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Preço em alta 
aqui, sobra arroz
na Colômbia

Enquanto o Brasil amarga um 
preço por quilo nunca visto an-
tes, a Colômbia tem 2 milhões 
de toneladas de arroz e não tem 
quem o compre. A informação é 
da Dignidad Arrocera Nacional 
e Coagrodistritos. A pandemia, a 
perda de renda dos colombianos, 
as importações, entre tantos ou-
tros fatores, desencadearam uma 
crise profunda, que afeta os pro-
dutores.

A entidade afirma que o proble-
ma atinge quase 2 milhões de fa-
mílias e 217 municípios que vivem 
da cadeia produtiva do arroz em 
todo o território colombiano.

Índice que 
antecipa PIB 
mostra queda

O Índice de Atividade Econô-
mica do Banco Central (IBC-Br) 
registrou alta de 0,59% em novem-
bro em relação a outubro. Apesar 
de ser o sétimo mês consecutivo 
de crescimento, após as quedas de 
março e abril, houve desacelera-
ção. No mês anterior, a alta fora 
de 0,75% (índice revisado)

Na comparação entre novem-
bro de 2020 e de 2019, houve que-
da de 0,83%. Em 12 meses encer-
rados em novembro, o indicador 
também teve queda, de 4,15%. 
No ano, o IBC-Br ficou negativo 
em 4,63%. O índice tenta anteci-
par o comportamento do Produto 
Interno Bruto (PIB), que é calcu-
lado pelo IBGE.

Indústria tem 
primeiro recuo 
após 6 meses

Os Indicadores Industriais da 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) mostram que as vendas 
recuaram e a atividade industrial 
desacelerou em novembro na com-
paração com outubro de 2020. De 
acordo com a confederação, esse 
foi o primeiro recuo após seis me-
ses seguidos de crescimento. “Hou-
ve uma recuperação muito rápida 
da pandemia, e o nível de produção 
já está maior do que antes da crise. 
Praticamente voltamos ao início do 
ano passado, quando o crescimento 
não era muito elevado e ainda temos 
um nível de incerteza muito mais 
elevado”, disse o gerente-executivo 
de Economia da CNI, Renato da 
Fonseca, em comunicado.

Produção de 
aço tem queda 
pequena em 
2020: 4,9%

A produção siderúrgica nacio-
nal totalizou 31 milhões de tone-
ladas no ano passado, queda de 
4,9% comparativamente ao volu-
me produzido em 2019, de acordo 
com balanço divulgado pelo Insti-
tuto Aço Brasil. Na avaliação do 
presidente-executivo da entidade, 
Marco Polo de Mello Lopes, a 
redução foi devido “à parada de 
equipamentos ocorrida no mo-
mento mais agudo da grave crise 
de demanda enfrentada pela in-
dústria em abril do ano passado”.

A produção de laminados no 
mesmo período foi de 21,7 mi-
lhões de toneladas, queda de 3,7% 
em relação ao registrado no acu-
mulado de 2019. A produção de 
semiacabados para vendas totali-
zou 7,8 milhões de toneladas de 
janeiro a dezembro de 2020, apre-
sentando retração de 11,6% na 
mesma base de comparação.

As vendas internas atingiram 
19,2 milhões de toneladas, mos-
trando expansão de 2,4% em re-
lação ao ano anterior. Para Marco 
Polo Lopes, isso confirma a re-
cuperação do mercado interno a 
partir do segundo semestre.

As exportações somaram 10,7 
milhões de toneladas, ou US$ 5,4 
bilhões em valor, ficando 16,1% 
e 26,6% abaixo do resultado de 
2019, respectivamente. Do mes-
mo modo, as importações alcan-
çaram 2 milhões de toneladas no 
acumulado até dezembro de 2020, 
retração de 14,3% frente ao mes-
mo período do ano anterior. Em 
valor, as importações atingiram 
US$ 2,1 bilhões, com diminuição 
de 13% no período. As informa-
ções são da Agência Brasil.

Comprar plataformas 
na Ásia prejudica Brasil
Atrasos e perdas de empregos se Petrobras confirmar

A decisão da Petrobras de 
encomendar plataformas 
de produção nos estalei-

ros asiáticos não foi tomada em 
decorrência de problemas quanto 
à qualidade dos produtos brasilei-
ros, afirma Ariovaldo Rocha, pre-
sidente do Sindicato Nacional da 
Indústria de Construção e Repara-
ção Naval e Offshore (Sinaval).

Rocha assegura que em todas 
as contratações da indústria naval 
brasileira, tanto para a Petrobras 
quanto para outras empresas aqui 
e no Exterior, ao longo de várias 
décadas, as condições de qualida-
de, prazo e preço sempre foram 
observadas. “A qualidade dos pro-
dutos deste segmento industrial 
brasileiro é reconhecida mundial-
mente”, destaca o presidente da 
entidade em nota.

O Sinaval se manifestou após 
notícias sobre as intenções de con-
tratação, pela Petrobras, de novas 
plataformas (do tipo FPSO) para 
o campo de Búzios, na Bacia de 
Santos. O Sindicato cita proble-
mas técnicos em obras produzidas 
no exterior, lembrando o primeiro 

grande navio para transporte de 
minério, recebido da China pela 
Vale, que teve problemas estru-
turais logo no primeiro carrega-
mento. Plataformas construídas 
na China para a Petrobras tiveram 
que ficar ancoradas na Baía de 
Guanabara por longos períodos 
para reparos e complementações 
por empresas brasileiras.

Em 2012, a então presidente da 
Petrobras, Graça Foster, apresen-
tou uma relação de 14 sondas fei-
tas na China e na Coreia previstas 
para serem entregues naquele ano 
e que estavam com atrasos de 83 a 
864 dias. Das 16 sondas previstas 
para 2011, apenas 10 foram entre-
gues, com 542 dias de atraso.

Em relação a preços, Arioval-
do Rocha destaca que nenhuma 
indústria brasileira consegue ser 
competitiva com os preços prati-
cados na China, e isso ocorre por 
fatores como o “custo Brasil”, car-
ga de impostos diretos e indiretos, 
além de subsídios e outras formas 
de apoio dos países asiáticos aos 
estaleiros lá estabelcidos.

“Deve-se considerar que uma 

demanda perene contribuiria para 
a redução progressiva dos custos 
brasileiros”, explica Rocha. “A de-
cisão de contratação de platafor-
mas na China pelo menor preço 
ofertado é, portanto, injusta e pre-
judica não só os estaleiros brasilei-
ros quanto as indústrias de navipe-
ças nacionais.”

Prejudica também a geração de 
empregos. A virtual paralisação 
dos estaleiros levou à perda de 
cerca de 70 mil postos de trabalho 
diretos e de 300 mil nas indústrias 
que compõem a cadeia produtiva.

A exigência de fabricação de 
plataformas com conteúdo brasi-
leiro permitiu o desenvolvimento 
dos fornecedores. Nos governos 
do PT, o percentual de conteúdo 
local pulou de 39% para 86%. Em 
2017, o Governo Temer (MDB) 
reduziu pela metade a exigência 
nos leilões de óleo e gás.

No ano anterior, o senador tu-
cano José Serra conseguiu aprovar 
projeto de lei que retirou da Petro-
bras o papel de operadora única 
do pré-sal, reduzindo ainda mais 
as encomendas.

Embarcações 
puxam déficit 
na balança 
comercial

A balança comercial brasileira re-
gistrou déficit de US$ 2,634 bilhões 
na segunda semana de janeiro, co-
mo resultado de exportações no va-
lor de US$ 2,754 bilhões e importa-
ções de US$ 5,388 bilhões. No mês, 
as exportações somam US$ 7,565 
bilhões e as importações, US$ 9,132 
bilhões, com saldo negativo de US$ 
1,568 bilhão. A média diária até a 
segunda semana de janeiro cresceu 
14,8% em comparação com janeiro 
de 2020.

Nas importações, a média di-
ária ficou 24,2% acima do ano 
passado. Aumentaram os gastos, 
principalmente, com Agropecuá-
ria (3,9%) e com produtos da In-
dústria de Transformação (25%). 
Neste gurpo, o aumento se deve, 
principalmente, ao crescimento 
nas compras de Plataformas, em-
barcações e outras estruturas flu-
tuantes (112,6%).

Pesquisa divulgada pelo XP/
Ipespe mostra aumento da desa-
provação do Governo Bolsona-
ro. O percentual de entrevistados 
que consideram o governo ruim 

ou péssimo subiu de 35% para 
40%. òtimo e bom caiu de 38% 
para 32%. O fim do auxílio emer-
gencial e o fracasso no combate à 
pandemia pesaram no resultado.

Pesquisa: Bolsonaro em queda
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Filiado à

Na quarta-feira, 
6/1, o presiden-
te da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, 
confirmou que a eleição 
da Mesa Diretora da Casa 
acontecerá no próximo 
dia 2 de fevereiro. Ainda 
não há a confirmação se a 
votação será realizada de 
forma presencial, remota 
ou híbrida. Enquanto isto 
não é decidido, os depu-
tados se concentram em 
fazer campanha para os 
postulantes ao cargo que 
já oficializaram suas can-
didaturas. Novos parla-
mentares, porém, podem 
entrar na disputa até a vé-
spera da eleição.

Entender os perfis de 
cada um destes candidatos 
é importante para avaliar 
como costumam atuar na 
articulação com os colegas 
de Casa, quais assuntos são 
mais tratados nos projetos 
apresentados durante seus 
mandatos, como votam nos 
assuntos mais polêmicos, 
como é o envolvimento nas 
comissões e a identidade em 
votações com outros parla-
mentares, isto é, quem vota 
parecido e quem diverge em 
cada assunto.

Baleia Rossi (MDB-SP)

Baleia Rossi é paulista-
no, mas teve sua trajetória 
política construída em Ri-
beirão Preto, interior do es-
tado de São Paulo. Filho do 
ex-ministro da Agricultura 
Wagner Rossi (Dilma), foi 
eleito deputado federal pela 
primeira vez em outubro 
de 2014 e está, atualmente, 
no segundo mandato. É o 
atual presidente do partido 
e líder do MDB na Casa 
desde 2016. 

O deputado Baleia Ros-
si conta com o apoio do 
atual presidente da Câ-
mara dos Deputados, Ro-
drigo Maia, e de 11 par-
tidos – PT, PSL, MDB, 
PSB, PSDB, DEM, PDT, 
Cidadania, PV, PCdoB e 
Rede. Juntas, as siglas so-
mam 261 parlamentares. 
Vale lembrar que a decisão 
do partido em apoiar um 
candidato não é garantia 
de voto, uma vez que o 
voto é individual e secreto.

