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Nossa ‘Abelha Rainha’ é a maior
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Condomínios
cobram R$ 50
milhões da Light
A cobrança indevida da conta
de energia pela Light gerou um
crédito avaliado em R$ 50 milhões para os 35 mil condomínios
existentes no município do Rio
de Janeiro, fato que levou a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) decidir pela devolução em
dobro do que foi pago a mais nas
contas mensais de luz e energia.
A decisão foi tomada em janeiro
de 2020 mas a empresa até o momento não a cumpriu.
O impasse teve início em setembro de 2010, quando a Aneel
publicou uma resolução normativa (414/2010), determinando
que a energia fornecida às partes
comuns dos condomínios residenciais fosse cobrada pela tarifa
comercial, que na época era mais
barata. Página 7

Witzel vira réu
e afastamento
vale por 1 ano
A Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) aceitou
denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o
governador afastado do Rio de
Janeiro, Wilson Witzel. Com a decisão, Witzel passa à condição de
réu. Os ministros também decidiram manter o afastamento por
mais um ano.
Em agosto de 2020, Witzel foi
afastado do cargo por 180 dias, no
âmbito da Operação Tris in Idem,
que investiga atos de corrupção
em contratos públicos do governo. Desde o início das investigações, Witzel nega o envolvimento
em atos de corrupção.

Bolsonaro
não define
volta do auxílio
O presidente Jair Bolsonaro
voltou a comentar sobre a renda
emergencial para os trabalhadores informais, porém sem nada de
concreto. Segundo ele, o auxílio
pode começar a ser pago em março e deve durar entre três e quatro
meses. O valor também não está
definido. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, pressionam o presidente para a volta do pagamento
emergencial. A votação do projeto
de autonomia do Banco Central,
um tema sem prioridade, é vista
como um afago no mercado financeiro para viabilizar o auxílio.

Rio perde R$ 5,5
bilhões sem Carnaval
Com cancelamento, só 10,6% pretendem viajar

C

álculos feitos pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação
Getulio Vargas (FGV), apontam
que o Rio de Janeiro perderá cerca de R$ 5,5 bilhões em 2021 com
o cancelamento do Carnaval. Segundo estudo dos pesquisadores
Claudio Considera e Juliana Trece, o montante equivale a 1,4% do
PIB carioca.
“O Rio de Janeiro é uma cidade
com forte vocação para o turismo,
e os eventos são de grande relevância para esse setor, para o setor
de serviços e para a economia como um todo. É importante ressaltar que para a festa acontecer no
início do ano há milhares de profissionais trabalhando o ano intei-

ro, que se viram sem qualquer renda em 2020 quando tudo parou.
Ou seja, o evento faz a economia
rodar, gerando emprego e renda”,
destacou Considera, pesquisador
associado do Ibre.
Por conta do cancelamento do
feriadão de Carnaval, boa parte da
população do Estado do Rio de
Janeiro não deve viajar. É o que
mostra estudo realizado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e
Análises (IFec-RJ): apenas 10,6%
dos entrevistados pretendem viajar no período.
Além disso, a pesquisa mostra
que 39,1% dos fluminenses ficarão em casa, 21,9% vão trabalhar,
11,1% ainda não decidiram o que
farão nestas datas, e 10,6% pre-

tendem realizar alguma atividade
de lazer. Apenas 4,8% usarão o
tempo livre para estudar, e 1,9%
fará outros tipos de atividade.
Entre a pequena parcela que irá
viajar, 78,9% vão realizar viagens
dentro do estado, e 21,1% para
outras regiões. Em relação aos
destinos escolhidos dentro do Rio
de Janeiro, as cidades de Armação
de Búzios e Saquarema aparecem,
cada uma, com 13,6% da preferência do público viajante, seguidas por Arraial do Cabo e Cabo
Frio, ambas com 11,4%.
Os viajantes responderam que
pretendem ficar, em média, seis dias,
além de irem com média de cinco
acompanhantes. O gasto médio deve ficar em torno de R$ 1.822.

