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O desequilíbrio nas 
contas do setor público 
(União, estados, Distrito 
Federal e municípios) 
decorre de gastos dos 
entes federados supe-
riores às receitas. De 
forma simplificada, as 
receitas são tributárias e 
patrimoniais. Sucessivos 
governos têm buscado 
o equilíbrio promov-
endo “reformas”, quase 
sempre orientadas para 
a retirada de direitos da 
classe trabalhadora. São 
exemplos as Reformas 
da Previdência, a Trabal-
hista e a Administrativa.

O equilíbrio fiscal, 
também o orçamentário, 
dependem, como é ób-
vio, da redução dos gas-
tos e do aumento das re-
ceitas ou da combinação 
de ambos. A Reforma 
Tributária está na ordem 
do dia. Uma boa opor-
tunidade para buscar o 
equilíbrio, promovendo 
a justiça social e a ética.

Não há dúvidas quan-
to aos desperdícios, 
privilégios e ilegalidades 
em nossa sociedade. 
É necessário cortá-los, 
combatê-los. É possível 
aumentar a arrecadação 
tributária, combatendo, 
com coragem e com-
petência a sonegação.

Estudo do Instituto 
Brasileiro de Planeja-
mento e Tributação 
(IBPT), publicado em 
3/12/2020, estima que 
o faturamento não de-
clarado das empresas 
brasileiras atinge R$ 2,33 
trilhões por ano. Uma 
estimativa de que os 
tributos sonegados pelas 
empresas somam R$ 417 
bilhões.

A revista Forbes, edição 
especial de aniversário, 
nº 80, apresenta a lis-
ta dos 238 bilionários 
brasileiros, com pat-
rimônios variando entre 
R$ 119,08 bilhões e R$ 1 
bilhão. Este conjunto de 
cidadãos ostenta um pat-
rimônio de R$ 1,6 trilhão, 
que equivale a 21,9% do 
PIB brasileiro em 2019! 
Isto em um país no qual 
quase 14 milhões de pes-
soas sobrevivem com 

renda mensal per capita 
da ordem de R$ 150.

Por que não debater, 
examinar, com serie-
dade, um imposto sobre 
grandes fortunas, até 
aqui não regulamentado, 
embora previsto na Con-
stituição Federal, que já 
completou 32 anos? O 
jornal Monitor Mer-
cantil, de 24/11/2020, 
em sua primeira página, 
menciona o relatório 
“Estado da Justiça 
Tributária em 2020”, in-
formando que “multina-
cionais são campeãs da 
evasão fiscal no Brasil e 
na América Latina”. O 
Brasil lidera as perdas, 
estimadas em US$ 14,63 
bilhões, cerca de R$ 77 
bilhões.

A publicação Outras Pa-
lavras, 9/12/2020, registra 
que, em 2019, o Brasil ar-
recadou um centavo de 
real para cada R$ 323 ex-
portados pelo agronegó-
cio, cifra que representa 
tributação de 0,000003%. 
Não se discute a im-
portância do agronegócio 
para a economia do país, 
como gerador de em-
pregos, renda, divisas. O 
que é necessário analisar 
é uma contribuição mais 
justa para a arrecadação 
tributária.

Os dados da Procura-
doria-Geral da Fazenda 
Nacional – PGFN tam-
bém são alarmantes. 
A dívida inscrita ultra-
passa R$ 4 trilhões. É 
necessário endurecer a 
legislação aplicável aos 
sonegadores. O Estado 
deve esta satisfação aos 
contribuintes honestos. 
Sobretudo aos pequenos, 
que, com sacrifício, pa-
gam as suas obrigações, 
resultantes de elevada 
carga tributária. Esta 
tributação, elevada, mui-
tas vezes, contrasta com 
renúncias e benesses 
que, inexplicavelmente 
contemplam setores 
privilegiados.

Ricardo Maranhão é engenheiro, 
diretor da Associação dos 

Engenheiros da Petrobrás (Aepet) 
e conselheiro vitalício do Clube de 

Engenharia.
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As invasões bárbaras no Capitólio
Francisco J. M. Bedê

O que os cidadãos 
brasileiros 
precisam saber
Por Ricardo Maranhão

No dia 6 de janeiro 
(quarta-feira), du-
rante sessão no 

Senado na qual a vitória de 
Joe Biden nas eleições presi-
denciais seria ratificada, o 
ano de 2021 foi oficialmente 
inaugurado quando uma 
multidão de apoiadores de 
Donald Trump – que acaba-
vam de sair de um comício 
na capital que contou com a 
participação do presidente e 
outras figuras do Partido Re-
publicano – invadiu o prédio 
do Capitólio, a sede do Con-
gresso dos EUA.

As cenas a que o mundo 
assistiu estupefato contin-
ham: 1) uma massa histriôni-
ca (parcialmente armada) 
invadindo e vandalizando a 
sede do Congresso dos EUA 
em revolta decorrente de 
alegações de fraude eleitoral 
cinicamente e grosseiramente 
fabricadas por um presidente 
narcísico patológico, presi-
dente esse que há poucos 
dias foi exposto em áudio 
achacando o secretário de 
Estado da Geórgia para que 
esse alterasse os resultados 
das urnas e “achasse os 11 
mil votos” que ele precisava 
para vencer a eleição naquele 
estado; 2) os congressistas e o 
vice-presidente dos EUA em 
choque e forçados a colocar 
máscaras de gás ao serem ar-
rastados às pressas por forças 
de segurança no interior do 
Capitólio para que não fos-
sem alvos da turba que toma-
va o local; 3) forças policiais 
complacentes, assustadas e 
facilmente sobrepujadas por 
uma pequena multidão no 
símbolo máximo de governo 
de uma nação notória por 
gastos estratosféricos com 
aparatos de segurança e “de-
fesa”; 4) uma manifestante 
baleada por policiais no in-
terior do Capitólio, vindo a 
falecer poucas horas depois, 
e mais três pessoas que 
morreram por “emergên-
cias médicas” decorrentes 
do episódio; 5) um invasor 
viking coberto com pele 
de animal com chifres – de 
rosto pintando e sem cami-
sa, portando uma bandeira 
dos EUA – ocupando a ca-
deira de presidente do Se-
nado (homem esse que foi 
posteriormente identificado 
como tendo o apelido de 
“Q Shaman”, no qual “Q” 
refere-se à seita de extrema-
direita notória, dentre out-
ras coisas, por acreditar que 
o presidente Trump estaria 
em aliança com uma espé-
cie de agente secreto con-
hecido como “Q” na ten-
tativa de derrotar a cabala 
de pedófilos satanistas que 

secretamente controlam o 
governo americano).

Tendo em vista esse show 
de horrores, não resta nada 
além das perguntas: o que 
diabos acabou de acontecer 
e qual é o seu significado 
político? Ao contrário do que 
se propaga em parte da mí-
dia e das redes, não tratou-se 
de uma tentativa de golpe de 
Estado por parte de Trump e 
seu grupo (embora seja certo 
que os “invasores bárbaros” 
gostariam que fosse o caso). 
Na verdade, tratou-se de um 
movimento descoordenado e 
impulsivo da massa trumpista 
que, incitados pela retórica 
inflamatória e pela esquizo-
frenia coletiva promovida 
pela narrativa do presidente e 
seus asseclas, decidiram “faz-
er algo a respeito” da “maior 
fraude eleitoral da história 
dos EUA”.

Ao movimento da turba 
seguiu-se uma mensagem in-
consequente e improvisada 
do presidente que elogiou a 
turba invasora e reiterou a 
farsa da “fraude eleitoral”, 
ao mesmo tempo que pedia 
aos invasores que se retiras-
sem pacificamente do pré-
dio. No dia seguinte, pas-
sada a oficialização da vitória 
de Biden pelo Congresso e 
vendo formar-se o tsunami 
da reação ao show de hor-
rores no Capitólio, o presi-
dente Trump realiza um giro 
de 180º e passa a condenar 
os invasores como crimino-
sos antipatrióticos e se com-
promete com uma “trans-
ferência ordeira de poder”. 
É desse modo que Trump 
(como sempre) rola os dados 
na aposta de que a avacalha-
ção generalizada do sistema 
político e do establishment 
da sociedade norte-ameri-
cana servirá de escudo para 
suas ilegalidades e seu com-
portamento caótico.

Frente a implosão política 
nos dias finais da presidência 
de Trump, seguiram-se tam-
bém tentativas infrutíferas 
e dispersas de contenção de 
danos por parte de congres-
sistas e lideranças do Partido 
Republicano, todos visivel-
mente desnorteados ao se 
darem conta do buraco no 
qual se enfiaram, estando 
atualmente esmagados entre 
uma base trumpista fiel cada 
vez mais radicalizada e deli-
rante e o restante do país que 
começa a seriamente dirigir-
lhes palavras como “cúm-
plices”, “traidores” e “sub-
versivos”.

Por sua vez, o bloco 
político presente no Partido 
Democrata – composto pela 
oligarquia empresarial, os 

“neoliberais progressistas” 
e as diversas frações de uma 
esquerda frágil e continu-
amente escanteada pela cúp-
ula do partido – encontra-se 
com a faca e o queijo na mão 
perante um Partido Republi-
cano em estado de acelerada 
autocombustão, recebendo 
de presente as duas vagas do 
senado que estavam em dis-
puta no estado da Geórgia 
e obtendo assim maioria em 
ambas as casas do congresso.

Ainda mais importante, o 
Partido Democrata obtém 
uma avenida aberta para uma 
ofensiva implacável contra 
Trump e os republicanos na 
medida em que a invasão do 
Capitólio representa um trau-
ma na vida nacional que ines-
capavelmente marca todos os 
responsáveis por esse evento 
com a imagem de lunáticos, 
desordeiros e golpistas.

