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Preços da 
indústria 
fecham com 
alta de 19,40%

O Índice de Preços ao Produ-
tor (IPP), que mede a variação de 
preços de produtos na saída das 
fábricas, fechou 2020 com uma in-
flação de 19,40%. A alta de preços 
é a maior registrada desde o início 
da série histórica da pesquisa, em 
2014, segundo informações do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

A inflação de 2020 foi influen-
ciada principalmente pelas altas de 
preços dos alimentos (30,23%), 
indústrias extrativas (45,35%), 
metalurgia (34,63%) e outros pro-
dutos químicos (23,71%). Apenas 
os derivados de petróleo tiveram 
deflação (queda de preços) no 
ano: -5,47%.

Entre as grandes categorias 
econômicas da indústria, a maior 
alta foi observada nos bens in-
termediários, isto é, os insumos 
industrializados usados no setor 
produtivo (24,41%), seguidos pe-
los bens de capital, isto é, as má-
quinas e equipamentos usados no 
setor produtivo (16,10%).

Os bens de consumo duráveis 
tiveram alta de 11,57%, enquan-
to os bens de consumo semi e 
não duráveis tiveram inflação de 
13,51%.

Em dezembro, o IPP registrou 
inflação de 0,41%, abaixo da taxa 
de 1,38% do mês anterior. Das 24 
atividades industriais pesquisadas, 
17 tiveram inflação. Os principais 
responsáveis pela taxa de dezem-
bro foram refino de petróleo e 
produtos de álcool (5,41%), meta-
lurgia (1,65%) e borracha e plásti-
co (2,75%). Com informações da 
Agência Brasil

França, México 
e Espanha 
têm quedas 
históricas

A pandemia provocou quedas 
recordes nas economias. Após os 
Estados Unidos terem anunciado 
uma retração de 3,5%, a maior 
desde a Segunda Guerra, nesta 
sexta foi a vez de a França regis-
trar um tombo histórico de 8,3% 
no PIB. A Espanha foi ainda pior, 
com recessão que fez a produção 
encolher 11% em 2020.

A queda na França foi um pou-
co menor do que previa o Insee 
(IBGE francês), que apostava em 
uma contração de cerca de 9%; o 
governo chegou prever retração 
de 11%.

Na Espanha, o Fundo Mo-
netário Internacional (FMI) 
projetava um recuo de 12,8%. 
Durante o verão, porém, a eco-
nomia conseguiu um alívio, 
com a retomada do setor turís-
tico. Mas as viagens acabaram 
cobrando seu preço, com uma 
forte segunda onda de infec-
ções por coronavírus que leva-
ram a novo lockdown.

No México, a produção caiu 
8,3% em 2020, pior tropeço des-
de a década de 1930. No quar-
to trimestre, o Produto Interno 
Bruto (PIB) teve retração de 
4,5% na comparação com 2019, 
ainda assim bem melhor do que 
o tomo de 18,7% do segundo tri-
mestre e de 8,6% no terceiro. Em 
2019, o PIB mexicano ficou pra-
ticamente estável (-0,1%).

TJ de Minas 
prorroga 
mediação em 
Brumadinho

O presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (TJMG), 
desembargador Gilson Soares 
Lemes, deferiu, nesta sexta-feira, 
pedido apresentado pela Vale para 
prorrogar por 15 dias o processo 
de mediação no 2º grau referente 
ao rompimento da barragem em 
Brumadinho.

Além disso, o TJMG também 
deferiu o pedido de prorrogação 
do auxílio emergencial até 28 de 
fevereiro de 2021, feito pela com-
panhia, para atender a população 
mais vulnerável, que depende do 
recurso.

O rompimento da barragem 
em Brumadinho ocorreu em 25 
de janeiro de 2019, com 259 mor-
tos e 11 desaparecidos.

Bolsonaro só poderá se reconciliar com os 
caminhoneiros se desmontar política de Guedes
Por J. Carlos de Assis

Tenho tido uma função infor-
mal de conselheiro dos caminho-
neiros. Sua greve marcada para 
esta segunda-feira (1º), de caráter 
estritamente econômico, vinha 
sendo preparada gradualmente 
com ampla adesão da categoria 
em todas as regiões do Brasil. En-
tão aconteceu o previsível. Alguns 
picaretas a serviço do governo 
começaram a perceber que a gre-
ve poderia dar certo. Correram 
para dizer que fracassaria. Estão 
tentando manipular as ações e as 
consciências da categoria.

Para uma greve de caráter eco-
nômico, isso traz um embaraço. 
É possível ao governo comprar 
dezenas, talvez centenas de falsos 
“líderes” caminhoneiros. Mas não 
dá para comprar todos. São cerca 
de 700 mil. Só os representantes 
no Conselho que lidera a greve 
são mais de 30, e estão unidos 
em torno do movimento. Quanto 
aos que funcionam como quinta-

colunas e vendilhões da categoria, 
conheci alguns. E acompanhei a 
trajetória deles rumo à perda total 
de caráter e a venda por atacado 
de seus colegas.

Essa greve não sairia não fos-
sem razões efetivamente econô-
micas, como disse. Muitos cami-
nhoneiros e suas famílias estão 
morrendo de fome, sobretudo 
em tempo de epidemia. Além da 
absurda carga de custos que a Pe-
trobras lhes impõe, extrapolando 
nos preços do diesel, da gasolina e 
do gás de cozinha, há situações es-
pecíficas de queda de renda entre 
os caminhoneiros, que não conse-
guem, por exemplo, ter carga de 
volta nos contratos de longa dis-
tância. Sua pauta de reivindicações 
tem dez itens. Todos justos.

É inacreditável que, diante da 
situação concreta em que os ca-
minhoneiros estão vivendo, apa-
reçam traidores da categoria para 
tentar desmoralizar a greve. Há 
entre eles alguns cínicos que se 
apresentam como analistas neu-
tros da situação, para concluir que 

os caminhoneiros não farão greve 
de jeito nenhum. Entretanto, no 
nível de informação do Conselho, 
a conclusão é outra. Os caminho-
neiros estão determinados a parar 
não porque estão contra Bolsona-
ro – embora alguns estejam – mas 
porque precisam comer.

Quanto ao aspecto político, é 
óbvio que os caminhoneiros vo-
taram majoritariamente em Bolso-
naro. Entretanto, as pessoas têm 
todo o direito de se arrependerem 
do voto. Sempre se vai lembrar, 
porém, que a demagogia de Bol-
sonaro vai lhe cobrar algum preço. 
Os caminhoneiros acreditaram em 
suas promessas. Hoje, enredado 
como está pela política de preços 
de combustíveis e de venda de 
refinarias, Bolsonaro só poderá 
reconciliar-se com os caminho-
neiros se desmontar a política ne-
oliberal de Paulo Guedes, que dá 
cobertura à política de preços da 
Petrobras. Terá coragem para isso?

J. Carlos de Assis é economista 
político.

Endividamento das famílias 
é o mais alto em 11 anos
1 em cada 4 fecharam 2020 com contas em atraso

Estudo da Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) revelou, nesta sexta-feira, 
que o percentual de endividados 
no país fechou 2020 em 66,5%. 
É o maior nível de endividamen-
to familiar em 11 anos. Em 2019, 
por exemplo, os endividados eram 
63,6% das famílias brasileiras.

As famílias inadimplentes, ou 

seja, com contas ou dívidas em 
atraso, chegaram a 25,5% no ano 
passado, acima dos 24% de 2019. 
Já as famílias sem condições de 
pagar as dívidas em atraso so-
maram 11% em 2020, percentual 
também superior ao ano ante-
rior, de 9,6%.

O percentual de pessoas que 
se disseram muito endividadas 
subiu de 13,3% em 2019 para 

14,9% em 2020. As principais 
fontes de dívidas são cartão de 
crédito (78,7%), carnê (16,8%), 
financiamento de carro (10,7%), 
financiamento de casa (9,5%) e 
crédito pessoal (8,5%).

O tempo médio de compro-
metimento das famílias com dí-
vidas no ano passado chegou a 
7,2 meses, acima dos 6,9 meses 
no ano anterior.
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Dirigir um caminhão de 
carga pelas estradas 
brasileiras não é uma 

tarefa fácil. Exige habilidades 
específicas, dedicação exclusiva, 
desprendimento pessoal e muita 
coragem. Ser caminhoneiro sig-
nifica estar disposto a conviver 
com longos afastamentos da 
família, a enfrentar o risco de 
acidentes provocados pela má 
conservação das vias e a se ex-
por aos assaltos e roubos de car-
ga que ocorrem, diariamente, no 
País. É uma vida dura, solitária e 
sofrida.

Justamente pelas longas jor-
nadas de trabalho, a escolari-
dade dos caminhoneiros tende 
a permanecer baixa. Com base 
em dados da Pnad-IBGE, a 
Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq/USP) 
aponta que os níveis de escolari-
dade e de renda desses profis-
sionais não evoluíram, mesmo 
após a promulgação da Lei dos 
Caminhoneiros (Lei 13.103, 
de 2/3/2015), que estabeleceu 
regras para o exercício da pro-
fissão.

Segundo a pesquisa, apenas 
60% dos caminhoneiros com-
pletou o ensino fundamental e, 
destes, somente a metade con-
cluiu, também, o ensino médio 
completo. Essa deficiência de 
formação, no entanto, não im-
pediu que a categoria desse, em 
maio de 2018, uma exemplar au-
la de economia, política e gestão 
às autoridades de Brasília e aos 
gestores da Petrobras. Ao exigir 
e obter a redução do preço do 
óleo diesel, os caminhoneiros 
colocaram em cheque, diante 
de toda a Nação, a política de 
preços dos combustíveis prati-
cada pela Petrobras.

