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Dólar sobe
impulsionado
pelos números
do desemprego
O dólar subiu no final do pregão desta quinta-feira, ao sabor
dos números divulgados de pedidos de auxílio-desemprego do país. O índice do dólar, que mede a
moeda contra seis principais pares,
aumentou 0,39%, para 91,5209.
No final das negociações de
Nova York, o euro caiu para US$
1,1966, de US$ 1,2025 na sessão
anterior. A libra esterlina subiu
para US$ 1,3674, de US$ 1,3642,
informa a agência de notícias Xinhua.
Os pedidos de auxílio-desemprego iniciais, uma forma aproximada de medir as demissões,
caíram para 779 mil na semana
encerrada em 30 de janeiro, após
uma revisão para baixo de 812 mil
na semana anterior, relatou o Departamento do Trabalho. A leitura
ficou abaixo da estimativa de 830
mil feita por economistas consultados pela Dow Jones.

Congresso
aprova MP
para segurar
alta da energia
Os senadores aprovaram o
PLV 42/2020, decorrente da MP
998/2020, que remaneja recursos
no setor elétrico para evitar aumento de tarifa de energia. A proposta segue para sanção do presidente da República.
Segundo o texto da MP
998/2020, 30% do montante que
as concessionárias de energia elétrica são obrigadas a aplicar em
programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e de eficiência
energética deverão ser transferidos para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), entre
2021 e 2025, a fim de diminuir
potenciais aumentos tarifários por
causa dos efeitos da pandemia.
Atualmente há R$ 3,4 bilhões
não utilizados em P&D e programas de eficiência.
A proposta foi modificada na
Câmara, por isso tornou-se o Projeto de Lei de Conversão (PLV)
42/2020. O relator no Senado,
Marcos Rogério (DEM-RO), explicou que o texto também corrige distorções que prejudicam
Rondônia e Acre, quanto ao pagamento das cotas da CDE. As
informações são da Agência Senado.

Preço mundial de
alimentos bate recorde
Açúcar, cereais e oleaginosas puxam altas

O

s preços dos alimentos
alcançaram um recorde
mensal em janeiro, atingindo o valor mais alto desde julho
de 2014. A média de 113,3 pontos
foi alcançada depois do aumento
do custo global da comida observado em oito meses seguidos.
O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) revelou uma alta de
4,3% em relação a dezembro de
2020. O aumento foi impulsionado por altas nos subíndices de açúcar, de cereais e de oleaginosas. Os

custos de carnes e dos laticínios
subiram em menor percentual.
A demanda global para a importação de açúcar gerou preocupações com a redução das reservas
e provocou um aumento de 8,1%.
O Índice de Preços de Cereais teve
um aumento mensal de 7,1%, que
foi provocado pela valorização do
milho. No mês passado, o valor
dos óleos vegetais subiu 5,8%, o
maior nível desde maio de 2012.
Esta quinta-feira, a FAO também publicou o Resumo de Oferta e Demanda de Cereais. A atualização sobre a produção, consumo,

comércio e tendências de estoque
revela estimativas de uma produção global recorde de trigo e arroz.
Na produção de cereais em
2021, espera-se um aumento modesto para as safras de trigo durante o inverno no Hemisfério Norte,
estimulado pelo aumento de áreas
cultivadas na França, na Índia, na
Rússia e nos Estados Unidos.
As previsões apontam para uma
queda ligeira na produção de milho no Hemisfério Sul. Argentina
e Brasil já registaram recordes, e as
perspetivas de safras em países da
África Austral são favoráveis.

Poupança
tem retirada
recorde de
recursos
Depois da captação inédita de
recursos em 2020, a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros iniciou 2021 com forte retirada. Em janeiro, os investidores
sacaram R$ 18,15 bilhões a mais
do que depositaram na caderneta
de poupança, informou o Banco
Central (BC).
O resultado é o maior registrado para todos os meses desde o início da série histórica, em
1995. Em janeiro do ano passado,
os brasileiros tinham sacado R$
12,36 bilhões a mais do que tinham depositado.
No ano passado, a poupança
tinha captado R$ 166,31 bilhões
em recursos, o maior valor anual
da série histórica. O tradicional investimento rendeu apenas 1,97%
nos 12 meses terminados em janeiro, perdendo para a inflação de
4,23% (pelo IPCA-15, já que a inflação oficial do primeiro mês do
ano só será divulgado na próxima
terça-feira).

VOTA CONTRA
ESCONDIDO

Reforma tributária sem números?
Promessa de aprovação em até 8 meses

O

Congresso Nacional pretende aprovar nas duas
casas, em até 8 meses, a
proposta de reforma tributária. A
promessa foi feita nesta quinta-feira pelos recém-eleitos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara
dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), após café da manhã com o
presidente da comissão mista que
analisa o pacote de mudanças no
sistema tributário, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), e com
o relator da proposta, deputado
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).
Na promessa não foi anunciada qualquer medida concreta em
termos de mudanças tributárias.
Nada foi falado sobre Imposto
de Renda, cuja tabela de alíquotas
não é atualizada desde 2015. Mas
o presidente Jair Bolsonaro voltou a prometer, na quarta-feira,

mudanças no IR, proposta contida no seu programa de campanha
eleitoral. Ele havia dito que não
conseguiu fazer a atualização no
ano passado por conta dos gastos
emergenciais do governo com a
crise da Covid-19. “Dá para dar
uma mexidinha sim. Não dá para
onde eu queria que (ela) chegasse.”
Hoje, o limite de isenção do Imposto de Renda é de R$ 1.903,98
e pela proposta do governo passaria para R$ 1.944,68. Durante a
campanha, Bolsonaro havia prometido elevar o valor para R$ 5
mil. Mas tem dito em declarações
recentes que não conseguirá cumprir a promessa porque “o Brasil
está quebrado”. “Nós nos endividamos em mais R$ 700 bi, não deu
pra atender. Vamos ver se para o
ano que vem pelo menos passe de
R$ 2 mil para R$ 3 mil”, afirmou
Bolsonaro na ocasião.

O presidente não tem um bom
histórico de aprovação de propostas no Congresso. Quando deputado federal, aprovou apenas dois
projetos e uma emenda, durante
seus 26 anos de mandato no Congresso Nacional. As duas propostas de Bolsonaro acolhidas pelos
demais parlamentares são bem
diferentes da pauta pró-militares e
a favor da segurança pública que,
em grande parte, justificam a sequência de mandatos consecutivos
do capitão da reserva do Exército
brasileiro.
A terceira iniciativa do deputado a ser aceita no Congresso foi
uma emenda de 2015, que determina a impressão de votos das urnas eletrônicas. A emenda acabou
sendo derrubada por uma particularíssima interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
sigilo do voto.

Deputado bolsonarista votou
contra reeleição usando sistema
online. Sidnei Domingues e Sérgio
Braga, página 4

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4286
R$ 5,6170
R$ 6,4962
R$ 0,8385
R$ 312,25

ÍNDICES
IGP-M

2,58% (janeiro)
0,96% (dezembro)

IPCA-E
RJ (nov.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Cartas na mesa para o ano que se inicia
Ranulfo Vidigal.

O

Banco JP Morgan
reduziu a previsão
do PIB do primeiro trimestre do Brasil de -2%
para -5%, na comparação
trimestre contra trimestre,
citando os efeitos de base da
revisão em alta para a perspectiva do quarto trimestre.
Agora vemos PIB do quarto
trimestre +10%, reduzindo a
contração de 2020 de 4,6%
para 4,3%. Enquanto isso, o
lucro recorrente das três principais instituições financeiras
privadas brasileiras, no quarto trimestre do ano passado,

atingiu quase R$ 20 bilhões!
Em contrapartida, este
ano parece fraco – a previsão do PIB para 2021 é de,
apenas, +2,6% (consenso
do mercado é +3,5 %). Os
indicadores antecedentes,
denominados PMIs, do
Brasil mostram que a economia contraiu em janeiro, pela primeira vez desde
julho passado, conforme a
segunda onda de Covid-19
se espalhava. O indicador
de Serviços-PMI atingiu
apenas 47 pontos, versus
51,1 em dezembro. Isso
comprova que a atividade
produtiva do primeiro tri-

mestre do ano que se inicia
parece bem fraca.
Na política, o movimento vencedor de controle
governamental das mesas
diretoras no Congresso nos
faz recordar a definição de
cinismo de Oscar Wilde:
“Um cínico conhece o preço de tudo, mas o valor de
nada.” A classe dominante
de um país periférico como o nosso necessita de
um instrumento para dirigir
politicamente o conjunto
da sociedade, e este instrumento é o Estado moderno, notadamente o domínio
das leis – monopólios do

Legislativo e do Judiciário e
seus agentes políticos muito
bem pagos.
E para isso tornar-se consensual, buscam organizar
aparelhos ideológicos, cuja
função é construir o caminho da aceitação em torno
das ideias dominantes, notadamente a cultura, os meios
de comunicação e difusão
educacional, bem como as
igrejas. O mantra do tempo
presente é a austeridade fiscal, que retira direitos, mercantiliza serviços públicos
e reduz o poder de compra
da força de trabalho pelo desemprego em massa.