É nesse contexto que o 
significado das “invasões 
bárbaras” do Capitólio será 
decidido. Primeiramente, em 
se tratando da questão de se 
o sistema político dos EUA 
será capaz de estabelecer al-
gum tipo de critério e limite 
no universo da vida política 
nacional. Essa parece ser a 
tendência tendo em visto o 
amplo clamor por uma res-
posta contundente e as re-
centes declarações de Nancy 
Pelosi e Chuck Schumer – a 
presidente da Câmara e o 
líder democrata no Senado – 
de que o presidente Trump 
deve ser removido por “ato 
de sedição” e que os “terror-
istas domésticos” envolvidos 
na “insurreição” devem ser 
punidos.

Não obstante, não convém 
subestimar a possibilidade de 
que Trump esteja correto em 
sua aposta de que o Estado 
norte-americano seja croni-
camente incapaz de conter e 
punir qualquer tipo de absur-
do e ilegalidade promovida 
no andar de cima. Afinal, tra-
ta-se de um sistema político 
que permitiu que Bush e seus 
comparsas explicitamente 
mentissem e fabricassem 
pretextos para levar o país a 
uma desastrosa invasão do 
Iraque que custou trilhões de 
dólares, centenas de milhares 
de vidas e imensuráveis efei-
tos em termos de caos geo-
político e, ainda assim, saíram 
completamente impunes e 
são tratados como cidadãos 
honoráveis pelo establish-
ment (quem há de esquecer 
a autodenominada forte 
amizade entre os Obama e 
George W. Bush, as fotos de 
Michelle Obama carinhosa-
mente abraçada com o ex-
presidente e suas declarações 

de que “os nossos valores 
são os mesmos”?).

Por essa mesma razão, 
é central observar que não 
é somente o urgente e ne-
cessário enfrentamento do 
trumpismo que está em 
questão na atual encruzilhada 
política nos EUA. O trump-
ismo e sua expressão máxima 
no episódio do Capitólio 
constituem um dentre mui-
tos sintomas mórbidos da 
crise da ordem neoliberal que 
se desdobra o coração do 
Império Americano, desdob-
rando-se também em grande 
parte do mundo.

Se é verdade Trump uti-
lizou cinicamente a mensa-
gem de que a economia e 
o sistema político estariam 
corrompidos contra os in-
teresses do povo, é também 
verdade que faz décadas que 
os sucessivos governos dos 
EUA (com o apoio sistemáti-
co da grande mídia e do con-
junto das classes abastadas) 
implementam uma política 
econômica que acarreta em 
acúmulo sem precedentes de 
recursos na mão de poucos 
indivíduos e em inédita pre-
carização da vida da maior 
parte da população.

Se é verdade que Trump e 
suas “hordas bárbaras” nos 
confrontam com o prospecto 
de um futuro distópico que 
devemos combater, é tam-
bém o caso que desde muito 
a distopia já bate à nossa por-
ta em decorrência do aclama-
do “funcionamento normal 
das instituições”: por mais 
que aplaudamos nesse caso 
específico, não é assombroso 
que três ou quatro bilionários 
que controlam o monopólio 
digital formado por Google, 
Twitter e Facebook sejam 
capazes de decidir quando 
o presidente do país mais 
poderoso do mundo está ou 
não autorizado a se comuni-
car com o público? Se esse é 
o caso para o presidente dos 
EUA – que acaba de ter suas 
contas nas redes sociais blo-
queadas – o que dizer dos 
reles mortais?

Para muito além de Trump, 
são esses impasses do modelo 
econômico e sua superação 
através de projetos políticos 
consistentes que decidirão 
nossas possibilidades de fu-
turo. Caso isso não ocorra, 
creio que nos EUA (e sobre-
tudo no Brasil do presidente 
Bolsonaro) os bárbaros do 
Capitólio e seu “Q Shaman” 
parecerão uma boa lembran-
ça de tempos amenos.

Francisco J. M. Bedê é doutorando em 
Sociologia pelo Iesp-Uerj.
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Trump tinha razão,  
e essa foi sua derrota

A “vitória esmagadora” de Donald Trump na eleição 
dos EUA teve dois lados: a reeleição do presidente 

em exercício potencialmente mobilizou mais de 90 mil-
hões de cidadãos para votar, mas, infelizmente para 
Trump, metade deles queria se livrar dele. É o que analisa, 
com dose de ironia, Timo Järvinen, CEO da NayaDaya 
Inc, empresa finlandesa especializada em captar e analisar 
emoções.

De acordo com estudo publicado em 28 de outubro e 
conduzido por NayaDaya, YouGov e Statista, a emoção 
positiva mais comum entre os eleitores dos EUA em 
relação à reeleição de Trump ou à eleição de Biden foi o 
de alívio.

“No contexto da eleição”, escreve Järvinen, “o 
alívio implica evitar um resultado eleitoral indesejável. 
Na eleição presidencial dos EUA, significa evitar a 
reeleição de Trump ou a eleição de Biden. Os eleitores 
que expressaram alívio pela reeleição de Trump não 
foram inspirados por Trump, eles apenas queriam 
evitar a eleição de Biden. Aqueles que expressaram 
alívio pela eleição de Biden não ficaram maravilhados 
com a eleição de Biden, eles apenas queriam se livrar de 
Trump.”

A perda de Trump foi principalmente devido a ele 
mesmo. “A descrença de Trump quanto ao resultado de 
Biden parece originar-se de uma incapacidade de en-
tender e aceitar as influências de seu próprio compor-
tamento e política. O próprio Trump foi a razão para o 
número extremamente alto de votos para Biden.”

“A verdadeira fonte do resultado da eleição foram as 
experiências e cenários repugnantes, assustadores e decep-
cionantes que fizeram o povo dos Estados Unidos votar 
mais do que nunca – expulsar seu presidente em exercício 
da Casa Branca”, finaliza Järvinen.

Quem quiser conhecer a matemática da “vitória es-
magadora” (landslide, no original), pode conferir em 
nayadaya.com/post/the-real-landslide-throws-trump-out-
of-the-white-house

Vai estourar?

A bolha do bitcoin estourará em algum momento 
nos próximos meses, se não antes, afirma o analista de 
mercado financeiro da Oanda, Edward Moya. Enquanto 
isso, a moeda virtual segue em alta e volátil. “O movi-
mento parabólico do bitcoin para cima ainda está sendo 
impulsionado principalmente por fluxos institucionais. 
A volatilidade permanecerá elevada, e agora a onda de 
sucesso tem todos de olho no nível de US$ 50 mil.” “O 
bitcoin tem tudo a ver com momentum, e essa volatilidade 
não diminuirá tão cedo”, finaliza.

Rápidas

Entre 11 e 29 de janeiro, a Rio Ecoesporte promove a 
primeira edição da Ecolônia de Férias, para crianças de 4 
a 12 anos, na Barra da Tijuca. Informações: (21) 99742-
6155 *** A linguagem fascista é o título do livro escrito 
pelos professores Carlos Piovezani, do Departamento 
de Letras (DL) da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), e Emilio Gentile, da Universidade La Sapienza 
de Roma, e que está sendo lançado pela Editora Hedra. 
A obra trata das principais características da linguagem 
empregada por Adolf  Hitler, Benito Mussolini e... Jair 
Bolsonaro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPAL SP – COOPERATIVA DE
CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP
O Diretor Presidente da COOPAL SP – COOPERATIVA DE CONSUMO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CNPJ nº
38.347.205/0001-10, Inscrição Estadual nº 799.318.120.110, NIRE nº
3540018926-6, com sede na Rua Maurício Jacquey nº 200, sala 06, Vila
Helena, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09635-080, convida a presença
de todo o quadro societário composto de (20) vinte cooperantes para
comparecer em sua sede no dia 27/01/2021 com primeira chamada as
17:00h, segunda chamada as 18:00h e terceira e última chamada as
19:00h, para participar da PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 2021 em cumprimento ao Artigo 44º da Lei 5.764/71, onde uma cópia
deste edital também será afixado em local visível na sede da cooperativa
e uma cópia enviada por circular via e-mail para todo o quadro social, para
deliberar, votar, aprovar ou não com número estatutário legal, os assuntos
constantes deste Edital, quais sejam: (1) A prestação de contas dos órgãos
diretivos da cooperativa no exercício 2020; (2) O balanço e da destinação
das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes, caso exista, com
todos os relatórios comprovatórios necessários no exercício 2020 e (3)
Efetuar a eleição com rodízio obrigatório anual de 2/3 dos componentes do
Conselho Fiscal para o exercício 2021/2022, e logo em seguida para a
PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2020, com a
seguinte pauta: (1) Alteração estatutária; (2) Entrada e saída de associados;
(3) Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes.