Após a descoberta do pré-
sal, a Petrobras investiu pesa-
damente na produção de óleo e 
gás natural e na modernização 
do seu parque de refino. No 
ano de 2010, foram investidos 
US$ 45 bilhões, e a empresa 
aprovou a aplicação de recursos 
semelhantes nos anos seguintes, 
até 2014. Os resultados desse 
esforço foram recompensados 
pela altíssima produtividade dos 
poços do pré-sal e, no parque 
de refino, pela instalação de 
unidades modernas, atualizadas 
tecnologicamente, complexas e 
flexíveis, comparáveis, em seu 
conjunto, ao que há de melhor 
em todo o mundo.

Produzindo petróleo a baixo 
custo e dotada de um parque 
de refino moderno e eficiente, 
a Petrobras adquiriu condições 
para fornecer ao consumidor 

brasileiro combustíveis a preços 
muito inferiores aos do mercado 
internacional.

A partir de 2016, entretanto, 
o governo obrigou a Petrobras 
a praticar uma política de alin-
hamento dos preços internos 
dos combustíveis com o câmbio 
e com os preços internacionais. 
Essa política de paridade inter-
nacional faz com que os con-
sumidores brasileiros paguem 
muito mais caro pelos com-
bustíveis produzidos no país, em 
especial a gasolina, o diesel e o 

gás de cozinha.
Preços internos mais altos fa-

vorecem a importação de produ-
tos já refinados, com maior valor 
agregado, e elevam o nível de ex-
portação do petróleo produzido 
no Brasil. O “trade-off ” dessa 
operação é prejudicial ao país, 
pois aumenta o gasto com divi-
sas e afeta, negativamente, o sal-
do da nossa balança comercial. 
Prejudica, também, a Petrobras, 
uma vez que a importação de 
volumes crescentes de derivados 
resulta em perda de “market-
share”, ociosidade do parque de 
refino e redução dos resultados 
da companhia.

A política de paridade inter-
nacional atende unicamente aos 
interesses do ente abstrato que 
costumamos chamar de Merca-
do. Internacionalizado e apátri-
da, o Mercado se preocupa uni-
camente com lucros e prejuízos e 
não tem qualquer compromisso 
com o nosso desenvolvimento.

Elevar os preços internos dos 
combustíveis agrada o Mercado 
porque viabiliza a importação de 
derivados por outros agentes, a 
maioria estrangeiros, reduz a par-
ticipação da Petrobras no abastec-
imento nacional, estimula a venda 
de ativos de refino e de logística da 
estatal e abre oportunidades para 
que outras empresas, também es-
trangeiras, atuem no setor de óleo 
e gás brasileiro.

Como os principais grupos 
empresariais nacionais foram 
impedidos de transacionar com 
a Petrobras, a partir dos pro-
cessos movidos pela operação 
Lava Jato, o resultado final dessa 
política será a desnacionalização 
da indústria de petróleo brasilei-
ra. Processo análogo já ocorre 
no setor elétrico, onde, nos últi-
mos quatro anos, 95% do capital 
comprador de ativos foi de ori-

gem estrangeira.
A mobilização dos caminho-

neiros em maio de 2018 parali-
sou o país. A principal reivin-
dicação da categoria atingiu o 
coração da política de preços 
praticada pela Petrobras, que re-
sultava em preços cada vez nais 
elevados e imprevisíveis do óleo 
diesel. O Governo Temer não 
resistiu à paralisação do sistema 
de transporte rodoviário nacio-
nal e terminou por assinar um 
acordo com as associações de 
caminhoneiros, determinando, 
entre outras providências, que a 
Petrobras reduzisse o preço do 
diesel em 10% e o mantivesse 
congelado por trinta dias.

Esse acordo suspendeu a 
política de paridade de preços 
e desarticulou o negócio de 

importação de combustíveis. 
A consequente recuperação do 
“market-share” de diesel (15%) 
e gasolina (6%), em face da 
redução da importação de de-
rivados por terceiros, aumentou 
o lucro da Petrobras no 2º tri-
mestre de 2018, demonstrando 
ser possível obter melhores re-
sultados com preços mais baixos.

Encerrada a greve, no entan-
to, o governo, em pouco tempo, 
retomou a política de paridade 
internacional, abandonando, na 
prática, as promessas feitas à 
categoria. As negociações, desde 
então, não prosperaram. Insatis-
feitas, as lideranças dos camin-
honeiros sinalizaram, recente-
mente, uma nova paralisação, 
prevista para o próximo dia 1º 
de fevereiro. A principal reivin-
dicação continua relacionada à 
política de preços da Petrobras, 
pois as despesas com o diesel 
significam de 50% a 60% do val-
or da viagem.

O presidente da Associação 
Nacional do Transporte Autôno-
mo do Brasil (ANTB), José Ro-
berto Stringasci, afirmou que “a 
Petrobras não foi criada para gerar 
riqueza para meia dúzia, a Petro-
bras é nossa e tem que ajudar o 
povo brasileiro e o Brasil. Que-
remos preços nacionais para os 
combustíveis, com reajuste a cada 
seis meses ou um ano”.

O patriotismo verdadeiro traz 
sempre a verdade à tona. Defla-
grada uma nova greve, inércia e 
má gestão terão um confronto 
com 2 milhões de caminhoneiros, 
numa parada que pode significar a 
busca do “Brasil Primeiro!”

Eugenio Miguel Mancini Scheleder é 
engenheiro e trabalhou na Petrobras. 

Também ocupou cargos de direção nos 
ministérios de Minas e Energia e do 

Planejamento, de 1991 a 2005.
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Petrobras pode oferecer 
combustíveis com preços 

muito inferiores aos do mer-
cado internacional

Moscou não quer minar 
suas relações com Baku e 
reserva para si o papel de 

árbitro

O Brasil em primeiro lugar
Por Eugênio Miguel Mancini Scheleder

A Armênia está sozinha
Por Edoardo Pacelli

No coração do Cáucaso, en-
quanto a Europa sofre e recai na 
pandemia do coronavírus, as pes-
soas continuam lutando e mor-
rendo: bomba após bomba, exter-
mínio após extermínio, massacre 
após massacre. Lá, na indiferença 
do Ocidente, flui um jogo terrivel-
mente intrincado e complexo. Um 
jogo mortal, a vários níveis e com 
muitos atores. É a tragédia de Na-
gorno Karabakh. Para os armênios, 
é Artsakh, um pedaço da pátria. 
Para todas as outras nações, apenas 
uma carta do grande jogo.

Vamos na ordem. O desastre de 
hoje vem de longe. No rescaldo da 
revolução de outubro de Lenin, os 
vencedores – depois de terem der-
rotado os “russos brancos” e exi-
lado ou massacrado os “inimigos 
do povo” – se decidiram por uma 
reorganização radical do extinto 
império czarista. A nova geogra-
fia bolchevique previa repúblicas 
e regiões nominalmente “autôno-
mas”, recortadas em fronteiras ab-
stratas e anti-históricas.

Não foi um erro, mas um design 
refinado e cruel, concebido e de-
sejado, principalmente, pelo geor-
giano Josif  Stalin – comissário do 
povo para as nacionalidades, de 
1917 a 23, e então secretário-geral 
do Comitê Central do Partido Co-
munista, de 1922 – para fortalecer 
a primazia moscovita-comunista no 
mosaico eurasiano, muito confuso e 
muito instável.

Para comple-
tar o trabalho 
– um exercício 
ótimo de políti-
ca real – algu-
mas comunidades étnicas, consid-
eradas mal alinhadas ou, talvez, não 
confiáveis, foram encapsuladas em 
entidades consideradas seguras ou 
perigosas. Foi o caso do Artsakh 
armênio e cristão, inserido, por au-
toridade, no Azerbaijão islâmico e 
turco. Por respeito ao Estado so-
viético, ao onipresente Partido Co-
munista e à polícia vigilante, todos 
eram livres para controlar (e odiar) 
seu vizinho. Esta foi a maçã enven-
enada de Stalin.

Com a dissolução da União So-
viética, as contínuas tensões interé-
tnicas explodiram com extrema 
violência, e as coisas precipitaram-
se rapidamente. Em setembro de 
1991, os azeris declararam a inde-
pendência e, em dezembro, Artsakh, 
apoiado pela Armênia, declarou a 
sua. A palavra foi para as armas. A 
guerra do Cáucaso foi a primeira e 
mais cruel das crises regionais que 
se seguiram ao colapso soviético 
– milhares de mortes, destruições, 
massas de refugiados – e foi inter-
rompida, apenas, em maio de 1994 
com uma trégua precária que, labo-

riosamente, continuou até hoje.
Por quase 30 anos, azeris e ar-

mênios continuaram a espionar e 
atirar uns nos outros, de suas re-
spectivas trincheiras – um cenário 
angustiante, que lembra os da 
Primeira Guerra Mundial – en-
quanto, nas várias capitais europeias 
e em Washington, as tentativas de 
mediação foram se repetindo, em 
vão.

Os principais atores do “grande 
jogo” da Eurásia – Rússia, Turquia, 
EUA e, em um papel secundário, 
Irã, França e Israel – com seus inter-
esses petrolíferos e suas estratégias 
políticas e militares variáveis, per-
maneceram no comando do Art-
sakh. Mas, com o tempo, as coisas 
mudaram. O multilateralismo pro-
vou sua ineficácia e entretanto, mais 
uma vez, sólidas e implacáveis, se 
impuseram as razões da geopolítica.

Inevitavelmente, Putin, empen-
hado em recuperar um forte papel 
internacional, e o inescrupuloso Er-
dogan não podiam deixar de se cho-
car, indiretamente, em uma região 
em que a história e os objetivos de 
ambos se sobrepõem e é crucial, do 
ponto de vista energético. A partir 
de 2020, as armas voltaram a trove-
jar e, no momento, a Turquia parece 
estar ganhando. O “arqui-amigo” 
de Moscou, com seus drones mor-
tais e mercenários sírios, fortaleceu 
o exército do Azerbaijão e destruiu 
as defesas armênias, sem que a Rús-

sia, engajada na 
Ucrânia, Síria e 
Líbia, reagisse 
com a dureza 
usual.