No Brasil, estranhamente, o mesmo receituário aplicado pelos EUA e
União Europeia de estímulo fiscal para recuperar a
economia e o nível de ocupação da força de trabalho
é fortemente repreendido
pelo sistema financeiro nacional e internacional. Tal
qual colônias produtoras de
matérias-primas, estamos
fadados ao desenvolvimento do subdesenvolvimento,
nos termos apresentados
pelo genial Andre Gunder
Frank.
Nesse contexto histórico,
os três grandes eixos de luta

do povo brasileiro, ao longo
de cinco séculos de existência, estão na busca pela liberdade e democracia, bem
como pela independência e
soberania e finalmente (mas
não menos importante) a
luta pelo progresso social
e bem-estar da maioria trabalhadora de nossa rica nação. Vivemos uma intensa
mudança de época. Infelizmente estamos nos tornando conservadores por acreditar que o passado pode se
reproduzir no futuro sem
luta.

estão apenas fazendo amor.
Estão dando corda ao relógio do mundo.” O tempo é,
ainda de acordo com o poeta, um ponto de vista. “Velho é quem é um dia mais
velho que a gente.”
Entre os temas do sonho,
do amor, da humanidade,
da vida e da própria arte de
escrever, Quintana foi genial em todos eles. E como
um autor importante, pelo
conjunto da obra deixada,
criou algumas produções
literárias que são indispensáveis. São poesias e frases
que servem de inspiração
para a sua vida. Observe,
querido leitor, o que Mario
Quintana nos deixou como
ensinamentos:
“Há duas espécies de chatos: os chatos propriamente
ditos e os amigos, que são
os nossos chatos prediletos”; “a preguiça é a mãe
do progresso. Se o homem
não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado
a roda”; e “a arte de viver é
simplesmente a arte de conviver... Simplesmente, disse
eu? Mas como é difícil!”
Pensador, Quintana nada
mais fez do que vestir a verdade em seus poemas, que,
dentro dele, se achavam inteiramente nus. Em “o Poeminho do contra” fica clara
a sua energia textual: “Todos
estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho!”
Qual é o amante da poesia que não gosta de falar
de amor? Quase impossível.
A poesia lírica de Quintana, simples e requintada,
ao mesmo tempo, envolveu
romance e um tipo de amor
metalinguístico pela própria
poesia. Se acalme, caro leitor, respire fundo e aprovei-

te o encanto literário criado
por Quintana. Afinal, “a
amizade é um amor que
nunca morre.”
Viver e conviver não é
uma tarefa fácil, de acordo
com Quintana. Mas, com
um jogo de cintura aqui e
uma ironia ali, o poeta traduziu de forma bem humorada e direta algumas formas de levar a vida: “Minha
vida é uma colcha de retalhos. Todos da mesma cor”;
e “o pior dos problemas da
gente é que ninguém tem
nada com isso.”
Mário de Miranda Quintana nasceu em Alegrete,
em 1906, e faleceu em Porto
Alegre, em 1994. Com um
estilo marcado pela ironia,
pela profundidade e pela
perfeição técnica, trabalhou
como jornalista quase toda
a sua vida. Traduziu mais de
130 obras da literatura universal, entre elas, Em busca
do tempo perdido, de Marcel
Proust, e Mrs. Dalloway, de
Virginia Woolf.
Quintana não se casou e
nem teve filhos. Solitário,
viveu grande parte da vida
em hotéis e, de 1968 a 1980,
residiu no Hotel Majestic,
no centro da capital gaúcha, de onde foi despejado,
quando o jornal Correio do
Povo encerrou temporariamente suas atividades por
problemas financeiros.
Na ocasião, o ex-jogador
da seleção Paulo Roberto
Falcão cedeu ao intelectual
um dos quartos do Hotel
Royal, de sua propriedade.
A uma amiga que achou
pequeno o quarto, Quintana disse: “Eu moro em
mim mesmo. Não faz mal
que o quarto seja pequeno.
É bom, assim tenho menos
lugares para perder as mi-

nhas coisas.”
Em 1982, o prédio do
Hotel Majestic, que fora
considerado um marco arquitetônico de Porto Alegre, foi tombado. Em 1983,
atendendo aos pedidos
dos fãs gaúchos do poeta,
o governo estadual do Rio
Grande do Sul adquiriu o
imóvel e transformou-o em
centro cultural, batizado como Casa de Cultura Mário
Quintana. Dentre vários
poetas e escritores, Manuel
Bandeira dedicou-lhe um
poema:
“Meu Quintana, os teus
cantares
Não são, Quintana, cantares:
São, Quintana, quintanares.
Quinta-essência de cantares…
Insólitos, singulares…
Cantares? Não! Quintanares!”
A boa poesia e a boa literatura fazem um bem
enorme ao espírito e estar
acompanhado nos últimos
tempos por Mário Quintana tem sido um privilégio.
Com ele, estou buscando
aprender mais e perceber
melhor a vida e as pessoas
que me cercam. As lições
poéticas de Quintana são
simplesmente espetaculares. “A vida é um incêndio:
nela dançamos, salamandras mágicas. Que importa
restarem cinzas se a chama
foi bela e alta?” Afinal, “a
resposta certa, não importa
nada: o essencial é que as
perguntas estejam certas.”
“Tão bom morrer de
amor! E continuar vivendo...”

Ranulfo Vidigal é economista.

Para sempre Mario Quintana
Por Paulo Alonso.

T

enho me dedicado
a ler e a reler nos
últimos tempos a
obra do poeta Mário Quintana. Cada vez que me debruço sobre sua obra, descubro novos horizontes que
me fazem bem e que me
motivam para o enfrentamento das adversidades da
pesada rotina diária. Quintana é sempre inspirador, e
seus pensamentos e ideias,
suas convicções sobre a vida e sobre o mundo servem
de bálsamo nos tempos vividos, tempos pandêmicos,
tempos de mortes, de dor e
de necessária superação.
Assim, resolvi, para me
entreter e poder melhor refletir sobre os momentos
atuais, me promiscuir sobre
a vasta e rica obra literária
desse notável gaúcho, que,
apesar de escrever desde o
começo da adolescência,
só teve o seu primeiro livro
publicado aos 34 anos de
idade.
Mario Quintana sempre assinou seu nome sem
o acento agudo no “a”, ao
contrário do que a norma
diz. Quando era perguntado sobre o porquê, o poeta
gaúcho dizia simplesmente
que havia sido registrado
assim, e pronto. Não tinha
pra quê mudar. A doçura e
a simplicidade de Quintana estão presentes em seus
textos e poesias e, como ele
mesmo dizia, “quem pretende apenas a glória, não a
merece.”
Um dos mestres da literatura brasileira, “poeta das
coisas simples”, Quintana
construiu uma trajetória
que, para além das frases
inesquecíveis de seus poe-

mas, foi em si uma lição de
vida. Quintana tentou por
três vezes uma vaga na Academia Brasileira de Letras,
sem lograr sucesso. As razões eleitorais da instituição
não lhe permitiram alcançar
os 20 votos necessários para ter direito a uma cadeira.
Mais tarde, ao ser convidado para uma quarta candidatura, com a promessa
de ser eleito por unanimidade, o poeta simplesmente disse “não, obrigado”. E
emendou: “só atrapalha a
criatividade. O camarada lá
vive sob pressões para dar
voto, discurso para celebridades. É pena que a casa
fundada por Machado de
Assis esteja hoje tão politizada. Só dá ministro.”
Na ocasião, Luiz Fernando Veríssimo disse: “Se Mário Quintana estivesse na
ABL, não mudaria sua vida
ou sua obra. Mas não estando lá, é um prejuízo para a
própria Academia”, no que
o Cícero Sandroni emendou: “Não ter sido um dos
imortais da Academia Brasileira de Letras é algo que
até mesmo revolta a maioria
dos fãs do grande escritor,
a meu ver, títulos são apenas títulos, e acredito que
o maior de todos os reconhecimentos ele recebeu: o
carinho e o amor do povo
brasileiro por sua poesia e
pelo grande poeta e ser humano que ele foi...”.
Quintana foi um escritor
conhecido pela sua capacidade de perceber a beleza
das coisas simples. Sua prosa e poesia é de uma beleza
singela que conquista o coração de qualquer amante
de literatura. O tempo, para
ele, era um dos bens mais
preciosos que se pode ter
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na vida. E ele nos ensinava
que todos nós temos dias
(ou meses, ou anos) ruins:
“tenha paciência e persista.”
Aliás, o tempo foi um
personagem presente em
muitos dos escritos do poeta. Mestre das coisas simples, uma das frases mais
geniais do autor reflete a
importância de usarmos
nosso tempo com inteligência: “Não faças da tua vida
um rascunho, poderás não
ter tempo de passá-la a limpo.” Em sua obra, ele aconselhava que cuidar de nós
mesmos é o melhor que se
pode fazer pela nossa felicidade. “Cuide do jardim e as
borboletas virão até você” é
uma das frases mais bonitas
do poeta. Fica difícil pensar
em uma forma tão singela e
graciosa de promover o autocuidado.
O tema do tempo é muito presente na poesia de
Quintana. São várias as produções literárias do autor
onde aparecem relógios, a
efemeridade da vida e simbolismos diversos sobre a
passagem das horas. As frases e poemas abaixo mostram bem esse viés lírico do
poeta:
“O passado não reconhece o seu lugar: está sempre
presente” e “se me fosse
dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o
relógio. Seguiria sempre em
frente e iria jogando pelo
caminho a casca dourada e
inútil das horas.”
Para Quintana, “o tempo
é uma invenção da morte:
não o conhece a vida – a
verdadeira – em que basta um momento de poesia
para nos dar a eternidade
inteira (...)” e “quando duas pessoas fazem amor, não
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Amorim destaca posicionamento
do embaixador da China
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Painel de
transparência das igrejas

N

o momento em que se fala tanto de transparência,
caberia um painel que mostrasse como todas as
doações e ofertas entram nas igrejas católicas, evangélicas,
nas mesquitas, nas sinagogas, por exemplo, e como tais
recursos são utilizados. Fica a proposta!

Vacina já!
A Associação de Embaixadores de Turismo do RJ lança
nesta sexta-feira um vídeo-campanha para sensibilizar
a população sobre a importância da vacinação contra a
Covid-19. Participam Ana Botafogo, Sergio Kaiser, Milton
Cunha, Margareth Dalcomo, Andre Melo, Nisia Trindade,
Marcos Neves, Viviane Fernandes, Claudio Crispi, Manoela Ferrari, Cocco Barçante, Marcelo Daher, Savio Nenes,
Sônia Araripe e Solange Mano, entre outros. Na produção,
Fábio Rocha.

Mostra de Artes da Baixada
O Coletivo Fala (Fábrica de Apoio à Linguagem
Artística) realiza até o dia 26 de fevereiro a I Mostra de
Artes Virtuais, com lives transmitidas por seu canal no
YouTube. Divulga e acolhe novos artistas e produtores
culturais.

Atendimento diferenciado
A Infinity Care, do grupo Globaldoctors, passa a
oferecer no Brasil atendimento médico, com profissionais fluentes em inglês, certificados em cursos de
padrão global.

Regabofe do deputado Lira
Mais de 300 pessoas participaram da festa organizada
para comemorar a vitória do deputado Arthur Lira na
Câmara Federal, inclusive ministros de Estado e até deputados que votaram na oposição. Regada a champanhe,
parece ter sido oferecida por um empresário. Em outros
momentos da politica brasileira, seria considerada um escândalo e aberta alguma comissão de inquérito. Fora que
80% dos presentes não portavam máscara. Com a palavra
a oposição consciente...