Apesar do apoio do 
presidente da Casa, Ro-
drigo Maia, durante todo o 
período em que exerceram 

mandato juntos os dois par-
lamentares só votaram da 
mesma forma em 72,3% 
das vezes. Foram 304 vota-
ções nominais em plenário. 
Em compensação, com 
seu principal adversário na 
disputa pelo comando da 
Câmara, Arthur Lira, Ba-
leia Rossi votou da mesma 
maneira em 89% das 552 
votações. Isso mostra que, 
apesar de estarem de lados 
opostos no atual pleito pela 
presidência da Casa, os dois 
candidatos têm posturas 
próximas nas votações de 
proposições parlamentares 
na Câmara. 

Rossi 
é uma 
r e f e r -
ê n c i a 
também 
no que 
se trata de alinhamento 
com as posições dos cole-
gas de partido na casa. Ele 
votou junto com a maioria 
da bancada do MDB em 
92,63% das votações que 
participou.

Desde o primeiro man-
dato, que assumiu em 
2015, Rossi foi autor de 
67 requerimentos, 45 pro-
jetos de lei e 6 propostas 
de emenda à Constituição 
(PECs). Entre os termos 
mais usados nos proje-
tos do parlamentar estão 
“tributação”, “estado de 
São Paulo” e “Tribunal de 
Contas da União”.

Considerando apenas o 
ano de 2020, o parlamentar 
apresentou 79 proposições. 
Em 2019, foram 37 e, en-
tre elas, está uma proposta 
de reforma tributária (PEC 
45/19) que extingue com 
três tributos federais (IPI, 
PIS e Cofins), o ICMS, que 
é estadual, e o ISS, municipal.

Tais dados indicam 
que ele tem um perfil de 
propositor, sendo autor de 
diversos novos projetos de 
lei, em geral sobre assuntos 
relacionados ao direito em-
presarial e tributário.

Arthur Lira (PP-AL)

O deputado alagoano 
Arthur Lira, do Progres-
sistas (PP), ocupa car-
gos públicos desde 1992. 
Foi vereador em Maceió 
e deputado estadual em 
Alagoas por dois manda-
tos. Elegeu-se deputado 
federal em 2010 e está no 

seu terceiro mandato.
No atual pleito para a 

presidência da Câmara, Ar-
thur Lira tem o apoio de 
nove siglas – PL, PP, PSD, 
Republicanos, Solidarie-
dade, Pros, Patriota, PSC 
e Avante. Os partidos reú-
nem 196 parlamentares. 
Lira também é apoiado nos 
bastidores pelo presidente 
da República, Jair Bolson-
aro.

O deputado presidiu 
a Comissão de Constitu-
ição e Justiça e de Cidada-
nia (CCJC) em 2015 e a 
Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) em 2016. 

N a s 
v o t a -
ções no 
plenário 
da Câ-
m a r a , 

votou junto com o partido 
em 84,97% delas. Por este 
critério, sua identidade par-
tidária é mais fraca que a 
do seu concorrente, Baleia 
Rossi, ainda que também 
tenha sido líder de seu par-
tido na casa, entre 2012 e 
2013.

As proposições de sua 
autoria, desde o primeiro 
mandato, incluem 303 re-
querimentos, 14 projetos de 
lei e 2 propostas de emenda 
à Constituição (PECs). En-
tre os termos mais usados 
nos projetos do parlamen-
tar estão “recursos”, “vul-
nerabilidade econômica” 
e “lei orgânica dos parti-
dos políticos”. Apenas em 
2020, o parlamentar apre-
sentou 335 proposições. 
Enquanto em 2019, o par-
lamentar apresentou apenas 
34 proposições.

Os tipos de proposições 
apresentadas pelo deputado 
e as comissões das quais 
participa indicam que o par-
lamentar tem um perfil mais 
voltado para a articulação 
interna, o que também está 
relacionado ao seu papel 
como líder partidário desde 
o ano passado. Além disso, 
fica claro um aumento de 
envolvimento, ao longo do 
ano de 2020, em temas mais 
ligados ao dia a dia dos pro-
jetos e das discussões chave 
da Casa. Durante todos os 
seus mandatos, a Comissão 
de que mais participou foi a 
CCJC. Lira tem também se 
envolvido em temas associa-
dos às regras de funciona-
mento dos partidos políticos.

Outros candidatos

Outros dois candidatos 
têm movimentado a disputa 
e vêm levantando pontos 
importantes nas discussões 
sobre o pleito. São eles An-
dré Janones (Avante-MG) e 
Capitão Augusto (PL-SP). 
Interessante notar que am-
bos integram partidos que 
apoiam o candidato Arthur 
Lira.

Janones é advogado 
e está no primeiro man-
dato de deputado federal. 
Na Câmara, foi titular da 
Comissão de Seguridade 
Social e Família e de duas 
comissões que investigaram 
o desastre em Brumadinho 
(MG) – comissão externa 
e comissão parlamentar de 
inquérito (CPI). 

Quanto à fidelidade par-
tidária, Janones tem um ín-
dice de alinhamento relati-
vamente baixo à maior parte 
da bancada de seu partido. 
Votou junto com seus cole-
gas em apenas 53% das vo-
tações. Além disso, diverge 
de Baleia Rossi e Arthur 
Lira em mais de 50% das 
votações em que esteve na 
Casa com os adversários.

Já Capitão Augusto 
(PL-SP) é deputado feder-
al desde 2015, tendo sido 
deputado estadual em São 
Paulo antes de ser eleito 
para a Câmara. O parla-
mentar atua especialmente 
em prol de causas ligadas a 
bancadas temáticas, como 
as frentes parlamentares 
das áreas de segurança 
pública (que preside), 
combate à corrupção, def-
esa da Operação Lava Jato 
e temática religiosa.

Presente em diversas 
comissões ao longo dos 
dois mandatos, a Comissão 
de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Or-
ganizado foi uma das que 
mais participou – esteve 
por cinco períodos como 
membro titular, mais de 
1.500 dias. Além disso, os 
temas mais presentes nos 
144 projetos de lei apresen-
tados pelo parlamentar são, 
em geral, associados à regu-
lação das Forças Armadas, 
das polícias e outros órgãos 
de segurança pública.

Lydia Assad é gerente de contas 
estratégicas e especialista em Relações 
Institucionais e Governamentais da 
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Dois principais postulantes 
têm posturas próximas nas 

votações

Não à violência
Por Isaac Roitman

Quem são e como atuam os  
candidatos à presidência da Câmara?
Por Lydia AssadA violência tem sido 

estudada e pes-
quisada de forma 

transversal procurando 
identificar as suas causas. 
No Brasil colonial (1540-
1822) a Coroa portuguesa 
valia-se da violência para 
escravizar indígenas e ne-
gros e como instrumento 
para manter a centralidade 
política e unidade territo-
rial na colônia continente. 
Durante os períodos de 
ditadura (Estado Novo – 
1937-1945 e Golpe Militar 
– 1964-1985), a violência 
também foi utilizada para a 
repressão política.

No presente, a desigual-
dade social é um dos fatores 
que agravam os quadros de 
violência. Os homicídios 
concentram-se em bair-
ros pobres e atingem, em 
proporção muito maior, a 
população pobre e agravada 
com o racismo. A possibili-
dade de um jovem negro de 
morrer vítima de homicídio 
é 23,5% maior que a de um 
jovem branco.

A violência é uma questão 
de saúde pública. Segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a violência é 
“o uso intencional da força 
física ou do poder, contra si 
próprio, contra outra pessoa, 
ou contra um grupo ou co-
munidade que possa resultar 
em lesão, dano psicológico, 
problemas de desenvolvim-
ento ou privação”.

No Brasil, a violência vem 
aumentando desde a década 
de 70. O auge vou atingido 
em 2017, quando 65.602 pes-
soas foram assassinadas. A 
partir de 2018, começou a 
cair, mas o índice continua 
muito alto (57.956 homicí-
dios). Essa tendência de que-
da confirmou-se em 2019.

A morte violenta ocorre 
em maior número nos jovens 
entre 18 e 24 anos, do sexo 
masculino. Isso reflete uma 
mudança demográfica, já que 
a expectativa de vida no Bra-
sil está aumentando. Além 
disso, a alta taxa de homicí-
dios nessa faixa etária traz 
consequências econômicas, 
pois parte considerável da 
força produtiva do país está 
sendo dizimada.

Essa violência endêmi-
ca gera: a) grandes perdas 
econômicas; b) desvaloriza-
ção dos imóveis; c) diminu-
ição na produção e comer-
cialização de produtos; d) 
aumento no sistema público 
de saúde; e) perda de confi-
ança no ambiente econômi-
co. A violência como doença 
social diminui as liberdades 
democráticas de expressão, 
de associação, de ir e vir, o di-
reito de propriedade e outros 
retrocessos sociais.

A arqueóloga Andrea 
Lessa destaca em seu trab-
alho “Arqueologia da agres-
sividade humana: a violên-
cia sob uma perspectiva 
paleopepidemiológia” que 
uma sociedade preocupada 
com as rupturas da homeo-
stase social dirija sua aten-
ção para a compreensão da 
pré-história da violência. 
Ela também aponta que ai-
nda falta muito a conhecer 
sobre a origem e a natureza 
da agressividade humana – 
ainda estamos engatinhan-
do nesta direção.

O país clama pela prior-
ização da segurança pública. 
O cidadão e a cidadã têm 
medo de dar uma volta à 
noite nas imediações de seu 
lar, ou, de ficar em sua casa 
sem cercas elétricas, alarme 
e monitoramento 24 horas.

Uma questão que emerge 
é se precisamos mais polici-
ais nas ruas e o aumento de 
presídios? Será que não seria 
mais pertinente e inteligente 
começar a educar melhor as 
nossas crianças que são o 
futuro do país? Uma edu-
cação básica de qualidade 
para todo brasileiro/a para 
que possam trabalhar, ter 
um salário digno, ter opor-
tunidades e contribuir para 
o bem estar de todos onde 
os valores e virtudes (ética, 
solidariedade, compaixão, 
honestidade, amorosidade 
etc.) sejam os pilares de um 
convívio harmônico e feliz.