No entanto, 
Moscou não quer minar suas rela-
ções com Baku: isso teria reper-
cussões negativas na economia 
russa e, acima de tudo, abriria no-
vas janelas de oportunidade para 
a diplomacia dos Estados Unidos, 
em uma área estratégica para a Fed-
eração Russa. Melhor, portanto, 
reservar para si o papel de árbitro 
entre os dois contendores. Ao do-
sar, cuidadosamente, as aberturas e 
“lembretes”, desta forma, a Rússia 
continua a ser um parceiro insub-
stituível para a Armênia, também 
muito perto de Moscou, do ponto 
de vista econômico, e parceiro da 
mais alta importância para o Azer-
baijão.

O Cáucaso, portanto, se revela 
como teste de tornassol da “grande 
política”, isso é, da política interna-
cional dos Estados; um jogo fasci-
nante e mortal, em que não há es-
paço para pensamentos neutros ou, 
pior, ilusões irenistas.

Edoardo Pacelli é jornalista,  
ex-diretor de pesquisa do CNR (Itália)  

e editor da revista Italiamiga.
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Quando o ladrão  
chama a polícia

A trama em torno das ações da GameStop tem um 
lado romântico, a começar pelo nome do aplicativo 

utilizado (Robinhood), mas não é por isso que deixa de 
envolver ganhos financeiros pesados – e perdas, claro. 
Uma gestora de ativos que detinha quase 5% dos papéis 
da loja de jogos vendeu tudo nesta quinta-feira, após valo-
rização de 788% em uma semana.

Mas o lado da trama que seria cômico, não fosse trági-
co, foi ver grandes fundos de hedge demandando “mais 
regulação”. Justo eles, que vivem de especulação, jogando 
com ações através de expedientes como venda a descobe-
rto (short selling).

Este mecanismo é defendido por gente do mercado 
como uma forma de dar liquidez às ações nas Bolsas de 
Valores, mas acaba tendo como efeito mais importante a 
transformação de um instrumento de captação de investi-
dores em um cassino.

Na hora da perda, Wall Street reage como o dono da 
bola: “Está na hora do jogo acabar!”

Empresário por necessidade

Quase 2 milhões de brasileiros se tornaram microem-
preendedores individuais (MEI) em 2020, alcançando um to-
tal de 11,3 milhões de MEIs ativos em dezembro, de acordo 
com o Portal do Empreendedor, do Governo Federal.

De acordo com o Sebrae, um terço das formalizações 
de 2020 é de pessoas que começaram a empreender por 
necessidade, não decido a uma escolha planejada. A crise 
gerada pela pandemia impulsionou esse crescimento.

“É um momento de grandes desafios e dificuldades, 
mas que pode abrir novos horizontes para os microem-
preendedores. As mulheres foram muito mais afetadas 
na crise, mas também têm grande chance de criarem seus 
próprios negócios agora”, pontua a consultora e funda-
dora da GirlBoss Empreendedora, Tânia Gomes Luz.

Melhor desempenho

O Maranhão, mais pobre estado brasileiro, é o que 
apresenta menor número de mortos por Covid em rela-
ção à população: 66 por 100 mil habitantes (dado de 
28/1/2021). Para desespero de alguns, o governador, 
Flávio Dino, é do Partido Comunista.

Rápidas

Ricardo Oliveira Neves lança o seu 7º livro de negócios 
com o título Sensemaking: Liderança por propósito (Editora 
Neo21), cujo objetivo é fornecer um conteúdo inovador 
no teórico e na prática dos negócios referentes ao desen-
volvimento de um modelo de liderança para o chamado 
“novo normal” *** Monique Abrantes, gestora da grife de 
buffet D.A Gastronomia, lança para o mercado de festas 
e eventos o canal Gastromonix, uma produção digital que 
pretende apresentar os bastidores, assim como curiosi-
dades deste segmento *** A revista Magister, de Direito 
e de Processo Penal, coordenada por Oswaldo Henrique 
Duek e que tem João Mestieri no Conselho Científico, 
lança em março o seu centésimo número *** Aasp real-
izará de 2/2 a 16/3 (às terças e quintas-feiras), das 19h15 
às 20h45, o evento virtual “Principais alterações da Lei de 
Falências e Recuperações Judiciais”, que entrou em vigor 
dia 23 último. Inscrições: aasp.org.br/eventos *** O IAG 
– Escola de Negócios da PUC-Rio promoverá, dia 4, às 
12h, o webinário “O Caso Usaflex”, através do link bit.ly/
webinarIAG23y

DITAL DE LEILÃO JUDICIAL
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

REGIONAL DE JACAREPAGUÁ/RJ
O(A) Dr.(a) LIVINGSTONE DOS SANTOS SILVA FILHO – Juiz(a) de
Direito da vara acima, FAZ SABER, por esse Edital de Leilão
eletrônico, com prazo de 05 dias, a todos os interessados e em
especial aos devedores, que por força da Ação de Cobrança Nº
0012478-67.2007.8.19.0203, proposta por CONDOMÍNIO
PRESIDENTE CARLOS MACHADO CORRÊA em face de PAULO
CESAR BARBOZA TELLES e CRISTIANE TAVARES FREIRE, será
realizado pelo Leiloeiro SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO o
público Leilão Eletrônico do DIREITO E AÇÃO DO APARTAMENTO
407, BLOCO 5, SITUADO NA RUA PROFESSOR HENRIQUE COSTA,
730 - PECHINCHA, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 9º
OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 127.595 E NA PREFEITURA SOB O Nº
1.697.104-6 E C.L. Nº 04084-0. COM DIREITO A UMA VAGA DE
GARAGEM. COM 52M² DE ÁREA EDIFICADA, nos dias 08/02/2021
às 13:00h, para venda pelo valor da avaliação, e no dia 10/02/
2021 às 13:00h, onde o lanço inicial será por valor igual ou
superior a 50% da avaliação, sendo certo que os lances serão
realizados exclusivamente através do portal do site do leiloeiro:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada, se houverem, serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DA AVALIAÇÃO INDIRETA DE FLS. 195: Avaliado em 30/01/2019
pelo valor de R$ 200.000,00, correspondente a 58.460,729 UFIR,
que atualizadas nesta data perfaz o valor de R$ 216.614,53
(Duzentos e dezesseis mil, seiscentos e quatorze reais e
cinquenta e três centavos). DO PAGAMENTO DA
ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: A arrematação far-se-á mediante o
pagamento imediato do preço pelo arrematante (art. 892 do CPC);
2. Parcelado: Por escrito na forma do Art. 895 do NCPC e
seguintes. 3. A proposta de pagamento do lance à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art.
895, inciso II, § 7º, do CPC). O arrematante deverá pagar ao
Leiloeiro, o valor correspondente a 5% a título de comissão ao
Leiloeiro. 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 na íntegra se encontra
disponibilizado e publicado na rede mundial de computadores
no site do Leiloeiro, através do link: https://
www.sergiorepresasleiloes.com.br/principal/pub/anexos/
20210125113401Edital_online.pdf ). Rio de Janeiro, 29 de janeiro
de 2021. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu  __, titular subscrevo. (ass)
LIVINGSTONE DOS SANTOS SILVA FILHO – Juiz(a) de Direito.

Lava Jato: empresa 
reduziu faturamento de 
R$ 2,5 bi para R$ 100 mi

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINARIA DE ACIONISTAS REALIZADA 

EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020.
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: em Assembleia Geral Ordinária: aprovada (a.1) a retificação 
da destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2019, no 
montante de R$ 5.422.730,64, de sorte que o item “(1)”, “(b)”, da Ordem do Dia da 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30.4.2020 (“AGOE 2020”), 
passa a vigorar com a seguinte redação: “(b) face à apuração do lucro líquido 
no montante de R$ 5.422.730,64 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, 
setecentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), aprovado: (b1) destinar  
R$ 58.202,49 (cinquenta e oito mil, duzentos e dois reais e quarenta e nove centavos) 
para a reserva legal; “(b2) ratificar os dividendos antecipados que foram distribuídos 
no exercício social de 2019, no valor de R$ 2.559.956,51 (dois milhões, quinhentos 
e cinquenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um 
centavos);”; e “(b3) destinar o saldo remanescente, no valor de R$ 2.804.571,64 
(dois milhões, oitocentos e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e 
quatro centavos), para a Reserva de Retenção de Lucros.”; e (a.2) a ratificação das 
demais deliberações aprovadas pelos acionistas na AGOE 2020. Em Assembleia 
Geral Extraordinaria: aprovada(o) (b.1) a alteração do Art. 18 do Estatuto Social, 
quanto à distribuição do resultado apurado ao término de cada exercício social, para 
a seguinte redação: “Artigo 18 - O exercício social terminará em 31 de dezembro de 
cada ano. Ao final de cada exercício social será levantado o balanço e as demais 
demonstrações financeiras exigidas por lei, observando-se quanto à distribuição 
do resultado apurado, as seguintes regras: I. do resultado do exercício serão 
deduzidos, em primeiro lugar, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto 
de renda; II. do lucro líquido apurado, serão destinados 5% (cinco por cento) 
para a constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do 
capital social; e 25% (vinte e cinco por cento) para o dividendo mínimo obrigatório, 
III. o saldo de lucros será destinado na forma aprovada na Assembleia Geral de 
Acionistas”; e (b.2) o aumento do capital social da Companhia para R$ 4.464.571,64, 
mediante a capitalização do saldo da conta de “Reserva de Retenção de Lucros”, sem 
que haja emissão de novas ações da Companhia, nos termos do parágrafo 1º do Art. 
169 da Lei das S.A., com a consequente alteração do caput do Art. 4º do Estatuto 
Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4ª.  
O capital social da Companhia é de R$ 4.464.571,64 (quatro milhões, quatrocentos e 
sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 
dividido em 16.600 (dezesseis mil e seiscentas) ações ordinárias, nominativas, e 
todas sem valor nominal. As ações são indivisíveis, não sendo reconhecido mais de 
um proprietário para cada ação.” Arquivada na JUCERJA em 14/01/2021 sob o nº 
00003998118, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se disponível para 
consulta na sede social da Companhia.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

China vai participar 
dos leilões de 5G

Em uma reviravolta, o 
governo de Jair Bolsonaro 
resolveu decidir pela não ex-
clusão da China dos leilões 
do setor da tecnologia 5G no 
Brasil. Trata-se de uma das 
principais reivindicações do 
país asiático que vem sendo 
articulada há bastante tempo 
junto a autoridades do gover-
no federal.

