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Dívida pública 
fecha 2020 
acima de
R$ 5 trilhões

Impulsionada pelos gastos com 
o enfrentamento à pandemia da 
Covid-19, a Dívida Pública Fede-
ral – que inclui o endividamento 
interno e externo do Brasil – fe-
chou 2020 em R$ 5,01 trilhões, 
informou nesta quarta-feira a Se-
cretaria do Tesouro Nacional, do 
Ministério da Economia. O valor 
representou aumento de 17,9% 
em relação a 2019, quando a dívi-
da foi de R$ 4,24 trilhões.

O valor representa alta de 
4,63% em relação a novembro, 
quando a dívida era de R$ 4,78 
trilhões. Com o alto volume de 
emissões de títulos públicos em 
dezembro, foi estourado o teto 
do Plano Anual de Financiamen-
to (PAF) de 2020, que estabelecia 
que a dívida pública poderia fe-
char o ano entre R$ 4,6 trilhões e 
R$ 4,9 trilhões.

A possibilidade de que o indi-
cador encerrasse 2020 acima do 
intervalo estabelecido havia sido 
admitida no mês passado pelo Te-
souro. Segundo o órgão, a melho-
ria das condições de mercado nos 
dois últimos meses de 2020 per-
mitiu que o Tesouro lançasse mais 
títulos para recompor o colchão 
da dívida (reserva financeira usada 
em casos de emergência), repondo 
o valor gasto para cobrir os gastos 
relacionados à pandemia, princi-
palmente o auxílio emergencial.

A Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DPMFi), que é a 
parte da dívida pública no merca-
do interno, teve o estoque amplia-
do em 4,67% em dezembro, pas-
sando de R$ 4,55 trilhões para R$ 
4,78 trilhões.

Imposto será 
reduzido para 
frear greve de 
caminhoneiros

O presidente Jair Bolsonaro 
apelou nesta quarta-feira aos ca-
minhoneiros para que não façam 
greve. “Reconhecemos o valor 
dos caminhoneiros para a econo-
mia do Brasil. Apelamos para eles 
que não façam greve porque todos 
nós vamos perder, todos, sem ex-
ceção. Agora, a solução não é fá-
cil, estamos buscando uma manei-
ra de não ter mais este reajuste”, 
disse, após reunião no Ministério 
da Economia.

Na terça-feira, a Petrobras re-
ajustou o preço médio do diesel 
nas refinarias em 4,4%. Os ca-
minhoneiros pretendem parar na 
próxima segunda-feira (1º).

De acordo com o presidente, es-
tá em estudo a diminuição do PIS 
e da Cofins, impostos federais que 
incidem sobre os combustíveis. O 
impacto da renúncia aos cofres da 
União, segundo ele, é de R$ 800 
milhões por cada centavo reduzi-
do. Para Bolsonaro, é importante 
que os governadores também re-
duzam o ICMS, imposto estadual.

“O diesel está num preço razo-
ável nas refinarias”, defendeu, mas 
“tem a margem de lucro, tem trans-
portadores, tem muito monopólio 
no meio disso”, disse, tentando se 
esquivar da responsabilidade.

Indústria de 
máquinas 
supera 2019 e 
eleva empregos

As vendas da indústria brasilei-
ra de máquinas e equipamentos 
totalizaram no ano passado R$ 
144,5 bilhões, resultado 5,1% su-
perior ao registrado em 2019. Em 
dezembro, as vendas somaram R$ 
13,4 bilhões, 36,7% superior ao 
obtido no mesmo mês de 2019. 
Os dados são da Associação Bra-
sileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq).

“Após sucessivas retrações, o 
ano de 2020 encerra com a sinali-
zação de normalização das vendas 
internas e melhoria das exporta-
ções para 2021”, disse a entidade 
em nota.

A quantidade de pessoas ocu-
padas no setor superou a de 2019, 
com 326,5 mil postos de trabalho 
em dezembro, quase 24 mil em-
pregos a mais que o observado 
em 2019. As informações são da 
Agência Brasil.

FMI alerta risco de 
quedas nos mercados

Brasil na lanterna dos investimentos 
públicos na América Latina

Estudo da Organização 
para Cooperação e De-
senvolvimento Econô-

mico (OCDE) verificou que os 
investimentos públicos na Amé-
rica Latina e Caribe foram cerca 
da metade do que os países da 
OCDE investiram como por-
centagem do PIB. O Brasil apa-
rece como um dos piores casos, 
destaca o Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento Indus-
trial (Iedi).

Em um período de 10 anos, 
o Brasil foi o país da América 
Latina que menos realizou in-
vestimentos públicos. Em 2017, 
foi apenas 1,08% do PIB, ante 
3,12% da OCDE.

Os investimentos públicos da 
América Latina e Caribe foram, 
em média, 1,59% do PIB em 

2017. Peru e Paraguai lideram o 
levantamento. Brasil México, Co-
lômbia e Honduras apresentaram 
queda em relação a 2007.

A OCDE afirma que esse ti-
po de investimento, além de criar 
infraestrutura básica como rodo-

vias, eletricidade e saneamento, 
também promove a difusão tec-
nológica, melhora a produtividade 
e a competitividade dos países em 
desenvolvimento que carecem de 
infraestrutura básica e de teleco-
municações.

Descompasso entre valor real e valor nas Bolsas

Os riscos para a estabilida-
de financeira “estão sob 
controle até o momento, 

mas é preciso agir para enfrentar 
as vulnerabilidades expostas pela 
pandemia. Entre elas, destacam-se 
o aumento da dívida empresarial, 
as fragilidades no setor das insti-
tuições financeiras não bancárias, 
o aumento da dívida soberana, as 
preocupações quanto ao acesso 
aos mercados em algumas eco-
nomias em desenvolvimento e a 
diminuição da lucratividade em 
alguns sistemas bancários”.

A afirmação é de Tobias Adrian 
e Fabio Natalucci, respectivamen-
te, diretor e subdiretor do De-
partamento de Mercados Mone-
tários e de Capitais do FMI, em 
documento publicado pelo Fundo 
Monetário Internacional. Eles ad-
mitem que “são legítimas as pre-
ocupações em torno da assunção 
de riscos excessivos e da exube-
rância do mercado”.

Analistas e investidores têm 
preocupação com o descompasso 
entre o valor real dos ativos de ris-
co, como ações e títulos privados, 
e seu valor de mercado. Os pre-
ços nas Bolsas de Valores seguem 
muito elevados, e os fundamentos 
econômicos ainda fracos. Por ou-

tro lado, outros participantes do 
mercado observam que as avalia-
ções atuais do mercado podem 
ser explicadas se for considerado 
o ambiente de juros “mais baixos 
por mais tempo”.

“O risco de uma correção dos 
mercados é grave?”, perguntam 
Adrian e Natalucci. Eles respon-
dem: “Com os investidores apos-
tando no respaldo persistente da 
política econômica, uma sensação 
de complacência parece permear 
os mercados. Combinada com a 
visão obviamente uniforme dos 
investidores, ela aumenta o risco 
de uma correção dos mercados 
ou de uma ‘reprecificação’. Uma 
correção brusca e acentuada dos 
preços dos ativos, por exemplo, 
como resultado de um aumento 
persistente dos juros, provocaria 

um aperto das condições finan-
ceiras. Isso poderia interagir com 
as vulnerabilidades financeiras já 
existentes, gerando repercussões 
sobre a confiança e pondo em 
risco a estabilidade macrofinan-
ceira.”

O texto salienta que as políticas 
de apoio continuam a ser cruciais 
para a economia mundial e não 
há alternativa ao apoio contínuo 
da política monetária. Recomen-
dam avaliar os fundamentos das 
instituições financeiras não ban-
cárias. “O combate às vulnerabi-
lidades por meio dessas políticas 
é crucial para evitar pôr em risco 
o crescimento econômico e para 
impedir que a instabilidade finan-
ceira cause transtornos à econo-
mia mundial”, finalizam Adrian e 
Natalucci.
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Bancos aceitam 
acordo e depois 
cobram totali-

dade da dívida se 
cliente voltar

As ‘instituições’ e os objetivos nacionais
Por Daniel S. Kosinski

Direito ao 
esquecimento
Por Luiz Felizardo Barroso

Com a redução dos negócios devido à 
pandemia, alguns franqueados e até fran-
queadores não puderam honrar seus com-
promissos financeiros junto aos bancos, nos 
seus respectivos vencimentos, sendo atraí-
dos, posteriormente, por tentadoras propos-
tas das mesmas instituições financeiras, em 
feirões do Serasa, por exemplo, de quitação 
geral dos respectivos débitos, com descon-
tos de até 99%, propostas estas, as quais são 
imediatamente aceitas; claro!, quitando-se 
todo o débito.

Só que esta quitação geral, plena e juri-
dicamente perfeita, para os bancos inter-
namente nada valem, nem moral, ética ou 
negocialmente falando-se, pois, se aquele 
antigo cliente, agora, soi disant, recuperado, 
ousar querer negociar novamente com seu 
banco, terá que honrar, preliminarmente, 
aquela diferença que lhe fora juridicamente 
perdoada, esquecendo-se de que, com a no-
va LGPD, foi institucionalizado o direito ao 
esquecimento, previsto claramente no artigo 
17 da General Data Protection Regulation 
(GDPR), lei europeia de proteção de dados 
(podendo ser aplicada a casos brasileiros, 
por que não?); bem como no Decreto-Lei 
Nacional 9.571/2.018, pelo qual uma nova 
postura ética passa a ser exigida das empre-
sas; diplomas e dispositivos legais aqueles, 
que impedem mantenham os bancos seus 
clientes com restrições creditícias, mesmo 
só internas, quando juridicamente quitam 
suas dívidas, tudo ao arrepio do direito ao 
esquecimento, pois talonários de cheques e 
cartões de créditos são imediatamente cas-
sados, permitindo-se, apenas, cartões de 
débito.

Não se alegue, em prol das instituições 
f i n a n - ceiras, 
q u e , q u a n -
do o cliente 
inadim- plente 
assinou, j un t a -
m e n t e c o m 
seu cre- dor, o 
banco, o instru-
m e n t o d e 
t ransa- ção e 
renúncia de direitos, dele constava cláusula 
em que o cliente, preste a ser tornar adim-
plente, concordava com que teria que pagar 
o que faltava de sua dívida, caso viesse a ne-
gociar com o banco, como condição sine qua 
non.

Embora a dívida em questão tivesse sido 
perdoada em quase sua totalidade e dela ter 
sido dada quitação geral irreversível e juridi-
camente perfeita, este arcabouço jurídico de 
nada valeria, face a concordância expressa do 
cliente em aquiescer ao imposto pelo banco; 
do contrário não haveria transação alguma.