Para que isso se torne real-
idade é preciso urgentemente 
se fazer uma revolução edu-
cacional preparando cada 
educando para uma vida ci-
dadã e de trabalho. Temos 
que eliminar os conteúdos 
inúteis em nossas escolas, 
como costumava dizer Darcy 
Ribeiro. O professor deve ser 
valorizado e ter um salário 
que esteja no topo da carreira 
pública.

No Brasil, como costuma 
dizer a economista Maria 
Lucia Fattorelli, coordena-
dora da Auditoria Cidadã da 
Dívida, temos um paradoxo 
inaceitável: “Imensa escassez 
no país em abundância”. A 
educação de qualidade certa-
mente mudará esse cenário, 
além de reduzir drastica-
mente a violência. É perti-
nente lembrar o pensam-
ento de Martin Luther King: 
“Uma das coisas importantes 
da não-violência é que não 
busca destruir a pessoa, mas 
transformá-la.” Vamos todos 
dizer em coro: não à violên-
cia.

Isaac Roitman é professor emérito da 
Universidade de Brasília, pesquisador 

emérito do CNPq, membro da 
Academia Brasileira de Ciências e 

membro do Movimento 2022-2030 O 
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Soja ameaça futuro  
do Porto de Açu

A opção pelas commodities nas exportações sobre-
carrega a infraestrutura brasileira, especialmente 

portos e estradas. “Grande parte da safra de grãos é 
exportada como matéria prima para a alimentação de 
frangos e suínos, ou seja, não apresenta valor agregado 
e tampouco sua precificação é livre para não colocar em 
risco a viabilidade do segmento industrial. Somado a isso, 
a Lei Kandir favorece as exportações in natura frente 
aos produtos beneficiados, impactando fortemente as 
exportações de industrializados e a agroindústria nacio-
nal”, destaca Luciano Bomfim do Nascimento, pesquisa-
dor Associado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Agro 
Ambientais (Nepam) do Programa de Pós-graduação em 
Geografia da UFF.

Essa pauta agora ameaça o complexo do Porto do Açu, 
em Campos (RJ). Há informação de que estariam bus-
cando exportar soja levada ao porto através de caminhões. 
“Caso isso se concretize, seria um grande absurdo, pois, 
além de sobrecarregar as estradas do Norte Fluminense, 
perde a grande oportunidade para desenvolver a conexão 
Ferroviária do Porto do Açu”, explica Wagner Victer, 
que foi um dos que ajudaram a conceber o projeto do 
Açu quando era secretário estadual de Indústria Nava e 
Petróleo.

“A concepção não era de um corredor de commodities 
produzidos em outros estados, e sim, um grande polo de 
desenvolvimento do Norte Fluminense, servindo inclu-
sive como elemento de sustentabilidade de toda a região 
quando o petróleo viesse acabar. Hoje, já tem grandes 
resultados, com empresas produtoras de equipamentos de 
petróleo, termoelétricas e apoio offshore, porém é ex-
tremamente perigoso e um erro no ponto de vista estra-
tégico permitir exportar soja por caminhões”, denuncia 
Victer.

O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, disse que 
vai lutar para não permitir que abarrotem as vias com 
caminhões de soja. “Não usarão a cidade como ‘boi de 
piranha’ para projetos que só olhem para os seus umbigos. 
O desenvolvimento da nossa região passa pela ferrovia 
(EF 118), sem ela viveremos um caos social em infraestru-
tura e mobilidade.”

Visão do turismo no Rio

A Fundação Ceperj acaba de lançar o Observatório 
Fluminense do Turismo, com o objetivo de auxiliar inves-
timentos e políticas no setor. O estudo, disponível em bit.
ly/38BR3Yl, foi solicitado pela Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

“É imprescindível criar instrumentos de planejamento, 
de produção de estudos técnicos, temáticos e de gestão 
capazes de contribuir não só para o aperfeiçoamento e 
crescimento do turismo no estado, como também para 
identificar potencialidades e propiciar a geração de em-
pregos diretos e indiretos”, afirma o presidente da Funda-
ção, Gabriel Lopes.

Rápidas

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung 
participará, em 26 de janeiro, do Conselho de Presidentes, 
formado pelo economista e consultor Dernizo Pagnon-
celli. Junto a líderes de empresas como Randon e Genesis, 
falará sobre “O que precisa ser feito na política no Brasil” 
*** O Lecadô inicia essa semana seu plano de inaugura-
ções para 2021 com uma loja no Shopping Grande Rio. 
Até o final do ano, a meta é abrir mais cinco lojas no Rio 
de Janeiro.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
31/12/20: Data, Local e Horário: Aos 31/12/20, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 
e 701, Botafogo, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Pre-
sidente e Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. Presença: Dis-
pensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre submissão à aprovação da Assembleia Geral de proposta realizada pela 
Diretoria para pagamento de juros sobre o capital próprio. Deliberações: 
Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do Conselho de 
Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem ressalvas sub-
meter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para o pagamento de 
juros sobre o capital próprio no valor de R$ 200.000.000,00, à conta de 
lucros apurados em 2020, a ser pago no primeiro semestre de 2021. En-
cerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente 
ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Alberto Costa 
Souza Fontenelle – Secretário. Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, 
José Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg 
Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo e Mariano 
Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da 
ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia. RJ, 31/12/20. Alberto Costa Souza Fontenelle - Secretário. 
Jucerja nº 3997308 em 13/01/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA – CBME
A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) convoca as
entidades filiadas e as associadas, às entidades de prática desportivas
filiadas à uma federação estadual (os clubes e associações) e os atletas a
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 03 de fevereiro de
2021, às 18:30 horas em por meio eletrônico em ambiente virtual, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição das chapas registradas
previamente por formulário próprio para os cargos estatutários de Diretora
para o triênio 2021-2024: Presidente, Vice Presidente, Diretor Financeiro,
Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato iniciando
em 04/02/2021. 2. Prestação de contas financeiras de 2019 3. Apresenta-
ção do parecer do Conselho Fiscal para apreciação e aprovação 4. Anuida-
de de 2021 das entidades-membro da CBME 5. Situação de entidades
inadimplentes e solicitação Federação de Montanhismo do Estado de Minas
Gerais referente à anuidade de 2020. 6. Relacionamento CBME e UIAA 7.
Balanço de atividades e ações do mandato 2017-2020 Relação de entidades
filiadas e associadas e respectivas quantidade de votos: Federação de
Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro – 40 votos; Federação de
Montanhismo do Estado de São Paulo – 16 votos; Federação Paranaense de
Montanhismo – 20 votos; Federação de Montanhismo do Estado de Santa
Catarina – 24 votos; Federação de Montanhismo do Estado de Minas Gerais-
16 votos; Federação Gaúcha de Montanhismo – 16 votos; Grupo das Entida-
des de Prática Desportivas filiadas à uma Federação Estadual – 12 votos;
Grupo das Entidades Locais de Prática Desportivas associadas diretas – 12
votos; Representantes dos Atletas – 08 votos. O endereço eletrônico para a
Assembleia Geral será divulgado no dia 02 de fevereiro de 2021 no website
da CBME e será dada publicidade por meios eletrônicos.

Viver numa democracia ou numa ditadura
Bolsonaro: quem decide ‘são as Forças Armadas’

“Quem decide se um 
povo vai viver numa 
democracia ou numa 

ditadura são as suas Forças 
Armadas”, afirmou o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido), em conversa com 
apoiadores, no Palácio da 
Alvorada, na manhã desta 
segunda-feira. Também dis-
se que o Brasil “ainda” tem 
liberdade, mas que “tudo 
pode mudar” se a popula-
ção não reconhecer o valor 
dos militares.

“Não tem ditadura on-
de as Forças Armadas não 
apoiam. No Brasil, temos 

liberdade ainda. Se nós não 
reconhecermos o valor des-
ses homens e mulheres que 
estão lá, tudo pode mudar”, 
declarou o presidente. 

“O pessoal parece que não 
enxerga o que o povo pas-
sa, pra onde querem levar o 
Brasil, para o socialismo. Por 
que sucatearam as forças ar-
madas ao longo de 20 anos? 
Porque nós, militares, somos 
o último obstáculo para o so-
cialismo”, ressaltou, e fez re-
ferência a possível eleição de 
Fernando Haddad (PT), seu 
adversário no segundo turno 
nas eleições de 2018

Venezuela

Durante a conversa, Bol-
sonaro comentou a doação 
de oxigênio da Venezuela 
para Manauas, que vive uma 
crise com o avanço da Co-
vid-19. “Agora se fala que 
a Venezuela tá fornecendo 
oxigênio para Manaus. A 
White Martins é uma em-
presa multinacional que 
está lá também. Se o (pre-
sidente da Venezuela, Nico-
lás) Maduro quiser fornecer 
oxigênio para nós, vamos 
receber, sem problema ne-
nhum. Agora, ele poderia 

dar o auxílio emergencial 
para o seu povo também, 
né”, afirmou o mandatário. 

Suas críticas foram mais 
longe: “O salário mínimo lá 
não compra nem 1 kg de ar-
roz. Não tem mais cachorro 
lá, por que será? Uma pes-
te? Comeram os cachorros 
todos, comeram os gatos 
todos. E vem uns idiotas, eu 
vejo aí, elogiando. ‘Ah, olha 
o Maduro, coração grande 
ele tem’. Realmente, um ca-
ra daquele tamanho, né, 200 
kg, 2 metros de altura, o co-
ração dele deve ser muito 
grande, nada além disso”. 

Ajuda venezuelana inclui oxigênio e médicos
Os primeiros caminhões 

venezuelanos portando ci-
lindros com oxigênio, que 
saíram no sábado (16) da ci-
dade de Puerto Ordaz, che-
garam no Brasil na manhã 
desta segunda-feira. Ação 
faz parte da ajuda interna-
cional do governo de Ni-
colás Maduro ao estado do 
Amazonas, que sofre com 
colapso da saúde.

Os caminhões estão car-
regados com 130.000 m3 de 
oxigênio e será fundamen-
tal para diminuir o colapso 

sanitário que o estado en-
frenta, com UTI´s lotadas e 
falta do ítem essencial para 
pacientes internados em es-
tado grave com Covid-19. 
Segundo o portal G1, além 
do oxigênio, 107 médicos 
formados na Venezuela 
compareceram ao Consula-
do de Boa Vista, em Rorai-
ma, e se colocaram à dispo-
sição para ajudar no Estado 
do Amazonas.