Agora, qualquer empre-
sa chinesa poderá fornecer 
a tecnologia desde que ha-
ja compromissos de trans-
parência e governança, os 
mesmos exigidos as empre-
sas listadas em bolsa de va-
lores brasileira. 

O Palácio do Planalto 
faz o importante gesto aos 
chineses num momento em 
que os dois países se rea-

proximam, depois da ven-
da de insumos da China ao 
Brasil para a produção da 
vacina CoronaVac, contra a 
Covid-19, e da ajuda do go-
verno chinês aos brasileiros 
no combate à pandemia.

A diplomacia chinesa vi-
nha reagindo junto ao Ita-
maraty a ataques feitos por 
Bolsonaro e pelo seu filho 
Eduardo Bolsonaro em re-
lação ao 5g chinês, como 
a fake news de que a Chi-
na faria espionagem com 
a tecnologia. O presidente 
brasileiro também fez se-
guidos ataques preconceitu-
osos aos chineses, ao longo 
dos dois anos de governo, 
mesmo depois do início da 
produção da vacina Coro-
naVac.

“Tínhamos em torno 
de 15 mil empregados em 
2014 e um faturamento na 
ordem de R$ 2.5 bilhões, 
esse era o tamanho da em-
presa quando eclodiu a 
Lava Jato”, lamenta o em-
presário José Antunes So-
brinho, acionista da Nova 
Participações, empresa 
que pertence ao grupo de 
engenharia Engevix. Du-
rante entrevista à TV 247, 
ao repudiar a destruição 
econômica gerada pela La-
va Jato, além do impacto 
devastador da operação no 
setor de engenharia brasi-
leiro, disse que “passada 
a Lava Jato, o grupo hoje 

tem faturamento na ordem 
dos R$ 100 milhões e cer-
ca de 700 colaboradores”.

Quando questionado 
sobre o impacto global da 
Lava Jato, o empresário re-
velou o total aniquilamento 
do setor, que era um dos pi-
lares da economia brasileira: 
“Ela foi devastadora, por-
que a maior parte das em-
presas como a nossa acaba-
ram quebradas. A pergunta 
é o que restou, mas mesmo 
o que restou tem muito a 
contribuir, pois em qual-
quer país que queira crescer 
a área de infraestrutura é 
fundamental”, respondeu o 
empresário. 

Gastos do governo 
ultrapassaram arrecadação
BC divulgou nesta sexta-feira estatísticas fiscais do setor público

O setor público con-
solidado registrou 
déficit primário 

de R$ 51,8 bilhões em de-
zembro. O déficit primá-
rio ocorre quando a arreca-
dação do governo é menor 
do que os seus gastos. Nes-
ta conta, não são computa-
dos os gastos com juros e 
correção monetária.

O Governo Central, os 
governos regionais e as 
empresas estatais apresen-
taram déficits respectivos 
de R$44,7 bilhões, R$5,9 
bilhões e R$1,3 bilhão, 
conforme divulgação das 
estatísticas fiscais feita pe-
lo Banco Central divulgou 
nesta sexta-feira (29).

No ano, o resultado pri-
mário do setor público con-
solidado foi deficitário em R$ 
703,0 bilhões (9,49% do PIB), 
ante déficit de R$ 61,9 bilhões 

(0,84% do PIB) em 2019. Es-
se resultado anual decorreu de 
déficit de R$745,3 bilhões no 
Governo Central (10,06% do 
PIB), e de superávits de R$38,7 
bilhões (0,52% do PIB) nos 
governos regionais e de R$3,6 
bilhões (0,05% do PIB) nas 
empresas estatais.

Os juros nominais do 
setor público consolidado, 
apropriados por competên-
cia, somaram R$24 bilhões 
em dezembro, comparativa-
mente a R$24,9 bilhões no 
mesmo mês de 2019. No 
ano, os juros nominais atingi-
ram R$312,4 bilhões (4,22% 
do PIB), comparativamente 
a R$367,3 bilhões (4,96% do 
PIB) no ano anterior, evolu-
ção influenciada pela redução 
na taxa Selic no período.  

O resultado nominal do se-
tor público consolidado, que 
inclui o resultado primário e 

os juros nominais apropria-
dos, foi deficitário em R$75,8 
bilhões em dezembro. No acu-
mulado no ano, o déficit nomi-
nal alcançou R$1.015,4 bilhões 
(13,70% do PIB), ante déficit 
de R$429,2 bilhões (5,79% do 
PIB) no ano anterior.

O crescimento do déficit 
nominal do setor público 
consolidado em 2020, para 
13,70% do PIB, decorreu 
exclusivamente da elevação 
do déficit primário, uma 
vez que os juros nominais, 
seguindo a trajetória de re-
dução iniciada em 2016, 
alcançaram o menor valor, 
como percentual do PIB, da 
série histórica anual iniciada 
em 2002, 4,22%.

A Dívida Líquida do Se-
tor Público (DLSP) alcançou 
R$4.670,0 bilhões (63,0% 
do PIB) em dezembro, ele-
vando-se 1,3 p.p. do PIB no 

mês. Esse resultado refletiu, 
sobretudo, os impactos do 
déficit primário (aumento de 
0,7 p.p.), da valorização cam-
bial de 2,5% (aumento de 
0,5 p.p.), dos juros nominais 
apropriados (aumento de 0,3 
p.p.), do ajuste da paridade da 
cesta de moedas da dívida ex-
terna líquida (redução de 0,1 
p.p.) e do efeito da variação 
do PIB nominal (redução de 
0,1 p.p.).

No ano, a DLSP/PIB 
elevou-se 8,5 p.p., evolução 
decorrente, em especial, do 
déficit primário acumulado 
(aumento de 9,5 p.p.), dos 
juros nominais apropriados 
(aumento de 4,2 p.p.), do 
efeito da desvalorização cam-
bial acumulada de 28,9% (re-
dução de 4,3 p.p.), e do ajuste 
da paridade da cesta de moe-
das da dívida externa líquida 
(redução de 0,9 p.p.).
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MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque

AMAZONIZA-TE

Após 20 anos de realização do primeiro Fórum Social 
Mundial em Porto Alegre, neste ano o FSM ocorre 

virtualmente entre 23 e 31 de janeiro de 2021. O evento se 
dá em paralelo ao Fórum Econômico Mundial de Davos, 
no qual os líderes de diversos países discutem de forma 
virtual, entre as diversas pautas, uma economia sustentável 
para a Amazônia com maior participação do setor público 
e privado, inclusive com a reativação de projetos por meio 
do Fundo Amazônia criado em conjunto com governos 
estrangeiros.

O FSM tem por finalidade reunir a sociedade civil em 
espaços temáticos e atividades para propor ações para 
outro Mundo Possível. Enfatiza a importância da orga-
nização e da diversidade na política e para a democracia 
visando a sustentabilidade da vida no planeta. Pessoas 
jovens, afrodescendentes, mulheres, diferentes vozes e 
atores de vários países expõem a necessidade de diálogos 
e participação da sociedade civil. 

AMAZONIZA-TE é uma campanha promovida no 
FSM de 2021 com a proposta de lançar um “olhar” para a 
Amazônia, aprender com seus povos e denunciar as vio-
lações da vida humana e a exploração dos territórios. Visa 
sensibilizar a opinião pública nacional e internacional por 
meio de entidades civis e religiosas para dar visibilidade 
à violência crescente, promover a defesa do território e 
a preservação dos recursos naturais. A campanha (ama-
zonizate.org) importa ainda em reconhecer a luta dos po-
vos da Amazônia. A atividade pode ser vista na seguinte 
plataforma: youtube.com/watch?v=XMn0DHlI5Do

AMAZONIZA-TE relata a continuidade do processo 
de violência institucional na região amazônica, a exemplo 
do massacre de Pau D’Arco em 2017, no qual 10 cam-
poneses foram mortos em ação policial e que culminou 
com o recente assassinato de um dos sobreviventes e 
testemunha do fato, o trabalhador rural Fernando dos 
Santos Araújo, morto tragicamente em 26 de janeiro. Até 
o momento também não houve a apuração de outro mas-
sacre no Rio Abacaxis que resultou, em agosto de 2020, 
com a morte de indígenas e ribeirinhos e também envol-
vendo policiais militares.

Foi destacado que continuam as táticas de criminaliza-
ção manipuladas por grandes grupos econômicos que se 
instalam para exploração da terra. Essas “táticas” tentam 
e não raras vezes conseguem deslegitimar as lutas travadas 
pelas comunidades e suas lideranças, pois distorcem os 
fatos criando narrativas próprias muitas vezes endossadas 
pela mídia e pelo próprio Estado-Juiz. 

Apresentaram-se estatísticas dos conflitos crescentes e 
cada vez mais violentos na região, especialmente em função 
da corrida de grandes empresas para implantação de hi-
drelétricas, exploração de minérios e instalação de garimpos, 
que impactam a terra, os rios e a biodiversidade. Em geral a 
consecução de grandes projetos econômicos na Amazônia 
não precede de um diálogo ou repartição de benefícios com 
as comunidades envolvidas. Além disso, desestrutura a orga-
nização dos povos tradicionais e usos ancestrais da terra e o 
aproveitamento sustentável de suas riquezas naturais.