O

embaixador e exchanceler Celso
Amorim comentou com bom humor o artigo do embaixador chinês
no Brasil, Yang Wanming,
publicado nesta quintafeira no Jornal O Globo.
Segundo ele, a situação do
país anda tão confusa que
qualquer sinal é visto como
recado. Mas, neste caso, no
seu entender, “é uma exposição da visão chinesa (XiJinpin) do mundo”, apenas.
Em seu artigo, intitulado “De que tipo de multilateralismo o mundo
precisa?”, o embaixador

Wanming disse que “o
multilateralismo é um patrimônio valioso, desenvolvido pela comunidade
internacional a partir de
uma profunda reflexão
sobre as dolorosas lições
da Segunda Guerra Mundial e tem desempenhado
um papel fundamental na
manutenção da paz e na
promoção do progresso
comum. A pandemia atual
é um sério desafio e uma
crise sanitária para todos
os países do mundo. Para
superar a crise, é preciso
seguir o princípio do multilateralismo, isto é, lidar

‘Almanaque da Carioquice’
Acaba de ser lançado mais um número da revista ícone
do Instituto Cravo Albim. O Almanaque da Carioquice
circula como referência aos que amam o Rio, seus lugares
mais exclusivos e suas joias escondidas. Nosso querido Ricardo Cravo Albim não para...

em lugar da ideologia. Let
bygones be bygones, desde que,
daqui pra frente, me respeite”, analisou Celso Amorim,
apontado como o melhor entre todos que tinham o mesmo cargo na época em que
serviu ao governo Lula.
O ex-chanceler também
ressalta que o embaixador tem razão, ao ver no
artigo, não um recado,
mas um posicionamento.
O difícil é saber quando
e de onde virá o próximo
ataque a quem nos fornece insumos e vacinas. Perguntar é preciso. Será que
criaram juízo?

Professora de Oxford mostra o
motivo de saídas do WhatsApp
A política de dados do
WhatsApp é “invasiva” e
que o Facebook, que controla o aplicativo de “mensagens assim como o Instagram, é um “abutre dos
dados”. O alerta é da professora de Oxford e especialista em privacidade e proteção de dados, Carissa Véliz
em entrevista à BBC. Ela é
autora do livro “Privacy is
Power” (“A privacidade é
um poder”) e destacou na
entrevista que “o Facebook
comprou o WhatsApp em
2014 e, na época, prometeu

que as duas empresas não
compartilhariam dados”.
Essa política de compartilhamento, porém, deve ser
iniciada em fevereiro deste
ano.
“Em 2016, porém,
houve uma mudança na
postura e o Facebook
decidiu que os usuários
poderiam decidir se compartilhariam as informações entre as plataformas
ou não. Agora, decidiram
que não haverá mais oportunidade para rejeitar o
compartilhamento de da-

O que Moro queria de
Palocci antes das eleições?
A decisão do então juiz
federal Sergio Moro de levantar o sigilo da delação
premiada do ex-ministro
Antonio Palocci a uma semana do primeiro turno das
eleições de 2018 foi considerado abusiva até por integrantes do Ministério Público Federal.
A informação consta de
uma troca de mensagens
entre procuradores à qual a
ConJur teve acesso. O diálogo faz parte do material apreendido pela Polícia Federal
no curso da chamada operação spoofing, que mira hackers
responsáveis por invadir celulares de autoridades.

Em grupo de mensagens,
os procuradores comentam,
em 1º de outubro de 2018,
o levantamento do sigilo do
acordo de colaboração premiada. Após a integrante do
Ministério Público Federal
em São Paulo Janice Ascari
comentar que Moro divulgou.
A ConJur manteve as
abreviações e eventuais erros de digitação e ortografia
presentes nas mensagens.
Silvana Batini, do MPF do
Rio, pergunta “pq Moro fez
isso só agora?”. Os procuradores Danilo Pinheiro
Dias e Vladimir Aras fazem
o mesmo questionamento.

Inovando no Legislativo do RJ
O vereador Pedro Duarte, do Novo, do Rio de Janeiro, escolheu 4 de seus 6 assessores através de um processo seletivo,
via a Legisla Brasil. Foram 1.780 inscritos. É a primeira vez
que tal fato acontece no Legislativo municipal carioca.

com os assuntos internacionais por meio de consultas e decidir juntos o
futuro do mundo”.
Para Amarim, é difícil não
ler as suas ideias como “indiretas” para Bolsonaro e o seu
inexpugnável chanceler (que
lamentavelmente precisa ser
chamado assim). “Aqui está
tudo tão revirado, que qualquer pronunciamento soa
como recado (que de certa
forma é). O objetivo principal é dizer que a China está
disposta a olhar para frente,
na base dos princípios expostos. Multilateralismo, respeito
às diferenças, pragmatismo

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: garçom, barman,
maitre, garçonete, atendente demesas de restaurante,
atendentes de mesas de restaurante senf-service, que exerçam a função de garçom e Cumins), assim como seus auxiliares,
que trabalham em Restaurantes, Bares e Demais Meio de Alimentação do
Município do Rio de Janeiro, EXCETO a Categoria Econômica de Hotéis e
Similares (apart-hotéis, motéis, hospedagens, hospedarias, pensionato,
albergues e demais meios de hospedagem), da base territorial do município do Rio de Janeiro, para Assembléia Geral, a ser realizada em sua
sede social, na Rua Visconde de Inhaúma, 134 – sala 917 – centro – Rio
de Janeiro – RJ, no dia de 08 de fevereiro de 2021, às 10:30 h, em primeira
convocação e às 11:00 h, em segunda e última convocação, para aprovação da seguinte pauta: 1º - Apreciar, discutir e deliberar sobre o Termo
Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, registrada no ME, sob o nº de
registro: RJ001512/2020. Rio de Janeiro/RJ., 04 de fevereiro de 2021.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

dos: se não aceitar a condição, não poderá mais
usar o WhatsApp”, disse.
“Por isso acredito que o
público reagiu”, comentou
sobre a onda de pessoas
que estão saindo do WhatsApp e indo para outras
plataformas de mensagens
como Telegram e Signal.
Perguntada sobre quanto
o WhatsApp e o Facebook
podem saber sobre um
usuário, ela afirmou que
“tudo depende do quanto
a pessoa usa o aplicativo e
quantas informações for-

nece sobre si”. “Porém, é
possível inferir respostas a
todos os tipos de questões.
Por exemplo, quem são
os seus amigos, quem são
os seus familiares ou quem
é o seu parceiro”, continuou.
“A partir dos dados é possível inferir aspectos como a
orientação sexual, tendências
políticas, o quão bem a pessoa
dorme, se é alguém que levanta no meio da noite para ver as
suas mensagens, a sua saúde e
os seus interesses. Até mesmo
seus vícios ou se você tem alguma doença”, ressaltou.

Agrotóxico ainda em
uso no Brasil custará
US$ 2 bi a Bayer
A farmacêutica alemã
Bayer fechou um acordo de
US$ 2 bilhões para resolver
casos futuros que envolvam alegações de que seu
herbicida Roundup causa
câncer, disse a empresa nesta quarta-feira. Em 2018,
a farmacêutica adquiriu a
produtora de agrotóxicos
norte-americana Monsanto.
O produto Roundup é
feito à base do glifosato, o
agrotóxico mais vendido no
Brasil e no mundo.
Apesar das consequências
na saúde, no final de 2020, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu
manter o uso do agroquími-

co no Brasil, que causaria o
linfoma não-Hodgkin, um
tipo de câncer.
Um júri em São Francisco (EUA), em 2019, decidiu, por unanimidade, que
o agrotóxico contribuiu para o desenvolvimento desta
doença em Edwin Hardeman, um idoso de 70 anos.
O acordo desta quarta
prevê a cobertura de futuras reivindicações apresentadas por pessoas diagnosticadas com o linfoma
não-Hodgkin. Essas coberturas também estão garantidas para pessoas expostas
ao Roundup antes do diagnóstico.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado
do Rio de Janeiro, representante das categorias: garçons, garçonetes,
barmen, maitres, cumins, atendentes de mesa de restaurantes e atendentes
de mesa de restaurantes self service, assim como seus auxiliares, da base
territorial de Nova Friburgo/RJ, através de seu presidente, convoca sua
categoria, para Assembléia Geral Extraordinária, nos moldes do Estatuto
Social da Entidade, a ser realizada no dia 08 de fevereiro de 2021, às
14:00 hs., em primeira convocação e às 14:30 hs., em segunda e última
convocação, na Rua Visconde de Inhaúma, 134 – sala 918 – centro – Rio de
Janeiro - RJ, para discussão e deliberação da seguinte Ordem do Dia: 1º Apreciar, discutir e deliberar pauta de reivindicação da Campanha Salarial
para o exercício de 2021/2023; 2º - Fixação e aprovação da Contribuição
Assistencial a ser incluída na Pauta de reivindicações; 3º - Autorizar a
Diretoria do Sindicato a assinar Acordos Coletivos e Ajuizar Dissídios Coletivos; 4º - Aprovação do desconto da Contribuição sindical Anual, Equivalente a um dia de trabalho, para o exercício de 2021 / 2022 e 2022 / 2023, a ser
descontada no mês de março, de todos os trabalhadores das categorias
profissionais da categoria do SIGABAM, acima mencionadas, associados
ou não ao sindicato. Rio de Janeiro/RJ., 04 de fevereiro de 2021.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO
Presidente do SIGABAM
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André Ceciliano
despachará do novo
endereço da Alerj

O

Alerj

presidente reeleito
da Alerj, deputado
André Ceciliano (PT), vai
despachar no novo endereço do Legislativo já na
semana que vem, dando
início à mudança dos atuais
três prédios ocupados pelo
Legislativo estadual para
um único imóvel, na Rua
da Ajuda, no Centro. O local, que foi sede do Banerj,
André Ceciliano
era conhecido por conta
disso como Banerjão. Agora, os deputados já se referem ao
prédio como Alerjão. Eles serão os próximos a instalar seus
gabinetes no novo endereço.

Quase unanimidade
A reeleição de André Ceciliano para a presidência da Alerj
parecia ser unânime, mas ele acabou recebendo 64 dos 69
votos. Os deputados do Partido Novo, Adriana Balthazar
e Alexandre Freitas, seguiram a determinação do partido
e se abstiveram. Os bolsonaristas Anderson Moraes, Márcio Gualberto e Felipe Poubel, todos do PSL, seguiram a
orientação do partido para não votar em um candidato do
PT e foram contra a reeleição de Ceciliano.

Voto constrangido
e escondido
O deputado Anderson Moraes passou por uma crise
existencial na sessão de votação para a eleição da Mesa Diretora, na última terça. Ele chegou cedo e elogiou muito o
candidato único à presidência, André Ceciliano. Mas deixou o plenário na hora da votação para evitar o constrangimento de declarar seu voto contrário diante dos colegas.
Acabou votando através do sistema online, num canto escondido de um dos corredores do Palácio Tiradentes.

