Martinho para 
geração de energia. Valor 
representa 79% do investi-
mento total, que soma R$ 
1,2 bilhão. A previsão é de 
que os projetos sejam inte-
gralmente implementados 
até 2026.

O Grupo São Martinho, 
com sede em Paradópolis 
(SP), atua no setor sucro-

energético e tem como 
atividades econômicas 
principais o plantio da ca-
na-de-açúcar, a produção 
e o comércio de açúcar, 
etanol e outros derivados, 
além da cogeração e co-
mercialização de energia 
elétrica gerada a partir da 
cana. A empresa tem ca-
pital aberto e começou a 
negociar suas ações na Bo-
vespa, atual B3, em 2007 e 
atua no Novo Mercado, do 
qual fazem parte empresas 

do mais alto grau de go-
vernança corporativa. Em-
prega atualmente 12.500 
funcionários.

O projeto permitirá a 
expansão de 22% da coge-
ração de energia da Usina 
São Martinho, que conta 
com mais duas UTEs. A 
energia gerada pela usina 
suprirá ainda a demanda de 
consumo das demais usinas 
do complexo. Serão tam-
bém realizados investimen-
tos em inovação que trarão 

ganhos de eficiência em 
processos produtivos nas 
usinas Santa Cruz e Irace-
ma, em Américo Brasilien-
se (SP) e Iracemápolis (SP). 

Agenda ASG

Segundo o banco de fo-
mento, as iniciativas estão 
alinhadas à atuação do BN-
DES no financiamento de 
empreendimentos da agen-
da ASG (Ambiental, Social 
e de Governança).

Consórcio liderado 
EmbraerX atuará  
no Reino Unido

Um consórcio de em-
presas de mobilidade aérea 
urbana e empresas aeronáu-
ticas começou a trabalhar 
em um conceito de opera-
ção para integrar taxis aé-
reos, também conhecidos 
como veículos elétricos de 
pouso e decolagem vertical 
(eVTOLs), ao espaço aéreo 
do Reino Unido, informou 
a Embraer nesta quarta-
feira.

O consórcio, liderado 
pela Eve, empresa formada 
pela EmbraerX, trabalhará 
com a Autoridade de Avia-
ção Civil do Reino Unido 
como parte do Sandbox Re-
gulatório: Future Air Mobi-
lity. O projeto irá estudar 
como os eVTOLs podem 
operar no transporte de 
passageiros e cargas sobre 
áreas urbanas e regionais. 
Além da Eve, o consórcio é 
composto por companhias 
internacionais da indús-
tria de aviação, incluindo 
o Aeroporto de Heathrow, 
Aeroporto London City, 
NATS, Skyports, Atech, 
Volocopter e Vertical Ae-
rospace. 

A Embraer acredita que 
a introdução dos eVTOLs 
pode oferecer meios mais 
sustentáveis e rápidos de 

transporte para passagei-
ros e cargas, melhorando a 
conectividade urbana e re-
gional, criando empregos e 
estimulando a inovação. 

“A Eve é uma empre-
sa nova e independente 
dedicada a desenvolver o 
ecossistema da Mobilidade 
Aérea Urbana (UAM). Be-
neficiando-se de uma men-
talidade de startup, apoiada 
na história de mais de 50 
anos de experiência aeroes-
pacial da Embraer”, expli-
cou a fabricante brasileira.

“O Sandbox Regulatório 
foi estabelecido para criar 
um ambiente onde a ino-
vação na aviação possa ser 
explorada em linha com 
os principais fundamentos 
da Autoridade de Aviação 
Civil de proteção e segu-
rança ao consumidor. Es-
te projeto foi selecionado 
para se juntar ao Sandbox, 
uma vez que ajudará a de-
senvolver uma estrutura es-
tratégica para harmonizar o 
espaço aéreo de baixo nível, 
apoiando o desenvolvimen-
to da mobilidade aérea ur-
bana e regional em todo o 
Reino Unido”, disse David 
Tait, Head de Inovação da 
Autoridade de Aviação Civil 
do Reino Unido. 
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Balanço Patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
Ativo circulante 2019 2018
Disponibilidades 110 97
Títulos e valores mobiliários 192.927 383.256
Contas a receber 19.329 3.971
Tributos a recuperar 161 81
Impostos de renda e contribuição social a recuperar 4.807 858
Adiantamentos 4.635 3.784
Despesas antecipadas 354 1.725