Só que essa declaração é nula de pleno 
direito, pois é contrária a diploma legal vi-
gente, qual seja, o Código de Processo Pe-
nal, o qual estatui que “ninguém poderá ser 
instado a produzir prova contra si próprio”.

Funcionando como uma verdadeira chan-
tagem, a concordância do cliente é, pois, 
como o dissemos, nula de pleno direito.

Luiz Felizardo Barroso é presidente da Cobrart Gestão de 
Ativos e membro da Academia Fluminense de Letras.

Em momentos de grave 
crise política como o 
atual, está cada vez mais 

comum assistirmos – na aca-
demia, no chamado “terceiro 
setor” e na maior parte da mí-
dia – ao debate acerca das van-
tagens proporcionadas à socie-
dade brasileira por um suposto 
funcionamento adequado das 
nossas “instituições” políticas.

De acordo com os partidári-
os dessa visão, profundamente 
influenciada pelo velho liberal-
ismo político e pelos valores e 
visões de mundo do neo-insti-
tucionalismo de inspiração an-
glo-americana, apesar de todas 
as tragédias cotidianas que esta-
mos presenciando, o Brasil está 
no caminho “correto”, pois 
afinal, as suas “instituições” es-
tão resistindo às intempéries e 
continuam desempenhando de 
forma minimamente adequada 
as suas funções.

Nesse sentido, por exemplo, 
os arroubos de autoritarismo do 
presidente Jair Bolsonaro estão 
sendo contidos pelo chamado 
sistema de “checks and balances” 
(ou pesos e contrapesos) que, 
segundo essa perspectiva, im-
pedem concentrações excessi-
vas e perigosas de poderes nas 
mesmas mãos.

Assim, a “estabilidade in-
stitucional” – isto é, a estabili-
dade dessas instituições – é um 
bem em si mesmo, pois asse-
gura a continuidade das regras 
democráticas, o respeito aos 
direitos e liberdades individ-
uais e cria um ambiente mais 
previsível e favorável aos in-
vestimentos. Trata-se, assim 
do ponto de partida, do pres-
suposto básico e inquestionável 
para que o Brasil possa se de-
senvolver e alcançar a sua son-
hada prosperidade.

Mas, afinal, qual é o balanço 
do funcionamento dessas in-
stituições, já passados 32 anos 
da implantação da Constituição 
Federal de 1988?

Conforme entendemos, o 
fato concreto é que, pelo me-
nos no que diz respeito aos 
objetivos nacionais, o balanço 
do seu funcionamento é nada 
menos que trágico. Em todo 
esse período, vivemos num país 
praticamente desprovido de 
qualquer projeto de nação. Na 
realidade, deu-se precisamente 
o contrário: o único projeto até 
aqui elaborado sob a sua vigên-
cia foi o neoliberal, um projeto 
de negação da nação que teve 
início com a eleição de Fernan-
do Collor, consolidou-se nos 
dois mandatos de Fernando 
Henrique Cardoso, não foi efe-
tivamente confrontado pelos 
governos petistas e está encon-

trando, neste verdadeiro anti-
governo de Bolsonaro e Paulo 
Guedes, o seu zênite.

Nesse período, do ponto de 
vista da infraestrutura produ-
tiva – isto é, das próprias bas-
es materiais de sobrevivência 
e prosperidade nacional – o 
Brasil se subdesenvolveu de 
forma gritante. Desde mea-
dos da década de 1990, com 
a consolidação da hegemonia 
política e ideológica dos neo-
liberais, sofremos um proces-
so de desindustrialização com 
poucos paralelos na história, 
com encolhimento significa-
tivo de praticamente todos os 
setores industriais e o desapa-
recimento de diversos deles, 
em geral, os de maior con-
teúdo tecnológico e geração 
de renda.

Assim, nossa produção e 
nossas exportações foram in-
tensamente reprimarizadas; se 
em meados dos anos 1980 os 
produtos industriais chegaram 
a representar 60% das nossas 
vendas pro exterior, hoje esta-
mos reduzidos cada vez mais às 
exportações de grãos, carnes e 
minérios, muitas vezes em es-
tado bruto, sem qualquer ben-
eficiamento.

Dessa forma, a nossa 
condição periférica na divisão 
internacional do trabalho vem 
sendo severamente aprofun-
dada. Nessas últimas décadas, 
salvo exceções conjunturais, o 
Brasil praticamente estagnou 
em termos de crescimento do 
produto e da renda nacional; 
não por acaso, suas participa-
ções no produto e na produção 
industrial mundial declinaram 
espantosamente.

Os resultados dessa catástro-
fe estão por todos os lados. En-
quanto uma pequena elite agro-
exportadora torna-se a cada 
dia mais rica e mais dissociada 
dos destinos e do bem-estar 
nacional, dezenas de milhões 
de brasileiros padecem desem-
pregados e subempregados nas 
nossas metrópoles, com resul-
tados desastrosos em termos 
de violência urbana e instabili-
dade social. Assim, a desarticu-
lação produtiva entre regiões e 
estados do país é crescente e, 
em muitos casos, as diferenças 
entre elas são cada vez mais 
acentuadas.

Além disso, conforme esta-
mos vendo diariamente na atual 
pandemia, perdemos diversas 
capacidades nacionais. Hoje o 
Brasil se mostra um país inca-
paz de desenvolver e produzir 
por conta própria praticamente 
todos os equipamentos médi-
cos e hospitalares de que neces-
sita para combater a doença, até 

mesmo os mais básicos como 
luvas e máscaras.

Nos fármacos e nas vacinas, 
nossa situação é desesperadora 
e, ao mesmo tempo, ridícula; 
não detemos domínio tec-
nológico e produtivo significa-
tivo em nenhum desses setores 
e até mesmo os insumos que 
necessitamos para produzi-los 
no nosso território precisam 
ser, quase sem exceção, im-
portados.

Nesse campo, somos hoje 
um país francamente vulneráv-
el, inseguro e dependente até 
mesmo de países (por enquan-
to) ainda muito mais pobres 
do que nós, como a Índia, mas 
que, todavia, possui claro pro-
jeto de superação do atraso, de 
desenvolvimento tecnológico e 
de capacidades produtivas, de 
acumulação de poder nacional.

Contra esse desmonte, 
porém, até o momento nenhu-
ma das daquelas “instituições” 
se mostrou capaz de agir. Muito 
pelo contrário, pois já sabemos 
que setores influentes delas 
foram até mesmo cooptados 
por aquele processo, colocan-
do-se claramente a seu serviço.

Afinal, apenas para citar-
mos alguns exemplos, como 
podemos explicar as ações 
de devastação do parque 
petroquímico e da engenhar-
ia nacional promovidas pela 
Operação Lava Jato? Como 
explicar a atuação do ex-juiz 
Sergio Moro e as atitudes de 
integrantes de entidades como 
o Ministério Público Federal, 
a Polícia Federal e procura-
dorias, abertamente treinados 
e instruídos por agentes es-
trangeiros e alimentados com 
as suas informações?

Como explicar as frequen-
tes visitas que fazem aos 
órgãos judiciais dos Estados 
Unidos e as que recebem, aqui 
mesmo, em plena luz do dia, 
de altos funcionários vindos 
de lá? Como justificar terem 
negociado com agentes e 
órgãos estrangeiros a divisão 
de indenizações obtidas a par-
tir das suas investigações?

É evidente que atos como 
esses ultrapassam, em muito, 
o escopo do mero “combate 
à corrupção”. Todos esses são 
agentes que estão operando 
impunemente, a partir de várias 
das tais “instituições”, em favor 
do próprio desmonte nacional. 
Tudo isso indica que elas não 
estão produzindo quaisquer saí-
das para a crise política gravís-
sima na qual nos encontramos; 
muito pelo contrário, podem 
estar até mesmo colaborando 
para agravá-la.

Dessa forma, se a história 

mostra que aquelas institu-
ições viabilizaram os projetos 
nacionais e o desenvolvimento 
material de outros países, nada 
indica que sejam as apropria-
das para produzir os nossos. É 
verdade que, entre 1946 e 1964, 
sob a sua vigência, tivemos gov-
ernos como os de Getúlio Var-
gas e Juscelino Kubitschek, que 
lograram, cada um à sua moda, 
produzir avanços significativos 
na construção institucional e 
da infraestrutura material do 
nosso país.

Ambos, porém, sofreram 
oposições viscerais – com re-
sultados bem conhecidos – e, 
ao cabo, o país foi conduzido à 
crise institucional que resultou 
na deposição de João Goulart 
e na rejeição, pela força, do seu 
programa das “Reformas de 
Base”, o que até hoje se pro-
duziu de mais avançado em ma-
téria de emancipação nacional e 
popular nesse país.

Hoje, porém, nada que es-
tamos vendo nos faz crer que 
essas instituições conseguirão 
produzir qualquer resultado 
análogo ao dos anos 1950. Mui-
to pelo contrário, pois parecem 
até mesmo estar inviabilizan-
do que o Brasil seja pensado, 
planejado e construído como 
nação. Por outro lado, se de 
fato essas instituições parecem 
estar impedindo Bolsonaro de 
concretizar suas fantasias mais 
golpistas e ditatoriais, não o 
estão de cometer crimes delib-
erados e diários contra a saúde 
pública, resultando na morte de 
milhares de brasileiros.

Assim, para concluir, não te-
mos dúvidas de que estabilidade 
institucional é fundamental pa-
ra qualquer país. Mas é preciso 
saber de quais instituições esta-
mos falando, quais são os seus 
fins e resultados. De nada nos 
servem instituições que não se 
mostram capazes de produzir, 
ou nem sequer preservar, al-
gum sentido de nação, algum 
rumo para o país, algum pro-
jeto nacional.

Elas não são fins em si 
mesmas; devem se prestar a 
encaminhar e executar, com 
eficácia, soluções para os prob-
lemas da coletividade. Afinal, 
conforme há muito já afirmou 
– embora em outros tempos e 
com outras intenções – o juris-
ta alemão Carl Schmitt, a con-
stituição, ou no nosso caso, as 
“instituições”, não podem ser o 
nosso pacto de suicídio nacio-
nal.

Daniel Kosinski é doutor em Economia 
Política Internacional, pesquisador 

da UFRJ e membro do Instituto da 
Brasilidade.
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Vacina pouca, minha 
injeção primeiro

O mais efervescente front da “guerra das vacinas” 
se dá na Europa, tendo como pano de fundo o 

ainda não digerido Brexit. União Europeia acusa a Astra-
Zeneca de priorizar o Reino Unido em detrimento dos 
países do bloco. A companhia de certa forma confirma, 
argumentando que os britânicos assinaram contrato 3 
meses antes e por isso receberão as doses primeiro. A UE 
contra-argumenta, dizendo que também tem contrato 
assinado que assegura o recebimento da vacina no prazo, 
além de levantar questões éticas.