Governador demonstra
afinidade

Bares e restaurantes: 51%
demitiram no pico da pandemia

Alerj

O governador em exercício, Cláudio Castro, mostrou na abertura dos trabalhos da Alerj a importância
que dá ao bom relacionamento com o Legislativo
fluminense. Em seu discurso, que não foi longo, cada
Cláudio Castro
vez que mudava de tema,
citava todos os deputados que militam no assunto. Assim
falou dos seus projetos para a segurança pública, saúde,
educação e desenvolvimento econômico, entre outros, chamando a atenção dos seus defensores na Alerj. Além disso,
Cláudio Castro permaneceu no plenário durante toda a sessão que reelegeu André Ceciliano. Em situações semelhantes, seus antecessores discursavam e batiam em retirada.

Punição para fura-filas
Como esta coluna antecipou na semana passada, assim
que a Alerj reiniciou os trabalhos legislativos na última terça-feira, três deputados apresentaram propostas para punir
quem for flagrado furando a fila de vacinação contra a Covid-19. Os projetos vão tramitar pelas comissões antes da
votação em plenário e, no caminho, deverão ser reunidos
em um único projeto de lei, com assinatura coletiva.

esquisa
realizada
pela
consultoria
Galunion em parceria com a Associação Nacional de Restaurantes (ANR)
e o Sindicato de Bares e
Restaurantes do Município
do Rio de Janeiro (SindRio)
apontou quais foram alguns
dos desafios que as empresas localizadas no Rio tiveram que superar durante a
retomada dos negócios por
conta da pandemia.
Inicialmente, os resultados mostraram que 31% dos
entrevistados que contavam
com mais de um restaurante precisou fechar, pelo menos uma unidade, durante a
pandemia. Em consequência disso, 24% tiveram redução no faturamento entre
50% e 75% se comparado
ao mesmo período do ano
anterior; e 22% teve uma
redução de 26% e 50% do
faturamento. Como alguns
locais registraram prejuízo,
houve uma diminuição no
quadro de funcionários, já
que 51% demitiu na crise.
Ao longo dos meses, o delivery ou take away (retirada
da refeição) foram as alternativas encontradas para
atravessar o período. Sendo
assim, 86% utilizaram tais
canais como modalidade de
vendas no seu negócio.
No período, as três formas

mais utilizadas para captar
pedidos pelos restaurantes de diferentes segmentos
são iFood (86%), WhatsApp (64%) e telefone (56%).
Quando perguntados sobre a
percepção de crescimento da
modalidade após a reabertura
para público, 39% disseram
que houve uma diminuição
no faturamento em mais que
10%; 19% registraram queda
até 10% do faturamento; em
23% dos estabelecimentos
o faturamento se manteve;
e em 15% o faturamento
cresceu mais que 10%. Vislumbrando um cenário com
a aplicação da vacina neste
ano, a estimativa é de que o
delivery irá representar 34%
faturamento dos restaurantes
no Rio de Janeiro, em 2021.
“Quando pedimos para
que os entrevistados listassem os três maiores desafios para 2021, os mais citados foram evoluir e ampliar
os canais de vendas, dentro
ou fora dos restaurantes
(76%), ajustar a oferta com
menu atrativo, competitivo
e rentável (60%) e ampliar
os canais de relacionamento e fidelização de clientes
(60%)”, finaliza Simone
Galante, CEO da Galunion
Consultoria e responsável
por esta pesquisa.
No Rio Grande do Sul,
o Sindicato de Hospeda-

gem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha)
realizou outro levantamento
com cerca de 50 empresas
do setor na capital gaúcha,
entre restaurantes, bares,
lanchonetes e cafeterias sobre as suas perspectivas para
2021. O estudo apontou que
apesar de ainda enfrentar
um intenso período de recuperação econômica diante
dos prejuízos da pandemia,
o setor da gastronomia vê
com uma perspectiva otimista este novo ano: 85,4%
dos empresários consultados têm expectativa de que
o novo ano será melhor para
o setor, a considerar a movimentação e o faturamento
diante do início da vacinação
da população brasileira.
O levantamento ainda
traz dados sobre a movimentação de clientela no
último período para o setor:
39,6% dos empresários ainda consideram ruim, sendo
que 31,3% entendem como
regular, 25% avaliam como
péssima e somente 4,2%
julgam como boa a ocupação de público, atribuindo o
período de férias e a redução da capacidade financeira dos clientes como prováveis fatores para os índices.
Já sobre a tendência cada
vez mais forte de delivery
e take away, quase metade

Ano abre com alta no preço
médio de venda residencial
O Índice FipeZap, que
acompanha o comportamento do preço médio de
venda de imóveis residenciais em 50 cidades, registrou avanço de 0,35% em
janeiro de 2021, frente à alta
de 0,46% em dezembro de
2020. Comparativamente, a
variação mensal do índice
superou o comportamento esperado do IPCA/IBGE para o mês (+0,30%),
segundo expectativa publicada no último Boletim
Focus do Banco Central.
Uma vez confirmada a variação esperada dos preços
ao consumidor, o preço
médio de venda de imóveis
residenciais abrirá o ano de
2021 com alta de 0,05%
em termos reais. Individualmente, entre as capitais
monitoradas pelo Índice
FipeZap de Venda Residencial as variações registradas
em: Maceió (+1,82%), Manaus (+1,43%), Curitiba
(+1,15%), Vitória (+0,90%),
Florianópolis
(+0,88%),
Goiânia (+0,74%), João
Pessoa (+0,72%), Brasília (+0,69%), Porto Alegre (+0,62%) e São Paulo
(+0,46%). Em contraste,
apenas 3 capitais registraram recuos: Belo Horizonte (-0,53%), Campo Grande (-0,13%) e Fortaleza
(-0,13%). No Rio de Janeiro,
outro município com peso

importante na composição
do Índice FipeZap, a variação registrada em janeiro de
2021 foi de +0,26%.
Nesse recorte temporal,
o Índice FipeZap acumula
alta nominal de 3,87%, ante
variação de +4,61% esperada para o IPCA/IBGE nesse período. Na comparação
entre a variação acumulada
do Índice FipeZap e a inflação esperada, a expectativa é que o preço médio
de venda dos imóveis residenciais encerre o período
com queda real de 0,70%. À
exceção de Recife, onde o
preço médio de venda residencial acumula uma retração de 0,28% nos últimos
12 meses, as demais capitais
monitoradas apresentam
variações positivas, destacando-se aquelas observadas em: Manaus (+11,0%),
Brasília (+9,52%), Maceió (+9,48%), Curitiba
(+9,32%),
Vitória
(+7,78%),
Florianópolis
(+7,35%) e Campo Grande
(+5,12%). Em São Paulo e
no Rio de Janeiro, os preços
médios de venda de imóveis
do segmento residencial
acumulam altas de 3,91% e
1,88%, respectivamente.
Tendo como base a
amostra de imóveis residenciais anunciados para venda
nas 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap de

Venda Residencial, o preço
médio calculado em janeiro
de 2021 foi de R$ 7.524/
m². Mais especificamente,
as capitais monitoradas que
registraram o preço de venda mais elevado no último
mês foram: Rio de Janeiro
(R$ 9.470/m²), São Paulo
(R$ 9.366/m²) e Brasília (R$
8.099/m²). Já entre as capitais monitoradas com menor valor médio de venda
residencial por metro quadrado no último mês, destacaram-se: Campo Grande
(R$ 4.306/m²), Goiânia (R$
4.531/m²) e João Pessoa
(R$ 4.544/m²).
Com o IGP-M tendo
fechado 2020 em 23,14%
e os juros, balizados pela
taxa Selic, em níveis historicamente baixos, muita
gente que vive em imóveis
locados pode estar se perguntando se não vale a pena trocar o pagamento do
aluguel pelo financiamento
imobiliário, cujos juros giram em torno de 7%.
Para a advogada Daniele
Akamine, especialista em
Economia da Construção
Civil, essa decisão deve levar em conta diversos fatores, como o fato de a pessoa
dispor ou não de recursos
para dar entrada em um
imóvel e, claro, os rendimentos de aplicações versus
o custo do financiamento.

dos entrevistados não operava com este tipo de entrega antes do período da
pandemia. “Dos 83,3% empresários que afirmaram ter
operação ativa de delivery e
take away atualmente, 45%
responderam que não utilizavam este canal de venda e
entrega antes da pandemia.
Isso nos diz muito sobre
como tivemos uma adaptação forçada, lógico, para
manter nossas operações,
mas também sobre como
temos uma mudança completa também nos hábitos
do consumidor. Ou nós nos
ajustamos a essas preferências, ou vamos ter um momento ainda mais difícil de
recuperação econômica”,
avalia o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky.
Para 84,6% dos entrevistados, este modelo de negócio contribuiu para a manutenção da empresa durante
o período de fechamento,
sendo que 62,1% avaliam
que o resultado financeiro deste tipo de operação
pode ser considerado bom
ou regular. Das avaliações
como ruim ou péssimo, as
altas taxas cobradas pelos
serviços de aplicativo e os
custos operacionais foram
os principais fatores que
influenciaram na percepção
do empresariado.

Tempo mais
agradável
com o Sim
Pro Samba
Nesta sexta-feira (5/2),
o Rio terá um tempo mais
agradável com o Sim Pro
Samba e a chegada de uma
frente fria que vai minimizar o calor insuportável que
ronda o estado. Às 17h, antes da live da roda de samba, vai rolar um debate sobre Educação, Paulo Freire
e a história da luta dos 90
anos do Sinpro-Rio.
Participarão do debate o professor e diretor do
Sinpro-Rio, Márcio Franco,
o também diretor do sindicato e ex-reitor do IFRJ,
Luiz Edmundo, e o vice-presidente da entidade e
ator, Afonso Celso.
O evento terá transmissão online pelo YouTube,
no canal do Sim Pro Samba.
É gratuito.
O projeto Sim Pro Samba: O Samba dxs Professorxs – 100 Anos de Paulo Freire foi contemplado
com a Lei Aldir Blanc, através do Prêmio a Projetos de
Fomento à Todas as Artes.
Haverá ainda uma batalha
de poesia (Slam) denunciando o racismo, a lgbtfobia, o
feminicídio, o abandono da
educação e outras mazelas da
nossa sociedade; e uma roda
de samba com o Grupo Nabêra e participação especial
do chargista e multiartista Vitor Vanes que desenhará uma
charge bem atual dos tempos
em que vivemos.
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Produção de veículos cai 4,6% Macarrão foi um dos alimentos
mais consumidos no isolamento
de dezembro para janeiro