Reino Unido perderá 4 vezes mais que
União Europeia com saída do bloco
Europa antecipa retorno a nível anterior à pandemia

U

m mês após o Brexit, a
Comissão Europeia calcula que o Reino Unido
perderá muito mais que o bloco
europeu. A perda no Produto
Interno Bruto (PIB) até o final
de 2022 é estimada de cerca de
2,25%, equivalente a cerca de R$
300 bilhões em dois anos.
Em contraste, a UE projeta
perder cerca de 0,5% no mesmo
período. A comparação é com o
rumo da economia caso não ocorresse o Brexit. Danos piores foram evitados graças ao acordo comercial assinado aos 45 minutos
do segundo tempo, em dezembro
passado.

A Comissão Europeia divulgou
Previsões Econômicas do inverno de 2021, que apontam para
um crescimento na área do euro
de 3,8%, tanto este ano como
em 2022. Na União Europeia, as
previsões apontam para um crescimento de 3,7% e de 3,9%, respectivamente.
Prevê-se que as economias da
área do euro e da UE atinjam os
seus níveis de produção anteriores
à crise mais cedo do que o antecipado nas Previsões Econômicas
do outono de 2020, em grande
medida devido a um dinamismo
de crescimento mais forte do que
o previsto no segundo semestre

de 2021 e em 2022.
As estimativas são de um aumento da inflação na área do euro
de 0,3%, em 2020, para 1,4%, em
2021, e ligeira descida, para 1,3%,
em 2022.
Paolo Gentiloni, comissário
responsável pela Economia, declarou: “Há uma luz ao fundo do
túnel. Com o aumento do número
de pessoas vacinadas nos próximos meses, a aceleração das medidas de contenção deverá permitir
reforçar a retomada na primavera
e no verão. A economia da UE
deverá regressar aos níveis de PIB
registados antes da pandemia em
2022”.

Ford mandará
5 mil embora;
transporte já
demitiu 70 mil
Trabalhadores do transporte
público urbano e metropolitano
de passageiros vivem o pior momento da crise econômico-financeira causada pela pandemia da
Covid-19, enfrentando demissões
e atrasos em seus salários e benefícios devido à situação precária
das empresas do setor.
O quadro crítico foi relatado
pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes
Terrestres (CNTTT), que pediu
ações imediatas para recuperar o
segmento e salvar empregos. A
Confederação congrega 13 federações de base estadual e nacional
e mais de 300 sindicatos de trabalhadores em transportes, com
mais de 12 milhões de empregados em sua base.
“Já perdemos 70 mil postos de
trabalho somente no público urbano e metropolitano de passageiros, em função da grave crise
que afeta nosso segmento de serviços”, alerta Jaime Bueno Aguiar,
presidente da CNTTT, nas correspondências enviadas.
Aos presidentes da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL),
e do Senado, Rodrigo Pacheco
(DEM-MG), a Confederação pede a derrubada do veto presidencial ao Projeto de Lei 3364/20,
que propõe auxílio emergencial
de R$ 4 bilhões para sistemas de
transportes em cidades acima de
200 mil habitantes.
“Todo mundo falando da Ford,
que vai demitir 5 mil, e estão esquecendo dos 70 mil que já perderam o emprego no transporte
público”, protesta Jaime Aguiar.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3708
R$ 5,5430
R$ 6,5175
R$ 0,8310
R$ 313,00

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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Nasce o Mercado Comum Panafricano
Por Edoardo
Pacelli