A farmacêutica não dá explicações razoáveis para 
o atraso e sofre ameaça de ser proibida de exportar o 
medicamento de suas fábricas no continente europeu. 
Comissários da União Europeia afirmam que estão 
revisando guias de importação para comprovar se a 
AstraZeneca exportou vacinas produzidas na Ale-
manha, Itália e Holanda para o Reino Unido. Além 
disso, alemães ventilam que podem impedir a venda do 
medicamento da Pfizer Biontech para os britânicos, em 
represália.

Os laboratórios farmacêuticos ganharam – e ainda vão 
ganhar – muito dinheiro com a pandemia, ainda que boa 
parte das pesquisas tenha sido financiada na base do risco 
por governos. A saúde e a economia mundiais não podem 
ficar à mercê de compromissos corporativos. Se as com-
panhias farmacêuticas não conseguem atender à neces-
sidade, é caso de quebra de patente e produção por quem 
tiver condições. O bem-estar do planeta não pode ficar à 
mercê dos interesses privados.

Soja na boleia

O caminhoneiro Wanderlei Alves, o Dedeco, um dos 
líderes da greve de 2018, avalia que a paralisação program-
ada para 1º de fevereiro não acontecerá: “Hoje, querem 
fazer a paralisação no peito. Não faz. Caminhoneiro não 
faz greve no peito”, afirma em entrevista à BBC. A expli-
cação é uma boa aula do que se passou há 3 anos:

“[A greve de 2018] teve apoio da população quase 
em geral e do setor rural. Isso não tem mais, porque o 
setor rural hoje está todo do lado do governo. Ruralista 
rico gosta de governo ruim porque governo ruim faz o 
dólar subir e quem vende em dólar se dá bem. Então o 
agronegócio gosta do Bolsonaro, porque aí eles vendem a 
soja deles a R$ 5, R$ 6 o dólar”, provoca.

Choque

Ruy Flaks Schneider, oficial da reserva da Marinha, 
presidente do conselho de administração da Eletrobras, é 
cotado para assumir a presidência da estatal. O militar já 
foi executivo da Xerox, Banco de Montreal, Light, Sonae 
Sierra e Brasil Telecom. Não deixou saudades em nen-
huma.

Rápidas

“Engenharia Naval e do Petróleo para Advogados 
Online” é o curso que o Ibef  Rio realizará na primeira 
quinzena de fevereiro, de 9h às 11h. Detalhes em agenda.
ibefrio.org.br *** A Faculdade BSSP oferecerá uma aula 
online do MBA Gestão Corporativa, Controladoria & Fi-
nanças, sobre Governabilidade, Compliance, Governança 
corporativa e ética, 29 e 30 de janeiro, com o professor 
Sérvulo Mendonça, CEO do Grupo Epicus. Inscrições: 
bit.ly/auladegestaocorporativa *** A definição dos nomes 
que substituirão Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre é tema 
do webinário “A sucessão na Câmara e no Senado”, que o 
FGV Ibre realizará nesta quinta, às 10h. Inscrições em fgv.
br/secessaocamaraesenado

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20 - NIRE nº 33.30.00.96.64-7

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 28/12/2020. 1. Dia, 
Local e Hora: Dia 28 de dezembro de 2020, às 09:00 horas, na sede social, 
localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta Cida-
de. 2. Presença: Acionistas representando mais de dois terços do capital 
votante da Companhia. 3. Mesa: Presidência: Augusto Cesar Ribeiro Mes-
quita; Secretária: Virna Pires Cunha. 4. Edital de Convocação: Publicação 
do edital de convocação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no 
Jornal Monitor Mercantil correspondente aos dias 17, 18 e 21 de dezem-
bro de 2020. 5. Ordem do dia: (a)Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2019; (b) Deliberar sobre a destinação do 
resultado do exercício encerrado em 31/12/2019; (c) Outros assuntos de 
interesse geral. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade dos acio-
nistas presentes: 6.1. Lavrar a presente na forma de sumário, nos termos 
do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 6.2. Aprovar as contas dos adminis-
tradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social da 
Companhia encerrado em 31/12/2019, publicadas no Diário Oficial do Esta-
do do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil no dia 02/12/2020; 6.3. 
Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, no montante 
de R$14.751.704,87 (quatorze milhões, setecentos e cinquenta e um mil, 
setecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) da seguinte forma: (i) 
R$737.585,24 (setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco 
reais e vinte e quatro centavos) para a formação da conta de Reserva Legal; 
(ii) R$3.503.529,91 (três milhões, quinhentos e três mil, quinhentos e vinte e 
nove reais e noventa e um centavos), para distribuição a título de dividendo 
mínimo obrigatório; e (iii) R$10.510.589,72 (dez milhões, quinhentos e dez 
mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), para a for-
mação para a Reserva de Investimentos; (iv) Os dividendos ora declarados 
estão à disposição dos acionistas na sede da companhia para pagamento 
a partir de 04 de janeiro de 2021. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa 
a Assembleia Geral para a lavratura desta Ata que, após lida e aprovada, 
vai por todos assinada. Assinaturas: Augusto Cesar Ribeiro Mesquita - Pre-
sidente; Virna Pires Cunha - Secretária;  Acionistas: BELMOND INTERFIN 
LTD., por sua procuradora Vanilsa Fernandes Amorim, BELMOND BRASIL 
HOTÉIS S.A., por seu procurador Augusto Cesar Ribeiro Mesquita; BEL-
MOND BRASIL SERVIÇOS HOTELEIROS S.A. por seu Diretor Augusto 
Cesar Ribeiro Mesquita. Atesto que a presente é cópia fiel da original la-
vrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 
28/12/2020. Virna Pires Cunha - Secretária. Visto do Advogado. Paulo Edu-
ardo Sanches Marinho - OAB/RJ nº 108.400. Jucerja em 21/01/2021 sob o 
nº 4001856. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
FATO RELEVANTE

MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Fran-
co, n.º 290, sala 101 - parte, Leblon, CEP 22.430-060 (“Companhia”), 
com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado 
do Rio de Janeiro sob o NIRE 333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 33.102.476/0001-92, em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157 
da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na re-
gulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), especialmente 
a Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e a 
Instrução CVM n.º 361, de 5 de março de 2002, conforme alterada (“ICVM 
361/02”) e em complemento aos fatos relevantes de 2 de julho de 2020, 
3 de agosto de 2020, 12 de agosto de 2020, 19 de agosto de 2020, 14 de 
setembro de 2020, 15 de setembro de 2020, 29 de outubro de 2020 e 23 de 
dezembro de 2020, e ao comunicado ao mercado de 17 de julho de 2020, 
todos relacionados à oferta pública de aquisição de ações por aumento 
de participação (“Oferta”) a ser realizada pela Sociedade Técnica Monteiro 
Aranha S.A. (“Ofertante”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em 
geral o quanto segue:
A Companhia tomou conhecimento que, nesta data, a CVM, por meio do 
Ofício n.º 41/2021/CVM/SRE/GER-1 (“Ofício”), deferiu o registro da Oferta.
Com o registro, a Ofertante deverá providenciar, até 5 de fevereiro de 2021, 
a publicação do instrumento da Oferta, na forma de edital, e o envio da ver-
são final do edital para a Companhia, com a íntegra dos termos e condições 
da Oferta, na forma do art. 11 da ICVM 361/02. Ressalta-se que, tão logo 
seja enviado pela Ofertante, o edital da Oferta será disponibilizado pela 
Companhia nas páginas eletrônicas da Companhia e da CVM.
Por fim, a Companhia informa que manterá seus acionistas e o mercado em 
geral informados sobre os próximos passos da Oferta. 

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2021.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello

Diretor de Relações com Investidores.

Mourão não vê condições para 
impeachment contra Bolsonaro
Vice admite saída de Ernesto Araújo

Em entrevista ex-
clusiva à Rádio 
Bandeirantes nesta 

quarta-feira, o vice-presi-
dente da República Hamil-
ton Mourão afirma que o 
comando do Ministério das 
Relações Exteriores pode 
ser trocado depois das elei-
ções no Congresso. Com 
a ressalva de que está fora 
das discussões a respeito do 
assunto, disse acreditar que 
haverá reforma ministerial.

Mourão também comen-
tou a possibilidade de impea-
chment de Jair Bolsonaro. “A 
minha visão é que no presen-

te momento não estão dadas 
as condições para o impe-
achment do presidente Jair 
Bolsonaro. Há muito ruído, 
muita gritaria, fruto do des-
conhecimento sobre a ques-
tão das vacinas. A partir do 
momento que o processo de 
vacinação avançar, essa grita-
ria vai diminuir”.

Sobre a hipótese mudan-
ça ministerial o vice comen-
tou que “poderá ocorrer 
uma reorganização do go-
verno para que seja acomo-
dada a nova composição 
política que emergir desse 
processo. Talvez alguns 

ministros sejam trocados, 
entre eles, o próprio Minis-
tério das Relações Exterio-
res”. O general-vice-presi-
dente admitiu que gostaria 
de participar mais das de-
cisões de governo. “O pre-
sidente poderia me utilizar 
mais, de modo que a gente 
pudesse chegar às decisões 
que fossem as mais adequa-
das. Tô pronto para auxiliar. 
Eu gostaria de ter uma par-
ticipação maior”.

Ele também se disse fa-
vorável à manutenção do 
auxílio emergencial, mas 
pondera despesas terão que 

ser cortadas para bancar o 
benefício. Hamilton Mou-
rão ressaltou que o Brasil vi-
ve uma “crise fiscal séria” e 
advertiu que dívida pública 
não pode se tornar “ainda 
mais impagável”. Entretan-
to, justificou os gastos de 
R$ 1,8 bilhão do Governo 
Federal com alimentação 
no ano passado. “É o tipo 
do assunto que está sofren-
do tratamento com desin-
formação. Está embutida 
alimentação com as Forças 
Armadas, órgãos policiais 
federal, sistema prisional fe-
deral e hospitais federais”. 

SP: custo de vida de 
família baixa-renda  
subiu 6,54% em 2020

Resgate de 942 
trabalhadores análogos  
à escravidão

Em 2020 foram encon-
trados pela Inspeção do 
Trabalho 942 trabalhado-
res que estavam sendo ex-
plorados em condições de 
trabalho análogas às de es-
cravo. Apesar das restrições 
impostas pela pandemia da 
Covid-19, as ações fiscais 
dessa natureza foram prio-
ritárias e ininterruptas. O 
Decreto nº 10.282, de 20 
de março de 2020, define 
os serviços públicos e as 
atividades essenciais, dentre 
elas, a fiscalização do tra-
balho. Assim sendo, os au-
ditores fiscais do Trabalho 
realizaram 266 fiscalizações 
pelo país.