A

produção de veículos no país caiu
4,6% em janeiro na
comparação com dezembro
de 2020, ao passar de 209,3
mil unidades para 199,7 mil.
Comparada à produção de
janeiro de 2020, quando foram produzidas 191,7 mil
unidades, houve aumento
de 4,3%. Os dados foram
divulgados hoje pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
“Apesar das dificuldades
foi um bom número. Temos falado que a logística
tem feito um trabalho excepcional porque ainda temos descompasso e dificuldades e fomos capazes de
produzir um bom número
para janeiro. Foi menor do
que dezembro, mas melhor
que janeiro de 2020, considerando todas as circunstâncias”, disse o presidente
da Anfavea, Luis Carlos
Moraes.
Segundo os dados, as
vendas caíram 29,8% em janeiro, com o licenciamento
de 171,1 mil unidades ante

as 244 mil comercializadas
em dezembro. Na comparação com janeiro do ano
passado, quando foram
vendidas 193,5 mil unidades, a retração foi de 11,5%.
“Janeiro normalmente é
um mês mais fraco para o
setor, já que dezembro termina em um patamar mais
alto todos os anos. É uma
queda importante e estamos atentos, mas estamos
comparando dados entre
janeiros que tiveram com
dias úteis diferentes. De
qualquer forma, comparada
a dezembro, a queda é importante. Vamos acompanhar mais para frente porque ainda não dá para dizer
que tem mudança relevante
só a partir de um mês”, analisou Moraes.
As exportações chegaram a 25 mil unidades
em janeiro deste ano,
34,8% a menos do que o
registrado em dezembro,
quando foram comercializadas no mercado externo 38,4 mil unidades. Na
comparação com janeiro
do ano passado, quando

as exportações foram de
20,5 mil veículos, houve
aumento de 21,9%. “Número bom para a exportação considerando o cenário, com pandemia na
América Latina”.
De acordo com a Anfavea, o emprego em janeiro
foi de 103,4 mil postos de
trabalho no setor de autoveículos, o que representou
um aumento de 2,1% em
relação a dezembro (101,2
mil). Com relação a janeiro do ano passado, quando
eram 107,2 mil vagas, houve queda de 3,5%.
“Grande parte do acréscimo neste ano é por conta das montadoras ligadas a veículos comerciais,
que voltaram a contratar.
Boa parte dessas contratações são temporárias,
com prazo determinado.
Isso indica alento, mas
certa preocupação sobre
quão firme será a demanda num futuro próximo.
Nós torcemos para que o
emprego temporário seja
transformado em permanente”, disse.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 325 C, 327 C, 329 C, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-1934 - E-mail: cap48vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA ELETRÔNICA, COM PRAZO
DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por KARIM DE SOUSA MARINS em face de MÁRCIO CARLOS MENDES RAPOZO,
nos autos do PROCESSO Nº 0043728-93.2017.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MAURO NICOLAU JÚNIOR, Juiz de Direito 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 o Executado MÁRCIO CARLOS MENDES RAPOZO inscrito no CPF nº
023.100.137-14, e sua cônjuge e coproprietária VIVIANE YOUNES RAPOZO inscrita no CPF nº
089.142.777-55, 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 04/03/2021 às 12:00h, e não havendo
lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão será no dia 11/03/2021 às 12:00h, onde o lanço inicial
deverá ser superior ao preço mínimo ora fixado em 100% (cem porcento) do valor atualizado 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, nos termos deste
edital. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação Indireta no index. 562 (não houve
vistoria no local): DIREITO E AÇÃO DO APARTAMENTO Nº 401, SITUADO NA RUA CLÓVIS BEVILÁQUA,
Nº 96, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, MATRICULADO NO 11º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 121.096 E
INSCRITO NA PREFEITURA SOB A MATRÍCULA Nº 0.294.446-0, C.L. Nº 06.848-6, E SUA
CORRESPONDENTE FRAÇÃO DE 68/2.800 DO RESPECTIVO TERRENO. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:
Idade: 1960; Área edificada: 68m²; Tipologia: Apartamento; Utilização: residencial; Posição: fundos.
CARACTERISTICAS DO PRÉDIO: Condomínio denominado Edifício Julius, com quatro pavimentos
de ocupação residencial, contando com dez apartamentos por andar. Construção em alvenaria,
fachada. O prédio possui dois elevadores, garagem coberta. Entrada gradeada. Porteiro eletrônico.
Câmeras de vigilância na portaria, nos elevadores e na garagem. DA REGIÃO: Encontra-se servida
de distribuição de energia elétrica, rede telefônica, iluminação pública, asfalto, rede de água e esgotos,
comércio em geral nas proximidades, serviços de transporte público próximo. DAS CONFRONTAÇÕES
E DIVISAS: Constituído pelo terreno que mede em sua totalidade: 6,73m de testada pelo alinhamento
da Rua, na lateral direita em cinco seguimentos retilíneos, partindo da frente, sendo o 1º de 49,22m
oblíquo em relação a Rua, o 2º com 21,87m refletindo à esquerda sobre o 1º, o 3º com 5,59m,
refletindo à direita sobre o 2º, o 4º com 25,315m refletindo à esquerda sobre o 3º, e o 5º com 9,77m
refletindo à direita sobre o 4º, na linha dos fundos 62,07m partindo da lateral direita a 41,35m quando
alcança a parede do prédio, ao afastamento de 0,255 para a esquerda (lado vizinho), seguindo pelo
alinhamento da parede dos fundos do prédio até a lateral esquerda; na lateral esquerda 86,16m em
três seguimentos retilíneos, partindo dos fundos, de 23,90m o primeiro, o segundo com 12,28m
refletindo a direita sobre o 1º, e o 3º com 49,98m refletindo à esquerda sobre o 2º, até encontrar o
alinhamento da rua, confrontando à direita com os números 106, 126, 146, 150 e 156 da Rua Clóvis
Beviláqua e nº 359 da Rua José Higino, na linha dos fundos com o nº 359 da Rua José Higino e com
números 353, 343 e 331 da mesma Rua e nº 549 da Rua Conde de Bonfim e 86 da Rua Clóvis
Beviláqua na lateral esquerda. DA AVALIAÇÃO: O bem penhorado nestes autos, foi avaliado em 06/
11/2020 pelo valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), correspondente a 123.769,33
UFIR, que devidamente atualizadas nesta data, perfaz o valor de R$ 458.602,49 (Quatrocentos e
cinquenta e oito mil, seiscentos e dois reais e quarenta e nove centavos). DOS DÉBITOS SOBRE O
IMÓVEL: Cientes os interessados do seguinte: Que o valor do crédito exequendo atualizado em 15/
12/2020 perfaz a quantia de R$ 353.235,44 (Trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e cinco
reais e quarenta e quatro centavos); Que consta dívida de IPTU, que atualizada em 26/01/2021, perfaz
o valor aproximado de R$ 1.193,57 (Hum mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos);
Que conforme certidão em anexo, NÃO consta dívida de Taxa de Incêndio (FUNESBOM); Que conforme
planilha fornecida pela administradora do condomínio do imóvel objeto de leilão, datada de 21/01/
2020, constam débitos de condomínio no valor de R$ 58.154,53 (Cinquenta e oito mil, cento e
cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
PERANTE O RGI: Cientes os interessados do seguinte: Que consta no R-4 – COMPRA E VENDA em
favor de MÁRCIO CARLOS MENDES RAPOZO inscrito no CPF nº 023.100.137-14, e sua cônjuge
VIVIANE YOUNES RAPOZO inscrita no CPF nº 089.142.777-55; Que consta no R-5 – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA em favor do Banco Bradesco S/A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente
os interessados do seguinte: Que a parte ré foi citada conforme index. 218/219; Que no Index. 516
houve o deferimento da penhora do imóvel objeto de leilão; Que como consta na decisão de index.
516, a mesma serviu como Termo de Penhora; Que a avaliação do imóvel foi homologada no index.
570/571; Que conforme certificado às fls. 581, foi expedido mandado de intimação para a esposa do
executado bem como para o agente fiduciário; Que conforme despacho de index. 583 a alienação
judicial deverá se dar na totalidade do imóvel de 100%, sendo reservada a cota-parte do coproprietário.
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
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s categorias contempladas pela Associação Brasileira
das Indústrias de Biscoitos,
Massas Alimentícias e Pães
& Bolos Industrializados
(Abimapi) alcançaram o
número de US$ 196,3 milhões em exportações em
2020. No total, houve 15%
de crescimento em valor,
quando comparado com o
fechamento de 2019 (US$
171 milhões). Em volume,
o aumento foi significativo
(52%), somando 158 mil
toneladas de produtos vendidos ao exterior.
“Em 2020, a crise provocou alta demanda por produtos de primeira ordem na
alimentação como farinhas,
misturas, macarrão, massas
instantâneas, pão de forma,
além de alimentos congelados. Destacamos o pão
de forma, que triplicou o
faturamento em exportações em 2020, tendo como
destino principal os países
da América do Sul”, contextualiza Claudio Zanão,
presidente-executivo
da
Abimapi.
Para 2021, a associação
espera sustentar o crescimento destas categorias,

projetando um aumento
médio de ao menos 10%
frente a 2020, tendo em
vista a permanência do período da pandemia e eventual crise financeira em
decorrência da Covid-19.
“Manteremos um cuidadoso olhar para a China, entre
os mercados-alvo de nosso
setor no exterior. Devemos acompanhar o crescimento previsto pelo PIB
Chinês de 8,2% em 2021,
sustentando um substancial aumento das exportações brasileiras ao país em
2020”, conclui Zanão. Em
2020 as exportações brasileiras cresceram 120% em
valor para a China frente a
2019 – o destino subiu 13
posições e passou a figurar
entre os 30 principais do
setor no exterior, o segundo no continente asiático
atrás apenas do Japão.
Pães & bolos industrializados movimentaram um
total de US$ 77, 8 milhões
de produtos exportados –
receita de 34% a mais que
em 2019 – resultante da
venda de 71 mil toneladas
de produtos, totalizando
83% de aumento.
“Estas categorias ga-

nham espaço no mercado devido à praticidade e
maior vida útil com destaque para as misturas para
pães e bolos, impulsionadas também pelo isolamento provado pela pandemia
com aumento de refeições
dentro dos lares. Além disso, fatores como qualidade
na composição dos produtos e em embalagens, além
de bom preço, determinam
os bons resultados também para pães de forma e
torradas”, destaca Claudio
Zanão.
Massas alimentícias foi a
categoria que mais se destacou com um aumento
expressivo de 159% em faturamento, totalizando US$
24,3 milhões e 29 mil toneladas em volume, 247% a
mais que no mesmo período de 2019.
“O macarrão foi um dos
alimentos mais consumidos
durante a pandemia. Sua
crescente popularidade em
diferentes culturas ao redor
do mundo pode ser atribuída não só à sua deliciosa
versatilidade, mas também
por ser acessível ao ‘bolso’
da grande maioria de famílias”, diz Zanão.