N

a narrativa dominante, a África é um imenso
desastre, um continente
atormentado por conflitos
e fomes, um “coração de
trevas” que engole toda a
esperança. Obviamente, a
situação é consequência,
apenas, do voraz imperialismo europeu, e não importa que o interlúdio colonial
tenha durado, somente, 80
anos: da Conferência de
Berlim, de 1884, até o início
dos anos 1960.
A África, porém, não é
um bloco homogêneo: a
África é plural. Existem as
Áfricas, uma rede de complexidades com modelos
culturais, políticos e religiosos profundamente diferentes e contraditórios. Mas,
por preguiça ou estupidez,
preferimos ver apenas uma
massa indistinta de núme-

ros e emoções, carregada de
pobreza e doenças, à qual
oferecemos modelos sociais
reciclados e de curto prazo;
desta visão, fica excluída a
África formada por jovens,
com energia não expressa,
com enorme potencial a
ser explorado, a África dos
imensos espaços e de riqueza de matérias-primas.
Ao lado de uma panóplia
de nações à deriva (Sahel,
África Central, Sudão do Sul)
ou Estados falidos (principalmente, Líbia e Somália)
e apesar do crescimento da
violência jihadista do Saara
a Moçambique, existe uma
África resiliente, uma África
que avança. Mesmo em tempos de pandemias.
Uma estimativa da agência Bloomberg mostra que
sete dos dez países de crescimento mais rápido, em
2020, são africanos, embora com taxas de expansão
enfraquecidas pela crise de
Covid: Etiópia (3%), Ugan-

da (2,1%), Costa do Marfim
(2%), Egito (1,9%), Gana
e Ruanda (ambos 1,3%) e
Quênia (1%). Tudo no contexto de um PIB produzido
por toda a região subsaariana – dados do FMI – de
+54,2% entre 2007 e 2020.
Números importantes
aos quais se devem acrescentar as previsões sobre o
impacto da African Continental Free Trade (AfCFTA, Area Zona de Comércio Livre Continental
Africano), a maior área de
comércio livre que reúne
todos os países africanos,
exceto a Eritreia.
De acordo com a análise
do Banco Mundial, o acordo,
operacional, a partir de 2021,
vai revolucionar o panorama
comercial de todo o continente: uma vez totalmente
operacional, o AfCFTA aumentará a receita continental
em 7%, ou US$ 450 bilhões,
acelerando o crescimento
dos salários para as mulheres

55 anos de sucesso
de Maria Bethânia
Por Paulo Alonso.

A

“Abelha
Rainha”
promete surpreender
a todos, no próximo
sábado, quando estará pela
primeira vez participando de
uma live. Momento de extrema felicidade para a cantora
e intérprete Maria Bethânia
que, na ocasião, comemorará 55 anos de atuação nos
palcos.
Foi justamente nesse dia
13 lá nos idos de 1965 que
essa baiana cheia de talento,
carisma e charme decidiu se
dedicar ao canto. Naquele
dia, ela substituiu Nara Leão
no histórico show do Opinião e deu início a uma trajetória artística que revelaria
uma das maiores vozes da
história da música brasileira. Bethânia reconhece que
gosta de celebrações e herdou isso da mãe, a querida
Dona Canô.
Parece que o dia 13 de
fevereiro é sempre presente
na vida dessa extraordinária
baiana de Santo Amaro. Foi
nesse mesmo dia, em 2016,
que ela participou do Desfile
das Campeãs das escolas de
samba do Rio de Janeiro. A
Mangueira havia conquistado
o título e a homenageada era
Bethânia. Este ano também
se celebram os 50 anos de
outro espetáculo histórico,
Rosa dos Ventos, que rendeu
um álbum homônimo, clássico da discografia nacional.
Bethânia buscou essa data
para festejar, ainda que, em
um primeiro momento tivesse ficado com receio de
participar de uma live, pois,
como pensa, o seu estilo de