Desde 1995 são mais de 
55 mil trabalhadores e tra-
balhadoras resgatadas dessa 
condição e mais de R$ 109 
milhões recebidos pelos 
trabalhadores a título de 
verbas salariais e rescisórias 
durante as operações. Esse 
resultado se deve à atuação 
da Auditoria Fiscal do Tra-
balho, que coordena ações 
por meio do Grupo Espe-
cial de Fiscalização Móvel 
(GEFM) em todo território 

nacional e através de equi-
pes de auditores fiscais das 
Regionais.

Também participam de 
operações a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), a Polícia 
Federal, o Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT), o 
Ministério Público Federal 
(MPF) e a Defensoria Pú-
blica da União (DPU), entre 
outros órgãos.

Já as equipes de auditores 
fiscais do Trabalho das Re-
gionais, inseridas no âmbito 
das Superintendências Re-
gionais do Trabalho (SRTb) 
e das Gerências Regionais 
do Trabalho (GRTb), de-
senvolvem atividades per-
manentes de combate ao 
trabalho escravo ou atuam 
quando demandadas. Em 
2020, cinco Regionais pos-
suíam atividades de fiscali-
zação permanentes: Bahia, 
Minas, Mato Grosso, Rio e 
São Paulo. As demais uni-
dades regionais atuaram no 
combate ao trabalho escra-
vo por meio de denúncias, 
sendo essa temática, pela 
gravidade de exploração, de 
atendimento prioritário.

O custo de vida do es-
trato social mais pobre da 
Região Metropolitana de 
São Paulo aumentou exa-
tamente o dobro do que o 
do mais rico em 2020. É o 
que mostra a pesquisa Cus-
to de Vida por Classe So-
cial (CVCS), da Federação 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado 
de São Paulo (Fecomér-
cio-SP). Enquanto a alta 
foi de 6,54% para a classe 
E entre dezembro de 2019 
e o mesmo mês de 2020, 
ela ficou em 3,27% para a 
classe A. Foi a classe D, no 
entanto, que experimen-
tou o maior aumento dos 
preços no seu orçamento: 
6,76%. Dela em diante, 
conforme se sobe entre os 
estratos, a taxa cai: 4,68% 
para a classe C e 3,44% pa-
ra a classe B.

Para a Federação, a prin-
cipal explicação para isso 
está na inflação dos preços 
dos alimentos, que também 
foi quase duas vezes maior 
para os mais pobres: en-
quanto registrou crescimen-
to de 15,32% para a classe 
E, foi de 8,85% para a clas-
se A. O mesmo se vê nos 
dados dos demais estratos: 

15% de alta para o orça-
mento da classe D; 11,24% 
para a C; e 8,08% para a B.

Os estratos de renda mais 
baixas sentem os efeitos da 
inflação dos alimentos com 
mais intensidade porque, 
neles, a distribuição das des-
pesas familiares é mais con-
centrada. Além disso, em um 
momento de pandemia co-
mo o atual, são eles que ten-
dem a aumentar a demanda 
por produtos alimentícios, já 
que passam a cozinhar ainda 
mais em casa.

No acumulado do ano, o 
custo de vida ficou 4,44% 
mais caro na Região Me-
tropolitana, puxado princi-
palmente pela inflação nos 
alimentos (10,90%).  Ainda 
para a Fecomércio-SP, este 
ano será desafiador em rela-
ção aos preços – não apenas 
por causa da lentidão da re-
cuperação econômica, mas 
também pelas restrições 
em meio à segunda onda de 
Covid-19 no Brasil. Além 
dos alimentos – que passa-
ram a ser mais demandados 
por causa da quarentena -, 
outros custos ligados à vida 
doméstica também encare-
ceram em 2020, mostra a 
pesquisa.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Leilão do Tambaú  
Hotel em João Pessoa

Está em curso o leilão do Tambaú Hotel em João Pes-
soa. O imóvel é constituído de um anel interno, com 

dois pavimentos, dotado de 173 apartamentos munidos de 
toda infraestrutura pertinente ao ramo, com área construída 
de 12.000m². Com idade estimada de 40 anos, construído 
em estrutura de concreto armado, fechamento de alvenaria, 
cobertura com telhas. O leilão será realizado pelo leiloeiro 
público oficial Luiz Tenorio de Paula.

O imóvel possui construções acessórias, com a área edi-
ficada de 6.009,05m². Dispõe de lojas internas, um grande 
salão para festas e eventos, um anfiteatro com grande 
capacidade, diversas salas para reuniões (coworking), 
piscinas de recreação e natação, boate, bar à beira mar, 
restaurante, quadras esportivas, área destinada à reserva 
ecológica e grande área de estacionamento.

O Tambaú Hotel será leiloado em condições excepcio-
nais. Com 10% de entrada e o restante em até 80 vezes, 
pelo valor mínimo de R$ 40 milhões. O leilão acontece no 
dia 4 de fevereiro. Os detalhes no site do leiloeiro depau-
laonline.com.br

Apartamento em Jacarepaguá

Rony Milan está organizando leilão de apartamento no 
Bairro Freguesia de Jacarepaguá. O imóvel tem área priva-
tiva de 210m². Está situado na Rua Antonio Cordeiro, 53, 
ap 502, Bloco 01 do Cond. Res. Lumiere, com direito ao 
uso de duas vagas de garagem indeterminadas. Confira em 
milanleiloes.com.br

Sala no Centro do Rio

Ana Lúcia Gomes de Sá divulga leilão de sala comer-
cial na Av. Treze de Maio, número 13. O imóvel data de 
1952, com área edificada de 26m2, posição de frente, sala 
de utilização para escritório. O prédio possui 28 andares 
com 22 salas por andar, sendo servido por 6 elevadores. 
Na loja do térreo (loja A) é estabelecida uma agência do 
Banco do Brasil.. O condomínio possui monitoramento 
de segurança com câmaras nas áreas comuns do edifício, 
como portaria, elevadores e corredores, bem como som 
ambiente nos elevadores e corredores. Detalhes em ssl1.
visar.com.br/analucialeiloeira.com.br/Principal.asp

Imóvel no Recreio

Silas Barbosa Pereira está promovendo leilão de apar-
tamento residencial com 124 m² em prédio de 20 pavi-
mentos, em excelente estado de conservação, já que foi 
construído em 2012. O condomínio é denominado Luao 
do Recreio. O apartamento tem direito a duas vagas de 
garagem. O condomínio tem hall social, portaria 24 horas, 
salão de festas, salão gourmet, sauna, academia, parquin-
ho, brinquedos, jogos, home office, churrasqueira (aberta 
e fechada) e piscina; Visite o site do leiloeiro em ssl1.visar.
com.br/silasleiloeiro.lel.br/Principal.asp 

Centenas de automóveis

Fernando Cerello, do site da Mega Leilões (megaleiloes.
com.br) divulga pregões de 85 automóveis, destacando 
carro Ford Ka, Branco, 2016/ 2017, com avaliação de R$ 
33.872,00.

Divulgação

PORTO SUDESTE V.M. S.A.
CNPJ/ME nº 18.494.485/0001-82 - NIRE 33.3.0030837-7

Companhia Aberta
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020
1. Data, Horário e Local: Aos 28 dias do mês de dezembro de 2020, às 10:00 
horas, na sede social da PORTO SUDESTE V.M. S.A. (“Companhia”), na Cidade de 
Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, 
Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580. 2. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Nicolau Gaeta e secretariados pelo Sr. Renan Soares Maia.  
3. Convocação e Presença: As formalidades de convocação foram dispensadas, 
por estar presente a única acionista da Companhia, representando a totalidade 
do capital social da Companhia, de acordo com o disposto no § 4º do artigo 
124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e 
conforme atesta a assinatura na lista lavrada no Livro de Presença de Acionistas.  
4. Ordem do Dia: A presente assembleia tem como ordem do dia deliberar sobre:  
(i) a realização de um novo aumento de capital social na Companhia; e (ii) autorizar 
a administração a praticar todos os atos necessários para conclusão e efetivação do 
referido aumento de capital. 5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, a única 
acionista aprovou que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos 
fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, bem como 
a sua publicação com a omissão das assinaturas da acionista presente, conforme 
faculta o artigo 130, e seus parágrafos, da Lei das S.A. A seguir, a única acionista 
deliberou o quanto segue: 5.1. Aprovar um aumento de capital na Companhia no 
valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), com a emissão de 1.272.840.899,00 
(um bilhão, duzentos e setenta e dois milhões, oitocentos e quarenta mil e oitocentas 
e noventa e nove) ações, com preço unitário de emissão de R$0,000314258 
(zero, vírgula, zero, zero, zero, três, um, quatro, dois, cinco, oito reais), mediante a 
conferência de adiantamento de aumento de capital nesse exato valor registrado na 
contabilidade da Companhia. Todas as ações emitidas foram subscritas pelo seu 
único acionista, na forma do boletim de subscrição anexo (Doc. 1). 5.1.1. Em vista das 
deliberações acima, o caput da Cláusula 5 do estatuto social da Companhia deverá 
ter a seguinte redação: “Cláusula 5. O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$1.676.040,10 (um milhão, seiscentos e setenta e 
seis mil e quarenta reais e dez centavos), dividido em 5.333.330.970,00 (cinco bilhões, 
trezentos e trinta e três milhões, trezentos e trinta mil, novecentos e setenta) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 5.2. Tendo em vista a aprovação da 
alteração da cláusula 5 do estatuto social, a única acionista aprovou a consolidação 
do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar com a redação do documento 
anexo (Doc. 2). 5.3. Aprovar que os diretores da Companhia pratiquem todos os 
atos necessários para efetivar as deliberações ora aprovadas, incluindo realizar os 
registros necessários no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata 
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes Mesa: Nicolau Gaeta – 
Presidente; Renan Soares Maia – Secretário. Acionista Presente: Porto Sudeste 
do Brasil S.A. [Confere com o original lavrado em livro próprio]. Rio de Janeiro, 28 de 
dezembro de 2020. Nicolau Gaeta - Presidente. Renan Soares Maia - Secretário. 
Jucerja nº 4003891, em 25/01/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Carlos Eduardo Lucas de Magalhães
Costa - Juiz Titular do Cartório da 5ª Vara Cível da Regional de
Madureira, 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. Ernani Cardoso,
152, Cascadura, Rio de Janeiro - RJ; e-mail: mad05vciv@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário
(CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Cobrança, de
nº 0002675-10.2000.8.19.0202 (2000.202.002655-7), movida por
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO DE COMERCIO SAO LUIZ
em face de TRI DUMITH MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA,
objetivando a intimação da executada da decisão de fls.228: ´In-
time-se o executado (art. 513, § 2º, do NCPC) para pagar o débito
de R$102.627,00 no prazo de 15 dias, sob pena de multa de
10% e honorários advocatícios também de 10%, sem prejuízo
da expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se
os atos de expropriação (art. 523 do NCPC).´. Assim, pelo pre-
sente edital, INTIMA a executada TRI DUMITH MAQUINAS E FER-
RAMENTAS LTDA, CNPJ nº 33.761.446/0001-98, que se encon-
tra em lugar incerto e desconhecido para, no prazo de quinze
dias, contados do dia útil seguinte ao fim da dilação assinada
pelo juiz, efetuar o pagamento de R$102.627,00 (cento e dois mil
seiscentos e vinte e sete reais). E, para que chegue ao conheci-
mento de todos os interessados foi expedido o presente edital,
que será afixado no local de costume e publicado na forma da
Lei. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos sete
dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove. Eu, Eliane
Pestana Augusto -  Analista Judiciário - Matr. 01/17139, digitei. E
eu, Fabiane Henriques Ferreira Rodrigues - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/25811, o subscrevo. (a) Carlos Eduardo
Lucas de Magalhães Costa, Juiz de Direito.