São Bernardo do Campo/SP, 11 de janeiro de 2021.
Robson dos Santos Miranda, CPF 253.732.018-20 - Diretor Presidente.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA JOALHERIA E LAPIDAÇÃO DE
PEDRAS PRECIOSAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ Nº 33.983.974/0001-91
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, e em conformidade com Estatuto Social, a Presidente
convoca todos os associados quites e em condição de voto para a
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 27 de janeiro de
2021 às 09horas, em primeira convocação, na sede do Sindicato na Av.
Graça Aranha, nº 19, sala 404, Centro, Rio de Janeiro CEP: 20030-002.
Ordem do dia: 1) Reforma integral do Estatuto Social para modernizá-lo e
simplificar procedimentos; 2) Assuntos Gerais. Em primeira convocação, a
Assembleia Geral será considerada instalada se estiver presente a maioria
absoluta de seus membros. Caso não haja “quórum” no 1º escrutínio,
segunda votação será realizada no mesmo dia e local, às 10 horas, com a
maioria dos associados presentes. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2021

Carla Christina Fernandes Pinheiro
Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA
ITAMAR FERRAZ E OUTRO, CPF 611.145.107-34, torna público que rece-
beu a Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente – SMCA,
através do processo nº 26/510.119/2019, Licença Municipal Prévia – LMP
nº 001342/2020 com validade de 17/12/2023 para Desenvolvimento de
Projeto para Construção de Posto de Revenda de Combustíveis Líquidos,
localizado na Avenida das Américas, Lote 8 da Quadra 8 do PAL 19170,
Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro – RJ.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de novembro de 2020, às 14:00h, reuni-
ram-se os membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile Tech 
S.A. (“Companhia”), na sede da Companhia, na Rua Visconde de Ouro Preto 
nº 5, sala 1.001, Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de con-
vocação, considerando a presença, por videoconferência, da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Fiamma 
Zarife, Carlos Augusto Leone Piani, Pedro Santos Ripper, Lars Boilesen e 
Francisco Tosta Valim Filho. 3. Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário: 
Atademes Branco Pereira. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) consignar a 
renúncia de um dos diretores estatutários; (ii) reratificar a deliberação sobre 
a eleição do Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia; (iii) minuta 
de contrato de indenidade e celebração do contrato com administradores 
e gestores; (iv) estrutura do departamento de compliance da Companhia; 
e (v) aprovação da política anticorrupção da Companhia. 5. Deliberações: 
Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e dis-
cussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto 
segue: 5.1. Consignar a renúncia do Diretor Ricardo Toniolo Bozzetto ao 
cargo de diretor estatutário da Companhia para o qual foi eleito em 13 de 
outubro de 2020, outorgando-lhe quitação quanto aos atos gestão ao longo 
de seu mandato. 5.2. Rerratificar a deliberação aprovada em Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de outubro de 
2020 quanto à eleição do coordenador do Comitê de Auditoria, de modo a 
designar e consignar que o coordenador do Comitê de Auditoria e Risco da 
Companhia será o Sr. Manuel Luíz da Silva Araújo, o qual foi eleito naquela 
mesma data para integrar o Comitê de Auditoria e Risco da Companhia. 
5.3. Fica aprovada a minuta de Contrato de Indenidade à luz da política de 
reposição de perdas sofridas por administradores e gestores da Companhia 
aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Compa-
nhia realizada nesta data (“Política”). Fica ainda autorizada a Companhia a 
firmar o Contrato de Indenidade com (i) os conselheiros e diretores, inclusive 
não estatutários da Companhia, (ii) membros do Comitê de Auditoria; (iii) 
administradores estatutários das sociedades controladas, diretas ou indire-
tas, da Companhia; (iv) diretor jurídico e de compliance da Companhia e 
(v) diretor executivo de relações com investidores da Companhia. A Dire-
toria da Companhia está autorizada a tomar todas as medidas necessárias 
para a implementação desta deliberação. 5.4. Fica deliberado que a ges-
tão do departamento de compliance da Companhia ficará sob os cuidados 
do diretor jurídico da Companhia. 5.5. Fica aprovada a política de práticas 
anticorrupção da Companhia, a qual rubricada pela Mesa ficar arquivada 
na sede da Companhia, sendo disponibilizada no website da Companhia 
e, se aplicável, da Comissão de Valores Mobiliários quando da abertura do 
capital da Companhia. 5.6. Fica autorizada a lavratura da ata que se refere 
a esta Reunião do Conselho de Administração na forma de sumário, bem 
como nas línguas Portuguesa e Inglesa, prevalecendo a primeira em caso 
de divergência. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi en-
cerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente, que, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administra-
ção. 7. Assinaturas: Mesa: Lars R. Boilesen (presidente); Atademes Branco 
Pereira (secretário). Conselheiros presentes: Fiamma Zarife, Carlos Augusto 
Leone Piani, Pedro Santos Ripper, Lars R. Boilesen e Francisco Tosta Valim 
Filho. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 
de novembro de 2020. Atademes Branco Pereira - Secretário. Jucerja em 
10/12/2020 sob o nº 3982181. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SP Farma Metropolitana S.A. - CNPJ nº 28.927.087/0001-66 - Companhia Fechada - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
- Ficam convidados os senhores acionistas da SP Farma Metropolitana S.A. a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
virtualmente via Zoom com link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/88307455923, no dia 25 de janeiro de 2021, às 18h45, em primeira convo-
cação, às 19h00, em segunda convocação e às 19h15 em terceira e última convocação, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, referentes 
ao exercício encerrado em 31/12/2019; (ii) eleição dos seguintes cargos: Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; e, (iii) 
deliberar sobre a proposta de reorganização societária. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até o dia 22 de 
janeiro de 2021, até às 17h30. A proposta da administração e a documentação, relativas aos itens da ordem do dia, encontram-se à disposição dos 
senhores acionistas na sede da Companhia. Sumaré, 08 de janeiro de 2021. Edison Gonçalves Tamascia - Presidente do Conselho de Administração.

Fiocruz quer distribuir vacina Oxford/ 
AstraZeneca 1 dia após desembarque

Bolsonaro terá de explicar  
fraude em 2018 e risco em 2022 
PSOL pede ao STF que presidente esclareça ameaça em juízo

O presidente Jair 
Bolsonaro terá 
que esclarecer em 

juízo suas acusações sobre 
fraude nas eleições de 2018. 
Ao apresentar nesta sexta-
feira uma interpelação no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para que Jair Bolso-
naro, o PSOL, pede ainda 
que ele explique suas falas 
sobre eventuais consequên-
cias que possam haver caso 
o Brasil não adote o voto 
impresso no próximo pleito 
presidencial, em 2022.

“Se nós não tivermos 
o voto impresso em 22, 
uma maneira de auditar o 
voto, nós vamos ter pro-

blema pior que os Estados 
Unidos”,disse Bolsonaro 
nesta quarta-feira (6).

O partido pergunta 
no documento, assinado 
pelo presidente, Juliano 
Medeiros, se o presiden-
te pretende tomar alguma 
medida ou realizar alguma 
atitude; se a afirmação é 
uma ameaça às institui-
ções e partidos políticos 
que participarão do pleito 
eleitoral de 2022; e quais 
problemas ocorrerão no 
país caso não se estabele-
ça o voto impresso. “Há 
intenção de convocar os 
apoiadores, a exemplo 
dos Estados Unidos, para 

marcharem contra o Con-
gresso Nacional ou contra 
qualquer outra instituição 
nacional ou entidade?”, 
questiona a legenda.

No mesmo dia Bolso-
naro disse que “a fraude 
existe (...) Eu só fui eleito 
porque tive muito voto em 
2018”. De acordo com a in-
terpelação, essa foi a oitava 
vez que ele fez a acusação, 
que precisa ser explicada. 
Nesse sentido, o PSOL pe-
de que sejam apresentados 
pelo denunciante documen-
tos, provas, indícios para a 
comprovação da fraude; uma 
explicação de como ele teve 
acesso a essas provas e por 

que não fez denúncia formal 
perante as autoridades eleito-
rais no tempo e modo legal-
mente previstos.

Caso não tenha provas ou 
as possua e não tenha exibi-
do, argumenta o PSOL, Bol-
sonaro pode ter incorrido em 
crimes de responsabilidade 
contra o livre exercício dos 
poderes legislativo e judici-
ário, contra o livre exercício 
dos direitos políticos, indivi-
duais e sociais, e de improbi-
dade administrativa. Além de 
possivelmente crimes eleito-
rais, prevaricação, advocacia 
administrativa, denunciação 
caluniosa e comunicação fal-
sa de crime. 

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) prevê que 
as vacinas AstraZeneca/
Oxford importadas da Ín-
dia poderão ser distribuídas 
no dia seguinte de seu de-
sembarque no Brasil. Em 
nota divulgada nesta sexta-
feira, a fundação informou 
que a chegada das doses 
será no aeroporto interna-
cional do Rio de Janeiro 
(RIOGaleão), em data que 
será confirmada em breve.

“As vacinas prontas che-
garão pelo aeroporto RIO-
Galeão, no Rio de Janeiro, 
e seguirão, no mesmo dia, 
para a Fiocruz para rotu-
lagem. No dia seguinte, a 
partir de Bio-Manguinhos, 
na Fiocruz, as vacinas po-
derão seguir diretamente 
para a distribuição, que es-
tá sob responsabilidade do 

Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação 
contra a Covid-19. A data 
certa para a chegada dessas 
vacinas será confirmada em 
breve”, informou a Fiocruz 
em nota.

A importação das doses 
produzidas pelo Instituto 
Serum, parceiro da Astra-
Zeneca na Índia, é uma 
estratégia adicional da Fio-
cruz para antecipar o início 
da vacinação. 

Para que as vacinas im-
portadas da Índia possam 
ser aplicadas antes do regis-
tro definitivo do imunizan-
te no país, a Fiocruz pediu 
nesta sexta-feira a autori-
zação de uso emergencial à 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). A 
fundação continua a traba-
lhar para o registro defini-

tivo, cujo pedido deve ser 
concluído em 15 de janeiro.

Na nota divulgada hoje 
pela Fiocruz, a presidente 
da fundação, Nísia Trinda-
de, comemora o pedido de 
uso emergencial como um 
passo importante no en-
frentamento da pandemia. 