Médicos brasileiros 
agradeceram ao governo 
da Venezuela pela doação 

de cerca de 130 mil litros 
de oxigênio doados para o 
estado do Amazonas, que 
sofre com a escassez do 
produto, o que tem cau-
sado diversas mortes por 
falta de ar nos pacientes 
infectados pelo novo co-
ronavírus. 

Em vídeo gravado na 
fronteira do Brasil com a 
Venezuela, o presidente 
da Associação de Médi-
cos Formados no Exterior 
agradeceu o governo de Ni-
colás Maduro pelo envio do 

oxigênio para o Brasil. Ele 
compõe a Brigada Simón 
Bolivar, formada por vo-
luntários que prestarão as-
sistência gratuita através de 
convênio com o Estado do 
Amazonas.

“Estamos aqui na con-
dição de Brigada Simón 
Bolívar para receber essa 
comissão e seguir viagem 
com destino a Manaus”, 
afirmou. “Estamos juntos 
contra a Covid-19, com a 
única finalidade de salvar 
vidas”, ressaltou.

FMI acha que incerteza 
marca a economia mundial

A diretora-gerente do 
Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Kristali-
na Georgieva, expressou 
nesta segunda-feira que as 
perspectivas econômicas 
globais permanecem alta-
mente incertas devido à 
pandemia de coronavírus 
e que uma crescente diver-
gência entre países ricos e 
pobres exige que o FMI 
encontre mais recursos.

Georgieva disse que uma 
nova alocação da moeda 
do próprio Fundo, Direitos 
Especiais de Saque (SDRs, 
na sigla em inglês), ajudaria 
a dar aos países mais espaço 
fiscal para enfrentar a crise 
de saúde e acelerar o movi-
mento para uma economia 
digital e verde.

A ministra sueca das 
Finanças, Magdalena An-
dersson, nova presiden-
te do comitê consultivo 

do FMI, disse a jornalis-
tas que estava claro que 
a necessidade de liquidez 
continuava grande e que 
consultaria os países-
membros sobre opções 
para expandir a liquidez.

Georgieva disse que o 
FMI aumentou rapidamen-
te o financiamento com 
condições melhores para 
mercados emergentes e 
economias em desenvolvi-
mento, inclusive por meio 
de doação de cerca de US$ 
20 bilhões em SDRs exis-
tentes, e que continuaria 
a desempenhar um papel 
importante. Mas ela ressal-
vou que medidas adicionais 
eram necessárias. “Conti-
nuará a ser tão importante, 
ainda mais importante, ser-
mos capazes de expandir 
nossa capacidade de apoiar 
países que ficaram para 
trás”, disse Georgieva. 

Inflação este ano deve  
ser maior prevê mercado

A previsão do merca-
do financeiro para o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA 
- a inflação oficial do país), 
deste ano subiu de 3,34% 
para 3,43%. A estimativa 
está no boletim Focus desta 
segunda-feira, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC) com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 
Para 2022, a estimativa de 
inflação foi mantida em 
3,50%. As previsões para 
2023 e 2024 são de 3,25% e 
3,22%, respectivamente.

O cálculo para 2021 está 
abaixo do piso da meta de in-
flação que deve ser perseguida 
pelo Banco Central. A meta, 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, é de 3,75% 
para este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto per-
centual para cima ou para bai-

xo. Ou seja, o limite inferior é 
2,25% e o superior, 5,25%.

Para o mercado financei-
ro, a expectativa é que a Selic 
encerre 2021 em 3,25% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 
expectativa é que a taxa bási-
ca chegue a 4,75% ao ano. E 
para o fim de 2023 e 2024, a 
previsão é 6% ao ano.

As instituições financeiras 
consultadas ajustaram a pro-
jeção para o crescimento da 
economia este ano de 3,41% 
para 3,45%. Para o próximo 
ano, a expectativa para PIB  
é de crescimento de 2,50%, 
a mesma feita há 143 sema-
nas consecutivas. Em 2023 
e 2024, o mercado também 
continua projetando expan-
são em 2,50%. A previsão do 
dólar permanece em R$ 5, 
ao final deste ano. Para o fim 
de 2022, a expectativa é que 
a moeda americana fique em 
R$ 4,75.
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Covid não é primeira, 
nem a mais letal

A Covid-19 não é a primeira nem a mais letal peste 
que devastou o mundo. Outras piores vieram e 

outras muito piores virão. A primeira peste terrível 
ficou conhecida como a “Praga de Atenas”. Atenas, na 
Grécia, era o berço da civilização. No verão de 430 a.C. 
foi abalada por uma doença letal e misteriosa que até 
hoje desafia a argúcia dos cientistas. A praga surgiu no 
meio da Guerra do Peloponeso, quando Atenas digladi-
ava contra Esparta pela supremacia na Grécia, e matou 
milhares de pessoas entre 430-429 a.C. Acredita-se que a 
grande movimentação de soldados, fugitivos e escravos 
tenha disseminado o sarampo, varíola, o tifo ou a peste 
bubônica. 

Outra peste devastadora foi a “Antonina”, um surto 
de varíola iniciado entre as tropas romanas baseadas em 
Pártia, na Mesopotâmia. Ao alastrar-se para Roma, tra-
zida pelos legionários de Pártia, a peste matou duas mil 
pessoas por dia e cinco milhões no total (cerca de 10% 
da população).

Outra pandemia letal foi a Peste Negra, um surto 
macabro na Idade Média que se estendeu de 1347 a 
1353 e matou mais de 50 milhões de pessoas. Estudio-
sos afirmam que a doença chegou à Europa por meio 
de navegantes e comerciantes genoveses que fugiam 
da Crimeia. Caffa, uma colônia genovesa, estava em 
guerra com o Canato da Horda Dourada. Cercada, a 
cidade foi atacada com cadáveres infectados de peste 
bubônica. Quando a doença alastrou-se por Caffa, os 
genoveses fugiram e a levaram consigo para Constan-
tinopla, Marselha e Gênova. A doença era causada 
pela bactéria yersinia pestis, encontrada nas pulgas dos 
ratos. A peste negra teria matado 2/3 da população da 
Europa.

A “Gripe Espanhola” foi uma epidemia causada 
pela mutação do vírus influenza entre 1918 e 1919. 
Tem esse nome porque a Espanha era neutra na 
Primeira Guerra e sua imprensa podia falar livremente 
sobre a peste, contar os mortos e apontar os culpados. 
Não se sabe ao certo onde começou o surto. Estima-
se que tenha sido na China ou nos EUA porque o 
primeiro caso foi o do soldado Albert Gitchell, se-
diado em Fort Riley, Kansas. A “Gripe Espanhola” 
matou mais de 50 milhões de pessoas. A deflagração 
da Primeira Guerra Mundial ajudou a disseminar o 
vírus. Nos EUA morreram cerca de 675 mil pessoas. A 
“Gripe Espanhola” chegou ao Brasil em setembro de 
1918 e matou cerca de 35 mil pessoas.

A Aids é outra pandemia moderna transmitida pela 
relação sexual, pelo uso de agulhas compartilhadas 
ou transfusão de sangue. Até o final de 2018 quase 
75 milhões de pessoas haviam sido contaminadas 
com Aids e cerca de 32 milhões haviam morrido. São 
também consideradas epidemias de grande letalidade o 
Ebola, a “gripe suína”, a Chicungunha e a Zika.

O primeiro caso de Covid-19 (um chinês de 61 anos 
de idade) ocorreu em Wuhan, na China, e a origem da 
sua doença provavelmente tenha sido algum animal 
(supõe-se que morcego) comprado num dos muitos 
mercados de frutos do mar da cidade. O mercado de 
Wuhan foi imediatamente fechado para desinfecção. 
Inicialmente, pensava-se que o coronavírus fosse um 
vírus sintético desenvolvido como arma química e que 
escapara do controle das autoridades militares chine-
sas.

Depois, chegou-se à conclusão de que fora transmitida 
naturalmente aos humanos pela ingestão da carne de um 
tipo de morcego muito comum na região e que habitual-
mente faz parte da alimentação das populações rurais da 
China, e vendidos livremente, ainda vivos, nos mercados 
populares.

Após o primeiro caso de Covid em Wuhan, outro 
surgiu na Tailândia, que também tem hábitos alimentares 
semelhantes aos dos chineses. A mulher morta tinha 
voltado de Wuhan. Depois desses, casos foram aparecen-
do em Taiwan, no Japão e na Coreia do Sul. Em 15 de 
janeiro, um infectado em Wuhan chegou a Seatle (EUA) 
e a doença se alastrou pelo país. Em 31 de dezembro, a 
Organização Mundial de Saúde emitiu o primeiro alerta 
sobre a doença.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Luciana de Oliveira Leal Halbritter -
Juiz Titular do Cartório da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital,
RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115,Salas 201
203 205 A CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3133-2246 e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU
CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Direitos e Deveres do Condômino
/ Condomínio em Edifício, de nº 0466529-40.2014.8.19.0001,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAMAPUÃ em face de
JOSÉ AUGUSTO LEITE OLIVEIRA e de VERA LÚCIA DAMASCENO
OLIVEIRA, objetivando a Intimação dos executados. Assim, pelo
presente edital INTIMA os executados JOSÉ AUGUSTO LEITE
OLIVEIRA, CPF 047.680.787-53 e de VERA LÚCIA DAMASCENO
OLIVEIRA, CPF 060.975.657-55 para pagamento da dívida no va-
lor de R$ 190.437,58 (cento e noventa mil, quatrocentos e trinta e
sete reais e cinquenta e oito centavos) no prazo de 15 (quinze)
dias, na forma do art. 523, caput e §§, do NCPC, sob pena de
multa de 10% e honorários de execução de mesmo
percentual..Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos
sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um . Eu,
______________ Fernanda Serra Alonso - Analista Judiciário -
Matr. 01/28511, digitei. E eu, ______________ Marcia Teixeira
Amaral - Chefe de Serventia - Matr. 01/24404, o subscrevo.

JUÍZO DE DIREITO DA 48ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ.