Também não pode ser ignorado o descaso suportado 
pelos povos indígenas e comunidades tradicionais na 
pandemia de Covid-19. Os problemas causados pela pan-
demia aumentam e revelam uma crise muito mais ampla 
do que temos conhecimento nas cidades. Muito embora 
vedado liminarmente pelo STF continuam, mesmo duran-
te a pandemia, os despejos forçados de famílias instaladas 
na região. O comprometimento da saúde dos povos da 
Amazônia pela Covid 19 continua se propagando, espe-
cialmente por falta de barreiras sanitárias e de infraestru-
tura de qualidade na saúde pública.

Há 20 anos, no FSM realizado em Porto Alegre a 
sociedade civil, comunidades e povos tradicionais se 
comprometeram que um Novo Mundo é Possível. Agora, 
virtualmente, os mesmos atores buscam soluções sus-
tentáveis para a Amazônia e para o mundo. Todavia, as 
vias do crescimento econômico da região amazônica não 
podem ser encontradas sem o necessário diálogo com as 
comunidades e povos tradicionais. Espera-se que essas 
vozes sejam ouvidas pelos líderes mundiais presentes no 
Fórum Econômico Mundial. O consenso sobre a neces-
sidade de uma pauta conjunta e urgente para possibilitar 
o desenvolvimento sustentável na Amazônia não pode ser 
adiado. AMAZONIZA-TE, não é uma simples palavra, é 
uma forma de novos consensos, ações e entendimentos.

PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 08.310.839/0001-38 - NIRE 33.3.0031005-3

ATA DA AGE REALIZADA EM 27/11/2019
1. Data. Hora e local: Nos 27/11/2019, às 10h00, na sede da Mubadala Consultoria 
Financeira e Gestão de Recursos LTDA., localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, 
nº 290, Edifício Leblon Executive Tower, 5º andar, Leblon. 2. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pela Sra. Michele Pimenta do Amaral e secretariados pelo Sr. 
Renan Soares Maia. 3. Convocação e Presença: A convocação foi regularmente 
efetuada, por meio de publicação de edital, nos dias 18, 19 e 21/11/2019, nos 
jornais DORJ (págs. 6, 2 e 3, respectivamente) e Diário Comercial (págs. 4, 4 e 4, 
respectivamente), nos termos do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada  
(“Lei das S/A”), tendo comparecido acionistas correspondentes a 99,35%, 
representados por seus procuradores, devidamente constituídos para este fim, 
conforme a lista de presença lavrada no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 
4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação (i) da nomeação do novo membro do 
conselho de administração da Cia.; e (ii) do orçamento anual da Cia. para o exercício 
social de 2020. 5. Deliberações Tomadas: Os acionistas presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, aprovaram a Iavratura da 
presente ata sob a forma de sumário, conforme faculta o Art. 130, § lº, da Lei das S/A e 
deliberaram o quanto segue: (1) Tendo em vista a renúncia do Sr. Edward Wygand, 
ao cargo de membro do conselho de administração, sem designação específica, 
conforme carta de renúncia recebida pela Cia. e datada de 01/06/2019, foi aprovada, 
por unanimidade de votos e sem qualquer restrição ou ressalva, a nomeação do 
Sr. Carlos Roberto de Castro Gonzalez, cidadão brasileiro, casado, engenheiro, 
portador da cédula de identidade nº 33.093.477-9, CPF/ME nº 072.403.638-56, 
residente e domiciliado na Rua Professor Souza, 105, sala 0, Centro, em Saquarema/
RJ, Brasil, para ocupar o cargo de membro do conselho de administração, sem 
designação específica, com mandato vigente até 29/04/2020, estendendo-se 
automaticamente até a posse de seu substituto. (1.2) O Sr. Carlos Roberto de Castro 
Gonzalez, ora eleito, fica desde logo investido em seu respectivo cargo e declara, por 
ocasião da assinatura do respectivo termo de posse, sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da Cia., ainda que temporariamente, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito 
de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou 
propriedade. (1.3) Assim, o conselho de administração da Cia. passa a ser composto 
pelos seguintes membros, todos com mandato vigente até 29.04,2020, estendendo-
se automaticamente até a posse de seus substitutos: (a) Sr. Julien Rolland, 
cidadão francês, casado, executivo, portador do passaporte de nº 13AK94637, 
residente e domiciliado em Genebra, na Confederação Suíça, como presidente do 
conselho de administração; (b) Sr. Oscar Pekka Fahlgren, cidadão sueco, casado, 
executivo, residente e domiciliado em Nova Iorque, Estados Unidos, portador do 
passaporte de nº 91354618, como vice-presidente do conselho de administração; (c)  
Sr. Hani Barhoush, cidadão norte-americano, casado, executivo, residente e 
domiciliado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, portador do passaporte de 
nº 427024510, como membro do conselho de administração; (d) Sr. Matthew John 
Hurn, cidadão britânico, casado, executivo, portador do passaporte de nº 511158654, 
residente e domiciliado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, como membro 
do conselho de administração; (e) Sr. Carlos Bernardo Pons Navazo, cidadão 
espanhol, casado, executivo, portador do passaporte nº XDC103902, residente 
e domiciliado em Genebra, na Confederação Suíça, como membro do conselho 
de administração; (f) Sr. Christian Felix Brandtner, cidadão alemão, casado, 
advogado, portador da cédula de identidade nº 105060248 (IFP/RJ), CPF/ME sob o 
nº 035.536.787-47, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço na 
Av. Epitácio Pessoa, nº 344, apt. 201, Ipanema, CEP 27410-090, como membro do 
conselho de administração; e (g) Sr. Carlos Roberto de Castro Gonzalez, cidadão 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 33.093.477-9, 
CPF/ME nº 072.403.638-56, residente e domiciliado Rua Professor Souza, 105, sala 
0, Centro, em Saquarema/RJ, Brasil, como membro do conselho de administração. 
(2) Aprovar o orçamento anual para o exercício social de 2020, na forma da Cláusula 
9, inciso “viii”, do estatuto social da Cia., conforme a proposta da administração 
enviada aos acionistas em 18/11/2019. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente 
ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do Art. 130, § lº, da Lei das 
S/A, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Michele 
Pimenta do Amaral - presidente; Renan Soares Maia - secretário. Acionistas 
Presentes: PSA Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
(p.p.) BRL Trust (p.p.) Michele Pimenta do Amaral; e Gaboard Participações LTDA. 
(p.p.) Michele Pimenta do Amaral e Ananda Menegotto Weingärtner. Rio de Janeiro, 
27/11/2019. [Certifico que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio].  
Renan Soares Maia - Secretário. Jucerja nº 3822803, em 13/12/2019.  
Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 15:00 HORAS, POR
MEIO DE ASSEMBLEIA DIGITAL

I – DATA, HORA e LOCAL: dia 11 de novembro de 2020, às 15:00
(quinze horas), na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de
Janeiro S.A., situada na Avenida Rio Branco, n° 245, 6° andar, Centro, Rio
de Janeiro, RJ, conforme disposto no art. 1º, §3º, da Instrução Normativa
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. II – MESA DOS TRABALHOS:
Presidente: Luciana da Costa Martins de Almeida, representante do
Acionista Controlador; Secretária: Adriana Osório Caldeira, Chefe de
Gabinete interina da Presidência e responsável pela Secretaria de
Governança da AGÊNCIA. III – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes
os acionistas que representam a totalidade do capital social, afastado,
portanto, eventual vício de convocação por força do art. 124, §4º, da Lei
6.404/76. IV – CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO À
DISTÂNCIA: Por ofício encaminhado aos acionistas, contendo a ordem
do dia e informando tratar-se de assembleia digital, conforme disposto
no art. 121, § 2º, da Lei 6.404/1976 e na Instrução Normativa DREI nº 79,
de 14 de abril de 2020. A participação e a votação a distância dos senhores
Acionistas ocorreram mediante atuação remota, via Sistema Eletrônico
de Informações – SEI-RJ, com acesso, mediante login e senha, pelo link:

V – ORDEM DO DIA: Eleição de novo membro do Conselho de
Administração, em substituição e complementação de mandato, em
atendimento ao OFÍCIO GAB Nº 276, de 15 de outubro de 2020. VI –
DELIBERAÇÃO: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram,
conforme instruído no Processo eletrônico SEI-220009/000668/2020: 1
Pela eleição do seguinte membro do Conselho de Administração, com
mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2021,
fixada a remuneração mensal em valor correspondente a 20% (vinte por
cento) da média da remuneração da Diretoria Executiva, em substituição
ao Sr. Alexandre Rodrigues Pereira, que apresentou renúncia, com
vigência a partir de 04 de novembro de 2020, ao cargo de membro do
Conselho de Administração: ANDRE LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA DA
SILVA, (...), ficando sua posse condicionada à homologação dos atos de
eleição pelo Banco Central do Brasil. A eleição do novo membro do
Conselho de Administração foi precedida de manifestação favorável do
Comitê de Elegibilidade e Remuneração e dos demais requisitos exigidos
pela legislação (Processo eletrônico SEI-220009/000663/2020). O eleito
declarou, por meio documental, que não está incurso em nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 147 da Lei n° 6.404/1976, assim como não
está impedido de ocupar cargo na administração da AGÊNCIA e que
atende aos requisitos estabelecidos na Resolução nº 4.122, de 02 de
agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, na Lei nº 13.303/2016
e no Decreto Estadual nº 46.188/2017, arts. 26 e 27 combinados com o
art. 52, incisos I e II, levando-se em consideração o tratamento diferenciado
para empresas estatais de menor porte.VII – DOCUMENTOS
ARQUIVADOS: O OFÍCIO GAB Nº 276, de 15 de outubro de 2020, encontra-
se arquivado na sede da AGÊNCIA.VIII – ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os
trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos
assinada. Presidente: Sra. Luciana da Costa Martins de Almeida;
Secretária: Sra. Adriana Osorio Caldeira; Acionistas: Estado do Rio de
Janeiro, representado pela Sra. Luciana da Costa Martins de Almeida,
conforme Ofício GG n° 291/2020, de 10 de novembro de 2020, e Companhia
de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN,
representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Fábio Eduardo Galvão
Ferreira Costa. A Secretária Sra. Adriana Osorio Caldeira declara
expressamente que atendeu todos os requisitos para a realização desta
ata, especialmente os previstos na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14
de abril de 2020. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no
livro respectivo de Atas das Assembleias Gerais n° 4, fls. 77 a 79.
CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO E ASSINADO. Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Certifico que este documento foi
arquivado em 21/01/2021 sob o nº 00004001465.