222.323 393.772
Ativo não circulante
Clientes 2.834 4.431
Depósitos e cauções 23.268 21.247
Partes relacionadas 209.489 215.317
Outros valores a receber 1.458 6.041
Investimentos 1.848.427 1.198.496
Propriedade para investimento 1.614.248 1.640.985

3.699.724 3.086.517
Total do Ativo 3.922.047 3.480.289

Passivo circulante
Fornecedores 1.362 6.427
Empréstimos e Financiamentos - 42.541
Impostos e contribuições a recolher 1.600 14.866
Salários e encargos sociais 833 895
Provisão para processos judiciais, administrativos e obri-
gações legais 9.859 6.539
Adiantamentos de clientes 134 1.007
Receita diferida 858 -

14.646 72.275
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 609.830 597.289
Provisão para processos judiciais, administrativos e obri-
gações legais 21.166 18.637
Impostos e contribuições–parcelamentos 511 511
Impostos diferidos 430.894 460.623
Receita diferida 13.892 2.387
Partes relacionadas 32.697 17.728

1.108.990 1.097.175
Patrimônio líquido
Capital Social 2.454.583 2.314.569
Ajustes de avaliação patrimonial (363.801) (363.801)
Reservas de lucros 707.629 360.071

2.798.411 2.310.839 
Total do passivo e patrimônio líquido 3.922.047 3.480.289

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e de 2018: Nota 1 – Contexto Operacional: A CIMA Empreendimentos do Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade que tem como objeto 
social, dentre outros, a organização, implantação e gerência de bens móveis e imóveis e de empreendimentos na área comercial, notadamente Shopping Centers. A CIMA detém a totalidade da participação imobiliária do Shopping Tijuca 
e 50% das torres comerciais que pertencem ao Shopping. Nota 2 – Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar 
certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem estimativas referentes à provisão para devedores duvidosos, imposto de renda, contribuição social e outras similares. Por serem estimativas, é normal que varia-
ções possam ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. As receitas e custos 
decorrem, substancialmente, da atividade de exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repassados pelos condomínios, com base no 
percentual de participação da Companhia nesses empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões para crédito de realização duvidosa. 
A administração da empresa considera a referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adotado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os valores a receber em atraso há mais de 180 dias. 
(d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento são representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades para 
investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo mercado. 
Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos reconhecidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados pelos valores 
de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f)  Imposto de renda e contribuição social. A empresa optou pela tributação do lucro real anual, com base 
em balancetes mensais de suspensão ou redução do imposto de renda e da contribuição social. De acordo com o art. 247 do RIR/99, lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações 
prescritas ou autorizadas pelo Decreto nº 3.000/99. A empresa vem apurando prejuízo fiscal, inexistindo imposto de renda e contribuição social a pagar no período. Nota 3–Patrimônio líquido: Em 31/12/2019, o capital social da Companhia 
é de R$ 2.454.583.095,06 (2018 R$ 2.314.569.155,18), dividido em 504.530 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Demonstração do resultado do exercício  
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

2019 2018
Receita líquida de aluguéis e serviços 88.914 89.717
Custos de aluguéis e serviços (8.154) (7.241)
Lucro bruto de aluguéis e serviços 80.760 82.476
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais (1.377) (3.041)
Despesas administrativas (1.058) (2.571)
Variação valor justo de propriedades para investimento (57.748) 114.265
Outras receitas / (despesas) operacionais 4.007 2.427

(56.176) 111.080
Resultado antes da equivalência patrimonial, do 
resultado financeiro e dos tributos 24.584 193.556
Resultado de equivalência patrimonial 330.754 167.259
Resultado financeiro (37.508) (55.308)
Receitas financeiras 20.916 12.823
Despesas financeiras (58.424) (68.131)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 317.830 305.507
Imposto de renda e contribuição social Correntes - (3.933)
Diferidos 29.728 (17.343)
Lucro líquido do período 347.558 284.231

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício findo em 31 de dezembro  
Em reais mil