cantora, de intérprete, não
é exatamente o que as lives
apresentam. Afinal, ela é
uma artista de grande palco,
com dramaturgia, com iluminações, com roupas fortes
e tal e as lives são geralmente
muito simples e caseiras.
Ela assistiu a várias outras,
com destaque para as apresentadas por Chico Buarque,
Teresa Cristina, Fafá de Belém, Adriana Calcanhotto,
Chico César e Gal Costa,
mas a que mais a comoveu
foi a do mano Caetano Veloso. Negue, Olhos nos olhos, Onde estará o meu amor e Explode
coração serão interpretadas
por Bethânia nessa live.
Ela torce para que a pandemia logo seja dissipada,
não vê o momento para ser
vacinada e que a vida volte à
normalidade, pois está com
muita saudade do seu público e torce para reencontrá-lo
o quanto antes, para passar
sua energia e receber a vibração dos fãs.
Mesmo nessa fase, Bethânia gravou um disco, que
deverá ser lançado no mês
que vem, com uma canção
inédita, um “baladão” de
Tim Bernardes, de quem é
fã incondicional. O novo
disco chama-se Noturno, é
mais uma homenagem a Ode
à Noite, de Fernando Pessoa,
poeta que ama. A apresentação será realizada direto da
Cidade das Artes, complexo
cultural localizado na Barra.
A direção é de JP Simonetti, e
o concerto não terá presença
de plateia ou de convidados.
Uma das artistas mais
elogiadas da música popular
brasileira (MPB) e com mais
de 30 milhões de discos ven-
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e tirando 30 milhões de pessoas da pobreza extrema até
2035. Objetivos alcançáveis
e inextricavelmente ligados
à decolagem do comércio
interafricano, atualmente
mais do que marginal no
balanço de qualquer país
africano.
O acordo se junta a outro projeto crucial pan-africano do qual pouco se fala:
a Grande Muralha Verde,
oito mil quilômetros de árvores que se estenderá entre
Djibouti e Senegal, entre o
Oceano Índico e o Atlântico. Um cinturão de plantas
no extremo sul do Saara
para impedir a desertificação (a cada ano o deserto
avança dois quilômetros) e
as consequentes crises alimentares e migratórias.
Graças ao grande projeto, iniciado em 2007 e, agora, com cerca de 20% realizado, já foram recuperados,
em média, 5 milhões de
hectares de terras, por esta-

do, com milhares de novos
empregos diretos e indiretos. O recorde pertence ao
pequeno Senegal, onde 12
milhões de árvores foram
plantadas e 25 mil hectares
de terras áridas devolvidas
aos agricultores. Uma alternativa real à pobreza e à insegurança alimentar.
Cenários que atraem um
grande fluxo de investimento estrangeiro e capital e
despertam apetites políticos
e militares formidáveis. Na
pole position temos, obviamente, Pequim, que está a
transformar toda a África
Oriental numa plataforma
de importação-exportação
chinesa/europeia/ africana.
Uma escolha estratégica de
longo prazo: de fato, pelo
estreito de Bab al-Mandeb
e pelo mar Vermelho, flui
quase todo o tráfego entre
a Europa e a Ásia (um intercâmbio de US$ 700 bilhões), passagem vital para
a economia chinesa.

Daí os investimentos para
uma série de grandes projetos
de infraestrutura (portos, estradas e ferrovias) que visam
criar – entre Addis Abeba,
Djibouti, Nairóbi, Mombaça, Lamu e Kampala – uma
rede logística trans africana,
sinérgica com os planos do
“império celestial”.
Porém, o dinheiro, como lembra um filme de sucesso, nunca dorme e aqui,
portanto, está a presença da
Turquia, da Arábia Saudita,
das monarquias do Golfo e,
com discrição, de Israel; uma
multidão de atores, irresistivelmente atraídos por novos
mercados, campos de petróleo e gás e recursos minerais.
Um risco geopolítico e econômico complicado, no qual
os europeus, sem nenhuma
ordem específica, estão tentando entrar novamente.
Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália) e
editor da revista Italiamiga.