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON-LINE, e INTIMAÇÃO com
prazo de 05(cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da
Ação Monitoria proposta por THIAGO RAPHAEL PEREIRA DA
FONSECA em face de MYHOST INTERNET LTDA E OUTROS -
Processo nº 0356792-10.2011.8.19.0001, JUSTIÇA GRATUITA,
passado na forma abaixo: O DR MAURO NICOLAU JUNIOR – Juiz
Titular da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente
os executados MYHOST INTERNET LTDA; GI SAT INTERNET LYDA;
PAULO SANTOS MESSINA; PAULO CUNHA; LÚCIA SANTIAGO
MESSINA, INTERVENIENTE TG RIO DE JANEIRO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (TEGRA), na forma do
Art. 889, Inciso I, II e §Único do CPC, de que no dia 26/01/2021 às
12:00 horas, será aberto o 1º Público Leilão, através do site de
Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, apregoado e vendido a partir
da avaliação, ou no dia 02/02/2021, o 2º Público Leilão a partir da
avaliação que estará aberto na forma on-line, do seguinte imóvel:
2º pavimento do edifício situado na Avenida Presidente Wilson,
nº 228, na freguesia de São José, com a correspondente fração
de 0,07818 do domínio útil do terreno, foreiro ao Domínio da
União. Avaliação de R$ 1.750.000,00 (Hum milhão, setecentos e
cinquenta mil reais). – O edital na íntegra está afixado nos autos,
no cartório, no site www.gustavoleiloeiro.lel.br e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br. RJ, 18/01/2021. Eu, Simone
Sleiman Razuck - Matr. 01/28499 - Chefe da Serventia o subscrevo.

JUÍZO DE DIREITO DA 33ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON-LINE, e INTIMAÇÃO com
prazo de 05(cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º, 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER em
face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA - Processo nº 0092468-
48.2018.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA CRISTINA
SERRA FEIJÓ – Juíza Titular da Vara acima, FAZ SABER aos que
o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que nos dias 25/01/2021 e 28/01/2021, a partir das 13:00
horas, através da Plataforma de Leilões on-line:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel:
APARTAMENTO 603 DO EDIFÍCIO LOCALIZADO NA RUA BARÃO
DE MESQUITA, 280 BLOCO B – DISTRITO DO ANDARAÍ, RIO DE
JANEIRO/RJ. AVALIADO INDIRETAMENTE EM R$ 406.000,00
(QUATROCENTOS E SEIS MIL REAIS). O Edital na íntegra está
afixado no local de costume, nos autos acima e no site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com. Rio de Janeiro, 16/11/2020.
Eu, Simone Carla Viana Barreto - Matr. 01-27774 - Chefe da
Serventia o subscrevo.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS

BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO,
com CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente
Vargas 502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por
sua Presidenta abaixo assinada, nos termos do Art. 47 e seguintes de seu
Estatuto, CONVOCA todos os associados, em pleno gozo de seus direitos
sociais e estatutários, na base territorial deste Sindicato para se reunirem
em Assembleia Geral, no dia 25 de janeiro de 2021, às 18h em primeira
convocação e às 18h30min em segunda e última convocação, que se
realizará de forma remota/virtual, na forma disposta no site
www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindicato na Internet), onde
estarão disponíveis todas as informações necessárias para deliberação,
para discutirem e deliberarem, conforme art. 49 do Estatuto da Entidade,
sobre a seguinte ordem do dia: 1- Deliberação sobre a instauração do
processo eleitoral para escolha do novo Conselho Diretivo, incluindo Dire-
toria, Conselho Fiscal e demais órgãos do Sindicato; 2- Eleição da Comis-
são Eleitoral que acompanhará todo o processo eleitoral junto a atual
Diretoria do Sindicato. 3- Deliberação sobre o Regulamento Eleitoral, que
definirá todas as datas, regras e procedimentos a serem adotados para o
pleito; Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2021.

ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

Confiança do consumidor continua fraca
Mastercard aponta as preocupações sobre o coronavírus e a economia

A confiança do con-
sumidor continua 
fraca devido às pre-

ocupações elevadas sobre o 
coronavírus e a economia. 
Mas, segundo o relatório, é 
esperado que o crescimento 
seja impulsionado por estí-
mulos fiscais e pela chegada 
das vacinas. A inflação na 
região foi contida, mas as 
fontes de risco persistem, 
principalmente no Brasil, 
uma vez que o aumento 
da inflação continua sendo 
uma ameaça para o consu-
mo em 2021.

Esta é a análise que o 
Mastercard Economics 
Institute apresenta seu re-
latório “ Global Outlook 
2021”, com dados atualiza-
dos sobre as principais ten-
dências e o cenário econô-
mico ao redor do mundo e 
na América Latina e Caribe 
para este ano, com o pro-
pósito de ajudar governos e 
empresas a se recuperarem 
de forma mais eficaz após 
os desafios de 2020.

O estudo foi realizado 
com o objetivo de identifi-
car e analisar as tendências 
globais mais relevantes na 
perspectiva do consumidor, 
oferecendo informações 
sobre questões econômi-
cas para clientes, parceiros 
e membros do setor públi-
co. Equipes de cientistas de 
dados e economistas avalia-
ram os principais indicado-
res econômicos, juntamente 
com uma análise da ativi-
dade de vendas anônima e 
agregada da rede global da 
Mastercard para fornecer 
informações sobre os gas-
tos do consumidor, o vín-
culo do comércio eletrôni-

co com a aceleração digital, 
bem como dados sobre via-
gens e políticas econômicas.

“O ano de 2020 nos co-
locou à prova. Nos torna-
mos mais caseiros e, prin-
cipalmente, mais digitais. 
Tivemos um impulso digi-
tal espetacular e vimos um 
alto nível de resistência de 
pequenas empresas, consu-
midores e legisladores que 
queriam nos manter no ca-
minho certo”, disse Brickiln 
Dwyer, Economista-Chefe 
da Mastercard. “Já 2021, 
não trará de volta a vida 
antes da Covid-19, embora 
com a esperada distribuição 
da vacina contra o vírus, es-
peramos uma recuperação 
gradual - mas desigual, e 
marcada pelos benefícios da 
adoção de experiências digi-
tais e de menor contato”.

Consumidor

Devido aos cortes agres-
sivos nas taxas de juros no 
Brasil, o aumento dos pre-
ços dos alimentos repre-
senta um desafio para os 
responsáveis pela elabora-
ção de políticas que tentam 
conter as expectativas de 
inflação. Depois que um 
grande pacote fiscal tirou 
muitos brasileiros da pobre-
za e estimulou os gastos do 
consumidor, a questão se 
voltou para o vencimento 
do auxílio emergencial (be-
nefício oferecido pelo go-
verno em meio à crise) e a 
sustentabilidade mais ampla 
das doações governamen-
tais.

Além do aumento nos 
gastos com supermercados, 
o consumidor brasileiro con-

centrou suas compras em 
lojas de móveis e eletrônicos, 
além de comprar materiais 
de construção no início da 
crise. A região norte teve um 
desempenho superior na área 
e destaca a distância dos cen-
tros urbanos.

Negócios online

Com base no que o Mas-
tercard Economic Institute 
está observando nos Es-
tados Unidos e em outras 
partes do mundo, a abertura 
de empresas provavelmente 
estará limitada aquelas que 
vendem produtos online. 
Isso se deve à demanda in-
certa, movimentos de mo-
eda, condições de crédito 
mais restritas e os desafios 
de viagens e entretenimen-
to que fogem dos negócios 
físicos. Enquanto isso, a 
criação de negócios online 
continua ganhando impulso 
à medida que s se “forma-
lizam” (registram-se oficial-
mente) para aproveitar os 
programas governamentais.

Sustentabilidade fiscal

A poupança e aborda-
gens fiscais variam entre os 
países latino-americanos, 
como Chile, Peru, Brasil e 
México, criando diversos 
graus de risco e uma plu-
ralidade de resultados po-
tenciais. “A capacidade de 
uma economia de continuar 
a se recuperar em 2021 de-
penderá em grande parte da 
capacidade dos governos 
de fornecerem estímulos 
fiscais e, ao mesmo tempo, 
pagarem suas dívidas de 
longo prazo”, afirma João 

Pedro Paro Neto, presiden-
te da Mastercard no Brasil.

O estudo indica que a 
expiração do estímulo, es-
pecialmente no Brasil, é um 
risco iminente para 2021. 
Enquanto o conservado-
rismo fiscal mexicano con-
trasta com a onda do gasto 
fiscal brasileiro, não está 
claro quem tem a aborda-
gem “certa”, já que os dois 
países enfrentam desafios 
fiscais.

Turismo

Um duplo impacto da 
desaceleração do turismo 
internacional e uma queda 
nos fluxos de remessas afe-
tarão o crescimento econô-
mico, especialmente para 
muitas das pequenas econo-
mias da América Latina. À 
medida que o mundo redi-
reciona os turistas interna-
cionais para destinos mais 
locais, como México, Peru, 
Equador, América Central e 
Caribe, esses países estarão 
altamente expostos à que-
da do turismo internacio-
nal porque, historicamente, 
apresentam as maiores ta-
xas de turismo da região.

Por sua vez, as restrições 
globais de trabalho impac-
tarão os trabalhadores no 
exterior e suas remessas 
para casa. Haverá redução 
nas remessas de trabalha-
dores e famílias ao exterior, 
que chegaram a 1,5 a 3% do 
PIB total no Peru, Colôm-
bia, Equador e México.

No Caribe, o impacto es-
tá na casa dos dois dígitos. 
Acesse o relatório completo   
aqui (versão disponível ape-
nas em inglês).
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Como fica a  
economia pós-vacina?

Com troca de farpas, queda de braço entre ministro 
e governador e piadas, o programa de imunização 

da população para a Covid-19, finalmente, tem início no 
Brasil. Mas ainda vai levar tempo para que a economia do 
país colha os frutos do fim da pandemia que derrubou o 
PIB de 2020, provocou a alta do desemprego, agravou a 
desigualdade social e ampliou o rombo das contas públi-
cas. Diante do quadro atual, em que se vê um cenário de 
estagflação (economia estagnada com alta nos preços), 
não se pode esperar que o Brasil escreva um V em sua 
recuperação econômica.

O primeiro fato a travar a economia é a incapacidade 
do governo em lidar com a pandemia. A demora em 
definir e aprovar a vacina já engoliu um percentual do PIB 
de 2021. O temor no início do ano era que uma segunda 
onda assolasse a população, o que já está ocorrendo e 
colapsando o sistema de saúde de alguns estados, vide o 
Amazonas.

Na verdade, o Brasil mal conseguiu conter a primeira 
onda, e a falta de responsabilidade do governo em infor-
mar a população levou à nova crise. É preciso lembrar 
que, enquanto o mundo se fecha, mesmo já utilizando o 
imunizante, nós aglomeramos jovens para fazer provas 
em pleno ápice da pandemia, algo que poderia ser evi-
tado com um simples adiamento do Enem. Além disso, 
o número de vacinas disponíveis no país ainda é ínfimo 
perto do tamanho da população e, até atingir todos os 
que não têm medo de virar jacaré, estaremos ao final do 
primeiro semestre, para ser otimista.