“Este é um momento 
histórico para a Fiocruz. 
A submissão desse pedido 
de autorização para uso 
emergencial da nossa vaci-
na Covid-19, desenvolvida 
em parceria com a unida-
de de Oxford e a farma-
cêutica AstraZeneca, é um 
passo importante para que 
possamos ter acessível, 
no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), uma 
vacina eficaz e segura para 
o Sistema Único de Saú-
de (SUS). Num momento 

de tantas dificuldades, em 
que lamentamos a perda 
de tantas vidas no Brasil e 
no mundo, 2021 se inicia 
com a esperança de ter-
mos um caminho, ainda a 
ser trilhado, de superação 
dessa crise”.

A meta da Anvisa é con-
cluir a análise do pedido de 
uso emergencial em 10 dias. 
Caso a agência solicite infor-
mações adicionais aos desen-
volvedores da vacina, o prazo 
para de ser contado até que 
os dados sejam informados.

Segundo a Fiocruz, a 
vacina desenvolvida em 
parceria com os britânicos 
tem 73% de eficácia com 
apenas uma dose, e evita 
hospitalizações em 100% 
dos casos, protegendo a 
pessoa vacinada dos sin-
tomas graves da doença. 
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Alsácia – verão  
pede vinho branco

Os primeiros artigos do ano serão dedicados a regiões 
vitivinícolas que se consagraram pela produção de 

vinhos brancos, já que nesta época, no Brasil, recomenda-
se encher a taça com esses deliciosos produtos, muitas 
vezes ignorados pelos consumidores que acham que vinho 
bom é vinho tinto. O gosto particular é soberano, sem 
dúvida, e eu seria das últimas pessoas a invalidar a sua 
importância, desde que ele não tenha sido pautado por 
preconceitos. Vinho é diversidade – deguste com o cora-
ção aberto, que um mundo de prazer será descoberto!

Escolhi a região da Alsácia, na França, para começar, 
porque seus vinhos brancos estão dentre os melhores do 
mundo, embora menos presentes nas prateleiras do que 
eu gostaria. A Alsácia também é um dos melhores roteiros 
vitivinícolas do mundo, e se você tiver a chance de poder 
degustar os vinhos in loco será uma viagem inesquecível. 
A região se divide em dois departamentos, Baixo Reno 
e Alto Reno, cujas capitais são Estrasburgo e Colmar, 
respectivamente. É difícil escolher o que é mais belo ali, 
entre a clássica cidade de Estrasburgo – com sua majes-
tosa Catedral de Notre Dame e os charmosos canais da 
Petite France – e a particularidade de Colmar, tipicamente 
alsaciana e rodeada por vilarejos floridos, de arquitetura 
medieval e renascentista.

De origem germânica e romana, 160 localidades alsaci-
anas já cultivavam a vinha antes da Idade Média e tiveram 
seus apogeus no século XVI, período interrompido pela 
Guerra dos 30 anos. Aliás, a Alsácia é uma região sofrida 
pelas guerras – foram inúmeras, em função de sua posição 
fronteiriça e estratégica, entre a França, a Alemanha e a 
Suíça e nas proximidades do Rio Reno. Já pertenceu à 
Alemanha, já foi dividida entre as duas nacionalidades 
e foi ocupada pelos nazistas entre 1940 e 1945. Assim, 
tem muitos traços germânicos nos próprios vinhos – por 
exemplo, predominam vinhos varietais brancos, e a cepa 
Riesling é uma das mais importantes. Mas a lógica qualita-
tiva francesa também se faz presente nas particularidades 
dos terroirs de excelência, classificados como Grand Crus 
e Lieux-dits.

Dessa mistura, combinada a condições especiais para a 
vitivinicultura emerge uma identidade própria forte, com 
certos traços bem singulares, como a produção de vinhos 
marcados pela mineralidade e exuberância aromática. O 
aroma marca não apenas os seus vinhos, mas também um 
queijo bem típico, o Munster, peso-pesado dentre os per-
fumados queijos da França, que desafia os mais treinados 
paladares a comê-lo sem estranhamento.

Sua vitivinicultura evoluiu novamente após a Primeira 
Guerra Mundial e hoje é um dos seus pilares econômicos 
em termos de produto agroalimentar. A partir de 1962, foi 
reconhecida como Appellation d’Origine Contrôlée. Em 
1975, teve seus Grand Crus regulamentados, seguidos pela 
AOC Crémant d’Alsace, espumante da região feito pelo 
método tradicional e um dos mais consumidos na França. 
Seus vinhos têm reputação internacional e, na França, são 
consumidos especialmente ao leste e na região parisiense.

O vinho rei, como dizem, é o branco da cepa Riesling 
e a rainha, também varietal, é a cepa Gewurztraminer; 
90% dos vinhos produzidos são brancos, feitos especial-
mente dessas castas e da Pinot Blanc, Pinot Gris, Muscat 
e Sylvaner. Para os tintos, predomina a Pinot Noir. A 
excelência da vitivinicultura alsaciana se deve à sua varie-
dade de solos, que lhe dá riqueza e diversidade e seu clima 
semicontinental. O verão quente atinge as colinas de 200 
e 400m de altitude, favorecendo a maturação das vinhas 
que dão origem aos seus Grand Crus e a muitos vinhos de 
colheita tardia.

No próximo artigo, tratarei cada um deles, com mais 
detalhes.

Inscrições abertas para os cursos da Cafa Bordeaux, ministrados 
por Míriam Aguiar no Brasil. Mais infs: maguiarvinhos@gmail.
com – miriamaguiar.com.br/blog – Instagram: @miriamaguiar.
vinhos

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de novembro de 2020, às 10:00h, os 
acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”) se reuniram na sede 
da Companhia, na Praia de Botafogo nº 518, 9º andar, Botafogo, CEP 
22.250-040, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação: 
Convocação dispensada em virtude da presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social da Companhia, por videoconferência, conforme 
permitido pelo artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 (a “Lei das S.A.”) e 
verificado pelas assinaturas que constam do Livro de Presença de Acionistas. 
3. Presença: Compareceram à Assembleia Geral Extraordinária acionistas 
representando 100% do capital social com direito a voto, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede da 
Companhia; (ii) eleição de membros do Conselho de Administração; (iii) 
alteração na estrutura da Diretoria, mediante alteração dos artigos 23 e 29 
do Estatuto Social; e (iv) ratificar a autorização para que o Conselho de 
Administração da Companhia aprove todos os termos e condições da oferta 
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão 
da Companhia (“Ações”) aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, realizada em 13 de outubro de 2020 (“Oferta”), incluindo 
poderes para (a) deliberar sobre o aumento de capital social, dentro do 
capital autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta; (b) fixar o preço de 
emissão das Ações; (c) aprovar o Prospecto Definitivo da Oferta Pública de 
Distribuição Primária e Secundária de Ações da Companhia (“Prospecto”) e 
o Offering Memorandum para os esforços de colocação no exterior; (d) 
celebrar todos os contratos e atos relacionados à Oferta; e (f) aprovar a 
política de reposição de perdas sofridas por administradores e gestores da 
Companhia. 5. Mesa: Presidente: Pedro Santos Ripper; Secretário: 
Atademes Branco Pereira. 6. Deliberações: As seguintes deliberações 
foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer 
ressalvas ou reservas: 6.1. Preliminarmente, autorizar a lavratura da ata que 
se refere a esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, 
conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das S.A., bem como a publicação 
da ata desta Assembleia Geral Extraordinária com a omissão das assinaturas 
dos acionistas presentes, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A.. 6.2. 
Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia da Praia de 
Botafogo nº 518, 9º andar, Botafogo, CEP 22.250-040, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro para Rua Visconde de Ouro Preto nº 5, sala 1.001, 
Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 6.3. 
Aprovar a eleição dos seguintes candidatos para compor o Conselho de 
Administração da Companhia: (i) Francisco Tosta Valim Filho, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade de nº 
100.6855.272, expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 
355.827.150-53, residente e domiciliado em Valle del Sol, 200mts norte, 
Verdi Condo Residences, Casa 14, Lindora, Pozos, Santa Ana, San José, 
Costa Rica, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração; 
e (ii) Roger Solé Rafols, espanhol, casado, administrador de empresas, 
portador do passaporte nº XDB236914, emitido pelo Consulado Geral da 
Espanha em São Paulo, inscrito no CPF/ME sob o nº 057.977.907-69, 
residente e domiciliado em 5705 W 148th Place, Overland Park, Kansas, 
Estados Unidos da América, CEP 66223, para o cargo de membro suplente, 
sem vinculação a qualquer membro efetivo, do Conselho de Administração. 
6.3.1. Os Conselheiros ora eleitos terão mandatos unificados com os demais 
membros do Conselho de Administração de 2 (dois) anos, até a realização 
da Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das demonstrações 
financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, e 
tomarão posse dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desta 
Assembleia Geral Extraordinária, declarando nos respectivos termos de 
posse, consoante o disposto no artigo 147 da Lei das S.A. e as regras 
constantes da Instrução CVM nº 367/2002 e do Estatuto Social, para os 
devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos de 
assumir os cargos para o qual foram eleitos, nos termos do artigo 37, inciso 
II, da Lei nº 8.934/1994, bem como não foram condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não estão 
condenados a penas de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela 
Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para cargo de 
administração de companhia aberta; (iii) atendem ao requisito de reputação 
ilibada estabelecido pelo artigo 147, §3º, da Lei das S.A.; e (iv) não ocupam 
cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia 
e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia. Os 
membros do Conselho de Administração assumirão, ainda, o compromisso 
de sujeitar-se à cláusula compromissória prevista no Artigo 51 do Estatuto 
Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração 
declararão, também, em documento próprio, estarem integralmente cientes 
da “Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores 
Mobiliários de Emissão da Companhia”, nos termos da Instrução CVM nº 
358/2002. 6.3.2. Foi registrado e anuído entre os acionistas presentes que, 
conforme declaração fornecida por eles, o Srs. Francisco Tosta Valim 
Filho e Roger Solé Rafols se enquadram na qualidade independentes 
conforme o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e o Estatuto 
Social da Companhia. 6.4. Alterar a estrutura da Diretoria da Companhia, 
passando o caput do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia a vigorar 
com a seguinte redação e incluindo-se o parágrafo primeiro ao referido artigo 
na forma também abaixo: “Artigo 23º. A Diretoria será composta de 2 (dois) 
a 4 (quatro) membros, residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos pelo 
Conselho de Administração, por um prazo de mandato de 3 (três) anos, 
permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro, 
um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor sem designação 
específica, todos eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de 
Administração. §1º. O cargo de Diretor de Relação com Investidores poderá 
ser cumulado com o de Diretor Presidente ou de Diretor Financeiro, nesta 
hipótese a Diretoria poderá ter até dois Diretores sem designação específica.” 
6.5. Ato contínuo, ainda em função da aprovação do item 6.4 acima, alterar 
o Artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a 
seguinte redação: “Compete aos Diretores sem designação específica 
exercer as atividades que lhes forem indicadas pelo Conselho de 
Administração e praticar os atos de gestão autorizados por este Estatuto 
Social.” 6.6. De modo melhorar a sua redação, fica aprovada a alteração do 
inciso (xx) do artigo 22 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a 
seguinte redação. “(xx) deliberar sobre a participação da Companhia em 
outras sociedades, como sócia ou acionista, mediante subscrição ou 
aquisição de ações ou quotas, bem como a sua participação em acordos de 
associação e/ou acordos de acionistas e sobre a constituição de sociedades, 
no Brasil ou no exterior, pela Companhia, ressalvado quando a Lei 6.404/76 
ou Estatuto Social da Companhia de outra forma dispuser”; 6.7. Aprovam, 
ainda, incluir o seguinte parágrafo 3º ao art. 32 do Estatuto Social da 
Companhia: “Parágrafo 3º: A Companhia poderá ser representada por 
apenas um Diretor nos seguintes casos: a) prática de atos perante repartições 
públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas públicas ou 
sociedades de economia mista e outras entidades de natureza similar; b) 
firma de correspondências que não criem obrigações para a Companhia e 
prática de atos de simples rotina administrativa; c) representação da 
Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual 
participe, direta ou indiretamente; d) quando o ato a ser praticado impuser 
representação singular por disposição legal ou ordem de órgão competente; 
e f) representação da Companhia em juízo e/ou em processos administrativos, 
exceto para a prática de atos que importem em renúncia a direitos.” 6.8. 
Retificar e ratificar a autorização para o Conselho de Administração da 
Companhia a aprovar todos os termos e condições da Oferta, incluindo, sem 
limitação: (a) deliberar sobre o aumento de capital social, dentro do capital 
autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta; (b) fixar o preço de emissão 
das Ações; (c) aprovar o Prospecto e o Offering Memorandum; e (d) celebrar 
todos os contratos e atos relacionados à Oferta. 6.9. Fica aprovada a política 
de reposição de perdas sofridas por administradores e gestores da 
Companhia, a qual rubricada pela Mesa fica arquivada na sede da 
Companhia e, com a abertura do capital social da Companhia, será 
disponibilizada mediante divulgação pelo website da Companhia e pelo 
website da Comissão de Valores Mobiliários. 6.10. Autorizar os membros 
dos órgãos da administração da Companhia a praticarem todos os atos 
necessários à implementação das deliberações tomadas e aprovadas nesta 
Assembleia Geral Extraordinária. 7. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, depois 
de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. 8. 
Assinaturas: Mesa: Pedro Santos Ripper (presidente) e Atademes Branco 
Pereira (secretário). Acionistas Presentes: Bemobi Holding AS e Pedro 
Santos Ripper. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de 
Janeiro, 30 de novembro de 2020. Atademes Branco Pereira - Secretário. 
Jucerja em 08/01/2021 sob o nº 3995243. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ 02.270.689/0001-08 - NIRE 33.3.0016653-0