A obsolescência programada, o
consumismo e seus impactos
didos ao longo de seus 55
anos de carreira, Bethânia foi
eleita, em 2012, pela revista
Rolling Stone Brasil, como a
quinta maior voz da música
brasileira. Maria Bethânia é
conhecida por sua voz “eloquente”, por apresentar-se
na maior parte das vezes
com cabelos soltos, vestidos
longos e sempre descalça.
A cantora recebeu merecidamente, da Universidade
Federal da Bahia, o título
de Doutora Honoris Causa,
por sua contribuição à música brasileira.
Bethânia tem apreço pelo
catolicismo, frequenta missas e reza para Nossa Senhora. Contudo, a cantora
mantém-se ligada às crenças
de matriz africana, tendo
sido, em 1981, iniciada no
Terreiro do Gantois, em Salvador. Ela é filha de Iansã e
de Oxum, sendo guerreira,
forte, mas amorosa.
E é essa intérprete da
maior qualidade que iluminará os lares de toda gente,
no sábado, cantando e usando sua voz poderosa e imponente entoando suas músicas e encantando cada vez
mais seus milhares de fãs, e
de todas as idades.
Maria Bethânia, nossa
“Abelha Rainha”, é a maior
cantora e intérprete do Brasil. Suas apresentações são
momentos de grande júbilo
para os que apreciam músicas que exibam conteúdo e
poesia e que se sensibilizam
com as aparições sempre
marcantes dessa artista completa.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

Por Maria Emília
Rodrigues

V

ocê tem a sensação de que é difícil
acompanhar as novidades lançadas no mercado e de que os produtos
não duram mais como antigamente? Já adquiriu algum produto que começou
a apresentar problemas de
funcionamento com pouco
tempo de uso, mesmo não
tendo nenhum defeito de
fábrica?
Essas situações têm sido
cada vez mais comuns nos
últimos anos, e revelam o
fenômeno da obsolescência
programada (ou planejada),
que trata de uma estratégia
utilizada pelos fabricantes
de tornar os produtos rapidamente ultrapassados
para manter elevados os
patamares de consumo. A
obsolescência programada
pode ocorrer de duas formas: pela inovação tecnológica, buscando sempre
apresentar alguma novidade
ao consumidor, ou pela redução deliberada do tempo
de vida útil das mercadorias.
Automóveis e eletroeletrônicos são os bens “duráveis” mais comuns dessa
estratégia, em especial telefones celulares e computadores. Apesar de parecer
que o fenômeno é recente,
e que se dá em função das
rápidas inovações proporcionadas pelas tecnologias
informacionais, ele remonta
à década de 1930. O documentário espanhol Obsoles-
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cência Programada, de 2010,
demonstra que entre 19291930, durante a Depressão,
a indústria de lâmpadas optou por reduzir sua durabilidade como forma de garantir mais vendas e driblar a
crise de superprodução.
No mesmo documentário, um consumidor tenta
consertar sua impressora
que parou de funcionar, até
descobrir que ela continha
um chip que a programava
para travar assim que atingisse certo número de impressões. Tal situação tem
sido cada vez mais recorrente, pois não raro nos vemos
obrigados a adquirir novos
produtos ao descobrir que
não há conserto ou não há
determinada peça disponível
para troca ou sua reposição
custará mais caro do que a
substituição do produto.
Porém, é através da constante inovação que se encontra a forma mais sutil e
não menos problemática de
garantir a rápida absorção
no mercado. Lançamentos de um mesmo produto
em um espaço curtíssimo
de tempo, com mudanças
na sua aparência e pequenos incrementos nas suas
funcionalidades, convencem uma grande parcela
da população que consome acriticamente qualquer
“novidade”. Influenciada
pelos apelos publicitários
em uma sociedade cada vez
mais pautada na aparência e ostentação, acaba não
percebendo que gasta e até
contrai dívidas desnecessa-

riamente.
Ainda que se possa alegar que as pessoas possuem
autonomia para disporem
de seus próprios ganhos da
forma que bem entenderem,
quando critica-se o comportamento de tipo consumista,
há outras variáveis a serem
examinadas nesta questão,
que vão além da mera discordância sobre posturas
individuais. Além dos prejuízos financeiros pessoais,
a obsolescência programada
causa impactos ambientais
extremamente danosos, que
vão desde a quantidade cada
vez maior de lixo acumulado e exploração de recursos
naturais, até os poluentes
encontrados tanto na fabricação quanto nos materiais
produzidos.
E sobre este aspecto, cabe a nós enquanto consumidores e cidadãos, sempre
parar para refletir antes de
adquirir algum produto se
ele realmente é necessário.
Pesquisar sobre os fabricantes das marcas questões
relativas à garantia, troca,
conserto, reparo ou reposição de peças também é
uma maneira de nos protegermos contra gastos que
poderiam ser evitados e de
futuras situações incômodas. Bem como denunciar
empresas que se utilizam
das estratégias que forçam
o consumo.
Maria Emília Rodrigues é professora
da área de Humanidades do curso de
Sociologia do Centro Universitário
Internacional Uninter.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Como fazer uma exposição?