Fluxo de caixa operacional   2019   2018 
Lucro líquido do período   347.558   284.231 
Ajustes
Atualização de empréstimos e financiamentos 58.424 68.131
Rendimento de títulos e valores mobiliários (19.245) (7.359)
Ajuste de linearização 2.170 (832)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (29.728) 17.363
Variação no valor justo das propriedades para investimento 57.748 (114.265)
Provisão para processos judiciais, administrativos e obri-
gações legais 5.849 1.517
Ajuste de avaliação patrimonial - (155.328)
Equivalência patrimonial (330.754) (167.259)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa   826   2.106 
Lucro líquido ajustado   92.845   (71.695)
Variações no capital circulante
Variações dos ativos e passivos operacionais
Contas a receber (16.561) 2.725
Impostos a recuperar (80) (11)
Adiantamentos (851) (1.704)
Despesa antecipadas 1.371 (1.426)
Depósitos caução (2.021) (140)
Fornecedores (5.065) 94
Impostos e contribuições (17.216) (59.503)
Adiantamento de cliente (873) (2.927)
Salários e encargos sociais (62) 749
Receita Diferida 12.167 -
Outros 4.586 (3.228)
Imposto de renda e contribuições sociais pagos   -   (7.365)
Fluxo de caixa gerado pelas operações   68.240 (144.431)
Fluxo de caixa de investimentos
Adiantamento para futuro aumento de capital (2.033) 47.348
Aumento de capital 140.014 717.864
Aquisição de títulos e valores mobiliários 209.574 (372.000)
Operações com partes relacionadas 22.830 (402.103)
Investimento (319.177) 279.319
Aquisição e construção de propriedade para investimento   (31.011)   (6.287)
Fluxo de caixa gerado pelas (aplicados nas) atividades 
de investimento   20.197   264.141 
Fluxo de caixa de financiamentos 
Amortização de empréstimos (88.424) (103.331)
Dividendos Pagos   -   (17.923)
Fluxo de caixa aplicados nas atividades de financiamento   (88.424) (121.254)
Fluxo de caixa   13 (1.544)
Fluxo de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 97 1.641
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício   110   97 
Variação de Caixa   13 (1.544)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido  
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

Capital 
social

Reser-
va legal

Reserva 
de reten-
ção de 
lucros

Lucros/
(prejuí-

zos) acu-
mulados   Total

Saldo em 31 de dezem-
bro de 2017 1.596.705 1.683 (102.840) - 1.495.548
Aumento de capital 717.864 - - - 717.864
Ajuste de avaliação pa-
trimonial - - (155.328) - (155.328)
Adoção IFRS 9 - - (13.553) - (13.553)
Lucro do exercício - - - 284.231 284.231
Dividendos pagos - - (17.923) - (17.923)
Constituição de reservas   -   14.212   270.019   (284.231)   - 
Saldo em 31 de dezem-
bro de 2018

  
2.314.569 15.895 (19.625) - 2.310.839

Aumento de capital 140.014 - - - 140.014
Lucro do exercício - - - 347.558 347.558
Constituição de reservas   -   17.381  330.177  (347.558)  -
Saldo em 31 de dezem-
bro de 2019 2.454.583 33.276 310.552 - 2.798.411

RAFAEL DA SILVA BITTENCOURT 
CONTADOR–CRC: 110239/O-4 CPF: 055.635.647-03

EDUARDO LANGONI–DIRETOR 
CPF: 023.403.067-44

CIMA EMPREENDIMENTOS DO BRASIL S.A.
CNPJ: 06.351.076/0001-48

OSX BRASIL S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Convocamos os acionistas para que se 
reúnam em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no dia 
22/02/2021, às 13hs, na sede social da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação 
Judicial (“Companhia”), localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, 
Botafogo, Rio de Janeiro, CEP 22.290-906, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: eleição de membros do Conselho de Administração 
da Companhia. A Companhia esclarece ainda que: (i) encontram-se à 
disposição dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br), 
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores 
(www.osx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes 
à matéria a ser deliberada na AGE, em observância à Instrução CVM nº 
481/09; (ii) a lista de documentos necessários para participação na AGE 
e informações adicionais se encontram na Proposta da Administração 
disponível nos sites acima listados; e (iii) o percentual mínimo do capital 
votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 8% 
(oito por cento). Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2021. Rogério Alves de 
Freitas - Presidente do Conselho de Administração.