CERTIDÃO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA RE-
ALIZADA NO DIA 29/12/2020: DATA, HORA e LOCAL: Aos 29/12/2020, 
às 12h, na sede da Repsol Sinopec Brasil S.A. (“Companhia”) localizada à 
Praia Botafogo, nº 300, salas 501 e 701, Botafogo, na RJ/RJ, CEP 22.250-
040. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de con-
vocação, face à presença de todas as acionistas da Companhia , nos termos 
do artigo 124, § 4º, da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). MESA: O Sr. Mariano Carlos Ferrari, como 
presidente, o qual convidou a Sra. Carolina Assano Massocato Escobar para 
secretariar a assembleia. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alteração da 
redação do caput do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia para refletir 
que os membros do Conselho de Administração não precisam ser acionis-
tas de acordo com a legislação aplicável; (ii) a ratificação da nomeação da 
empresa de avaliação que procedeu com a avaliação contábil do patrimônio 
líquido da Companhia ; (iii) o laudo de avaliação contábil do patrimônio líqui-
do da Companhia para o fim específico da cisão parcial desproporcional da 
Companhia ; (iv) o Protocolo e Justificação da Cisão Parcial Desproporcional 
da Companhia firmado nesta data entre a Companhia , a Repsol Exploração 
Brasil Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 03.514.776/0001-
18, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0663181-0, com sede na Praia 
de Botafogo, 300, sala 701, Botafogo, na Cidade do RJ, Estado do RJ, CEP: 
22.250-905 (“REBL”), e Sinopec Exploration and Production (Brazil) Ltda., 
sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 12.450.530/0001-10, registrada 
na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0873802-6, com sede na Praia de Botafogo, 
n° 228, sala 702, Botafogo, na RJ/RJ, CEP: 22.250-906 (“SNPC BR”), o qual 
dispõe sobre a cisão parcial desproporcional e a incorporação de parcela do 
patrimônio líquido cindido pela REBL e de outra parcela cindida pela SNPC 
BR (“Protocolo”); (v) a cisão parcial desproporcional da Companhia , na for-
ma do Protocolo; (vi) a redução do capital social para refletir a redução do 
patrimônio líquido da Companhia , em razão da cisão parcial desproporcio-
nal, com a consequente alteração do caput do Artigo 5 do Estatuto Social 
da Companhia ; (vii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia ; e 
(viii) a autorização para que a diretoria da Companhia pratique todos os atos 
necessários à efetivação e formalização da cisão parcial desproporcional da 
Companhia . DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da 
ordem do dia, as acionistas da Sociedade aprovaram, por unanimidade e sem 
ressalvas: (i) a alteração da redação do caput do Artigo 10 do Estatuto Social 
da Companhia para refletir que os membros do Conselho de Administração 
não precisam ser acionistas de acordo com a legislação aplicável, passando 
a redação do referido artigo da seguinte forma: “Artigo 10 – O Conselho de 
Administração será composto por no mínimo 6 e no máximo 10 membros, 
dentre os quais um Presidente e um Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia 
Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. O presidente e o Vice-Presi-
dente serão designados pelo Conselho de Administração na primeira reunião 
a ser realizada após a Assembleia Geral que deliberar sobre a eleição dos 
membros do Conselho de Administração.” (ii) a ratificação da nomeação da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob o 
nº 61.562.112/0002-01, localizada na Rua do Russel, n°804, 6° e 7° andar, 
Edifício Manchete, na RJ/RJ, CEP: 22210-907 (a “Empresa Especializada”), 
que procedeu com a avaliação contábil do patrimônio líquido da Companhia , 
para o fim específico de elaboração do laudo de avaliação necessário à cisão 
parcial desproporcional da Companhia . (iii) o laudo de avaliação da Com-
panhia elaborado pela Empresa Especializada, tendo como base o balanço 
patrimonial da Companhia levantado em 30/11/2020, o qual constitui o Anexo 
I da presente Ata. (iv) o Protocolo, o qual constitui o Anexo II da presente Ata. 
(v) a cisão parcial desproporcional da Companhia , com redução de capital, 
relativamente à totalidade do acervo líquido correspondente ao investimento 
da Companhia na Repsol Sinopec Brasil B.V., uma sociedade de responsabili-
dade limitada devidamente constituída sob as leis da Holanda, com endereço 
registrado à Koninginnegracht 19, 2514AB, na cidade de Haia, Holanda (“RSB 
B.V.”), seguido da capitalização do patrimônio cindido na REBL e na SNPC 
BR, na proporção de 60% e 40% respectivamente, nos termos do Protocolo, 
com o que a REBL passará a deter diretamente 2.255.301.233 ações da RSB 
B.V., e a SNPC BR passará a deter diretamente 1.503.534.156 ações da RSB 
B.V., nos termos e na forma já estabelecida no Protocolo, adotando-se como 
data-base da operação para fins econômicos e fiscais a data de 30/11/2020, 
ficando, outrossim, estabelecido que os resultados operacionais e as varia-
ções patrimoniais ocorridas a partir da referida data-base, sejam ativas ou 
passivas, não modificarão os valores adotados para a realização da cisão par-
cial desproporcional da Companhia , apropriando-se, porém, tais resultados e 
variações à REBL e SNPC BR, respectivamente ao valor do patrimônio líquido 
da Companhia que essas sociedades incorporaram, através de ajustes em 
seus livros contáveis. A REBL e a SNPC BR sucederão a Companhia apenas 
nos direitos e obrigações transferidos a essas sociedades em decorrência da 
incorporação do patrimônio cindido na REBL e na SNPC BR, respectivamente, 
sem solidariedade entre si ou em relação ao patrimônio remanescente da 
Companhia , conforme faculta o parágrafo único do Artigo 233 da Lei das S.A. 
(vi) redução do valor do capital social da Companhia , sem cancelamento de 
ações, de R$13.373.761.140,78, dividido em 1.333.767.967 ações ordinárias 
sem valor nominal para R$ 4.356.697.958,78, dividido em 1.333.767.967 
ações ordinárias sem valor nominal, em razão da cisão parcial desproporcional 
da Companhia , passando a redação do caput do Artigo 5 do Estatuto Social 
da Companhia a vigorar daqui em diante com a seguinte redação: “Artigo 5 – O 
capital social da Companhia é de R$ 4.356.697.958,78, totalmente subscrito e 
integralizado, dividido em 1.333.767.967 ações ordinárias sem valor nominal.” 
(vii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia que é parte integrante 
da presente ata na forma do Anexo III. (viii) a autorização para que a diretoria 
da Companhia pratique todos os atos necessários à efetivação e formalização 
da cisão parcial desproporcional da Companhia . ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a ser tratado, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário 
à lavratura desta ata, que reaberta, lida, conferida e aprovada, foi por todos 
os presentes assinada. ASSINATURAS: Mariano Carlos Ferrari – Presidente 
e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Repsol S.A., Repsol 
Exploración S.A. e Tip Top Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a 
deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Companhia . 
RJ, 29/12/2020. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja 
nº 3992570 em 31/12/2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do
Rio de Janeiro, através de seu presidente, nos moldes do Estatuto
Social da Entidade, convoca todos os membros de sua categoria, para
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede social,
na Rua Visconde de Inhaúma, 134 – sala 929 – centro – Rio de Janeiro
– RJ, no dia 13 de janeiro de 2021, às 10:00 h em primeira convocação
e às 10:30 h, em segunda e última convocação, para ser discutido o
seguinte ponto de pauta: 1º - Ratificação dos atos da Diretoria Exe-
cutiva, na reunião realizada no dia 08 de janeiro de 2021, ou
seja: Substituição de Membros da Diretoria, tendo em vista o
falecimento do diretor tesoureiro da entidade, o Sr. Waltair
Mendes Rodrigues. Rio de Janeiro/RJ., 09 de janeiro de 2021.