A

artista plástica e curadora Lu Valença ministra, via
zoom, a partir de 22 de fevereiro, um curso que ensina os bastidores da organização de exposições. Por 279
reais, há inclusive a possibilidade de apresentar um projeto
de evento. São apenas 10 vagas.

Torre Eiffel
Fechada desde outubro, a Torre Eiffel está passando
por uma restauração. Vai retomar a cor ocre, preferida por
Gustave Eiffel, em 1907. É a vigésima vez que a “Dama
de ferro” passa por obras.

Bom moço recusado
O Brasil tentou enviar para o Haiti testes de Covid que
estavam quase vencendo. Port Au Prince agradeceu mas
recusou a bondade...

Situação delicada
A cada dia que passa, está mais complicada a situação
dos diplomatas no exterior. Além do Itamaraty não repassar os recursos para pagamento de aluguéis e despesas administrativas, está fazendo uma caça às bruxas para quem
ousa fazer qualquer denúncia ou comentário.

Exemplo
A Delta estendeu o bloqueio de assentos do meio até
abril de 2021. Tem também reduzido o número de passageiros em seus voos. Um ótimo exemplo para voos
domésticos brasileiros, que andam cheios.

Revoada no DEM
Tudo indica que Rodrigo Maia deve deixar o partido
nas próximas semanas. Vai levar com ele um grupo expressivo de 200 eleitos no Executivo e no Legislativo, de
todo o país, incluindo o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e
seu pai, Cesar Maia. A traição não foi nada bem vista.

MAC em evidência
O Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que está
aberto para visitação, com todos os protocolos, oferece uma
linda exposição externa sobre a Viradouro, última campeã do
Carnaval carioca, em 2020. As fotos belíssimas são de Renata
Xavier e Leandro Lucas. A mostra pode ser visitada até 28 de
fevereiro.

Pensamento da semana
O que restou?
Uma pessoa nova
Uma verdade esclarecida
Uma explicação dada
Uma procura diária
Um sonho
Uma foto
Uma prática diferente
Um querer viver
Um sentir
Um recomeço
Não é tão simples assim. São tantas mudanças que
ficamos pensativos e perdidos. Sabemos que são as colagens que vão nos dar vigor e nos fazer renascer!

STF não reconhece o
direito ao esquecimento
P
or maioria, o Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu nesta
quinta-feira não reconhecer
o direito ao esquecimento,
questão que trata do uso da
imagem de pessoas envolvidas em casos de grande
repercussão. Após quatro
sessões de julgamento, por
9 votos a 1, a maioria dos
ministros entendeu que o
direito não está previsto no
ordenamento jurídico e não
pode sobrepor à liberdade
de expressão prevista na
Constituição.
Na semana passada, a
Corte começou a julgar o

recurso da família de Aída
Curi, uma jovem que foi assassinada após uma tentativa de estupro, em 1958, no
Rio de Janeiro. O caso foi
lembrado pelo programa
Linha Direta, da TV Globo,
em 2004. A família de Aída
pede o pagamento de danos
morais pelo uso da imagem
da vítima no programa e
defende o direito ao esquecimento do caso. Segundo a
defesa, a reconstituição da
morte provocou sofrimento aos parentes.
No julgamento, a maioria
dos ministros seguiu voto
do ministro Dias Toffo-