Adriana Osorio Caldeira
Secretária

Mackenzie promove  
webinar sobre controladoria

Nesta segunda-feira (1/2), às 19h, acontece o webinar 
A importância da controladoria na gestão do negócio em 
tempos de crise, evento promovido pelo Centro de Ciências 
Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM), com o apoio do Mackenzie Soluções, 
a área de negócios do Instituto Presbiteriano Mackenzie 
(IPM).

O webinar tem como foco chamar atenção para atuação 
como Controllers, ainda mais em períodos de crise, como 
a ocasionada pela pandemia de coronavírus. O assunto de-
batido nessa edição serão os requisitos e desafios para a 
formação de Controllers em empresas nacionais e multina-
cionais, notadamente em indústrias, comércios e serviços.

O evento também promoverá a pós-graduação de Con-
troladoria Financeira da UPM.

Para se inscrever no evento, acesse https://bit.
ly/3sZveu0

Para conhecer mais sobre a pós-graduação, acesse ht-
tps://bit.ly/39H8vKd

Sim Pro Samba: 100  
anos de Paulo Freire

O Sim Pro Samba voltou! Na próxima sexta-feira (5/2), 
a roda de samba dos professores estará recheada com de-
bate sobre o legado de Paulo Freire. Todo o evento será 
transmitido online. Sem aglomeração. 

O projeto Sim Pro Samba: O Samba dxs Professorxs – 
100 Anos de Paulo Freire, que foi contemplado com a Lei 
Aldir Blanc através do Prêmio a Projetos de Fomento à 
Todas as Artes, terá início, às 17h, com um debate sobre o 
Patrono da Educação. Após, haverá uma batalha de poesia 
(Slam) denunciando o racismo, a lgbtfobia, o feminicídio, 
o abandono da educação e outras mazelas da nossa socie-
dade. Às 18h30, começa a roda de samba com o Grupo 
Nabêra e participação especial do chargista e multiartista 
Vitor Vanes. Na ocasião, Vanes fará durante a roda uma 
charge bem atual dos tempos em que vivemos.

Todo o evento terá transmissão online pelo Canal do 
Sim Pro Samba no YouTube. Os produtores pedem para 
que todos se inscrevam no canal e dêem os likes. É gratuito!

Docas do Rio  
têm faturamento 
histórico em 2020

A Companhia Docas 
do Rio de Janeiro, 
Autoridade Portu-

ária responsável pela admi-
nistração dos Portos do Rio 
de Janeiro, Itaguaí, Niterói 
e Angra dos Reis, divulgou 
o balanço anual de 2020 e 
o Plano de Negócios para o 
triênio 2021-2023. No ano 
passado, os portos da com-
panhia atingiram um volu-
me de 54,765 milhões de 
toneladas de cargas movi-
mentadas, um crescimento 
de 8,6% em relação a 2019. 
O faturamento alcançou a 
marca histórica de R$ 639,1 
milhões, número que cor-
responde a um aumento 
de 30% em comparação a 
2019. Para 2021, a receita 
total estimada é de R$ 742 
milhões, uma previsão 18% 
superior a 2020.

Segundo o diretor de Re-
lações com o Mercado e Pla-
nejamento da Docas do Rio, 
Jean Paulo Castro e Silva, o 
desempenho de 2020 repre-
senta a maior variação anual 
do período 2015-2020, tanto 
em relação a movimentação 
de carga quanto ao fatura-
mento: “O resultado de-

monstra não só a resiliência 
dos terminais que operam 
nos portos como também a 
capacidade de adaptação e 
agilidade na gestão da com-
panhia frente aos inéditos 
desafios que se apresentaram 
em 2020, aliado à alta nas co-
tações do minério de ferro e 
do dólar.”

Visando a um crescimen-
to planejado e organizado 
da empresa, a Docas do Rio 
aprovou o Plano de Negó-
cios 2021-2023 com inves-
timentos previstos, para o 
período, na ordem de R$ 
2,1 bilhões, valor que será 
aplicado em ações referen-
tes à administração portu-
ária, arrendamentos em vi-
gor e novos arrendamentos. 
O diretor Jean Paulo explica 
que a receita total estimada 
de R$742 milhões “contem-
pla os incrementos espera-
dos com os contratos de ar-
rendamentos em vigência, o 
novo formato de cobrança 
das tarifas de acessos aqua-
viários, os novos arrenda-
mentos e, por fim, a concre-
tização da transferência dos 
imóveis que fazem parte do 
Plano de Desinvestimento”.
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OPINIÃO  
DO ESPECIALISTA

Contratação de 
temporários exige 
cuidados
Por Alexandre Pegoraro

Palavras e expressões como segunda onda, mutação 
do vírus, nova cepa, taxa de efetividade das vacinas e 

o crescimento dos números fazem com que 2021 com-
ece ainda cercado de incertezas em relação aos rumos 
da pandemia. Considerando esse quadro e diante das 
perspectivas de retomada do crescimento econômico, as 
empresas buscam opções que permitam suprir a neces-
sidade de mão de obra em suas operações sem, ao mesmo 
tempo, comprometerem seus orçamentos com homologa-
ções custosas caso as coisas não saiam como imaginam e 
elas tenham que reduzir novamente o quadro de colabora-
dores.

Este cenário transforma a contratação de trabalhadores 
temporários numa forte tendência que, no entanto, também 
oferece alguns riscos na hipótese de os cuidados básicos não 
serem observados. De acordo com a Associação Brasileira 
do Trabalho Temporário (Asserttem), a modalidade gerou 
mais de 2 milhões de vagas no país em 2020. As condições 
desafiadoras enfrentadas no ano passado produziram um 
crescimento de 34,8% com relação a 2019, quando foram 
geradas 1.485.877 vagas neste formato.

O volume também representa o maior patamar já reg-
istrado desde o início da série histórica, iniciada em 2014. 
Somente em dezembro 151.620 trabalhadores tiveram 
uma oportunidade graças a este modelo, fornecendo um 
robusto indício de que o trabalho temporário crescerá 
ainda mais no ano que se inicia.

Apesar de oferecer as condições ideais para as orga-
nizações neste momento conturbado, é preciso tomar 
cuidado para que o fato de existir um intermediador entre 
a empresa e seu novo empregado (no caso a agência de 
trabalho temporário) não cause uma falsa sensação de 
isenção a respeito da necessidade de as organizações 
saberem exatamente com quem estão negociando e quem 
estão contratando.

Um dos motivos é que a legislação estabelece como 
regra que durante o período no qual a companhia 
contratante estiver se utilizando dos serviços prestados 
pelo trabalhador temporário sua responsabilidade para 
com ele será compartilhada com a empresa de trabalho 
temporário que originou o relacionamento.

Para evitar os inúmeros problemas que podem surgir 
a partir desta determinação, é fundamental em primeiro 
lugar averiguar as condições cadastrais e jurídicas da em-
presa de trabalho temporário com a qual se está negoci-
ando. Neste sentido, os principais pontos a serem obser-
vados são se ela está regularmente autorizada a operar, se 
possui certidões negativas atualizadas, se seu patrimônio 
social é correspondente ao determinado por lei e se ela 
vem cumprindo com suas obrigações para com o trabal-
hador temporário que lhe presta serviços.

Quando feita de forma tradicional, este tipo de verifi-
cação leva muito tempo e fica incompatível com a pressa 
exigida no mundo dos negócios. Por isso, muitas corpo-
rações acabam negligenciando esses cuidados e juridica-
mente herdando problemas gerados entre a agência e seus 
contratados.

A saída encontrada pelas empresas para agir com a 
precaução necessária sem renunciar à agilidade tem sido a 
utilização de plataformas tecnológicas de verificação base-
adas nas mais modernas e poderosas tecnologias. A partir 
apenas do número do CNPJ, por exemplo, as empresas 
especializadas neste tipo de verificação aplicam soluções 
de mineração de dados e crawling, para determinar se a 
agência de trabalhadores temporários em questão, seus 
sócios ou familiares, estão envolvidos em fraudes, corrup-
ção, lavagem de dinheiro, terrorismo, crimes ambientais e 
até envolvimento com emprego de mão de obra escrava e 
infantil.

Ainda segundo a Asserttem, a taxa média de efetivação 
dos trabalhadores temporários ficou em 20% em 2020, 
superando a média histórica dos anos anteriores que era 
de 15%. Este número indica que existe também uma 
tendência maior em contratar de forma fixa as pessoas 
que estão entrando nas equipes inicialmente pela porta do 
trabalho temporário.

Isto significa que a necessidade de investimentos nas 
chamadas due diligence (diligência apropriada) e back-
ground check (verificação de antecedentes), deve estar 
cada vez mais presentes na lista de prioridades das em-
presas. Caso contrário o risco é o plano de usufruir dos 
benefícios do trabalho temporário se transformar num 
problema permanente.