O segundo ponto é a perda econômica irreversível no 
curto prazo deixada pela pandemia. Com o isolamento 
social, estabelecimentos comerciais e de serviços tidos 
como não essenciais foram fechados por um período 
e muitos se mantiveram assim. Esse fim de inúmeros 
CNPJs que mantinham, no mínimo, o próprio dono em-
pregado provocou o aumento do desemprego, prejudicou 
o desenvolvimento econômico local e, num efeito cascata, 
ampliou o número de pessoas sem renda, ou seja, de de-
pendentes do auxílio emergencial, que chegou ao fim.

A taxa de desocupação no Brasil chegou a 14,6% no 
terceiro trimestre do ano passado, a maior taxa registrada 
na série histórica do IBGE, iniciada em 2012, e corre-
sponde a 14,1 milhões de pessoas. 
Dados de julho do ano passado dão conta que, durante a 
pandemia, mais de 700 mil pequenas empresas fecharam 
as portas. A recuperação desta parte da economia, que 
simplesmente morreu, leva muito tempo. Mesmo que 
as atividades retomem ao normal no segundo semestre, 
nem todos deixarão o home office. Os sobreviventes da 
crise se deparam com um cenário desafiador. Os restau-
rantes têm uma clientela menor, assim como os salões de 
beleza e todos aqueles que forneciam serviços às pessoas 
que caminhavam nas ruas em sua hora de almoço. Com 
menor clientela, menor faturamento, menor a necessidade 
de funcionários ou fechamento das portas. E aquele salão 
ali da esquina, deixou de contribuir com sua fatia para o 
crescimento da economia.

Para agravar a situação, outra parte importante do 
nosso PIB está sendo perdida com a saída de multinacio-
nais. Não é à toa que o anúncio da Ford, que deixa órfãos 
5 mil brasileiros desempregados, trouxe tanta comoção. 
É preciso lembrar que ao redor de uma fabricante de 
veículos gira também toda uma cadeia de fornecedores e 
revendedores.

Ainda há outros dois fatores que impedem uma per-
spectiva mais otimista: a alta da inflação, que corrói a 
renda dos mais pobres, e a situação fiscal do governo. 
Estes dois outros problemas serão debatidos nas próxi-
mas colunas.

CONVERSA
DE MERCADO

Ana Borges
Diretora da Compliançe
Comunicação

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2

Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de 
representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com ga-
rantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Supervia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”, 
respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD, nos termos do 
Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das 
S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debên-
tures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia 
Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.”  celebrado em 27/11/14, conforme adita-
do (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da 
plataforma eletrônica Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia 29/01/21, às 16h, sendo o 
acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados 
nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em 
AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes 
matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente Fiduciário em representação dos De-
benturistas, e conforme indicação do assessor legal da Emissão, que foram necessários 
para manutenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, até a data da AGD, 
no âmbito do processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-
05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do RJ (“Processo 
da Supervia”), assim como nos demais processos conexos e/ou incidentais decorren-
tes dos Processo da Supervia, tendo em vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, 
do disposto na Instrução CVM nº 583, arts 11, (ii) e 12, conforme relatório processual 
disponibilizado pelo Agente Fiduciário, através de solicitação pelo e-mail contencioso@
pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar a contratação de assistente técnico para perícia, 
tendo em vista a decisão judicial exarada em 09/12/20 no Processo da Supervia, a ser 
escolhido dentre as 2 propostas disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencio-
so@pentagonotrustee.com.br, para o auxílio na defesa integral dos interesses dos De-
benturistas, no âmbito dos Processos de Supervia; e (iii) Autorização para que a Emis-
sora e o Agente Fiduciário, pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das 
deliberações acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança 
de todos, em linha com a Instrução CVM Nº 625/20, a AGD será realizada por meio da 
plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduci-
ário àqueles que enviarem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.
com.br os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para os 
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa 
física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso repre-
sentado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reco-
nhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digita-
lizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes - cópia 
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado 
de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia 
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos 
documentos do Debenturista. RJ, 15/01/21. Pentágono S.A. DTVM.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV ERASMO BRAGA, 115 SALA 220, 222, 224 - B,
CASTELO, RIO DE JANEIRO

Tel.: (21) 3133-2458 - E-MAIL:  cap11vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE

E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS
AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR CONDOMINIO
DO EDIFICIO SANTA EULALIA EM FACE DE ESPÓLIO DE JUAN

JOSE BECERRA URTIGA E MARLENE BECERRA URTIGA -
PROCESSO Nº 0252546-50.2017.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) LINDALVA SOARES SILVA – Juiz(a) de Direito da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados,
e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) -
ESPÓLIO DE JUAN JOSE BECERRA URTIGA E MARLENE BECERRA
URTIGA - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES
PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível
no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado
no dia 02/02/2021 às 13:00h e, não havendo licitantes, se iniciará
de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50%
da avaliação, que será encerrado no dia 09/02/2021 às 13:00h.
O Leilão presencial será realizado e encerrado simultaneamente
na(s) data(s) e horário(s) supramencionado(s), no seguinte local:
Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, situado na Avenida Erasmo
Braga, nº 227, Sala 1008 - Castelo - 20020-000 DO BEM A SER
LEILOADO: Loja XVIII da Rua Senador Vergueiro, 218, Flamengo.
Matriculado sob o nº 121.156 no 9º Registro Geral de Imóveis do
Rio de Janeiro e na Prefeitura sob o nº 0.760.495-2. (...) Avalio o
imóvel acima descrito, em R$ 160.00,000 (Cento e sessenta mil
reais) E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (ESPÓLIO DE JUAN
JOSE BECERRA URTIGA E MARLENE BECERRA URTIGA)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo
que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE
JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 04 de dezembro de 2020.
Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
LINDALVA SOARES SILVA – Juiz de Direito.

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

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Milton Delgado Soares - Juiz Titular
do Cartório da 1ª Vara de Família da Regional da Barra da Tijuca,
RJ, FAZ SABER a quantos este edital virem e dele conhecimento
tiverem, que por sentença deste Juízo nos autos da ação nº
0155569-59.2018.8.19.0001, foi decretada a Interdição de Nacle
Gebran Bezerra - Nacionalidade Brasileira - CPF: 02847051791
- Endereço: Praça Telê Santana, nº 85 Bl 1 Ap 1601 - CEP: 22793-
298 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ, sendo-lhe nomeado(a)
CURADOR(A) o(s) Sr.(a) Mariza Coelho BezerraNacionalidade
Brasileira Data de Nascimento: 14/02/1945 Idade: 75 CPF:
01166713784 Endereço: Rua Ariosto Berna, nº 111 - CEP: 22793-
291 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ. Este edital será
publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, no Ór-
gão Oficial. Rio de Janeiro, quatro de junho de dois mil e vinte.
Eu, __ Sebastiao Felizardo dos Santos - Escrivão - Matr. 01/
26560, o subscrevo

A empresa Residencial Mugango SPE LTDA, CNPJ : 37.107.565/0001-
82, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Nova Iguaçu, atra-
vés do processo n°2020/017248, a licença prévia e de instalação n°02/
2021, valida até 07 de janeiro de 2023 para o empreendimento residencial
multifamiliar Viva Iguaçu II composto por 43 blocos de 02 pavimentos com
um total de 172 unidades habitacionais situada na Gleba 1 área 13 da rua
projetada 6 com acesso pela Estrada  do Mugango no Bairro Ipiranga em
Nova Iguaçu cep 26.000-000

Cade aprova, sem restrições,  
proposta de compra da Abengoa
Usina: energia moderna e próxima de terminais portuários

O grupo Vale do 
Verdão e a Ferrari 
Agroindústria ti-

veram autorização do Con-
selho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
para a aquisição de ativos 
de produção de açúcar, bio-
etanol e cogeração de ener-
gia da Abengoa Bioenergia 
no Estado de São Paulo. A 
operação foi aprovada sem 
restrições, conforme infor-
mou publicação no Diário 

Oficial da União desta se-
gunda-feira. O valor do ne-
gócio não foi revelado pelo 
órgão antitruste.

Em setembro de 2020, 
o grupo Vale do Verdão, 
do empresário e fazendei-
ro goiano José Ribeiro de 
Mendonça, adquiriu a Usi-
na São Luís, da espanhola 
Abengoa Bioenergia Bra-
sil, que está em recupera-
ção judicial. O grupo foi 
o vencedor do leilão judi-

cial, que recebeu mais duas 
propostas. A usina está lo-
calizada em Pirassununga, 
no interior de São Paulo. 
Todas as ofertas foram pelo 
mesmo valor (R$ 385 mi-
lhões), mas a companhia 
goiana ofereceu a melhor 
condição de pagamento, 
com prazo mais curto de 
quitação, na avaliação dos 
credores. A Vale do Ver-
dão recebeu o aval de três 
bancos credores, que repre-

sentam 64% da dívida da 
Abengoa.

Conforme a Reuters, pela 
transação, a Vale do Mogi, 
do grupo Vale do Verdão, se 
une à Ferrari para a compra 
da UPI São Luís e da UPI 
São Luís Cogeração, unida-
des produtivas da Abengoa 
Bioenergia que compreen-
dem uma usina de açúcar e 
etanol e uma planta de co-
geração de energia a partir 
de biomassa.

Tesla inicia entregas de Modelo Y fabricado na China
A montadora de carros 

elétricos norte-americana 
Tesla Inc. iniciou nesta se-
gunda-feira em Xangai as 
entregas de seu modelo Y 
fabricado na China. Em 7 de 
janeiro de 2020, a Tesla lan-
çou o projeto de fabricação 
dos veículos Modelo Y em 
sua gigafábrica em Xangai, 
sua primeira planta fora dos 

Estados Unidos. O modelo 
fabricado na China entrou 
no mercado em 1º de janeiro.

Com o preço mínimo 
de 339.900 iuanes (US$ 
52.372), o Modelo Y segue 
o Modelo 3, tornando-se o 
segundo carro construído 
pela fábrica de Xangai da 
Tesla a ser vendido e entre-
gue na China.

As entregas para outras 
cidades serão iniciadas em 
breve, de acordo com a 
empresa. Até o momento, 
a Tesla já construiu e abriu 
mais de 720 estações de su-
per carregamento com mais 
de 5.700 supercarregadores 
na China. Xangai possui 86 
estações e mais de 880 su-
percarregadores.