li, relator do processo. No
entendimento de Toffoli, o
pretenso direito ao esquecimento não é compatível
com a Constituição. Segundo o ministro, a liberdade
de expressão não perde seu
valor ao longo do tempo.
Na sessão desta quintafeira, a ministra Cármen
Lúcia também aderiu às
manifestações majoritárias
e não reconheceu o direito
ao esquecimento. Segundo
a ministra, caso existisse
no ordenamento jurídico, o
direito seria um “desaforo
jurídico para sua geração”.
“Brasil é um país no qual

a minha geração lutou pelo
direito de lembrar”, ressaltou a ministra.
Os ministros Ricardo
Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Luiz
Fux também acompanharam o relator nesse ponto.
Nas sessões anteriores, os
ministros Nunes Marques,
Alexandre de Moraes e Rosa Weber também votaram
contra o reconhecimento.
O ministro Edson Fachin
reconheceu o direito ao esquecimento, mas entendeu
que a questão deve analisada em cada processo que
for julgado.

Quem teve problemas com Covid-19 pode parcelar dívidas
Pessoas físicas e empresas que deixaram de pagar
tributos federais por causa
da pandemia de Covid-19
poderão parcelar a dívida, a
partir de 1º de março, com
desconto na multa e nos juros. A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN)
publicou portaria no Diário
Oficial da União que recria as
transações excepcionais.
As pessoas físicas poderão negociar débitos do
Imposto de Renda relativos
ao exercício de 2020. Em
troca de uma entrada de
4% do valor total do débito, que poderá ser parcelada em até 12 meses, o saldo
restante poderá ser parcelado em até 72 meses para
empresas e 133 meses para
pessoas físicas, empresários
individuais, micro e pequenas empresas, instituições
de ensino, santas casas de

Misericórdia, cooperativas e
demais organizações da sociedade civil.
Para conseguir a negociação com a PGFN, o débito
deve estar inscrito na Dívida Ativa da União até 31 de
maio de 2021. Os benefícios
e os procedimentos para adesão à nova modalidade são os
mesmos da transação excepcional, que vigorou por oito
meses em 2020 e permitiu o
fechamento de 268 mil acordos, com a renegociação de
R$ 81,9 bilhões.
Para as pessoas jurídicas,
a redução, em qualquer percentual da soma da receita
bruta mensal de 2020 (com
início em março e fim no
mês imediatamente anterior
ao mês de adesão) em relação
à soma da receita bruta mensal do mesmo período de
2019, será levada em conta
para a adesão. Para as pessoas

físicas, o procedimento será
semelhante, comparando o
rendimento bruto mensal em
2020 e 2019.
Para as pessoas jurídicas, o parcelamento prevê
desconto de até 100% sobre os valores de multas,
juros e encargos, respeitado o limite de até 50% do
valor total da dívida. Para
as pessoas físicas e demais
categorias, que poderão
parcelar em até 133 meses,
o desconto corresponderá
a até 100% sobre os valores de multas, juros e encargos, respeitado o limite
de até 70% do valor total
da dívida.
Por restrições impostas
pela Constituição, a renegociação de dívidas com a
Previdência Social está limitada a 60 parcelas (cinco
anos).
A adesão às transações

excepcionais pode ser feita
por meio do Portal Regularize. Basta o contribuinte
escolher a opção Negociar
Dívida e clicar em Acesso
ao Sistema de Negociações.
O processo tem três etapas.
Na primeira, o contribuinte
preenche a Declaração de
Receita ou de Rendimento,
para que a PGFN verifique
a capacidade de pagamento
do contribuinte. Em seguida,
o próprio site liberará a proposta de acordo. Por fim, caso o contribuinte esteja apto,
poderá fazer a adesão.
Após a adesão, o contribuinte deverá pagar o documento de arrecadação da
primeira prestação para que
a renegociação especial seja efetivada. Caso não haja
o pagamento da primeira
prestação até a data de vencimento, o acordo é cancelado.