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-seá 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 à preferência na arrematação, observar-se-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, do NCPC. DO
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. A venda será efetuada à vista. 1.1. Feito o leilão, lavrar-se-á de
imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo 901, do NCPC), devendo o valor apurado ser
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. 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 48 horas.
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. Com o pagamento
integral e prova do recolhimento tributário (artigo 901, do NCPC), será extraída a Carta de Arrematação,
além de mandado de imissão na posse imediatamente, em favor do arrematante. 5. O devedor
poderá exercer o direito de remição expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até o momento
anterior à assinatura do termo de adjudicação ou de arrematação. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ
DEFERIDA ESSA POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do NCPC).
6. 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. Caso o
leiloeiro, ao verificar os débitos, perceba que o valor das dívidas aqui mencionadas supere o valor
fixado como preço mínimo, deverá alertar o Juízo para análise da viabilidade do leilão e eventual
alteração do preço mínimo. 7. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus
inerentes à transferência da propriedade em seu favor. 8. 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, 03 de fevereiro de 2021. Eu
__ T.J.J. datilografei e eu__ , titular subscrevo. (ass) DR. MAURO NICOLAU JÚNIOR, Juiz de Direito.
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Poupança ficou “quase vazia” em janeiro

China: Recuperação
eleva atuação estrangeira
no mercado de bônus

E

m 2020, a captação
da poupança foi recorde, mas o feito
não voltou acontecer em janeiro de 2021. No mês, os
investidores retiraram R$
18,15 bilhões a mais do que
depositaram na caderneta de poupança, informou
nesta quinta-feira o Banco
Central (BC).
O resultado é o maior
registrado para todos os
meses desde o início da série histórica, em 1995. Em
janeiro do ano passado, os
brasileiros tinham sacado
R$ 12,36 bilhões a mais do
que tinham depositado.

Tradicionalmente, o primeiro mês do ano é marcado por retiradas expressivas
de recursos da caderneta de
poupança. O pagamento de
impostos e despesas como
material escolar e parcelamentos das compras de Natal impactam as contas dos
brasileiros no início de cada
ano.
No ano passado, a poupança tinha captado R$
166,31 bilhões em recursos,
o maior valor anual da série histórica. O pagamento
do auxílio emergencial e as
instabilidades no mercado
de títulos públicos nas fases

mais agudas da pandemia
de covid-19 atraíram o interesse na poupança, mesmo
com a aplicação rendendo
menos que a inflação.
Rendimento
Com rendimento de 70%
da Taxa Selic (juros básicos
da economia), a poupança
rendeu apenas 1,97% nos 12
meses terminados em janeiro, segundo o Banco Central.
No mesmo período, o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), considerado prévia
da inflação, atingiu 4,23%. O

IPCA cheio de janeiro será
divulgado na próxima terçafeira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo a agência Brasil, a perda de rendimento
da poupança está atrelada
a dois fatores. O primeiro
foram as recentes reduções
da taxa Selic (juros básicos
da economia) para o menor nível da história. Atualmente a taxa está em 2%
ao ano. O segundo foi a alta
nos preços dos alimentos,
que impactou a inflação no
segundo semestre do ano
passado.

Private Equity e Venture Capital somam R$ 23,6 bi em 2020
Num ano marcado pela
pandemia da Covid-19, a indústria de Private Equity e
Venture Capital investiu R$
23,6 bilhões de reais em empresas brasileiras. Trata-se do
segundo maior volume de investimentos de PE e VC no
Brasil desde 2011 – apenas
7% menor que o montante
de 2019.
No total, 255 companhias brasileiras receberam
investimentos e informaram os valores das transações no ano passado, segundo os números da mais

recente pesquisa produzida
em conjunto pela Associação Brasileira de Private
Equity e Venture Capital
(ABVCAP) e a KPMG. O
número de empresas investidas é maior se forem consideradas as empresas que
ainda não divulgaram os valores transacionados.
Os investimentos em
Venture Capital (VC) superaram o volume aportado
em empresas por fundos
de Private Equity (PE) pela primeira vez na história
em 2020. A indústria de VC

somou R$ 14,6 bilhões em
transações, ante R$ 9 bilhões do segmento de PE.
“O forte desempenho da
indústria de PE e VC num
ano tão complicado é mais
uma evidência da robustez
do ecossistema de investimentos em empresas no
Brasil”, diz Piero Minardi,
presidente da ABVCAP. “O
Brasil está se consolidando
como um centro global de
inovação e empreendedorismo, e os fundos reunidos
na ABVCAP têm enorme
satisfação de impulsionar

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 325 C, 327 C, 329 C, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-1934 - E-mail: cap48vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA ELETRÔNICA, COM PRAZO
DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO POR INEXECUÇÃO
VOLUNTÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por RAPHAEL DIAS
NUNES e SANDRO HENRIQUE FERREIRA REIS em face de SÔNIA MARIA ALVES DE MELLO,
nos autos do PROCESSO Nº 0134158-57.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MAURO NICOLAU JÚNIOR, Juiz de Direito 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 01/03/
2021 às 12:00h, e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor
oferta será no dia 04/03/2021 às 12:00h, onde o lanço inicial deverá ser superior ao preço mínimo ora
fixado em 80% (oitenta por cento) do valor atualizado da avaliação (R$ 938.550,89 - fls.703 item 2.4),
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, nos termos deste edital.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação Direta no index. 673, devidamente retificado
no index. 685: CASA 09 DA VILA SITUADA NA RUA BARÃO DA TORRE, Nº 175, IPANEMA, RIO DE
JANEIRO, RJ. MATRICULADA NO 5º OFÍCIO DO RGI SOB O Nº 106.741 E INSCRITA NA PREFEITURA
SOB O Nº 0.309.008-1 E CL Nº 06647-2. COM 56,28 M2 DE ÁREA EDIFICADA. DESCRIÇÃO: O imóvel/
casa residencial é composto por sala, dois quartos, dois banheiros, cozinha e área de serviço.
Prédio antigo construído em 1938, conforme disposto no carnê de IPTU de 2020. O imóvel possui
dois andares. No primeiro andar, ficam a sala que é bem ampla, com piso cerâmico branco, cozinha
com armários e bancadas, um banheiro e área de serviço. No segundo andar, ficam os dois quartos
e um banheiro social, em regular estado de conservação. Um dos quartos possui janelas em madeira
para a frente da vila. O imóvel necessita de reforma geral e modernização. A presente avaliação utiliza
o método comparativo de pesquisa do valor do metro quadrado encontrado nos sites imobiliários
ZAP Imóveis, Viva Real e OLX, com consonância com o estabelecido na Consolidação Normativa da
CGJ em seu artigo 357. A pesquisa foi embasada em levantamento dos imóveis residenciais similares
atualmente oferecidos à venda no mesmo logradouro, no bairro de Ipanema. Importante ressaltar,
que a área indicada é desvalorizada, por encontra-se perto do acesso as comunidades do Pavão e
Pavãozinho. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelo terreno que mede: 3,37m de frente
de largura por 15,70m de extensão, confrontando de um lado com o prédio nº 9, do outro com o nº 11,
e nos fundos com propriedade do domínio útil da União ou sucessores. DA AVALIAÇÃO: O bem
penhorado nestes autos, foi avaliado em 07/10/2020 pelo valor de R$ 900.480,00 (Novecentos mil,
quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 253.299,57 UFIR, que devidamente atualizadas
nesta data, perfaz o valor de R$ 938.550,89 (Novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta
reais e oitenta e nove centavos). DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados do
seguinte: Que o valor do crédito exequendo atualizado em 14/01/2021 perfaz a quantia de R$
675.018,47 (Seiscentos e setenta e cinco mil, dezoito reais e quarenta e sete centavos), conforme
planilha em anexo; Que, conforme certidão atualizada em 19/01/2021, perfaz o valor aproximado de
R$ 8.261,22 (Oito mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos); Que, consta dívida de
Taxa de Incêndio (FUNESBOM) inerentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, cuja
soma perfaz o valor aproximado de R$ 477,84 (quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro
centavos). OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados,
que por meio da referida certidão está demonstrada a cadeia dominial do imóvel, de onde se extrai
que a atual proprietária é a executada, conforme se vê no R-5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que a parte ré foi citada conforme index. 117; Que
o início da execução ocorreu no index. 579; Que no index 585 consta a manifestação da Defensoria
Pública dizendo que não mais representa a Ré; Que consta no index. 590 o seguinte Despacho:”
...Diante da manifestação de fls. 585, intime-se a ré por via postal, no endereço em que foi validamente
citada se outro não tiver sido informado, para que dê cumprimento ao despacho de fls. 572 na forma
da lei.”; Que no index. 596 consta a intimação da ré por AR, a respeito do despacho de index. 590; Que
no index. 623/624 consta deferimento da penhora; Que como consta na decisão de index. 623/624, a
mesma serviu como Termo de Penhora; Que a Ré foi intimada da Penhora no index. 647 e 649/650;
Que a avaliação do imóvel foi homologada no index. 694/695. 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

esse fenômeno, que gera
empregos, renda e prosperidade e atrai capital de longo prazo para as empresas
brasileiras”.
Das 255 empresas investidas no ano passado, 200 tiveram aportes de fundos de
VC e 55, de PE. No quatro
trimestre de 2020, o investimento médio por empresa foi de R$ 67 milhões em
VC, e R$ 409 milhões em
PE. No mesmo período, os
respectivos segmentos somaram aportes totais de R$
3,6 bilhões e R$ 2,9 bilhões.

Os investidores do exterior aumentaram a posse
de bônus chineses pelo 26º
mês consecutivo em janeiro, estimulados por uma recuperação econômica mais
rápida que a prevista e o
fortalecimento da moeda
chinesa renminbi (RMB, ou
iuan).
Os investidores do exterior possuíam 3,06 trilhões
de iuanes (US$ 473,6 bilhões) em bônus chineses
em janeiro, alta de 62,09%
em termos anuais, mostraram os dados da China
Central Depository & Clearing Co. Ltd. O valor representou um aumento de
5,96% ante o fim de 2020.
As transações de mercado
também foram robustas,
com o volume chegando a
588,3 bilhões de yuanes no
mês passado.
O crescente apetite dos
investidores globais desde
2020 se originou da estável
recuperação econômica da
China, maior taxa de juros
dos bônus governamentais
chineses de 10 anos face
aos dos Estados Unidos,
além do fortalecimento do
renminbi, segundo Zheng
Kuifang, analista do Banco de Construção da China.