A empresa também pla-
neja investir 42 milhões 
de yuans na construção de 
uma fábrica de supercarre-
gadores em Shanghai com 
uma capacidade anual de 
produção planejada de 10 
mil supercarregadores no 
início. A previsão é de que 
entre em operação no pri-
meiro trimestre de 2021.

Grupo canadense desiste de comprar o Carrefour
 O grupo canadense Ali-

mentation Couche-Tard 
anunciou que “as conver-
sas sobre uma possível 
aquisição do Carrefour 
serão ‘descontinuadas, 
em virtude de eventos re-
centes’.” As informações 
são do portal Giro News, 
acrescentado que “a de-

sistência ocorre após o 
Governo da França ma-
nifestar sua oposição à 
operação. No entanto, as 
companhias estenderão 
as discussões para avaliar 
oportunidades para parce-
rias operacionais.”

Já segundo o Money Ti-
mes, citando a Bloomberg, 

“a operadora canadense de 
lojas de conveniência fez 
uma oferta de US$ 20 bi-
lhões pelo Carrefour, que 
foi rejeitada na sexta-feira 
pelo ministro das Finanças 
da França, Bruno Le Maire. 
Uma proposta investidores 
desprevenidos, porque a 
Couche-Tard não opera su-

permercados.”
Ainda segundo a pu-

blicação, “os executivos 
canadenses disseram que 
ainda gostariam de com-
prar uma rede de super-
mercados francesa algum 
dia, mas agora planejam 
buscar outros potenciais 
acordos.”
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GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL

CPF Nº. 016.4536.867-40
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO NA FORMA
DA LEI Nº. 9.514/97. Eu, GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO,
Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCERJA sob o nº. 105,
devidamente autorizado pela fiduciária/credora F MAC
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 04.292.627/0001-
14, com sede na Avenida Armando Lombardi nº. 800 – Sala 233,
Barra da Tijuca/RJ, venderá em 1º Público Leilão no dia 01/02/
2021, com início às 11:00 horas, a ser realizado na Av. Erasmo
Braga nº. 277 – Sala 608, Centro/RJ., o imóvel assim descrito:
Apartamento 607 do Bloco 2, com dependência na cobertura do
prédio situado na Estrada do Pau Ferro nº. 250, Pechincha -
Freguesia de Jacarepaguá/RJ., com direito a 01 vaga na
garagem, de nº 47, situada no subsolo SS2 (nível 29,23) e
correspondente fração de 0,10228 do respectivo terreno,
designado por lote 1 do PAL 48.639 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
VILLAGE ROYAL, que tem às medidas, características e
confrontações constantes da matrícula 428.006 do 9º Ofício do
Registro Geral de Imóveis, conforme o previsto na Lei nº. 9.514,
de 20/11/1997, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004,
combinada com ás cláusulas da Escritura Particular de Contrato
de Compra e Venda de Financiamento Imobiliário Direto, Alienação
Fiduciária em Garantia e outros pactos, com obrigação de fazer
construir e entregar unidade imobiliária pronta e acabada, com
garantia no Ato 4.1 á 4.12 do mencionado documento, venda essa
que se faz para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida,
vencida e vincenda mais acessórios legais e contratuais, que
não foram pagos pelo fiduciante/devedor Wladmir Teixeira Santos,
brasileiro, solteiro, maior, professor, portador da cédula de
identidade nº. 01987066080, expedida pelo DNT em 30/07/2012,
inscrito no CPF sob o nº. 797.322.677-04, residente nesta cidade,
nos termos da referida escritura, sendo constituídos em mora, e
consolidada a propriedade em nome da fiduciária/credora,
consoante do ato AV.13, matrícula 428.006 do 9º RGI. Será oferta,
no 01º Leilão por preço não inferior ao valor de R$ 971.465,73
(Novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco
reais, setenta e três centavos). Tudo nos termos das Notificações
Extrajudiciais positivas realizadas pelo cartório do 01º Registro
de Títulos e Documentos. Inscrito na Prefeitura sob o nº 34051540,
onde possui débito de IPTU no exercício de 2019 e 2020, no total
de R$ 5.764,45. Caso haja débito de Condomínio será informado
no dia do leilão. – Ficam cientes os interessados de que no ato
da arrematação, adjudicação ou remição, serão efetuados os
seguintes pagamentos: Venda á vista, acrescida da comissão ao
leiloeiro de 5%, e as despesas efetuadas com o leilão. Ficam por
conta do arrematante, as despesas com os leilões, transferência
(ITBI´s, RGI´s, Escrituras, Certidões, IPTU, débitos condominiais
e demais impostos ou qualquer outra inerente a unidade
arrematada). Ficam por este Edital intimados dos leilões os
devedores acima mencionados, na forma da Lei. E caso não haja
licitantes, fica desde já designado o dia 11/02/2021, no mesmo
horário local para o 2º Público Leilão, a partir de R$ 646.592,86
(seiscentos e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois
reais, oitenta e seis centavos), que poderá ser atualizado no dia
do leilão. O Leiloeiro está autorizado a fornecer informação sobre
o bem acima descrito. RJ, 18/01/2021. (as). Gustavo Portella
Lourenço – Leiloeiro Público Oficial.

GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL

CPF Nº. 016.4536.867-40
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL e INTIMAÇÃO NA FORMA
DA LEI Nº. 9.514/97. Eu, GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO,
Leiloeiro Público Oficial, inscrito na JUCERJA sob o nº. 105,
devidamente autorizado pela fiduciária/credora F MAC
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 04.292.627/0001-
14, com sede na Avenida Armando Lombardi nº. 800 – Sala 233,
Barra da Tijuca/RJ, venderá em 1º Público Leilão no dia 01/02/
2021, com início às 11:10 horas, a ser realizado na Av. Erasmo
Braga nº. 277 – Sala 608, Centro/RJ., o imóvel assim descrito:
Apartamento 503 – Bloco 2, situado na Rua Florianópolis nº.
1.296, Praça Seca - Freguesia de Jacarepaguá/RJ., com direito
a 01 vaga na garagem de uso indistinto dentre as vagas 01 a 21
e 28 a 41 situadas no subsolo e dentre as vagas 3, 4, 6 e 7 a 66
descobertas, situadas no pavimento térreo e correspondente
fração ideal de 0,007189 do respectivo terreno designado por lote
01 do PAL 10.065, que tem as medidas, características e
confrontações constantes da matrícula 395420 do 9º Ofício do
Registro Geral de Imóveis, conforme o previsto na Lei nº. 9.514,
de 20/11/1997, com a nova redação dada pela Lei 10.931/2004,
combinada com ás cláusulas da Escritura Particular de Contrato
de Compra e Venda de financiamento Imobiliário, de alienação
fiduciária e outros pactos, com obrigação de fazer construir e
entregar unidade imobiliária pronta e acabada, com garantia no
Ato 4.1 á 4.12 do mencionado documento, venda essa que se faz
para pagamento aquela fiduciária/credora da dívida, vencida e
vincenda mais acessórios legais e contratuais, que não foram
pagos pelo fiduciante/devedor Flávio Henrique Ramos da Silva,
brasileiro, solteiro, maior, gerente comercial, portador da cédula
de identidade nº. 20.429.362-5, expedida pelo DETRAN/RJ em
23/11/2008, inscrito no CPF sob o nº. 111.008.407-29, residente
nesta cidade, nos termos da referida escritura, sendo constituídos
em mora, e consolidada a propriedade em nome da fiduciária/
credora, consoante ato AV.18, matriculado sob o nº 395420 do 9º
RGI. Será oferta, no 01º Leilão por preço não inferior ao valor de
R$ 743.698,27 (setecentos e quarenta e três mil, seiscentos e
noventa e oito mil, vinte sete reais). Tudo nos termos das
Notificações Extrajudiciais positivas realizadas pelo cartório do
01º Registro de Títulos e Documentos. – Inscrito na Prefeitura do
Rio de Janeiro sob o nº 3329230-1, onde possuí débito de IPTU
nos exercícios de 2017; 2019 e 2020, no total de R$ 1.824,74.
Caso haja débito de Condomínio, será informado no dia do leilão.
- Ficam cientes os interessados de que no ato da arrematação,
adjudicação ou remição, serão efetuados os seguintes
pagamentos: Venda á vista, acrescida da comissão ao leiloeiro
de 5%, e as despesas efetuadas com o leilão. Ficam por conta do
arrematante, as despesas com os leilões, transferência (ITBI´s,
RGI´s, Escrituras, Certidões, IPTU, débitos condominiais e
demais impostos ou qualquer outra inerente a unidade
arrematada). Ficam por este Edital intimados dos leilões os
devedores acima mencionados, na forma da Lei. E caso não haja
licitantes, fica desde já designado o dia 11/02/2021, no mesmo
horário local para o 2º Público Leilão, por valor não inferior ao
saldo devedor de R$ 398.512,79 (trezentos e noventa e oito mil,
quinhentos e doze reais, setenta e nove centavos), que poderá
ser atualizado no dia do leilão. O Leiloeiro está autorizado a
fornecer informação sobre o bem acima descrito. RJ, 18/01/2021.
(as). Gustavo Portella Lourenço – Leiloeiro Público Oficial.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
46ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA, 115, CENTRO – RIO DE JANEIRO
Tel.: (21) 3133-2222 - E-mail: cap46vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE E
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS
DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMINIO DO EDIFICIO
BERILO em face de ESPÓLIO DE LUIZ EDGAR LOESCH SOARES,
sendo representado pela ANGELA MACEDO LOESCH GOMES -
PROCESSO Nº 0324172-37.2014.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) LEONARDO DE CASTRO GOMES – Juiz(a) de Direito
Tabelar da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - LUIZ EDGAR LOESCH SOARES, sendo
representado pela ANGELA MACEDO LOESCH GOMES - que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA
SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma
dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236
de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência
do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 28/01/2021 às 14:00h e, não havendo
licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 60% da avaliação, que será encerrado no dia
02/02/2021 às 14:00h. O Leilão presencial será realizado e
encerrado simultaneamente na(s) data(s) e horário(s)
supramencionado(s), no seguinte local: Auditório do Sindicato
dos Leiloeiros, na Av. Erasmo Braga, 227, Sala 1008, Centro -
Rio De Janeiro. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme Laudo de
Avaliação Às fls. 393e) Apartamento 904, situado na Rua Ubaldino
do Amaral, 80, Centro Rio de Janeiro. Inscrito no 2º Oficio de RGI
sob o nº 15706 e na Prefeitura sob o nº 0.737.409.3. (...) AVALIO
o imóvel acima descrito e a correspondente fração ideal de terreno
em R$ 265.097,80 (duzentos e sessenta e cinco mil e noventa e
sete reais e oitenta centavos) que correspondem a 77.489,05
unidades de UFIR, que atualizadas nesta data perfazem o valor
de R$ 275.473,58 (Duzentos e setenta e cinco mil, quatrocentos
e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos) E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido
o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (ESPÓLIO DE LUIZ EDGAR LOESCH SOARES,
sendo representado pela Inventariante ANGELA MACEDO
LOESCH GOMES) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art. 889,
892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA
JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS
LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO.
CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro,
em 19 de novembro de 2020. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da
Serventia, subscrevo __. (ass.) LEONARDO DE CASTRO GOMES
– Juiz de Direito Tabelar.

NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.084.220/0001-76 - NIRE 35.3.0033455-8

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Data, Horário e Local: Em 16 de dezembro de 2020, às 13:00 horas, na sede da Numeral 80 Participações S.A. (“Companhia” 
ou “Num 80”), localizada na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 387, 2º andar, conjunto 22, Vila Olímpia, São Paulo, SP. 
Convocação: Conforme convocação enviada por e-mail aos membros do Conselho de Administração no dia 11 de dezembro 
de 2020. Presenças: Presentes os Conselheiros: Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Eduardo 
de Britto Pereira Azevedo. Mesa Diretora: Sra. Verônica Valente Dantas, Presidente e o Sr. Antonio Carlos Duarte Sepúlveda, 
Secretário.  Ordem do Dia: O Presidente procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber: 1. Tomar conhecimento das demonstrações 
financeiras relativas ao período de janeiro a novembro de 2020, e 2. Deliberar sobre a mudança de endereço da sede da 
Companhia. Apreciações e Deliberações: Passando-se à apreciação dos itens constantes da ordem do dia os Conselheiros, 
por unanimidade dos presentes: 1. Tomaram conhecimento das demonstrações financeiras relativas ao período de janeiro a 
novembro de 2020. 2. Deliberaram e aprovaram a mudança de endereço da sede da Companhia para a Rua Joaquim Floriano, 
413, 10º andar do Edifício Result Corporate Plaza (RCP), conjuntos 101 e 102, CEP 04534-011, localizado na cidade e Estado 
de São Paulo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, quando foi lavrada a 
presente ata. Presentes: Mesa: Verônica Valente Dantas - Presidente, Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Secretário. 
Conselheiros: Verônica Valente Dantas, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Eduardo de Britto Pereira Azevedo. A ata é 
cópia fiel daquela lavrada no livro próprio. São Paulo, 16 de dezembro de 2020. Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Secretário. 
JUCESP nº 24.348/21-1 em 12/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Novas regras devem 
estimular oferta de seguros 
Fitch: apenas 10% detêm cerca de 80% dos prêmios no mercado

Petrobras explica aditivos 
aos TCCs do refino

Litro da gasolina está 
mais caro nas refinarias

As mudanças regula-
tórias promovidas 
pela Superinten-

dência de Seguros Privados 
(Susep) ao longo de 2020 
devem ajudar a aumentar a 
concorrência e a competi-
ção do setor, de acordo com 
a Fitch Ratings. Apesar de o 
órgão ter em seus registros 
cerca de 120 seguradoras 
autorizadas a operar no 
Brasil, apenas 10% detêm 
cerca de 80% dos prêmios 
emitidos no mercado.

No ano passado, o re-
gulador publicou cerca 
de 16 novas resoluções e 
mais de 20 circulares Su-
sep, alterando normativas 
e resoluções anteriores, 
além de ter realizado um 
maior número de consul-
tas públicas - acima do 
que foi registrado em anos 
anteriores. Para a Fitch, 
as mudanças são positi-
vas e deverão aumentar 
a concorrência, tornar o 
mercado mais transparen-
te, reduzir os custos para 
as empresas do setor e os 
preços para os consumi-
dores.

No âmbito operacional, a 
exigência de registro eletrô-

nico das operações de segu-
ros após a implementação 
do Sistema de Registro de 
Operações (SRO) moderni-
zará o setor e deverá ampliar 
a capacidade de supervisão, 
transparência e agilidade da 
fiscalização. Em novembro 
de 2020, a regra passou a 
ser obrigatória para as segu-
radoras que operam seguro 
garantia, mas não para as 
demais empresas do setor. 
As seguradoras que não 
tiverem aderido às novas 
exigências, porém, deverão 
fazê-lo até 2023.

Fontes de recursos

O órgão regulador emi-
tiu, ainda, novas resoluções 
quanto à ampliação das 
formas de financiamento 
e fontes de recursos para 
as empresas do setor, seja 
por meio de dívida subor-
dinada ou vinculada a ris-
cos de (res)seguro, também 
conhecida como Insurance 
Linked Securities (ILS). As 
normativas que abordam 
estes assuntos deverão in-
centivar o mercado de segu-
ros brasileiro, à medida que 
podem reduzir os custos 

das operações para as em-
presas que atuam no setor.

As resoluções que dis-
põem sobre regras de seg-
mentação do mercado em 
quatro categorias também 
deverão agilizar os proces-
sos de supervisão da entida-
de reguladora, assim como 
contribuir para a redução 
de custos operacionais no 
setor. Isto beneficiará o 
mercado consumidor de se-
guros com melhores preços 
e mais vantagens competiti-
vas.

Sandbox

Com a nova regra, as se-
guradoras supervisionadas 
pela Susep serão divididas 
em quatro segmentos - S1, 
S2, S3 e S4 -, os quais não 
são aplicáveis às sociedades 
participantes do Sandbox 
Regulatório, que estão sujei-
tas a outro regime.

O Sandbox regulatório, 
por sua vez, deverá con-
tribuir para a inovação no 
mercado e ampliar a ofer-
ta de produtos no setor, a 
partir do momento em que 
as seguradoras cadastradas 
poderão testar (sob a super-

visão da Susep) novos pro-
dutos, serviços ou formas 
de prestar serviços tradicio-
nais. 

Além das mudanças pro-
movidas pelo órgão, o novo 
sistema de pagamentos do 
Banco Central brasileiro, 
Pix, deverá beneficiar o se-
tor. A redução de custos das 
transações e a flexibilização 
de pagamentos deverão en-
corajar o lançamento e a 
viabilidade de novos produ-
tos.

O ano de 2020 foi desa-
fiador para diversas econo-
mias e segmentos em todo o 
mundo. No que diz respeito 
ao mercado de seguros no 
Brasil, a pandemia do coro-
navírus testou a resiliência 
do setor. A Fitch acredita 
que as iniciativas e as mu-
danças regulatórias realiza-
das pela Susep contribuirão 
para a retomada do cresci-
mento do mercado de se-
guros brasileiro em 2021, 
além de proporcionarem 
concorrência saudável entre 
as empresas do setor, com 
maior flexibilidade e oferta 
de produtos, segurança juri-
díca e desenvolvimento das 
atividades.

A Petrobras informou 
nesta segunda-feira que não 
assinou o aditivo ao Termo 
de Compromisso de Cessa-
ção (TCC) com o Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade) para o 
mercado de refino. O TCC 
consiste em uma modalida-
de de acordo celebrado entre 
o Cade e as empresas e/ou 
pessoas físicas investigadas 
por infrações à ordem eco-
nômica.

O mercado interpreta 
que o TCC do refino tem 
como principal obrigação 
o compromisso da Petro-
bras de alienar integral-
mente diversas refinarias 
até o fim de 2021. Segun-
do a estatal, a minuta do 
aditivo foi aprovada pelo 
Cade para readequação 
dos prazos de assinatura 
dos contratos de compra 

e venda (signing) das oito 
refinarias de 31/12/2020 
para 30/04/2021.

Adicionalmente, o Ca-
de também aprovou a mi-
nuta do aditivo do TCC 
para o mercado de gás 
natural para readequação 
dos prazos de signing da 
Nova Transportadora do 
Sudeste S.A. (NTS) e da 
Petrobras Gás S.A. (Gas-
petro) de 31/12/2020 pa-
ra 30/04/2021. 

Segundo a Petrobras, as 
assinaturas dos aditivos se-
guirão os trâmites de gover-
nança de aprovação pelos 
órgãos competentes da Pe-
trobras. “A companhia refor-
ça o seu compromisso com a 
ampla transparência de seus 
projetos de desinvestimento 
e de gestão de seu portfólio”, 
destacou a petroleira na nota 
de esclarecimento.

A semana começa com a 
notícia que a Petrobras re-
ajustou o preço médio do 
litro da gasolina vendida nas 
refinarias em R$ 0,15. O no-
vo valor será de R$ 1,98 para 
as revendedoras e entrará em 
vigência a partir desta terça-
feira. O preço final aos mo-
toristas dependerá de cada 
posto de combustíveis, que 
tem suas próprias margens 
de lucro, além do pagamen-
to de impostos e custos com 
mão de obra.

“Os preços praticados pela 
Petrobras têm como referên-
cia os preços de paridade de 

importação e, desta maneira, 
acompanham as variações do 
valor do produto no mercado 
internacional e da taxa de câm-
bio, para cima e para baixo. No 
ano de 2020, o preço médio da 
gasolina comercializada pela 
Petrobras atingiu mínimo de 
R$ 0,91 por litro”, esclareceu a 
companhia. Segundo a Petro-
bras, dados do Global Petrol 
Prices, referentes ao último dia 
11, indicavam que o preço mé-
dio ao consumidor de gasolina 
no Brasil era o 52º mais barato 
dentre 165 pesquisados, estan-
do 21,6% abaixo da média de 
US$ 1,05 por litro.

A empresa Residencial Mugango SPE LTDA, CNPJ : 37.107.565/0001-
82, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo de Nova Iguaçu, atra-
vés do processo n°2020/008189, a licença prévia e de instalação n°02/
2021, valida até 07 de janeiro de 2023 para o empreendimento residencial
multifamiliar Viva Iguaçu I composto por 53 blocos de 02 pavimentos com
um total de 212 unidades habitacionais situada na Gleba 1 área 12 da rua
projetada 6 com acesso pela Estrada  do Mugango no Bairro Ipiranga em
Nova Iguaçu cep 26.000-000
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