OCEANA OFFSHORE S.A.
CNPJ n° 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6 - Cia. Aberta

Ata da AGE. 1. Data, horário e local: Aos 22/01/21, às 18h, na sede da 
Oceana Offshore S.A., situada na Trav. Braga, n° 2, na cidade de Niterói, 
RJ, CEP 24.110-220 (“Cia.”). 2. Presença e convocação: Dispensada a 
publicação do edital de convocação tendo em vista a presença de acionistas 
representando 100% do capital social da Cia., nos termos do §4° do Art. 124 
da Lei n° 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Bruno Pessoa Serapião e secretariados pelo Sr. Ricardo Wagner. 4. 
Ordem do dia: Deliberar sobre a proposta de alteração da denominação so-
cial da Cia., e consequente reforma do caput do Art. 1º do Estatuto Social da 
Cia. para refletir a referida alteração. 5. Deliberações: Após as discussões 
relacionadas à matéria constante da ordem do dia, os acionistas decidiram, 
por unanimidade e sem restrições, aprovar a alteração da denominação so-
cial da Cia. que passará a ser CBO Holding S.A., e a consequente reforma 
do caput do Art. 1º do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Art. 1º - CBO Holding S.A. (“Cia.”) é uma S.A., com prazo 
de duração indeterminado, regida por este Estatuto Social e pelas dispo-
sições legais aplicáveis, em especial a Lei n° 6.404 /76 e suas alterações 
posteriores (“Lei das S.A.”).” 6. Encerramento e lavratura da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, o presidente declarou a assembleia encerrada 
e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de su-
mário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Art. 130, §1°, da Lei das S.A., e 
autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, 
nos termos do Art. 130, §2°, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, 
foi por todos os presentes assinada. Presidente da mesa: Bruno Pessoa 
Serapião. Secretário da mesa: Ricardo Wagner. Acionistas presentes: Vinci 
FIP, Pátria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações; Pátria 
Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
e BNDES Participações S.A. -BNDESPAR. Confere com original lavrada em 
livro próprio. Niterói, 22/01/21. Mesa: Bruno Pessoa Serapião - Presidente; 
Ricardo Wagner - Secretário. Jucerja nº 4005198 em 27/01/2021.

Gastos com supermercado aumentaram 
28% entre março e dezembro
Total consumido em alimentação somou R$ 3,72 milhões

Estudo da startup 
Mobills em cima 
de dados de mais 

de 42 mil usuários do apli-
cativo em todos os meses 
de 2020 constatou que os 
gastos com supermerca-
do aumentaram 28% entre 
março, início da pandemia 
no Brasil, e dezembro. As 
despesas registradas com 
alimentação no último mês 
do ano para essa base de 
análise foram de R$ 3,72 
milhões enquanto o tíquete 
médio foi de R$ 343,98.

O mês que apresentou o 
maior pico de gastos nessa 

categoria foi julho, com um 
percentual 57% maior do 
que o total gasto em março.

Em março, os gastos re-
gistrados com supermerca-
do tiveram uma queda de 
13% em comparação com 
janeiro. Porém, a partir de 
abril, as despesas nessa ca-
tegoria aumentaram com 
base nos dados da amostra, 
julho foi o mês com o maior 
pico de gastos com super-
mercado, registrando um 
percentual de 36% maior 
do que o do primeiro mês 
do ano e 57% maior do que 
o total registrado em março.

No segundo semestre 
do ano, as compras em su-
permercados continuaram 
maiores do que eram no pe-
ríodo pré-pandemia, porém 
foram apresentando uma 
tímida queda mês a mês, 
terminando dezembro com 
um total de gastos 12% 
maiores do que em janeiro 
e 28% maiores do que em 
março.

“Conseguimos perceber 
com essa análise que em 
março, com toda a incerteza 
sobre a pandemia, os gastos 
na maioria das categorias 
foram reduzidos. Mas com 

as famílias passando mais 
tempo em casa, os gastos 
com alimentação aumenta-
ram. Os preços dos produ-
tos em alta também influen-
ciaram este aumento. Nos 
últimos meses do ano, com 
mais flexibilidade sobre as 
medidas de isolamento, os 
gastos com supermercado 
apresentaram uma peque-
na queda, já que parte da 
população voltou a comer 
em restaurantes ou optaram 
por pedir refeições por de-
livery, por exemplo”, com-
pleta Larissa Brioso, educa-
dora financeira da Mobills.

S.I.N.: R$ 100 milhões para 
produzir mais implantes

A fabricante brasileira de 
implantes dentários e com-
ponentes odontológicos 
S.I.N. Implant System, que 
está entre as dez maiores 
empresas globais do setor, 
está investindo R$ 100 mi-
lhões para aumentar sua 
capacidade fabril. O CEO e 
presidente da empresa, Fe-
lipe Leonard, explica que, 
mesmo com o apagão de 
três meses, entre março e 
maio, com o isolamento e 
as clínicas odontológicas fe-
chadas, devido à Covid-19, 
a crise não afetou os resul-
tados de 2020. “Nesse pe-
ríodo, os pedidos zeraram, 
porém, em julho, nossa 
retomada foi feroz”, con-
ta Leonard. “Tivemos, um 

início de ano muito bom, 
até a chegada da covid-19, 
em março, e um segun-
do semestre melhor ainda, 
com crescimento próximo 
aos 40% na receita e qua-
se 90% no EBITDA. Essa 
retomada no segundo se-
mestre permitiu que a gente 
fechasse o ano com alta de 
10%, em relação ao ano de 
2019, preanunciando um 
2021 de fortíssimo cresci-
mento, com expectativa de 
faturar 50% mais em 2021”, 
acrescenta o CEO.

Na S.I.N., o ano de 2020 
marcou também a amplia-
ção da fábrica atual, com 
um redesenho da planta vi-
gente, permitindo potencia-
lizar ao máximo a produção. 

Montadora chinesa 
aumenta em 41%  
vendas na Rússia

A montadora chinesa 
Great Wall Motors (GWM) 
vendeu 17.381 unidades de 
veículos na Rússia em 2020, 
um aumento anual de 41%, 
informou a empresa nesta 
quarta-feira. O crescimento 
robusto foi atribuído à estra-
tégia de localização da em-
presa, apresentando cadeias 
completas de produção e 
abastecimento, além de pro-
dutos que atendem às neces-
sidades do mercado russo.

Em 2019, a fábrica da 
GWM na região de Tula co-
meçou a operar, tornando-se 
a primeira planta de fabrica-
ção de veículos completos 
de empresas automobilísticas 

chinesas no exterior. Seu pri-
meiro modelo de “carro glo-
bal”, Haval F7, saiu da linha 
de produção desta fábrica.

Segundo a agência Xi-
nhua, a GWM tem quase 
100 concessionárias na Rús-
sia, cobrindo mercados em 
Moscou, São Petersburgo, 
Yekaterinburg e Tyumen. 
Como o maior fabricante 
de veículos utilitários es-
portivos (SUVs) e picapes 
da China, a GWM tem 12 
bases de fabricação de ve-
ículos inteiros no mundo 
inteiro e comercializa auto-
móveis para mais de 60 pa-
íses, incluindo Rússia, Aus-
trália, África do Sul e Chile.
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AVISO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, no exercício
de suas atribuições, AVISA a todos os interessados e todos
quantos do presente virem que devidamente autorizado pelo
Comitente GUILHERME DE AGUIAR RICHTER, inscrito no CPF
sob o nº 669.243.167-00, submeterá à venda em público Leilão
o(s) seguinte(s) bem(ns): Loja 230 do Edifício situado na Avenida
Atlântica, 4.240, Copacanaba – Rio de Janeiro. Matriculada sob
o nº 14441 no 5º Oficio de Registro de Imóveis da Capital/RJ. O
Leilão será realizado na modalidade presencial e online, estando
aberto para lances Online através do portal:
www.alexandroleiloeiro.com.br a partir do dia 18/02/2021 às
16:00h, com término para o dia 23/02/2021 às 16:00h, data e
horário em que será realizado no endereço do imóvel a ser
leiloado, sendo este na Avenida Atlântica, 4.240, loja 230,
Copacabana - Rio de Janeiro, o Leilão na forma Presencial,
sendo certo, que os lances On-Line realizados através do portal
do Leiloeiro, ocorrerão de forma simultânea com os lances
realizados da modalidade presencial. O edital do Leilão na íntegra
com todas as condições do leilão se encontra disponibilizado
na rede mundial de computadores (site do Leiloeiro:
www.alexandroleiloeiro..com.br. Rio, 18/01/2021

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS e INTIMAÇÃO

1º Público Leilão – 22/02/2021, às 13:00 hs
2º Público Leilão – 08/03/2021, às 13:00 hs

LOCAL: Av. Erasmo Braga, nº 227 – Sala 1.008, Castelo/RJ
JONAS RYMER, Leiloeiro Oficial, matriculado na Jucerja sob o
nº. 079, autorizado pelo Condomínio Pulse Offices, representado
por MOZAK ENGENHARIA EPSILON LTDA – CNPJ 10.807.506/
0001-60; venderá em 1º ou 2º Público Leilão, nas datas, horários
e local acima citados, de acordo com o art. 63 e parágrafos da
Lei nº 4.591/64 c/c Lei 4.864/65, os direitos aquisitivos da unidade
autônoma e suas frações ideais do terreno, acessões e
benfeitorias, referentes ao imóvel relacionado a seguir: Sala 707
do edifício situado na rua Jardim Botânico nº 657, Jardim
Botânico/RJ; matrícula nº 105315, 2º Ofício do Registro de
Imóveis, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de
Construção e Outros Pactos, datado de 08/02/2017. Adquirentes
devedores: Adaiudo Vieira de Barros, inscrito no CPF sob o nº
297.891.334-72, e sua mulher Luciana Muniz Silvério Barros,
inscrita no CPF sob o nº 023.915.967-58, devidamente notificados.
O referido imóvel será vendido em 1º Leilão por valor não inferior
a R$ 550.680,59, e em 2º Leilão por valor não inferior a R$
390.792,43, na forma do §2º do art. 63 da L. 4591/64. A venda
será à vista, acrescida de 5% de comissão ao Leiloeiro. O bem
será vendido no estado em que se encontra.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

PROTEGE RIO – DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2021 – TEDO EM VISTA
CERTIDÃO RCPJ DE 15/01/2021, COM ESTADO ACEFALO.

A ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETARIOS DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS - PRO-
TEGE RIO, inscrita no CNPJ sob o nº 30.545.988/0001-35, com matricula no
Oficio RCPJ sob o nº 275.693, situada no endereço, Rua Chapada, 27, Qd.
G, Lt. 27, Fds PAL 21619 RL5 TES, Campo Grande – Rio de Janeiro/RJ –
CEP 23.073.640 , neste ato representado pelo, Coordenador da Comissão
Eleitoral Mauricio Luiz Castro de Assis, com base em Certidão expedida
pelo RCPJ – Cartório do Registro das Pessoas Jurídicas da Capital, em 15/
01/2021, onde constata-se que a ASSOCIAÇÃO PROTEGE RIO se encon-
tra em estado ACEFALO, e sendo de interesse de seus associados que a
PROTEGE RIO seja regularizada e volte a sua normalidade jurídica, aten-
dendo aos interesses de seus associados convoca, juntamente, com os
demais integrantes da Comissão eleitoral, o presente EDITAL DE ELEIÇÕES
GERAIS PARA A DIRETORIA EXECUTIVA , CONSELHO FISCAL E SUPLEN-
TES da ASSOCIAÇÃO PROTEGE RIO, que ocorrera no dia 11 de Fevereiro
de 2021, no seguinte endereço: Rua Fonseca, 534, Bangu (CLUBE CASSI-
NO BANGU), Rio de Janeiro/RJ – CEP 21820.005. As inscrições para o
pleito eleitora será procedido com primeira chamada que ocorrerá as 14:00
horas para inscrições de chapas interessadas em participar do pleito
eleitoral e as 14H30 minutos para segunda chamada onde ocorrerá a
conferência documental pela Comissão Eleitoral dos integrantes das cha-
pas inscritas. No interesse de todos os associados a Comissão Eleitoral,
na pessoal de seu Coordenador de Comissão Eleitora resolve: CONSIDE-
RANDO a necessidade de dar transparência à eleição da PROTEGE RIO
que será realizada no dia 11 de fevereiro de 2021; CONSIDERANDO, ainda,
a necessidade em que o processo eleitoral seja conduzido respeitando os
associados interessados em disputar a eleição e dentro das normas
estatutárias e o Regulamento Eleitoral Eleições PROTEGE RIO 2021. RE-
SOLVE: NOMEAR, a Comissão Eleitoral do processo de eleição da Diretoria
Executiva, dos cargos de diretores, do Conselho Fiscal, e suplente será
composta pelos seguintes membros: COORDENADOR: Mauricio Luiz Cas-
tro de Assis, O SECRETÁRIO E O MEMBRO DE MESA, que serão eleitos
após a segunda chamada em seus nomes constarão na ATA DA REFERIDA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA PROTEGE RIO.
Art. 1º – Os integrantes da Comissão Eleitoral poderão ser votados para
cargos na diretoria da PROTEGE RIO. Art. 2º – A Eleição será presencial
com voto direto e garantido a todos a conferencia dos respectivos votos
na hora. Art. 3º – Após o resultado e contagem dos votos será lavrada ATA
com o resultado detalhado da eleição PROTEGE RIO; ART. 4º A posse nos
cargos de diretores executivos, do Conselho Fiscal, e suplente será dada
pela ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA INSTAURADA para tal: I –
Coordenar o processo eleitoral; II – Publicar o edital de Convocação das
eleições PROTEGE RIO; III – Proceder às inscrições das chapas e divulgá-
las; IV – Conduzir a votação, promover a contagem dos votos e divulgar o
resultado da eleição; VII – Redigir as atas bem como outros documentos
referentes ao processo eleitoral; VIII – Cumprir as determinações do pre-
sente EDITAL. Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2021. : Mauricio Luiz Castro
de Assis, CPF 116939567-80, RG 2900871DETRANRJ Coordenador de
Comissão eleitoral.

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL  EXTRAORDINARIA DE 
ACIONISTAS REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2019

Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do Estado do 
Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434 – Bloco 07 – Sala 201 (parte), Barra da 
Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. DELIBERAÇÕES TOMADAS 
POR UNANIMIDADE: Aprovada a exclusão do parágrafo único do art. 10, bem como 
a alteração no art. 10 e art. 11 do Estatuto Social, que passará vigorar nos seguintes 
termos: “Artigo 10 - A representação ativa e passiva da Companhia será exercida (i) 
por 02 (dois) Diretores, em conjunto; (ii) por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) 
procurador; (iii) por 02 Procuradores em conjunto; ou (iii) por 01 (um) Procurador, 
isoladamente”, “Artigo 11 - Os Diretores, sempre em conjunto de 2 (dois), poderão 
nomear e constituir procuradores com poderes específicos e exclusivos para, em 
conjunto ou isoladamente, representar a Companhia na prática dos atos e operações 
que forem definidos nos respectivos instrumentos, sendo vedada a outorga de 
mandato com poderes genéricos de administração.”. Arquivada na JUCERJA 
em 18/09/2019 sob o nº 00003762685, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e 
encontra-se disponível para consulta na sede social da Companhia.

MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.820.645/0001-76 NIRE JUCERJA 333.0031861-5

Planos e seguros de saúde: resiliência 
mesmo com alta da taxa de desemprego

Pandemia consolida novos 
paradigmas na saúde

O ano 2020 foi de enor-
mes desafios, mas também 
de muito aprendizado pa-
ra o setor de saúde, avalia 
o presidente da Unimed 
Volta Redonda, o médico 
Luiz Paulo Tostes Coim-
bra. Controle de custos, alta 
do dólar e a queda no nú-
mero de cirurgias eletivas e 
exames devido à pandemia 
estão entre as principais ad-
versidades enfrentadas ao 
longo do ano passado.

O Hospital Unimed Volta 
Redonda, por exemplo, che-
gou a registrar uma queda 
de 40% a 50% na ocupação, 
entre abril e maio, sobretu-
do devido à suspensão das 
cirurgias eletivas. De acordo 
com Luiz Paulo, esse cenário 
exigiu uma enorme capacida-
de de agir rápido para cuidar 
ainda mais das pessoas, sem-
pre mantendo o apoio ao 
negócio. “Foi um ano mui-
to intenso, que trouxe uma 
situação nunca vista e que 
exigiu ações imediatas tanto 
do ponto de vista do cuida-
do com o paciente como da 
gestão do negócio”, destaca.

A pandemia também en-
sinou as empresas a com-

prar melhor, gastar menos, a 
comparar preços, a renego-
ciar contratos, discutir com 
os fornecedores e sobretudo, 
a fazer mais com menos. Es-
sa postura foi fundamental, 
pois o setor foi assolado pela 
elevação dos preços de insu-
mos, reflexo, por exemplo, da 
alta do dólar. “Boa parte dos 
insumos e equipamentos mé-
dicos são importados, e o dó-
lar acima de R$ 5,00 pressio-
nou os custos”, observa Luiz 
Paulo, que também é diretor 
Comercial e de Marketing da 
Seguros Unimed. Ainda foi 
preciso tomar medidas para 
diminuir os custos, como o 
programa Fazer Mais com 
Menos, que impactou numa 
redução de cinco milhões de 
reais em todas as gerências da 
Cooperativa, principalmente 
em gastos administrativos.

Mesmo durante a pande-
mia, foi inaugurado o pré-
dio de expansão do Hospi-
tal Unimed Volta Redonda, 
com oito andares e 120 no-
vos leitos, passando de 145 
para 265, o que representa 
uma ampliação de 82% na 
capacidade de atendimento 
hospitalar.

FBN aposta na experiência 
do cliente como solução

“A corretora de seguros 
atual precisa de um repo-
sicionamento. Somos so-
lucionadores de proble-
mas para as pessoas e as 
empresas, vender seguros, 
financiamentos, planos mé-
dicos é conseqüência dis-
so”. Quem aconselha é o 
fundador do Grupo FBN, 
Kleber de Paula, especialis-
ta em ecossistema de pro-
teção que tem como meta 
ir além de uma corretora, 
priorizando a atuação como 
uma educadora de toda a 
carteira, no que se refere ao 
gerenciamento de riscos. 

Grupo FBN aplica os 
fundamentos do marketing 
e avança na fidelização dos 
clientes, seguindo os se-

guintes passos: marketing, 
prospecção, negociação e 
aquisição. Adquirir uma no-
va demanda de segurados 
era a meta em um cenário 
em que o crescimento era 
medido com a expansão da 
base através da adesão dos 
novos consumidores.

No mercado de seguros 
milhares de clientes recém-
adquiridos seguiam o fluxo 
parando no arquivo, onde 
permaneciam até que pre-
cisassem utilizar as cobertu-
ras no momento do sinistro 
ou na renovação. Com o 
surgimento do conceito de 
Customer Experience (Ex-
periência do Cliente), nas-
ceu uma preocupação com 
o período completo.

 Um cenário econômico 
positivo em relação ao nível de 
emprego e renda é fator-chave 
para o desempenho do seg-
mento de saúde suplementar. 
Dados recentes mostram que 
a taxa de desemprego voltou 

a subir no Brasil, encerrando 
o terceiro trimestre em 14,6%.

Entretanto, mesmo assim 
o segmento mostra-se re-
siliente, principalmente no 
atual momento de pandemia, 
registrando aumento no nú-

mero de beneficiários de pla-
nos médico-hospitalares pelo 
sexto mês consecutivo, totali-
zando 47,6 milhões de bene-
ficiários em planos coletivos 
e individuais em dezembro 
de 2020. Desse total, mais de 

38,4 milhões são beneficiá-
rios de planos coletivos, que 
apresentaram crescimento de 
1,5%, em relação a dezembro 
de 2019, segundo a Confede-
ração Nacional das Segura-
doras.  