Graças à forte recuperação no quarto trimestre, o
PIB chinês expandiu 2,3%
em 2020, a única grande
economia que registrou
crescimento positivo no
ano afetado pela pandemia.
Embora o rendimento
dos bônus governamentais
dos EUA de 10 anos tenha
subido gradualmente e a
taxa de câmbio do yuan
em relação ao dólar americano tenha estabilizado,
os analistas preveem que a
dinâmica de aquisição dos
bônus chineses continue
até 2021, já que a proporção dos bônus chineses no
portfólio global de ativos
permaneceu baixa.
Além disso, à medida que
os provedores de índices
globais aumentam o peso
dos bônus do governo chinês em seus benchmarks,
os fluxos estrangeiros para os mercados de bônus
continuarão a ganhar força.
Segundo a agência Xinhua,
espera-se que os investidores do exterior injetem 1,2
trilhão de yuans no mercado de bônus da China em
2021, de acordo com Liu
Linan, chefe de Macro Estratégia da Grande China
do Banco Deutsche.

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-seá 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 à preferência na arrematação, observar-se-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, do NCPC. DO
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. A venda será efetuada à vista. 1.1. Feito leilão, lavrar-se-á de
imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo 901, do NCPC), devendo o valor apurado ser
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. 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 com o pagamento integral e prova do recolhimento tributário (artigo 901, do NCPC), será extraída
a Carta de Arrematação, além de mandado de imissão na posse (sendo imóvel) imediatamente, em
favor do arrematante. 5. O devedor poderá exercer o direito de remição expressamente previsto no
artigo 826 do NCPC até o momento anterior à assinatura do termo de adjudicação ou de arrematação.
EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA ESSA POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS
(artigos 902 e 903, do NCPC). 6. 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. Caso o leiloeiro, ao verificar os débitos, perceba que o valor das dívidas
aqui mencionadas supere o valor fixado como preço mínimo, deverá alertar o Juízo para análise
da viabilidade do leilão e eventual alteração do preço mínimo. 7. Ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor. 8. 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, 02 de fevereiro de 2021. Eu
__ T.J.J. datilografei e eu__ , titular subscrevo. (ass) MAURO NICOLAU JÚNIOR, Juiz de Direito.
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Vale pagará R$ 37 bi pelos danos coletivos em Brumadinho
Decisão foi sacramentada nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça de MG

F

oi homologado nesta quinta-feira no
Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG)
um acordo considerado
histórico sobre o processo
de reparação por parte da
mineradora Vale dos danos coletivos da tragédia
de Brumadinho (MG). A
companhia deverá desembolsar pelo menos R$ 37,68
bilhões, valor que pode aumentar porque os custos da
reparação ambiental foram
incluídos na conta como
uma projeção. Os protestos
já começaram contra o valor ofertado.
A Vale informou que
a decisão judicial atende
pedido feito pelo Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) em uma
ação civil pública e impede
a mineradora de prosseguir com as atividades da
barragem de Laranjeiras,
na Mina de Brucutu. De
acordo com a empresa, a
paralisação das operações
apenas dessa estrutura
pode produzir um impacto de aproximadamente

30 milhões de toneladas
de minério de ferro por
ano. Diante do anúncio, as
ações da Vale fecharam o
dia com queda de 3,39%.
A Mina de Brucutu, afetada em decisão do TJMG,
é a maior da Vale em Minas Gerais. Inaugurada
em 2006, foi anunciada na
época como sendo a maior
do mundo em capacidade
inicial de produção. Em
2016, a mineradora noticiou em seu site que ela
ocupava a segunda posição do país em produção,
sendo superada apenas
pela Mina de Carajás, localizada no Pará. A implantação do empreendimento
mineiro custou US$ 1,1
bilhão e chegou a ter 6 mil
trabalhadores durante o
pico das obras.
A ação tramita em segredo de Justiça. Nem o
TJMG e nem o MPMG
forneceram informações.
Segundo a Vale, a decisão
também suspende as operações de mais sete barragens. Uma delas, Menezes
II, fica na Mina Córrego

doFeijão em Brumadinho,
a mesma onde se rompeu
outra barragem no dia 25
de janeiro.
“Todas as barragens estão devidamente licenciadas
e possuem seus respectivos
atestados de estabilidade vigentes. A Vale entende, assim, que não existe fundamento técnico ou avaliação
de risco que justifique uma
decisão para suspender a
operação de qualquer dessas barragens”, informou
a mineradora, anunciando
que vai recorrer da decisão
Ocorrido em 25 de janeiro de 2019, após o rompimento de uma barragem na
Mina Córrego do Feijão, a
tragédia deixou 270 mortos, dos quais 11 corpos
ainda estão desaparecidos.
O episódio também causou
destruição de comunidades, devastação ambiental,
impactos socioeconômicos
em diversos municípios e
poluição no Rio Paraopeba.
Além da mineradora, assinaram o acordo o governo de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas

Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF)
e a Defensoria Pública do
estado.
O acordo é o maior já realizado no Brasil e também
na América Latina - entre
a Vale S.A, o Estado e as
instituições públicas - foi
homologado em audiência
mediada pelo presidente do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Gilson Soares
Lemes.
“Conseguimos finalizar o
maior acordo da história do
Brasil em termos de fixação
de compensação e reparação
socioambiental. O conflito
foi solucionado por meio
da mediação e conciliação,
de forma neutra e imparcial,
promovendo o diálogo entre
as partes envolvidas. Assim
chegamos a esse acordo histórico para Minas Gerais, o
Brasil e o mundo”, afirmou o
presidente do TJMG Gilson
Lemes.
Participaram da audiência o procurador-geral da
República Augusto Aras, o
governador de Minas Gerais Romeu Zema, e repre-

sentantes de instituições
jurídicas autoras de ações
- Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça
Jarbas Soares Júnior; Defensor Público-Geral Gério
Patrocínio Soares; Advocacia-Geral do Estado, Sérgio
Pessoa de Paula Castro.
Histórico
Desde a primeira audiência de conciliação, em
22 de outubro do ano passado, outras seis tentativas
de acordo foram realizadas:
17/11, 9/12 e 17/12, e em
2021 em 21/01, 29/01 e
01/02. Várias reuniões preparatórias, entre as partes,
também foram conduzidas

pelo 3º vice-presidente, desembargador Newton Teixeira Carvalho.
O rompimento da Barragem 1 da mina do Córrego
do Feijão, em Brumadinho,
provocou a morte de 259
pessoas e 11 permanecem
desaparecidas. A barragem
foi construída em 1976, pelo método de alteamento a
montante, pela Ferteco Mineração, adquirida pela Vale
em 27 de abril de 2001. A
altura da barragem era de
86 metros e o comprimento
da crista de 720 metros. Os
rejeitos dispostos ocupavam uma área de 249,5 mil
metros quadrados e o volume era de 11,7 milhões de
metros cúbicos.

Catarinense Intelbras participa de seu primeiro pregão na B3
A Intelbras (INTB3),
companhia brasileira catarinense que oferece soluções
em segurança, redes, comunicação e energia, concluiu
nesta quinta-feira sua oferta
pública inicial (IPO) na B3. A
empresa, com quase 45 anos,
captou R$ 1,3 bilhão. Cada
papel foi negociado por R$
15,75, pouco acima do piso
da faixa indicativa que ia de
R$ 5,25 a R$ 19,25.
Transmitido ao vivo e
atendendo às medidas de

distanciamento social impostas pela pandemia, o evento
contou com a participação
do presidente da B3, Gilson
Finkelsztain, Jorge Freitas,
Presidente do Conselho de
Administração e de Altair
Silvestri, CEO da Intelbras,
conectados com os demais
executivos da companhia e
conselheiros de administração.
“Com a chegada da Intelbras ao mercado de capitais,
agora são 20 as empresas

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 associados quites com suas obrigações
estatutárias junto a este Sindicato, em condições de votar, para Assembleia
Geral Ordinária, que será realizada no dia 8 de Fevereiro de 2021, em sua
sede própria, na Rua Visconde de Inhaúma, nº 134, Sala 918, Centro , Rio
de Janeiro, RJ, ás 09:30 hs., em primeira convocação, e às 10:00 hs., em
segunda e última convocação, com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre a baixa do CNPJ - 32.087.918/0006-10,
Inscrição Municipal 425.920-3, encerrando suas atividades e conseqüentemente, a baixa no alvará de funcionamento da Filial do SIGABAM,
localizada na Barra da Tijuca, na Av. Das Américas, 555 – sala 213, nesta
cidade. Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2021.
ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO
Presidente

DE MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ: 33.115.817/0021-08
REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. DE
MILLUS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, empresa com estabelecimento
na Av. Brasil, 13.500, Penha, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
33.115.817/0021-08, torna público que formalizou, em 28/12/2020, requerimento junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, para renovação da Licença Municipal Ambiental - LMRO nº 000053/2016, concedida no
processo administrativo nº 14/201.330/2007, para a atividade de Fabricação
de Artigos de Vestuário, com Operações de Preparação, Tecelagem, Tingimento e Estamparia de Produtos Têxteis e Confecção, com Central de Cogeração de Energia Elétrica e Térmica movida à gás natural e Subestação de
Energia Elétrica com gerenciamento de área contaminada - Monitoramento
de área com histórico de contaminação, com validade até 02/12/2021.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINARIA
E ORDINARIA DA COOPCESTAS – COOPERATIVA DE CONSUMO
CNPJ: 30.076.415/0001-00 NIRE: 33.4.0005643-4
A Presidente da COOPCESTAS - COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso
das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores Cooperados Associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em nossa sede no dia 18
de fevereiro de 2021 em primeira convocação às 09:00 horas com a
presença de 2/3 do número total dos Cooperados Associados, em segunda às 10:00 horas com a metade mais um do número total dos
Cooperados Associados e em terceiro e a última às 11:00 horas convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados
para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral
Ordinária: 1. Prestação de contas do exercício social do ano de 2020,
compreendendo: 1 - Balanço Geral; 2 - Relatório de Gestão; 3 - Demonstração de Sobras ou perdas apuradas no exercício; 4 - Destinação
das Sobras ou perdas no exercício; 5 - Parecer do Conselho fiscal; 6 Eleição do Conselho fiscal 2021/2022 Assembleia Geral Extraordinária: 1. Dissolução Voluntaria e Extinção; 2. Nomeação de Liquidante;
3. Contas do Liquidante. Maricá, 5 de fevereiro de 2021.
MARCELLA TEIXEIRA MOREIRA – DIRETORA PRESIDENTE

catarinenses listadas na bolsa brasileira nesse que é o 4º
IPO do ano. E o que temos
visto é um mercado seguro
com a realização de novas
ofertas que tanto ajudam
o nosso mercado a evoluir
com mais representatividade
de setores. Os investidores
também continuam atentos
em bons ativos e olham cada
vez mais as oportunidades de
empresas de tecnologia que
chegam à bolsa”, destacou
Gilson Finkelsztain, presi-

dente da B3 durante o evento
do IPO.
“Participar desse seleto
grupo de empresas listadas
na bolsa exige coragem, determinação e competência.
Foram mais de 150 reuniões com investidores e inúmeros encontros com bancos, auditorias e advogados,
além de centenas de documentos e relatórios enviados aos reguladores. Enfim,
fomos aprovados. E temos
a certeza absoluta de que