Alexandre Pegoraro é CEO da Kronoos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidente do Sindicato dos Bibliotecários do Estado do Rio de Janeiro,
com CNPJ nº 42.283.309/0001-86, situado na à Av. 13 de maio, n.13, 9º.
Andar, sl. 916, Centro, Rio de Janeiro, CONVOCA os associados quites
com suas obrigações pecuniárias para participarem da ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA: a realizar-se no dia 24/02/2021, às 18h em 1ª
convocação, ou às 18h30min em 2ª e última convocação, com qualquer
número de presentes, por meio virtual, mediante acesso ao aplicativo
“zoom”, sendo certo que o convite será encaminhado pelo Sindicato aos
bibliotecários associados por e-mail, para deliberem sobre a seguinte Ordem
do Dia: a) Prorrogação ou não do Mandato da atual Diretoria do
Sindicato, b) Definição do prazo da prorrogação do mandato da
atual Diretoria. Importante: para ter acesso virtual à assembleia, os
bibliotecários associados deverão informar que pretendem participar, até
18h do dia 23/02/2021, pelo e-mail: sindibrj@sindibrj.org.br, informando
nome completo, telefone celular, CPF. Após a confirmação dos dados, os
bibliotecários receberão, por e-mail, um link pessoal e intransferível para
participação na assembleia. Rio de Janeiro, 29 de Janeiro de 2021.

Luciana Manta B. Pinhel
Presidente SINDIB-RJ

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 pra-
zo 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 co-
nhecimento de todos os interessados foi expedido o presente
edital, que será afixado no local de costume e publicado na for-
ma 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 - Respon-
sável pelo Expediente - Matr. 01/25811, o subscrevo. (a) Carlos
Eduardo Lucas de Magalhães Costa, Juiz de Direito.

PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 08.310.839/0001-38 - NIRE 33.3.0031005-3

ATA DA AGE REALIZADA EM 15/08/2018
1. Data, Hora e Local: Aos 15/08/2018, às 10h00, na sede social da  
PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A. em Itaguaí/RJ, na Rua Felix Lopes Coelho,  
nº 222, lotes 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23.826-580 (“Cia.”). 
2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcos Roberto dos Santos Coelho 
e secretariados pela Sra. Mariana Carlos Boechat. 3. Convocação e Presença: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Art. 
124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”), em razão da presença 
dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se 
os acionistas da Cia. para (i) fixar a remuneração global anual dos administradores 
para o exercício de 2018; e (ii) rerratificar a ata de AGO/E, realizada em 27/04/2018 
(“AGOE 2018”). com o objetivo de corrigir os quatro últimos números decimais do 
preço de emissão das novas ações subscritas pela PSA Fundo de Investimento em 
Participações. 5. Deliberações Tomadas: Os acionistas presentes, por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram a lavratura da presente ata sob a 
forma de sumário, conforme faculta o Art. 130, §1º, da Lei das S/A e deliberaram o 
quanto segue: (1) Aprovar, por maioria de votos, registrado o voto em contrário da 
acionista Porto Sudeste Participações S.A., a remuneração global da administração 
da Cia. para o presente exercício social, no montante de até R$4.800.000,00, incluindo 
a remuneração fixa anual e variável, inclusive benefícios de qualquer natureza e os 
encargos sociais de responsabilidade da Cia.. A manifestação de voto em contrário 
apresentada pela acionista Porto Sudeste Participações S.A. foi recebida pela 
secretária e será arquivada na sede da Cia.. (1.1) A proposta da Administração para 
fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2018 acima levou 
em consideração os acordos individuais firmados pela Cia. com cada executivo, bem 
como suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, competências e 
reputação profissional, e o valor de seus serviços no mercado, conforme os critérios 
estabelecidos no Art. 152 da Lei das S/A. (2) Aprovar, por maioria de votos, registrada 
a abstenção da acionista Porto Sudeste Participações S.A., a retificação do item 4 
da ata da AGOE 2018 com o objetivo de corrigir as quatro últimas casas decimais do 
preço de emissão das novas ações ordinárias emitidas, mediante subscrição privada, 
pela acionista PSA Fundo de Investimento em Participações, para constar o valor 
correto de R$1,189383155. (2.1) Feitas as retificações descritas acima, os acionistas 
presentes decidiram ratificar todas as demais deliberações discutidas e aprovadas 
na AGOE 2018, tendo a acionista Porto Sudeste Participações S.A. apresentado 
manifestação de voto escrito ratificando sua posição apresentada na AGOE 2018. 
A manifestação de voto apresentada pela acionista Porto Sudeste Participações 
S.A. foi recebida pela secretária e será arquivada na sede da Cia.. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos 
termos do Art. 130, § lº, da Lei das S/A, que, lida, conferida, e achada conforme, foi 
por todos assinada. Mesa: Marcos Roberto dos Santos Coelho - Presidente; Mariana 
Carlos Boechat - Secretária. Acionistas Presentes: PSA Fundo de Investimento em 
Participações (p.) BRL Trust (p.p.) Daniela Bonifácio; Porto Sudeste Participações 
S.A. (p.p.) Pedro Borba; e Gaboard Participações Ltda. (p.p.) Marcos Roberto dos 
Santos Coelho e João Aguiar. [Confere com o original lavrado em livro próprio] 
Itaguaí, 15/08/2018. Mariana Carlos Boechat - Secretária. Jucerja nº 3375578,  
em 28/09/2018. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Petrobras acredita em descoberta  
de hidrocarboneto no pré-sal 
Estatal divulgará os resultados do 4º tri na próxima terça-feira

A Petrobras infor-
mou ao mercado 
nesta sexta-feira 

que identificou a presen-
ça de hidrocarboneto em 
poço pioneiro do bloco 
C-M-411, localizado no 
pré-sal da Bacia de Cam-
pos, no Estado do Rio de 
Janeiro. A notícia acontece 
a apenas quatro dias antes 
da divulgação do Relatório 
de Produção e Vendas do 
quarto trimestre de 2020. 
Mais detalhes sobre a des-
coberta devem ser dados 
pela estatal no momento da 
explicação dos resultados. 
De qualquer forma, a notí-
cia é muito positiva em um 
momento que a companhia 
segue com sua política de 
redução de ativos conside-
rados não essenciais.

Lembrando que a esta-

tal encerrou o terceiro tri-
mestre de 2020, divulgado 
em outubro de 2020, com 
resultado financeiro líqui-
do negativo em R$ 22,9 
bilhões, 86,1% acima do 
segundo trimestre e 110,7% 
superior ao número de R$ 
10,87 bilhões no terceiro 
trimestre de 2019.

A companhia explicou 
no relatório que o prejuízo 
ocorreu uma vez que os ga-
nhos com maiores volumes 
de vendas de petróleo e de-
rivados e maiores preços do 
Brent foram mais do que 
compensados por despesas 
financeiras, influenciadas 
por prêmios pagos na re-
compra de títulos.

A estatal conseguiu redu-
zir parte da dívida líquida, 
atualmente em US$ 66,2 
bilhões, queda de US$ 12,2 

bilhões na comparação com 
o final do terceiro trimestre 
de 2019. 

Descoberta

Na química, um hidro-
carboneto é um composto 
químico constituído por 
átomos de carbono e de 
hidrogênio. Os hidrocarbo-
netos são muito importan-
tes no nosso dia a dia. São 
os principais formadores 
do petróleo, gás natural, 
carvão mineral e diversas 
matérias-primas utilizadas 
pela indústria na produção 
de plásticos, velas, etc.

O poço 1-BRSA-1377-
RJS, denominado infor-
malmente de Urissanê, 
está localizado a aproxi-
madamente 200 km da 
costa, em lâmina d’água 

de 2.950 metros, o qual 
constatou a presença de 
petróleo em reservatórios 
da seção pré-sal. 

A Petrobras informou 
que os dados do poço se-
rão analisados para melhor 
direcionar as atividades ex-
ploratórias na área e avaliar 
o potencial da descoberta. 
O bloco C-M-411 foi adqui-
rido em setembro de 2017, 
na 14ª Rodada de Licitação 
da Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP), sob 
regime de concessão, em 
conjunto com os blocos 
C-M-210, C-M-277, C-M-
344, C-M-346 e C-M-413.  
A Petrobras é operadora do 
bloco e detém 50% de par-
ticipação, em parceria com 
ExxonMobil Exploração 
Brasil Ltda. (50%).

Consulta e audiência públicas  
sobre novo querosene de aviação 

A diretoria da Agência 
Nacional de Petróleo e Gás 
(ANP) aprovou na quinta-
feira a realização de consul-
ta e audiência públicas sobre 
a revisão das especificações 
e das regras de controle de 
qualidade dos querosenes 
de aviação fóssil, alternati-
vos e suas misturas.

A principal novidade se-
rá a introdução, no Brasil, 
do querosene de aviação 
JET-A, já comercializado 
no mercado internacional. 
Esse combustível poderá 
passar a ser importado ou 
produzido nas refinarias 
do país. Cabe destacar que 

o querosene de aviação 
(QAV) é usado preferen-
cialmente em aeronaves de 
grande porte, enquanto a 
gasolina de aviação (GAV) 
é utilizada nas de pequeno 
porte.

O objetivo é aumentar 
a oferta do querosene de 
aviação, gerando possíveis 
reduções de preços e custos 
das companhias aéreas. A 
estimativa do mercado é de 
que ocorra uma redução de 
cerca de 0,3 a 0,6 centavos 
de dólar por galão, podendo 
haver redução ainda maior, 
uma vez que, com o JET-A, 
haverá maior competição, 

dado o maior número de 
fornecedores externos do 
produto.