TI é fundamental na competitividade
Delphos atualiza as necessidades dos clientes em busca por produtividade

Os serviços de Tec-
nologia da Infor-
mação (TI) foram 

o cerne das empresas para 
mantê-las em atividade em 
2020 devido às imposições 
de isolamento, e, com isso, o 
trabalho remoto, por causa da 
pandemia do coronavírus. E, 
para 2021, a tendência é que 
as companhias continuem 
investindo na transformação 
digital e incrementem a auto-
mação dos gerenciamentos 
de Serviços de Tecnologia 
da Informação (ITSM), uti-
lizada para projetar, fornecer, 
gerenciar e melhorar estrate-
gicamente a TI numa organi-
zação. Como prestadora de 
serviços de BPO (Business 
Process Outsourcing; tradu-
zida como “Terceirização de 
Processos de Negócios”) e 
de Tecnologia, a Delphos já 
tem em seu currículo a ex-
pertise em ferramentas de 
ITSM.

“Com clientes e parcei-
ros espalhados pelo o Brasil, 
com dois centros de desen-
volvimento de sistemas em 
estados diferentes, a empresa 
sempre adotou ferramentas 
de ITSM para controlar as 
demandas, a produtividade 
e atendimento aos clientes 
(externos e internos) de for-
ma totalmente digital aliado a 
recursos de suporte remoto e 
workflow (fluxo de trabalho)”, 
comenta Nei Ogawa, diretor 
de TI da Delphos.

Mesmo com a necessida-
de de isolamento dos profis-
sionais devido a Covid-19, a 
Delphos não foi impactada 
como algumas empresas. Is-

so porque a companhia já 
tem em seu escopo os avan-
ços tecnológicos tão exigidos 
neste período. “Em nada im-
pactou o atendimento ou na 
entrega de novas demandas 
e projetos de nossos clientes, 
como o trabalho interno da 
empresa. Os processos in-
ternos de RH, por exemplo, 
são totalmente automatiza-
dos. E a Delphos já dotava 
de workflows para o controle 
financeiro e contábil”, desta-
ca Ogawa.

Neste sentido, a Delphos 
está sempre atualizada com 
as tendências de mercado e as 
necessidades dos clientes em 
busca do aumento da produ-
tividade com automações de 
processos e procedimentos. 
Afinal, a empresa tem a mis-
são de oferecer soluções em 
processos e tecnologias que 
tragam o melhor resultado 
na gestão de seguros.

Para contribuir com a me-
lhoria no atendimento dos 
segurados, a Delphos desen-
volveu diversas soluções para 
atender o mercado segura-
dor. Entre elas estão:

- Portal de Sinistros (Sin-
Delphos): Disponibiliza para 
a Seguradora e Estipulantes 
todo o ciclo de vida de um 
de sinistros, do pedido de 
abertura à indenização, apre-
sentando relatórios e gráficos 
controlando todos os sinis-
tros abertos e encerrados.

- Portal DPS e LDA (Ápi-
Delphos): É um sistema 
disponibilizado para Segu-
radora e Estipulantes para 
preenchimento eletrônico de 
DPS, abolindo o tradicional 

DPS em papel, possibilitan-
do automação de uma série 
de processos (aprovação au-
tomática, encaminhamento 
para o médico, etc.) sem a 
necessidade do fator huma-
no para avaliação. O sistema 
permite parametrização para 
se adequar à políticas de cada 
seguradora.

- Vistoria Remota (Vsr-
Delphos): Este sistema foi 
desenvolvido para possibi-
litar que o próprio segura-
do efetue vistoria do local, 
utilizando o aplicativo no 
seu smartphone, enviando 
fotos e detalhes da ocorrên-
cia, podendo interagir com 
o engenheiro, caso necessi-
te de auxílio. Este recurso 
evita que a seguradora envie 
um perito no local, econo-
mizando tempo e custos 
com estes deslocamentos.

 - BI (VinDelphos): O BI 
é uma poderosa ferramenta 
de acompanhamento e con-
trole de uma seguradora. O 
VinDelphos, possui uma in-
terface interativa e intuitiva 
facilitando o uso por qual-
quer usuário, mesmo aqueles 
com pouca ou nenhuma for-
mação em tecnologia, apre-
sentando gráficos e relatórios 
conforme a necessidade do 
usuário, sem depender da 
área de TI das seguradoras.

- Atos Jurídicos (SajDel-
phos): Sistema desenvolvi-
do para acompanhamento 
de todo o ciclo de vida de 
ações judiciais, incluindo ro-
tinas administrativas, técnico-
jurídicas e informações ge-
renciais, utilizando relatórios 
estruturados e auditorias de 

processos para identificar in-
dícios de fraude.

Antenada às tendências 
de mercado, a Delphos pos-
sui produtos para auxiliar e 
melhorar a performance do 
serviço de TI das empresas 
do mercado segurador, co-
mo o ERP SegDelphos, que 
é capaz de atender a todas as 
necessidades das seguradoras 
de forma totalmente integra-
da e parametrizada. O Seg-
Delphos contempla os mó-
dulos de Atendimento (Call 
Center), Comissões, Contá-
bil, Cosseguro e Resseguro, 
Emissão, Financeiro e Sinis-
tros, além de ter recursos que 
facilitam a configuração das 
linhas de negócios da segura-
dora e seguir as normas legais 
da Susep e das melhores prá-
ticas de segurança e confiabi-
lidade.

“O SegDelphos é total-
mente modularizado, possi-
bilitando uma implantação 
muito rápida e ágil e, por 
se tratar de módulos inte-
grados, permite a redução 
do custo e do tempo de 
manutenção”, explica. De 
acordo com Nei Ogawa, 
para uma empresa se desta-
car no mercado segurador, 
ela deve ter bons produtos 
e facilidades com preços 
competitivos. Concomitan-
temente, deve cuidar e pre-
parar bem os profissionais, 
fornecendo-lhes recursos 
para adquirir um bom co-
nhecimento do negócio e 
prestar um atendimento 
exemplar para seus clientes, 
mantendo-os sempre muito 
motivados.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALA 201, 203 e 205 – D - CASTELO - RIO DE JANEIRO - RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2243 - E-mail: cap03vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95