BANCO MÁXIMA S/A 
CNPJ/MF nº 33.923.798/0001-00 - NIRE 3330015721-2

DECLRAÇÃO DE PROPÓSITO
FELIPE WALLACE SIMONSEN, inscrito no CPF/ME sob o nº 180.471.708-80
DECLARA nos termos do artigo 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 
4.122, de 2 de agosto de 2012, conforme alterada, sua intenção de exercer car-
go de administração no BANCO MÁXIMA S/A, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 
33.923.798/0001-00.
Ainda, o Declarante ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração 
devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço 
abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias contados da divulgação, por aquela Autar-
quia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores 
estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação comproba-
tória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter 
direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições 
Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização 
do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerencia Técnica de Organização do Sistema Financeiro no Rio de Janeiro (GTRJA)
Rio de Janeiro, RJ, 20/01/2021

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento
dos interessados, que no dia 08 de Fevereiro de 2021, às
10:00 horas, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ 04.21 na
forma on-line e Presencial, dos veículos apreendidos ou re-
movidos, a qualquer título e não reclamado por seu proprietá-
rio, classificados como conservados, sucata inservível identi-
ficados ou sucatas inservíveis não identificados, dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimen-
to, conforme art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os
proprietários já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr.
ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado na
JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A
cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

Ações das farmacêuticas disparam na Nyse

Os acionistas de oi-
to farmacêuticas 
envolvidas no de-

senvolvimento das vacinas 
contra a Covid-19 já estão 
colhendo frutos monetários 
com a valorização bilionária 
das ações dessas empresas. 
Isso porque o valor de mer-
cado de cada uma subiu ex-
pressivamente. A Novavax 
lidera o ranking de melhor 
retorno ao acionista, acima 
dos 1.500% desde fevereiro 
de 2020.

“Empresas farmacêuticas 
que se dedicaram à pesquisa 
de vacinas contra o corona-
vírus colheram valorizações 
bilionárias na bolsa de valo-
res de Nova York (Nyse)”, 

publicou nesta quinta-feira 
o G1 com base no Levanta-
mento da consultoria Eco-
nomatica, provedora de in-
formações financeiras. Não 
foram incluídas na relação 
da consultoria as chinesas 
Sinovac e Sinopharm, que 
têm capital aberto em bol-
sas asiáticas.

A Novavax teve alta 
de 1.558%, a US$ 8,1 bi-
lhões; a Moderna subiu 
585%, a US$ 49,4 bilhões; 
a BioNTech regristou alta 
de 223%, a US$ 24,3 bi-
lhões; a Regeneron Phar-
maceuticals teve alta de 
32,4%, a US$ 56,9 bilhões; 
a Johnson&Johnson subiu 
11,5%, a US$ 428 bilhões; 

a AstraZeneca alcançou 
alta de 6,7%, a US$ 133 bi-
lhões; a Pfizer subiu 5,9%, 
a US$ 204 bilhões; e a Sa-
nofi registrou alta de 3%, a 
US$ 126 bilhões.

A Economatica realizou 
o levantamento com base 
em ações e ADRs negocia-
das na NYSE e na Nasdaq. 
O conceito de “!retorno 
ao acionista” soma a va-
lorização das cotas com 
distribuição de dividen-
dos. Para se ter ideia do 
tamanho da valorização, a 
Novavax, por exemplo, de 
fevereiro a março de 2020 
registrou alta de 39%. A 
empresa, que acumula-
va, em fevereiro, cerca de 

US$ 205 milhões em va-
lor de mercado, bateu esta 
semana a marca de US$ 8 
bilhões.

A Moderna vem em 
seguida. A empresa pas-
sou de US$ 6 bilhões para 
mais de US$ 49 bilhões. 
A Pfizer, parceira de va-
cina da alemã BioNTech, 
subiu 5% entre fevereiro 
do ano passado e janeiro 
de 2021, chegando a US$ 
204 bilhões. A AstraZene-
ca, que desenvolveu vacina 
em parceria com a Univer-
sidade de Oxford, avançou 
6%, a US$ 133 bilhões. A 
Johnson&Johnson teve al-
ta de 11%, e passou a valer 
US$ 428 bilhões.