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 07.737.623/0001-90 - NIRE 33.3.0027725-1

Edital de Convocação - AGO: Ficam convocados os acionistas da A!Bo-
dytech Participações S.A. (“Cia.”) para se reunirem para participar e votar à 
distância em AGO (“Assembleia”) a ser realizada no dia 19/01/21, às 14h, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar 
as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Cia. re-
lativas ao exercício social encerrado em 31/12/19; (ii) examinar, discutir e 
votar a proposta de destinação dos resultados; e (iii) eleger os membros do 
Conselho de Administração da Cia. Os documentos pertinentes às matérias 
a serem debatidas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionis-
tas, a partir desta data, na sede da Cia. Informações Gerais: Diante da 
atual situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 
e das restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com rela-
ção a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, a Cia. esclarece que 
viabilizará a participação remota de seus acionistas na Assembleia. Ficam 
ainda os Srs. Acionistas informados que para todos os fins e efeitos legais 
a Assembleia será considerada como tendo sido realizada na sede da Cia., 
localizada na Cidade do RJ/RJ, na Rua Guilhermina Guinle, nº 272, 2º an-
dar, Botafogo, CEP 22.270-060. RJ, 08/01/21. Alexandre Accioly Rocha - 
Presidente do Conselho de Administração

Delivery cresce mas e-commerce 
enfrenta desconfiança do consumidor

Depois de reduzido o 
foco nas compras 
de abastecimento 

durante o início do confina-
mento, em março, um dos 
primeiros impactos da pan-
demia no comportamento 
de compras no Brasil foi o 
aumento da entrega de re-
feições. O delivery hoje tem 
mais de 80% de penetração 
nas zonas urbanas entre os 
consumidores de até 50 anos 

de idade e demonstra ainda 
mais oportunidade de cres-
cimento. É o que aponta o 
levantamento Consumer In-
sights da Kantar.

A combinação de novas 
ocasiões de compra e no-
vos usuários é o que faz o 
serviço continuar expan-
dindo, especialmente du-
rante os dias da semana. O 
segundo trimestre de 2020 
registrou aumento de 27% 

nos pedidos de entregas 
em domicílio de segunda 
a sexta-feira em relação ao 
primeiro trimestre. Já no 
terceiro, a alta foi de mais 
15% em relação ao ante-
rior. Ainda no curto prazo, 
os pedidos de fim de se-
mana tiveram incremento 
de 20% entre abril e junho 
contra janeiro a março, e 
outros 6% de resultado 
positivo entre o terceiro e 

o segundo trimestres.
De acordo com o estudo, 

o grupo que mais usa o ser-
viço é composto de pessoas 
que já eram compradoras 
frequentes de refeições fo-
ra do lar antes da pande-
mia. Outra característica 
é que são homens em sua 
maioria, com idades entre 
25 e 34 anos, que vivem em 
zonas urbanas e de classes 
altas.
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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 0092110-83.2018.8.19.0001, 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 (Pedro Orsolon e Lucia Ferreira Alves Orsolon), 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 25/
01/2021 às 15:30h, para venda por valor igual ou superior à avaliação, e o Segundo Leilão no dia 28/01/
2021 às 15:30h, 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. 307/
308: Apartamento nº 1306, Bloco A, situado na Rua Barão de Mesquita, nº 280, Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ. Matriculado no 10º Ofício do RGI sob o nº 42.802 e na Prefeitura sob a inscrição nº 1.254.372-4 e
C.L. nº 06638-1. Área Edificada de 82m².  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
82m², conforme disposto no carnê de IPTU de 2018, e uma vaga de garagem, conforme descrito no RGI.
Possui Três 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 30/08/
2020 no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), correspondentes a 168.776,37 UFIR.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o réu foi citado
da Execução no index. 98/99; Que no index. 194/198 consta Sentença dos Embargos à Execução nº
0261406-06.2018.8.19.0001 que foram julgados improcedentes; Que no index. 222/223 consta
deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi lavrado no index. 229 e retificado no index. 322;
Que consta a intimação do executado a respeito da Penhora nos index. 256 e 334; Que no index. 319 a
Executada concordou com o laudo de avaliação; Que o laudo de avaliação foi homologado no index.
327/328. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que conforme Certidão Enfiteutica
atualizada em 27/11/2020, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 11.997,63 (onze
mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos); Constam Débitos de FUNESBOM
inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 cuja soma monta no valor aproximado de R$ 468,63
(Quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos); Constam débitos de Condomínio,
que atualizado em 30/11/2020 perfaz a quantia de R$ 28.129,00 (vinte e oito mil, cento e vinte e nove
reais), 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 42.802 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de
Venda em favor de Pedro Orsolon e Lucia Ferreira Alves Orsolon, contudo, conforme disposto na Sentença
proferida nos Embargos à Execução nº 0261406-06.2018.8.19.0001, restou estabelecido que: “...Com
efeito, não há como se imputar a responsabilidade pelo débito condominial objeto da lide aos promitentes
compradores Pedro Orsolon e Lucia Ferreira Alves Orsolon, eis que NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE
QUITAÇÃO DO PREÇO E NEM TAMPOUCO DE IMISSÃO DA RESPECTIVA POSSE....”; Que conforme
consta no R-11 – PENHORA em favor do Município do Rio de Janeiro, nos autos da Ação de Execução
Fiscal nº 0140587-26.2007.8.19.0001 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, 29 de dezembro de 2020. Eu __T.J.J. datilografei e Eu __, titular subscrevo. (ass)
PRISCILA FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE – Juíza em Exercício.

Exportação de veículos somou  
US$ 7,4 bi, a pior desde 2002

A Associação Nacional 
dos Fabricantes de 
Veículos Automoto-

res (Anfavea) divulgou nesta 
sexta-feira os números do 
fechamento de 2020, forte-
mente impactados pela pan-
demia que interrompeu um 
ciclo de três anos de recupe-
ração após outra crise, a de 
2015/2016. A entidade divul-
gou também suas projeções 
para 2021, com crescimento 
moderado sobre o ano ante-
rior, ainda insuficiente para 
recuperar os patamares de 
2019.

As vendas ao mercado in-

terno fecharam com 2,05 mi-
lhões de unidades, queda de 
26,2%, recuando ao patamar 
de 2016, auge da última crise 
econômica brasileira. A pro-
dução de 2,01 milhões de au-
toveículos encolheu 31,6%, 
deixando a indústria automo-
bilística com uma ociosidade 
técnica de quase 3 milhões de 
unidades.

No ranking global, o 
Brasil deverá ser superados 
pela Espanha (dados provi-
sórios), caindo para a nona 
colocação. Já as exporta-
ções de 324,33 mil unidades 
foram as piores desde 2002, 

um retrocesso de quase du-
as décadas. Em valores, a 
receita de US$ 7,4 bilhões 
foi menos da metade do 
que se exportou em 2017 
(US$ 15,9 bilhões).

O último mês foi o me-
lhor em vendas de autove-
ículos no ano (243,96 mil 
unidades), com média di-
ária de 11,6 mil unidades. 
Na comparação com 2019, 
apenas fevereiro de 2020 
teve média de vendas supe-
rior, apesar da recuperação 
de mercado verificada no 
segundo semestre. A pro-
dução de 209,29 mil unida-

des em dezembro foi uma 
boa surpresa, apesar de to-
dos os desafios logísticos, 
das limitações de insumos 
e dos protocolos sanitários.