O diretor-geral da ANP, 
Rodolfo Saboia, ressaltou, 
ao proferir seu voto na reu-
nião de diretoria, que a nova 
resolução pode resultar em 
menores preços das passa-
gens aéreas ao consumidor. 
“Destaco a contribuição 
que essa proposta dá para o 
aumento da oferta de com-
bustíveis de aviação e para 
o fomento da competição 
do setor, o que deve levar a 
um alinhamento maior dos 
preços do Brasil aos inter-
nacionais, resultando em 

melhores preços ao consu-
midor”, afirmou.

De acordo com a ANP, 
serão introduzidos ainda 
dois novos querosenes de 
aviação alternativos, apro-
vados em 2020 pela ASTM 
International, para possibi-
lidade de uso como mistu-
ras com JET-A ou JET-A1. 
A mudança visa alinhar a 
especificação nacional à in-
ternacional. A minuta ficará 
em consulta pública por 45 
dias a partir de sua publi-
cação no Diário Oficial da 
União e, posteriormente, 
haverá audiência pública 
sobre o tema. 
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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 0078072-66.2018.8.19.0001, 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), e aos Promitentes compradores (Aladino Astuto), 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 13:20h,
para venda por valor igual ou superior à avaliação, e o Segundo Leilão no dia 25/02/2021 às 13:20h,
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.
335/336: APARTAMENTO Nº 905, BLOCO B, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, Nº 280, TIJUCA,
RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 42.851 E NA PREFEITURA SOB
A INSCRIÇÃO Nº 1.254.433-4 E C.L. Nº 06638-1. ÁREA EDIFICADA DE 67M². 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 67m², conforme disposto no carnê de IPTU de 2020, e uma
vaga de garagem, conforme descrito no RGI. Possui dois quartos, um banheiro social e dependências
de empregada, conforme informação da Sr. Valdenir 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 09/10/2020 no valor de R$ 412.000,00
(Quatrocentos e doze mil reais), correspondentes a 115.893,10 UFIR, que atualizadas nesta data
perfaz o valor de R$ 429.418,70 (Quatrocentos e vinte e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e
setenta centavos). INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte:
Que o réu foi citado da Execução no index. 128/129; Que no index. 141/143 dos Embargos à Execução
nº 0261393-07.2018.8.19.0001 consta Sentença em que foram julgados improcedentes os embargos
à execução; Que no index. 228 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi lavrado no
index. 237; Que consta a intimação do executado a respeito da Penhora nos index. 244; Que no index.
345 a Executada concordou com o laudo de avaliação; Que o laudo de avaliação foi homologado no
index. 353/354. 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$
2.144,12 (Dois mil, cento e quarenta e quatro reais e doze centavos); Constam Débitos de FUNESBOM
inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 393,82
(Trezentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos); Constam débitos de Condomínio, que
atualizado em 14/12/2020 perfaz a quantia de R$ 23.167,44 (Vinte e três mil, cento e sessenta e sete
reais e quarenta e quatro 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 42.851 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de
Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de Aladino Astuto, contudo, conforme disposto na
Sentença proferida nos Embargos à Execução nº 0261393-07.2018.8.19.0001, restou estabelecido
que: “...Improcede a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que consta no RGI da unidade
imobiliária (fls. 79 dos autos principais) que a Embargante é a proprietário do Imóvel. 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 da Executada, como, foi confessado pela Embargante que se encontra na posse indireta do
imóvel, visto que o promitente comprador jamais foi imitido na posse do imóvel, em razão do
inadimplemento do contrato celebrado...”; Que consta no R-13 e R-14 – PENHORA em favor do
Município do Rio de Janeiro, nos autos das Ações de Execução Fiscal nº 2001.120.012828-0 e
2004.120.025732-3 respectivamente, ambas tramitando na 12ª Vara de Fazenda Pública/RJ; Que
consta no R-23 a TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL para a empresa executada; Que no R-25 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, 29 de janeiro de 2021. Eu __ T.J.J. datilografei e Eu  __
, titular subscrevo. (ass) PRISCILA FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE – Juíza em Exercício.

Mídias sociais podem 
influenciar comportamento 
de investidores

B3 ganha pela terceira vez 
certificação internacional

Pela terceira vez consecu-
tiva, a B3 é reconhecida co-
mo uma das empresas Top 
Employers Brasil, certifica-
ção mundialmente aplicada 
pelo Top Employers Insti-
tute, que atua em 120 paí-
ses, em todos os continen-
tes e certificou, em 2021, 
1.700 empresas. 

Reconhecimento

O resultado veio após 
uma profunda análise das 
políticas de RH da bolsa 
brasileira, na qual foram 
avaliados quesitos como 
remuneração e benefícios, 
cultura, aprendizado e de-
senvolvimento.

Ana Buchaim, diretora 
de Pessoas, Comunicação, 
Marca e Sustentabilidade da 
B3, reforçou a importância 
desse selo: “Para nós, é ex-
tremamente importante ava-
liar nossas práticas, além de 
conhecer referências e o que 
o mercado faz. Buscamos 
constante evolução. Identifi-
car o que fazemos bem e o 

que podemos melhorar faz 
parte disso. A certificação 
Top Employers nos ajuda na 
consolidação da nossa marca 
empregadora e, assim, forta-
lecemos nossos atributos e 
construímos reputação para 
que as pessoas reconheçam 
a B3 como um ótimo lugar 
para trabalhar”, explica Bu-
chaim.

Para serem certifica-
das como Top Employers, 
as empresas participantes 
passam por um rigoroso 
processo de pesquisa e pre-
cisam atingir o alto padrão 
exigido pelo instituto. A fim 
de consolidar a validade do 
processo, todas as respostas 
foram auditadas de maneira 
independente, o que signifi-
ca que a pesquisa averiguou 
as excelentes condições de 
carreira da B3, garantindo-
lhe uma posição entre o 
seleto grupo de Top Em-
ployers certificados.

Certificados

Em sua nona edição, o 

Top Employers Institu-
te certificou 42 empresas 
no Brasil. São elas: Akzo-
Nobel; Alcon; Allied Bra-
sil; Atento Brasil; B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão; 
Banco Bradesco; Ban-
co do Brasil S.A.; Banco 
PAN; BAT Brasil; Bax-
ter; Boehringer Ingelheim 
do Brasil; CHEP; Chie-
si; Cognizant; Corbion, 
CPFL Energia; Deloitte; 
Dentsu Internacional; 
DHL Global Forwarding 
Brazil; Enel; Everis Bra-
sil; Grupo Marista; Huawei 
do Brasil; JTI Brasil; Leroy 
Merlin; Naturgy; Novartis 
Biociências; Orange Bu-
siness Services; Palladium 
Hotel Group; Pepsico; Ro-
che Diabetes Care Brasil; 
Saint-Gobain; Sandoz do 
Brasil Indústria Farmacêuti-
ca Ltda; Sanofi; SAP Brasil; 
SAS Institute Brasil; Sone-
par Brasil; Takeda Farma-
cêutica; Tata Consultancy 
Services; UnitedHealth 
Group Brasil; Volkswagen 
do Brasil e Wipro.

É real a possibilidade 
de estar ocorrendo 
manipulação de in-

formações envolvendo pes-
soas em mídias sociais e que 
pode influenciar o compor-
tamento de investidores. O 
alerta é da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) que 
se dirigiu nesta sexta-feira ao 
mercado de que a atuação 
com o objetivo deliberado 
de influir no regular funcio-
namento do mercado pode 
caracterizar ilícitos adminis-
trativos e penais.

A autarquia disse que tem 
monitorado os movimentos 
no mercado e as comunica-
ções nas redes sociais, sendo 
que, na presença de indícios e 
conforme exige a lei, cuidará 
da instauração do processo 
administrativo sancionador 
para a apuração das respon-
sabilidades, bem como co-
municação ao Ministério Pú-
blico para a devida atuação 
na esfera penal.

O chamado squeeze, que 
pode se configurar em situ-
ações nas quais um ou mais 
investidores provocam arti-
ficialmente a alta do preço 

de valores mobiliários, de 
maneira a causar prejuízos 
a terceiros ou auferir be-
nefícios indevidos para si 
ou outros participantes do 
mercado, é uma das modali-
dades de manipulação.

No Brasil, a depender das 
características do caso, tais 
estratégias podem ser tipifi-
cadas, em sede administrati-
va, como “manipulação de 
preços” (inciso II, alínea “c” 
da Instrução CVM 8), defi-
nição que abarca a utilização 
de qualquer processo ou arti-
fício destinado, direta ou in-
diretamente, a elevar, manter 
ou baixar a cotação de um 
valor mobiliário, induzindo, 
terceiros à sua compra e ven-
da, havendo outros tipos na 
regulamentação que também 
se destinam a reprimir práti-
cas que atentem contra a re-
gularidade do mercado.

Segundo a CVM, manipu-
lação é crime. “Cumpre aler-
tar, ainda, que a manipulação 
do mercado é passível de 
punição na esfera penal, con-
forme crime tipificado no 
art. 27-C da Lei 6.385/76”, 
destaca a comissão.

Monitoramento

A CVM ressalta que 
continuamente monitora 
o mercado para identifi-
car práticas ilícitas e roti-
neiramente instaura pro-
cessos sancionadores e 
aplica sanções pela prática 
de ilícitos dessa natureza. 
Como já se encontra de-
monstrado nos preceden-
tes da CVM, pode contri-
buir para a caracterização 
da manipulação a atuação 
de um conjunto de pes-
soas, agindo sob um inte-
resse comum, sendo todas 
elas, pelo menos em tese, 
possíveis de responsabili-
zação pela conduta vedada 
pela Instrução CVM 8.

“A CVM informa que, em 
permanente interação com a 
B3 e a BSM, tem dedicado 
especial atenção à observân-
cia (i) das regras de negocia-
ção aplicáveis aos casos de 
aumento de volume, liquidez 
e volatilidade, bem com (ii) 
dos limites de exposição nos 
mercados de liquidação futu-
ra, inclusive no empréstimo 
de valores mobiliários”.
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