em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do PROCESSO Nº 0040726-81.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
A MM. DRA. PRISCILA FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE – Juíza em Exercício da Vara acima, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, em
especial ao Executado (MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81), que será realizado o público leilão híbrido (Presencial e on-line), pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS
REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030 – Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde o Primeiro Leilão
será no dia 22/02/2021 às 13:00h, para venda por valor igual ou superior à avaliação, e o Segundo Leilão no dia 25/02/2021 às 13:00h, pela melhor oferta, onde o lanço inicial será por valor superior a 50%
da avaliação, sendo realizado na MODALIDADE PRESENCIAL no Auditório de Leilões do Sindicato dos Leiloeiros, situado na Avenida Erasmo Braga, n° 227, sala 1008, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e na
MODALIDADE ELETRÔNICA (ON-LINE) o leilão será realizado através da plataforma de Leilões no site do Leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, sendo certo que todos os lances (presencial e on-line)
ocorrerão de forma simultânea. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação Indireta de index. 330/331: Apartamento nº 702, Bloco B, situado na Rua Barão de Mesquita, nº 280, Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ. Matriculado no 10º Ofício do RGI sob o nº 42.837 e na Prefeitura sob a inscrição nº 1.254.414-4 e C.L. nº 06638-1. Área Edificada de 64m². DESCRIÇÃO: Do Prédio – O Edifício possui 12 (doze)
andares, composto de 08 apartamentos por andar, playground, salão de festas, 03 elevadores (dois sociais e um de serviço), portaria 24hs, construção do ano de 1998. Do Imóvel – O imóvel possui área
edificada de 64m², conforme disposto no carnê de IPTU de 2018, e uma vaga de garagem, conforme descrito no RGI. Possui 02(dois) quartos, um banheiro social, cozinha e dependências de empregada,
conforme informação da Sra. Monica da Administração do Condomínio. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m
do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o alinhamento ímpar da Av.
Maracanã, esquina está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m
com frente para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita,
confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta,
pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda, confrontando
com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA: Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região através do site imobiliários ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis semelhantes, e considerando sua
localização, dimensões, padrão do logradouro e idade, o imóvel objeto de leilão foi avaliado em 01/09/2020 no valor de R$ 406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais), correspondentes a 114.205,34 UFIR,
que atualizadas nesta data perfaz o valor de R$ 423.165,04 (Quatrocentos e vinte e três mil, cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos). INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que o réu foi citado da Execução no index. 113; Que no index. 219 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi lavrado no index. 224; Que consta a intimação do
executado a respeito da Penhora nos index. 226; Que no index. 314 a Executada concordou com o laudo de avaliação; Que o laudo de avaliação foi homologado no index. 348/349. DOS DÉBITOS SOBRE O
IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 14/12/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 6.115,07 (Seis mil, cento e quinze reais e sete
centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 573,93 (Quinhentos e setenta e três reais e noventa e
três centavos); Constam débitos de Condomínio, que atualizado em 14/12/2020 perfaz a quantia de R$ 23.010,61 (Vinte e três mil, dez reais e sessenta e um centavos), sendo certo que todos os débitos acima
apresentados, serão atualizados no ato do leilão.  OBSERVAÇÕES DO RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-2 da matricula nº 42.837 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício
de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de Nivaldo Lage de Brito Souza e s/m Glória Gonçalves Lage de Souza, contudo, conforme disposto na Sentença proferida nos Embargos
à Execução nº 0148613-27.2018.8.19.0001, restou estabelecido o seguinte: “...Verifica-se que, apesar do contrato de promessa de compra e venda celebrado, a transferência da propriedade e da posse não
se efetivou, sendo certo que tantos os boletos de cobrança continuaram a ser emitidos em nome do Executado, como, foi confessado, pela Embargante, que esta encontra-se na posse indireta do imóvel, visto
que o imóvel está alugado para terceiros, constando a Embargante como locadora do imóvel.....”; Que conforme consta no R-11 – PENHORA em favor do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Ação de
Execução Fiscal nº 0224315-28.2008.8.19.0001 que tramita na 12ª Vara de Fazenda Pública/RJ; Que consta no R-14 a TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL para a empresa executada; Que no R-16 consta penhora
destes autos. DOS LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo que os horários considerados neste edital serão sempre
o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e ofertar seus lances online exclusivamente através do site do Leiloeiro
Público Oficial, pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido
cadastro, oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as condições de participação previstas neste Edital e no Termo de Compromisso constante do
sítio eletrônico; 4. Somente serão confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF,
comprovante de residência, enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade
e CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva, bem
como procuração com poderes para atuar no leilão destes autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário,
tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da emissão pelo participante. Assim, diante
das diferentes velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não se responsabiliza por lances ofertados que não sejam
recebidos antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS: 1 - Ficam
intimadas as partes através deste Edital, caso não o sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada, os promitentes vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram intimados pessoalmente,
ficam neste ato intimados da realização dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros
veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, características,
compartimentos internos, estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se tratando de bens imóveis
de eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial do Banco do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as
despesas realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas
do termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o pagamento
referido no prazo mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor
do credor, e responderá ainda, pelas despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação
judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem: Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao coproprietário
ou ao cônjuge não executado, se houver, a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A venda será efetuada à vista. Feito o leilão, o valor
apurado será depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do CPC. 2. Parcelado: Caso haja algum interessado em participar do leilão
através do oferecimento de lances para pagamento parcelado, o mesmo deverá fazê-lo por escrito (nos termos do art. 895, I e II do CPC), entregue ao Leiloeiro presencialmente, ou através do e-mail:
sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início de cada leilão, para controle e posterior apresentação das propostas ao M.M. Juízo, que decidirá por sua pertinência. 2.1. Ciente os interessados que a
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC).  3. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o auto de arrematação ou
o auto de leilão negativo (artigo 901, do CPC), devendo o valor apurado ser depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, no primeiro caso. 4. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 4.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de arrematação ou
adjudicação, o qual não está incluso no montante do lance. 4.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão deduzidas do produto da
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor das
despesas realizadas no leilão. 4.3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, com reembolso integral das
despesas adiantadas para sua realização. 5. Cientes os interessados que o imóvel será vendido livre e desembaraçado de débitos de IPTU, taxa de incêndio e condomínio, desde que o preço ofertado
comporte seu pagamento integral, atendendo-se ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN c/c §1º do art. 908 do CPC. 6. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus
inerentes à transferência da propriedade em seu favor; 6.1. A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo arrematante. 7. Não havendo expediente forense na data designada, o leilão será realizado no primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital, na forma do art. 889, 892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro. Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2021. Eu _ T.J.J. datilografei
e Eu _ , titular subscrevo. (ass) PRISCILA FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE – Juíza em Exercício.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de janeiro de 2021. 
1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 (dez) horas do dia 14 de janeiro 
de 2021, de modo parcialmente digital, nos termos da Instrução CVM nº 481, 
de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/2009”), com 
componente presencial na sede social da Technos S.A. (“Companhia”), na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3434, 3º andar, 
Barra da Tijuca, CEP 22640-102. 2. Convocação: O edital de convocação foi 
publicado na forma do disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), nos 
dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2021 nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro, nas folhas 16, 02/03 e 02, e Jornal Monitor Mercantil, nas folhas 06, 
06 e 06, respectivamente. 3. Mesa: Presidida pela Sra. Daniela de Campos 
Pires Denne e secretariada pelo Sr. Ricardo Garcês Lessa, nos termos do artigo 
9º, §2º do Estatuto Social da Companhia. 4. Presença: Presentes acionistas 
representando 12.675.944 das ações da Companhia, representativas de 
16,15% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das 
assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. 5. Ordem do Dia: Reuniram-
se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da 
seguinte ordem do dia em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (i) deliberar 
sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; (ii) deliberar 
sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) da Companhia; e  
(iii) deliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções de Compra de Ações 
da Companhia atualmente vigentes. 6. Lavratura da Ata e Publicação: Por 
unanimidade dos votos válidos dos acionistas presentes, foi aprovada a lavratura 
da ata desta Assembleia na forma de sumário e sua publicação com a omissão 
das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os parágrafos  
1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 7. Deliberações: Após 
exame e discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas 
presentes deliberaram, ressalvadas as abstenções, o seguinte: 7.1. Aprovar, 
por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 5.974.757 votos 
a favor e sem quaisquer restrições e registrado nenhum voto contrário e 
6.701.187 abstenções, o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, 
conforme redação prevista no Anexo D da Proposta da Administração.  
7.2. Aprovar, por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 
1.972.700 votos a favor e sem quaisquer restrições e registrado nenhum voto 
contrário e 10.703.244 abstenções, o Plano de Concessão de Ações Restritas 
(Matching) da Companhia, conforme redação prevista no Anexo F da Proposta 
da Administração. 7.3. Aprovar, por unanimidade dos votos válidos, tendo sido 
computados 5.974.757  votos a favor e sem quaisquer restrições e registrado 
nenhum voto contrário e 6.701.187 abstenção, o cancelamento dos Planos de 
Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes, quais sejam 
(a) o Plano de Opções de Compra de Ações aprovado em 26 de dezembro de 
2008; (b) o Plano de Opções de Compra de Ações aprovado em 26 de abril de 
2012; (c) os dois Planos de Opções de Compra de Ações aprovados em 23 de 
outubro de 2014; (d) os dois Planos de Opções de Compra de Ações aprovados 
em 7 de julho de 2015; e (e) o Plano de Opções de Compra de Ações aprovado em 
29 de abril de 2016. Fica registrado que o término de vigência dos planos acima 
referidos não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base 
nesses planos, que continuam regidas pelas disposições contidas neles e nos 
respectivos programas de outorga. 8. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente 
ata, em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das 
Sociedades por Ações, e, depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes, 
tendo sido considerados signatários da ata, os acionistas assinantes do “Livro 
de Presença de Acionistas” e os acionistas que registraram a sua presença no 
sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia. 
Mesa: Daniela de Campos Pires Denne – Presidente e Ricardo Garcês Lessa 
– Secretário. Acionistas Presentes Presencialmente: Joaquim Pedro Andres 
Ribeiro e Renato Jose Goettems. Acionistas Presentes Virtualmente: Gabriel 
de Sa Meira Araujo e GMT Fundo de Investimento em Ações. Confere com a 
original, lavrada em livro próprio Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2021. Jucerja 
nº 4003655, em 25/01/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AVISO DE GREVE
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 33.094.269/0001-33, por sua Presidenta, para
cumprimento das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos
usuários dos serviços e a população em geral, que os empregados
pertencentes à categoria bancaria que prestam serviços ao Banco do
Brasil S/A, em assembléia realizada no dia 26 de janeiro de 2021,
deliberaram pela paralisação por prazo determinado a partir da 00h00m
até as 23h59m do dia 29 de janeiro de 2021.

ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

Aprovado o Plano Petros 3
A Petrobras informou 

que a Secretaria 
de Coordenação e 

Governança das Empresas 
Estatais (SEST) e a Supe-
rintendência Nacional de 
Previdência Complementar 
(Previc) aprovaram o Plano 
Petros 3 (PP-3), uma alter-
nativa de previdência com-
plementar na modalidade 
de contribuição definida 
(CD).

“O PP-3 será uma op-
ção previdenciária exclusiva 
para migração voluntária e 
pontual dos participantes e 
assistidos dos planos Petros 
do Sistema Petrobras Re-
pactuados e Não Repactu-

ados (PPSP-R e PPSPNR), 
ambos pós-70”, ressaltou a 
petroleira nesta quarta-feira 
em comunicado.

A previsão é que seja no 
2º trimestre de 2021 o início 
de operacionalização do no-
vo plano.A proposta inicial 
do PP-3 foi apresentada no 
fim de 2018. Após altera-
ções aplicadas, em maioria, 
a pedido da Previc, a Petros 
chegou ao formato atual do 
plano. O Conselho Delibe-
rativo da Petros aprovou o 
novo plano em 2 de setem-
bro de 2020. Em 1 de outu-
bro de 2020, o Conselho de 
Administração da Petrobras 
também aprovou o PP-3. 

Para entender o que mu-
da com essa alternativa, em 
um plano CD não há mu-
tualismo nem risco de haver 
déficit, pois o benefício é 
sempre ajustado de acordo 
com o saldo de conta indi-
vidual. Quem migrar terá os 
valores de sua responsabili-
dade referentes ao equacio-
namento do PPSP-R ou do 
PPSP-NR e a déficits ainda 
não equacionados descon-
tados de uma só vez da re-
serva de migração individu-
al, encerrando a cobrança 
de contribuições extraordi-
nárias mensais.

“À exceção de ajustes 
normais anuais de custeio 

administrativo, no PP-3, 
não haverá possibilidade de 
surgimento de novas con-
tribuições extraordinárias 
no futuro”, de acordo com 
explicação já divulgada pe-
la Petros. No momento da 
migração, o participante 
assistido poderá sacar até 
15% do saldo acumulado 
na sua conta individual. Já 
o participante ativo poderá 
fazer o mesmo quando re-
querer o benefício no PP-3. 
E, em caso de falecimento 
do participante no PP-3, o 
montante acumulado pode-
rá gerar renda para pensio-
nista ou ser tratado como 
herança.

Debêntures incentivadas: queda nas emissões em 2020
Títulos privados isentos 

de Imposto de Renda (IR) 
que financiam projetos de 
infraestrutura, as debêntu-
res incentivadas, fecharam 
2020 com queda nas emis-
sões. Depois de baterem 
recorde em 2019, quando 
atingiram R$ 33,78 bilhões 
em captações, os lançamen-
tos desses papéis somaram 
R$ 28,04 bilhões no ano 
passado.

Segundo a Secretaria de 
Política Econômica do Mi-
nistério da Economia, o 
recuo de 17,65% das emis-

sões pode ser explicado 
por causa da pandemia de 
Covid-19, que reduziu o 
número de empreendimen-
tos financiados por esses 
instrumentos. O total de 
projetos caiu de 99 em 2019 
para 58 em 2020.

Atualmente, existem R$ 
102,52 bilhões de títulos 
desse tipo em circulação 
no mercado. Lançadas em 
2012, as debêntures incen-
tivadas permitem que as 
empresas peguem dinheiro 
emprestado de investido-
res para financiar projetos 

na área de infraestrutura 
ou projetos de investimen-
tos em geral. No caso de 
empreendimentos em in-
fraestrutura, só podem ser 
financiados projetos defini-
dos como prioritários con-
forme o Decreto 8.874, de 
2016.

Os papéis têm como ob-
jetivo usar o mercado finan-
ceiro para ampliar as fontes 
privadas de recursos para 
grandes projetos, depen-
dentes de financiamentos 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 

e Social (BNDES) por mui-
tos anos.

Em troca do dinheiro em-
prestado pelos investidores, 
as empresas pagam dos pa-
péis a inflação pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) mais 
um prêmio, atualmente em 
torno de 5% ao ano, com 
isenção de IR. Segundo a 
SPE, os papéis em circula-
ção têm prazo médio de 
10 anos, o que significa 
que, depois desse perío-
do, o investidor receberá 
IPCA mais o prêmio.
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