No acumulado do ano, os 
números apresentaram que-
das acentuadas, mas não tão 
drásticas como se projetava 
no início da pandemia. A 
grande injeção de recursos 
emergenciais na economia 
e a força do agronegócio 
ajudaram a amenizar as per-
das do segundo trimestre, 
quando boa parte das fábri-
cas e lojas permaneceram 
fechadas.

Serviços públicos: digitalização economiza R$ 2 bi/ano

Dólar encerra 
primeira semana de 
2021 subindo 4,34%

A digitalização dos ser-
viços públicos gerou eco-
nomia de R$ 2 bilhões por 
ano, sendo R$ 1,5 bilhão 
para a população e R$ 500 
milhões para o governo. A 
estimativa consta de balan-
ço divulgado nesta sexta-
feira pela Secretaria Espe-
cial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital 
do Ministério da Economia.

O número de cidadãos 
cadastrados no Portal do 
Governo Federal, que unifi-
ca os sites do governo e per-
mite o acesso a serviços por 
um login único, está em 88 

milhões. Isso representa 51 
vezes mais que o total regis-
trado em janeiro de 2019, 
quando apenas 1,7 milhão 
de brasileiros usavam os 
serviços de forma digital.

Atualmente, o portal 
gov.br oferece 4.137 servi-
ços de 193 órgãos federais, 
dos quais 2.670 (64,5%) 
são totalmente digitaliza-
dos. O portal disponibiliza 
ainda 640 serviços (15,5%) 
parcialmente digitalizados, 
com etapas executadas no 
portal, mas que ainda exi-
gem algum procedimento 
presencial, como entrega de 

documentos. Por fim, exis-
tem 827 serviços não digi-
tais (20%), que só podem 
ser iniciados no site, mas 
exigem a presença física nas 
demais fases.

No ano passado, o Minis-
tério da Economia lançou 
a Estratégia do Governo 
Digital 2020-2022, com o 
objetivo de chegar ao fim 
do próximo ano com 100% 
dos serviços públicos e dos 
portais federais digitaliza-
dos. A meta de digitalizar 
1 mil servidores nos dois 
primeiros anos do atual go-
verno foi alcançada em ou-

tubro, tendo sido acelerada 
por causa da pandemia de 
Covid-19.

A Agência Brasil ressalta 
que segundo o Ministério 
da Economia, a necessidade 
de evitar aglomerações du-
rante a pandemia acelerou 
o cronograma, com o go-
verno dando prioridade pa-
ra serviços que beneficiam 
grande número de pessoas, 
como os pedidos de apo-
sentadoria por tempo de 
contribuição e de auxílio 
emergencial e o seguro-
desemprego do empregado 
doméstico.

Em mais um dia de força 
da moeda norte-americana, 
o dólar fechou com peque-
na alta, mas acumulou o 
maior ganho semanal em 
sete meses. A bolsa de va-
lores voltou a bater recorde, 
em mais uma sessão marca-
da pelo ingresso de capitais 
externos.

O dólar comercial encer-
rou esta sexta-feira vendido 
a R$ 5,416, com alta de R$ 
0,018 (+0,32%). A divisa 
chegou a cair 1,4% duran-
te a manhã, chegando a ser 
vendida a R$ 5,32, mas não 
sustentou a queda. Durante 
a tarde, a cotação voltou a 
subir, até ultrapassar a bar-
reira de R$ 5,40 nas duas 
horas finais de negociação.

Com o desempenho 
desta sexta-feira, a moeda 
norte-americana encerrou 
a primeira semana de 2021 
com valorização de 4,34%. 
Esse foi o maior ganho des-
de a semana de 15 a 19 de 
junho, quando a cotação ti-
nha subido 5,41%.

Diferentemente da vo-
latilidade do câmbio, o 
mercado de ações teve 
mais um dia de euforia. O 
índice Ibovespa, da B3, fe-
chou a sexta aos 125.077 
pontos, com alta de 2,2%. 
O indicador voltou a ba-
ter recorde, impulsionado 
pela liquidez no mercado 
internacional.

A entrada de investidores 
externos na bolsa pode es-
tar impulsionando o dólar. 
Com a taxa Selic (juros bá-
sicos da economia) em 2% 
ao ano, no menor nível da 
história e abaixo da inflação 
estimada em 4,3% em 12 
meses, o real tornou-se uma 
moeda barata para fazer 
hedge (proteção cambial).

Estrangeiros que com-
pram ações ou outros ati-
vos financeiros também 
compram dólares para co-
brir eventuais prejuízos em 
reais que tomem em outros 
investimentos. Isso pressio-
na para cima o câmbio no 
início de ano.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 209, 211, 213, LAM.1 – CORREDOR C – CASTELO
RIO DE JANEIRO – RJ - C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2273 - E-mail: cap19vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05
DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS
DOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM FASE DE EXECUÇÃO proposta

por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS SAMUEL MORSE E GRAHAM BELL inscrito no CNPJ sob o nº
02.185.811/0001-30 em face de SG314 PARTICIPAÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº

09.624.557/0001-78, nos autos do PROCESSO Nº 0036266-51.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) ANA LÚCIA SOARES PEREIRA MAZZA, Juíza em Exercício da Vara acima, FAZ SABER por
esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos
os interessados e em especial ao(s) Executado(s), que será realizado o público leilão eletrônico 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 para venda por valor superior a avaliação será no dia 25/01/2021
às 13:00h, e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta
será no dia 28/01/2021 às 13:00h, onde o lanço inicial será por valor 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 serão
recebidas exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO
LEILÃO: Avaliação por estimativa no index. 388/389: Apartamento nº 406, Bloco A, situado na Rua
Barão de Mesquita, nº 314, com numeração suplementar 345 pela Rua Projetada A, Tijuca, Rio de
Janeiro, RJ. Matriculado no 10º Ofício do RGI sob o nº 42.591 e na Prefeitura sob a inscrição nº
1.254.545-5 e C.L. nº 06638-1, com direito a uma vaga de garagem nos locais de estacionamento no
subsolo ou no pavtº de garagem elevado. DESCRIÇÃO: O imóvel possui área edificada de 67m²;
situação: duas frentes; tipologia: apartamento; utilização: residencial; posição: fundos; idade: 1998,
conforme disposto no carnê de IPTU de 2020, com direito a uma vaga de garagem conforme descrito no
RGI. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos lotes 12 e 13 da quadra A, do PA 29.672 e
9.026, situados a 138,50m e 169,78m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a rua
Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam 318,34m e 349,62m 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 12, 31,28m de frente e fundos por
49,00m em ambos os lados, confrontando, nos fundos com a Rua Projetada A, à direita, com o lote 13
e, à esquerda, com o lote 11, da Imobiliária Nova York S/A; e o lote 13, 31,28m de frente, 31,28m nos
fundos, em duas medições de 29,28m, em reta, mais 2,00m, porção de um curva subordinada a um
raio de 6,00m, que concorda o alinhamento da Rua Projetada A com o da Avenida Maracanã, 48,70m à
direita e 49,00m a esquerda, confrontando, nos fundos, com a rua Projetada A, à esquerda, com o lote
12 e, à direita, com o lote 14 da imobiliária Nova York S/A. DA AVALIAÇÃO POR ESTIMATIVA: O bem
penhorado nestes autos, foi avaliado por estimativa em 08/09/2020 pelo valor de R$ 405.500,00
(quatrocentos e cinco mil e quinhentos reais), correspondente a 114.064,69 UFIR, sendo devidamente
homologado pelo D. Juízo no index. 418/419. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados
do seguinte: Que conforme planilha fornecida pelo condomínio no index. 436/437 o valor da execução
nestes autos referente aos débitos condominiais, perfaz o valor de R$ 66.158,32 (sessenta e seis mil,
cento e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), sendo que este valor foi atualizado até o dia 12/
11/2020; Que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 16/11/2020 (em anexo), consta dívida de
IPTU cujo valor aproximado é de R$ 3.804,95 (Três mil, oitocentos e quatro reais e noventa e cinco
centavos); Que conforme certidão atualizada em 16/11/2020, consta dívida de Taxa de Incêndio
(FUNESBOM), inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, cujo o valor aproximado perfaz a quantia
de R$ 387,36 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos). OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-2 da
matricula nº 42.591 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada
Promessa de Venda em favor de Maria Alice da Silva Pinto Saraiva, Mario Luiz Pinto Saraiva e s/m
Marilene da Motta Saraiva. Que no R-7, R-8 e R-9, constam penhoras registradas em favor do Município
do Rio de Janeiro, referentes as seguintes ações de execuções fiscais: 2002.120.025013-0,
2004.120.049645-7 e 2006.120.046923-9. Cientes ainda os interessados, que por meio da referida
certidão está demonstrada a cadeia dominial do imóvel, de onde se extrai que o atual proprietário é o
executado, conforme se vê no R-14 e na decisão nestes autos às fls. 473. Consta no R-16 o registro da
penhora destes autos. OBSERVAÇÕES PERANTE AS CERTIDÕES DOS DISTRIBUIDORES: Cientes os
interessados que em atenção a Decisão de Fls. 472/475 se faz necessário informar que constam as
anotações nas seguintes Certidões: 1º Oficio do Registro de Distribuição: Proc.:
00183902020178190001 - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, junto a 37ª Vara Cível referente ao
Apartamento nº 1204, Bloco B, situado na Rua Barão de Mesquita, nº 314, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ;
Proc.: 0004929-73.2020.8.19.0001 - EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, junto a 45ª Vara Cível
referente a execução de cotas condominiais do Apartamento nº 1304, Bloco B, situado na Rua Barão de
Mesquita, nº 314, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ; Proc.: 0039685-79.2018.8.19.0001 - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, junto a 44ª Vara Cível referente a execução de cotas condominiais do Apartamento nº
802, Bloco B, situado na Rua Barão de Mesquita, nº 314, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. 2º Ofício do Registro
de Distribuição: Processo: 02154422920148190001; Processo: 00362612920188190001; Processo:
00362621420188190001; Processo: 04149796920158190001; Processo: 00362560720188190001;
Processo: 00362639620188190001; Processo: 00398721920208190001; Processo:
01247922320208190001. 3º Ofício do Registro de Distribuição: Processo 0502901-85.2014.8.19.0001;
Processo 0044807-44.2016.8.19.0001; Processo 0036259-59.2018.8.19.0001. 4º Ofício do Registro
de Distribuição: Processo 0334515-92.2014.8.19.0001; 0046469-09.2017.8.19.0001. 9º Ofício do Registro
de Distribuição - Empresa: Processo: 0295254-81.2018.8.19.0001; Processo: 0320504-
87.2016.8.19.0001. 9º Ofício do Registro de Distribuição - Imóvel: Processo: 0187709-11.2002.8.19.0001;
Processo: 0235314-74.2007.8.19.0001; Processo: 0239235-41.2007.8.19.0001; Processo: 0239294-
29.2007.8.19.0001; Processo: 0248179-32.2007.8.19.0001; Processo: 0438163-30.2010.8.19.0001;
Processo: 0091285-42.2018.8.19.0001; Processo: 2007.001.110518-9; Processo: 0439661-
64.2010.8.19.0001. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte:
Que a parte ré foi citada para fase de conhecimento conforme index. 248/249; Que a parte ré foi intimada
do cumprimento de sentença na pessoa de seu patrono à fl. 335; Que no index. 371 consta deferimento
da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no index.  377; Que o Réu foi intimado da Penhora no
index. 384; Que a estimativa de valor da avaliação do imóvel foi homologado no index. 418/419. 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 através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 2.1. Os interessados deverão se cadastrar previamente,
com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 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; 3. 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. 4. A aprovação do cadastro será confirmada através
do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado.
5. 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. 6. 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 através deste edital 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, podendo ser
a mesma enviada pelo leiloeiro ao arrematante, devendo ser paga no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após a confirmação da arrematação. 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. 8.1 – Em relação a preferência na arrematação,
observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do CPC. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. A venda
será efetuada à vista, devendo o valor apurado ser depositado imediatamente e colocado à disposição
do Juízo, sujeito as penas da lei. 1.1. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa
ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado,
com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Caso haja interessados em participar do leilão
através de oferecimento de lances para pagamento em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC,
poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início de cada leilão,
por escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, sendo certo que o parcelamento deferido
pelo juízo foi mediante sinal à vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance,
devendo o remanescente ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente
atualizadas, mediante depósito em conta judicial vinculada a este feito e Juízo junto ao Banco do Brasil,
em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão, ficando o imóvel penhorado até que o adquirente quite
integralmente o preço ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). 2.1. No caso de atraso no pagamento de
qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as
parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com
a perda da caução (art. 897). 2.2. Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. 3. O valor
da comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante.
3.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor de 5% sobre o produto da
arrematação, ou no valor de 2,5% sobre o valor da dívida (e não do acordo) para o caso de acordo,
pagamento voluntário do débito, remissão ou adjudicação, acrescido do valor das despesas
comprovadamente realizadas em todos os casos, desde que posterior à expedição dos editais. 3.2.
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. Cientes os interessados que a venda
se dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as
tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive
de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-
se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Em que pese a sub-rogação dos
valores das obrigações relativas ao imóvel (tributos, condomínio e hipoteca), segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, quando o arrematante tem conhecimento das dívidas propter rem,
como a dívida de condomínio ora em execução, ele será responsável pelo pagamento das mesmas
caso o valor da venda não seja suficiente para a quitação. Quanto à taxa de incêndio, caberá ao
arrematante comprovar o pagamento da mesma para ser reembolsado com o produto da
arrematação. 5. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à
transferência da propriedade em seu favor. 6. 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.  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
e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2020. Eu __T.J.J. datilografei e eu __,
titular subscrevo. (ass) ANA LÚCIA SOARES PEREIRA MAZZA, Juíza em Exercício.