Petrobras nega valores à proposta de venda da Refap
A Petrobras se pronun-

ciou nesta quinta-feira em 
relação às notícias veicula-
das na mídia, sobre a pro-
posta da Ultrapar Participa-
ções S.A. para aquisição da 
Refinaria Alberto Pasqualini 
(Refap), no Rio Grande do 
Sul. A estatal esclareceu que 
não estão corretos os valo-
res divulgados na matéria 
do jornal Valor Econômico. 
De acordo com o jornal, a 

proposta da Ultrapar pela 
Refap ficou entre US$ 1,2 
bi e US$ 1,4 bi.  “Empre-
sas estão em negociações 
exclusivas e expectativa é 
que fechamento da opera-
ção ocorra só no começo 
de 2022”, citou o Valor.

“Conforme divulgado 
em 19 de janeiro de 2021, a 
companhia está em fase de 
negociação com a Ultrapar, 
com as tratativas incluindo 

termos, condições e valo-
res em andamento”, disse a 
Petrobras em nota. A esta-
tal reforçou o seu compro-
misso com a transparência 
de seus projetos de desin-
vestimento e de gestão de 
seu portfólio. “As etapas 
subsequentes serão divul-
gadas ao mercado de acor-
do com a Sistemática para 
Desinvestimentos da com-
panhia e com o Decreto 

9188/2017”, acrescentou.
A Refinaria Alberto Pas-

qualini foi fundada em 1968, 
como a unidade de negócios 
da Petrobras no Rio Grande 
do Sul, em terras que foram 
da Fazenda da Brigadeira, no 
bairro São Luís, município 
de Canoas. Está instalada em 
uma área de 580 hectares no 
... produtos por via hidro-
viária até o Terminal de Rio 
Grande (RS).

Crédit Suisse: Economia 
da China deve crescer 
mais de 7% em 2021

O crescimento econômi-
co da China aumentará para 
mais de 7% em 2021, previu 
o banco suíço Crédit Suisse 
em uma entrevista coletiva 
online, realizada esta sema-
na, sobre as perspectivas do 
mercado chinês para 2021.

De acordo com o ban-
co, a economia da China 
permanecerá forte no pri-
meiro trimestre de 2021, e 
o consumo deverá se tornar 
a principal força motriz do 
crescimento econômico da 
China nos próximos anos.

Como a única grande 
economia do mundo a apre-
sentar crescimento positivo 
no ano de 2020, sombreado 
pela pandemia, a China viu 
seu produto interno bruto 
ultrapassar a marca de 100 
trilhões de yuans pela pri-
meira vez em 2020.

Uma reportagem do The 
Wall Street Journal, publica-
da na última segunda-feira, 
ressaltou que o “excepcio-
nal desempenho da China 
em 2020 ajudou a econo-
mia global a enfrentar a 
devastadora pandemia da 
Covid-19”. 

Embora o Banco Mundial 

tenha projetado que a econo-
mia global recuou 4,3% em 
2020, o desempenho da China 
neste mesmo período prova-
velmente impulsionou a eco-
nomia global como um todo 
com “praticamente o dobro 
de sua habitual contribuição”, 
afirmou Homi Kharas, pes-
quisador sênior de economia 
e desenvolvimento global da 
Brookings Institution, citado 
pela reportagem. Também 
disse que sem a contribuição 
da China, a economia mundial 
teria encolhido 5,7% no ano 
passado em relação à previsão 
atual do Banco Mundial.

O produto interno bruto 
(PIB) da China ultrapassou 
100 trilhões de iuanes (US$ 
15,42 trilhões) em 2020, se-
gundo os dados oficiais di-
vulgados nesta segunda-feira. 
Segundo a agência Xinhua, 
o país, cujo PIB aumentou 
2,3% em termos anuais para 
101,5986 trilhões de yuans 
no ano passado, deve ser a 
única grande economia a re-
gistrar crescimento no ano 
devastado pela pandemia, de 
acordo com o Departamen-
to Nacional de Estatísticas 
(DNE).
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