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 002/2021. Data: 23 de fevereiro de 2021, às 13
horas. Local: Auditório José Fucciolo Sabino, sediado a Rua Moraes Barbosa,
56, térreo, Centro - Barra do Piraí, RJ. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão
poderá acontecer somente na forma on-line. Leiloeiro Oficial: Alexandre Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.) e sucatas inservíveis não identificadas. A Prefeitura
Municipal de Barra do Piraí, RJ, torna público que realizará, na data acima,
leilão de veículos conservados (automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou
removidos, não reclamados por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que
se encontram no Pátio terceirizado da concessionária APL - Administração de
Pátios e Leilões Ltda. A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio,
situado à Rua Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em
dias úteis, das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplpatios.com.br.
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME N° 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2021
1. Data, Hora e Local da Reunião: Em decorrência das medidas de prevenção
contra a Covid-19, esta Reunião do Conselho de Administração é realizada remotamente, com participação de seus membros por meio eletrônico, nos termos do
Parágrafo Segundo da Cláusula 27 do Estatuto Social da Oceanpact Serviços Marítimos S.A. (“OceanPact” ou “Companhia”), no dia 15 de janeiro de 2021, às 15 horas. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §4º da
Cláusula 26 do Estatuto Social da Companhia, dada a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da OceanPact. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Marcelo Fernandez Trindade, que convidou o Sr. Thiago
Borges Paes de Lima para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar
sobre as seguintes matérias: (i) o relatório da administração e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
conforme reapresentados pela Diretoria Financeira; e (ii) os relatórios da administração e as informações financeiras trimestrais referentes aos períodos encerrados
em 31 de março de 2020, 30 de junho de 2020 e 30 de setembro de 2020, conforme
reapresentados pela Diretoria Financeira. 5. Deliberação: Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração,
deliberaram aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) o
relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos reapresentados pela
Diretoria Financeira, acompanhadas do novo parecer emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia
(“Auditores Independentes”), conforme arquivados na sede da Companhia; e (ii)
os relatórios da administração e as informações financeiras trimestrais referentes
aos períodos encerrados em 31 de março de 2020, 30 de junho de 2020 e 30 de
setembro de 2020, nos termos reapresentados pela Diretoria Financeira, acompanhadas dos novos relatórios de revisão emitidos pelos Auditores Independentes
da Companhia, conforme arquivados na sede da Companhia. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
ata, com relação à qual, após lida e achada conforme, todos os presentes manifestaram a sua concordância nos termos do Cláusula 7.6 do Regimento Interno
do Conselho de Administração, o que certificam os ora signatários. Conselheiros
presentes: Marcelo Fernandez Trindade, Luis Antonio Gomes Araujo, Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Carlos Gustavo
Perret Simas. Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2021. Marcelo Fernandez Trindade,
Presidente; Thiago Borges Paes de Lima, Secretário; Conselheiros Presentes:
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Carlos
Gustavo Perret Simas, Luis Antonio Gomes Araujo e Marcelo Fernandez Trindade.
Jucerja nº 4010090, em 03/02/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

a Intelbras, líder em diversos segmentos, continuará
crescendo e contribuindo
para o avanço da economia
brasileira. Parabéns a todos
os nossos colaboradores,
acionistas, parceiros, conselheiros de administração
que, juntos, construíram essa grande empresa”, comemorou Altair Silvestri, CEO
da Intelbras.
A oferta foi feita nos termos
da ICVM 400 sob a coordenação do BTG Pactual (Coorde-

nador Líder), do Citi, do Itaú
BBA e do Santander (Coordenadores da Oferta). Os recursos captados pela oferta da Intelbras serão direcionados para
aquisições, expansão de capacidade produtiva, investimentos
em serviços de software e hardware e projetos de expansão
comercial. Com a realização de
seu IPO, a Intelbras passa a ser
a 168ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os
mais elevados padrões de governança corporativa.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de 2ª Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade
de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD,
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei 6.404/76, conforme em vigor
(“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição,
da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14,
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente
digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em segunda convocação,
no dia 19/02/21, às 11h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar
em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente
Fiduciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal da Emissão, que foram necessários para manutenção e preservação dos interesses
dos Debenturistas, até a data da AGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não
Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do RJ/ RJ (“Processo da Supervia”), assim como nos demais
processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em
vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM 583, arts 11,
(ii) e 12, conforme relatório processual disponibilizado pelo Agente Fiduciário, através
de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar a contratação de assistente técnico para perícia, tendo em vista a decisão judicial exarada em
09/12/20 no Processo da Supervia, a ser escolhido dentre as 2 propostas disponíveis
através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para o auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos de
Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem todos
os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação
de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução CVM
625/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo
acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por
correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos
de representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão
aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do
documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de
documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do Debenturista. RJ, 05/02/21. Pentágono S.A. DTVM.
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Bradesco se supera no quarto trimestre
Lucro recorrente chegou a R$ 6,8 bilhões, o maior da história da instituição

F

orte margem financeira, receitas de
serviços mais altas,
além de guidance forte para
2021 são os “ingredientes”
que tem atualmenteo segundo mais importante banco
privado do país, o Bradesco. O banco apurou lucro
líquido recorrente de R$ 6,8
bilhões no quarto trimestre, alta de 35,2% quando
comparado com o trimestre
passado, e um crescimento
de 2,3% ante o mesmo período de 2019. É o melhor
resultado da história.
O crescimento de lucro
alavancou a volta do retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) a patamares
próximos aos vistos em
2019, atingindo 20% no trimestre. Porém, os bons números não evitaram a queda no acumulado do ano,
marcado por aumento de
provisões em meio à crise
causada pandemia. O banco
terminou 2020 com lucro
acumulado de R$ 19,458
bilhões, retração de 24,8%
em relação a 2019. Um dos
pontos que mais afetou os
bancos em 2020 foi a necessidade de aumentar a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) devido a um

maior risco de crédito associado à crise do Covid-19.
Durante teleconferência
de resultados nesta quintafeira, Octavio de Lazari Jr.,
presidente-executivo
do
banco, disse que o Bradesco vai continuar fechando
e reduzindo tamanho de
agências, além de destacar
também que pretende o retorno do patrimônio líquido aos níveis históricos já
neste ano. Em 2020, o banco fechou 24% das agências
e demitiu 7,7 mil funcionários.
No quarto trimestre, a
inadimplência acima de 90
dias melhorou 0,1 ponto
percentual quando comparado com o trimestre anterior, chegando a 2,2%. Sobre o tema, Lazari destacou
no evento que a alta esperada no início da crise ainda não veio e não deve vir
com a intensidade prevista
“Quando a pandemia começou, não havia muita visibilidade, então adotamos
modelos de crédito mais
restritos. Voltamos no quarto trimestre com um modelo aperfeiçoado”, apontou.
Agora, com maior otimismo sobre as projeções para
o crescimento econômico

e de controle pandêmico,
além do modelo mais aperfeiçoado, o Bradesco está
com um apetite de risco para o crédito maior.
Projeções
Segundo analistas, além
do bom resultado, o banco
também apresentou dois
fatos relevantes, anunciando suas projeções (guidance)
para 2021 e o pagamento de
juros sobre capital próprio
(JCP) do exercício de 2020.
O guidance mostra projeções otimistas para o ano,
com crescimento de receitas, aumento da carteira de
crédito e controle de custos,
algo também visto nas projeções do Itaú. Para a carteira de crédito, a projeção
é de expansão entre 9% e
13% neste ano.
Conforme o InfoMoney, a margem financeira
com clientes – não considerando o resultado da
Tesouraria - deve ter aumento de 2% a 6%. Já para
as receitas com prestação
de serviços, a projeção é
de avanço entre 1% e 5%
em 2021. A expectativa é
de que as despesas com
provisão fiquem entre R$

Octavio de Lazari Jr.: ‘Voltamos no quarto
trimestre com um modelo aperfeiçoado’

14 e R$ 17 bilhões. Para
Marcel Campos, da XP, o
guidance tem como destaques a projeção de crescimento moderado de receitas e a continuidade de
forte corte de custos.
Os juros sobre o capital
próprio (JCP), por sua vez,
respeitaram o limite mínimo do estatuto de 30%
dos lucros, conforme foi
exigido pelo regulador para
o ano de 2020, resultando
no pagamento de mais R$
184 milhões para os acio-

nistas. Mas, além disso, está
no radar dos investidores a
proposta de cancelamento
de ações e bonificação que
elevará o dividendo mensal
em 10%. A proposta será
submetida por seu conselho
de administração aos acionistas em assembleia geral
extraordinária (AGE) a ser
realizada em 10 de março.
Durante a teleconferência,
Lazari destacou que, provavelmente, o banco vai elevar
o pagamento de dividendos
neste ano.

Dólar se
aproxima
de R$ 5,50
A divulgação de dados
que mostram a recuperação
da economia norte-americana impulsionou o dólar.
Em alta pelo segundo dia
seguido, a moeda aproximou-se de R$ 5,45, depois
de cair pela manhã. A bolsa de valores interrompeu
uma sequência de três altas
seguidas e fechou em queda.
O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendido a R$ 5,449, com alta
de R$ 0,079 (+1,43%). A
cotação operou próxima da
estabilidade durante a manhã, chegando a cair para
R$ 5,35 na mínima do dia,
por volta das 10h20. A divisa, no entanto, passou a
subir após a divulgação de
que o número de americanos que pediram seguro-desemprego ficou menor que
o esperado.
A reação do emprego
indica que a economia
norte-americana está se
recuperando mais rápido que o esperado. Isso
aumenta a possibilidade
de que o Federal Reserve (Banco Central norteamericano) pode subir os
juros da maior economia
do planeta antes do previsto, o que impulsiona a
cotação do dólar em todo
o planeta.

Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc apresentam:
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O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.
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