Produção industrial tem perda de 5,2% em 12 meses
Novembro, com 1,2%, é a sétima alta consecutiva

Pelo sétimo mês se-
guido, a produção 
da indústria nacional 

cresceu frente ao mês ante-
rior, com alta de 1,2% em 
novembro contra outubro. 
Somado ao crescimento de 
maio (8,7%), junho (9,6%), 
julho (8,6%), agosto (3,4%), 
setembro (2,8%) e outubro 
(1,1%), o setor acumula alta 
de 40,7%, o que elimina a 
perda de 27,1% entre mar-
ço e abril, meses em que o 
isolamento social foi mais 
rigoroso e fez a indústria 
atingir o nível mais baixo da 
série. Com isso, o setor está 
2,6% acima do patamar pré-
pandemia, em fevereiro.

Os dados são da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM), di-

vulgada nesta sexta-feira pe-
lo IBGE, que mostra ainda 
que, em relação a novembro 
de 2019, a indústria avançou 
2,8%. De janeiro a novem-
bro de 2020, o setor acumula 
perda de 5,5%. No acumula-
do em 12 meses, a queda foi 
de 5,2%. Mesmo com o de-
sempenho positivo recente, 
a produção industrial ainda 
se encontra 13,9% abaixo do 
nível recorde, alcançado em 
maio de 2011.

Todas as grandes catego-
rias apresentaram alta frente 
a outubro, com destaque para 
Bens de capital (7,4%) e Bens 
de consumo duráveis (6,2%), 
que tiveram as maiores taxas 
positivas. É o sétimo mês se-
guido de expansão na produ-

ção em ambas, com acúmu-
lo de 129,7% na primeira e 
550,7% na segunda. As duas 
categorias estão acima do pa-
tamar pré-pandemia: 12,2% e 
2,7%, respectivamente. 

Ainda na comparação 
com outubro, Bens de con-
sumo semi e não duráveis 
(1,5%) e Bens intermediá-
rios (0,1%) também cresce-
ram em novembro, rever-
tendo as quedas de 0,1% e 
0,4%, respectivamente, no 
mês anterior.

Para o gerente da pesqui-
sa, André Macedo, o resul-
tado de novembro mostra a 
manutenção do quadro dos 
últimos meses. “O avanço é 
quase o mesmo do mês an-
terior e faz com que o setor 

siga ampliando o aumen-
to com relação ao patamar 
pré-pandemia. E houve um 
predomínio no crescimen-
to, ou seja, todas as catego-
rias e a maior parte das ati-
vidades tiveram aumento”, 
explica.

Entre as nove atividades 
que tiveram queda, os prin-
cipais impactos negativos 
foram: Produtos alimentí-
cios (-3,1%), que acumula 
redução de 5,9% em dois 
meses consecutivos de que-
da, o que eliminou a ex-
pansão de 4,0% registrada 
entre julho e setembro; In-
dústrias extrativas (-2,4%), 
com o terceiro mês seguido 
de queda na produção, com 
perda acumulada de 10,4%; 

e Produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos, que dimi-
nuiu 9,8%), interrompendo 
dois meses de resultados 
positivos consecutivos.

Novembro

Ao comparar novembro 
de 2020 com novembro de 
2019, o setor industrial te-
ve aumento de 2,8%, com 
resultados positivos em 
três das quatro grandes ca-
tegorias econômicas, além 
de 16 dos 26 ramos, 57 dos 
79 grupos e 63,0% dos 805 
produtos pesquisados.

Dentre as atividades, 
destaque para Máquinas e 
equipamentos, com alta de 
15,9%; Coque, produtos 

derivados do petróleo e bio-
combustíveis, com aumento 
de 4,9%; Outros produtos 
químicos, que registrou taxa 
positiva de 8,4%; Bebidas, 
que cresceu 11,2%; e Pro-
dutos de metal, com expan-
são de 13,6%.

Já entre as grandes cate-
gorias econômicas, Bens de 
capital (12,8%) assinalou, 
em novembro de 2020, a 
maior alta. Os segmentos 
de Bens intermediários 
(3,6%) e de Bens de con-
sumo duráveis (2,7%) tam-
bém mostraram expansão 
na produção, enquanto o 
setor produtor de Bens de 
consumo semi e não durá-
veis (-0,9%) registrou a úni-
ca taxa negativa nesse mês.

FMI reduz projeção de crescimento da China em 2021
A economia chinesa deve-

rá se expandir em 7,9% em 
2021 após um crescimento 
de 1,9% em 2020, projeta o 
Fundo Monetário Interna-
cional (FMI). “A China con-

tinua sua rápida recuperação 
da pandemia, ajudada por um 
forte esforço de contenção e 
ações rápidas de política para 
mitigar o impacto da crise”, 
disse o conselho executivo 

do FMI em um comunicado 
após concluir a revisão anual 
da economia do país asiático.

“Presumimos que, de 
acordo com nossa previsão 
de base, o principal impul-

sionador do crescimento 
este ano será o consumo pri-
vado”, disse Helge Berger, 
chefe da missão do FMI na 
China e diretor-assistente no 
Departamento de Ásia e Pa-

cífico, à agência de notícias 
Xinhua nesta sexta-feira.

Berger disse que a última 
projeção para a taxa de cres-
cimento da China em 2021 
é um pouco menor do que 

8,2% do FMI estimou em 
outubro do ano passado, já 
que a equipe do FMI ago-
ra espera que as autorida-
des chinesas forneçam um 
apoio fiscal menor este ano. 