Bolsonaro
ataca PCdoB

cretaria Estadual de Saúde,
comandada por Carlos Lula. “O Maranhão é o estado com menor renda per
capta do Brasil. Não é à toa
que é governado pelo Partido Comunista do Brasil.
Onde o comunismo cresce
é exatamente em cima da
miséria”, disse o presidente durante live. “Nos estados de renda maior, quase
não tem deputado desse
partido”, completou.

Luz e telefone
só sob a terra

dos. De autoria do deputado
Paulo Ramos (PDT-RJ), a
proposta determina também
que as despesas para implantação da rede subterrânea
serão assumidas exclusivas
pelas empresas, ficando vedada qualquer cobrança dos
consumidores. Novos projetos já terão de incluir a fiação
subterrânea. O desrespeito às
regras implicará na cassação
da concessão, sem direito a
indenização, informa a Agência Câmara de Notícias.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu disparar
novos ataques contra o
governo do Maranhão,
conduzido por Flávio Dino (PCdoB), durante live presidencial realizada
nesta quinta-feira, quando
chegou a ameaçar usar a
Polícia Federal contra a Se-

O Projeto de Lei 88/21
fixa o prazo de dez anos para que as concessionárias de
energia elétrica e de telefonia,
desde que ouvido o município responsável, troquem toda a instalação aérea existente
nas vias públicas por fiações
subterrâneas. O texto tramita na Câmara dos Deputa-

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS DA 13ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL
SECURITIZADORA S.A. No edital de 2ª Convocação publicado pela
Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora
dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª emissão
da Emissora (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), no jornal Monitor
Mercantil, nas edições dos dias 08, 09 e 10 de fevereiro de 2021, para
Assembleia Geral de Titulares do CRI, a ser realizada em 2ª convocação
no dia 24 de fevereiro de 2021, às 10h00, de forma exclusivamente
digital através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, onde lê-se na
Ordem do Dia: Deliberar sobre o aporte adicional pelos Titulares do CRI
no valor mínimo de R$ 33.663,51 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e
três reais e cinquenta e um centavos), na quota parte detida por cada Titular
do CRI, em favor do Patrimônio Separado da Emissão, para pagamentos
das despesas relacionadas à manutenção dos CRI, quais sejam; pagamento
dos honorários do Agente Fiduciário da Emissão e despesas com o leilão
extrajudicial realizado, conforme material disponibilizado no site da Emissora
na data da convocação; leia-se: Deliberar sobre o aporte adicional pelos
Titulares do CRI no valor mínimo de R$ 33.663,51 (trinta e três mil, seiscentos
e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), na quota parte detida
por cada Titular do CRI, em favor do Patrimônio Separado da Emissão, em
até 10 dias corridos contados da data da deliberação, para pagamentos
das despesas relacionadas à manutenção dos CRI, quais sejam; pagamento
dos honorários do Agente Fiduciário da Emissão e despesas com o
leilão extrajudicial realizado, conforme material disponibilizado no site da
Emissora na data da convocação. Todos os demais termos, informações
e condições do Edital de 2ª Convocação, que não expressamente
alteradas por esta rerratificação, permanecem válidas e inalteradas.
Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021. Polo Capital Securitizadora S.A.
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Deputados são eleitos vices,
mas não tomam posse

D

uas cidades da Baixada Fluminense estão sem vice-prefeito por conta de manobras políticas dos eleitos.
Em São João de Meriti, o deputado estadual Valdecy da
Saúde (PTC) foi eleito vice-prefeito na chapa do Dr. João,
mas não tomou posse. Ele preferiu continuar na Alerj. Em
Nova Iguaçu, o deputado federal Juninho do Pneu (DEM)
conseguiu transferir sua posse para janeiro de 2023, quando acaba seu mandato de deputado. Seguiu a cartilha do
hoje secretário estadual de Saúde, Comte Bittencourt (Cidadania), que foi eleito vice-prefeito de Rodrigo Neves em
Niterói em 2016, mas conseguiu articular com a Câmara
Municipal o adiamento da sua posse, permanecendo como
deputado estadual.

Irmão assume como vice
Curiosa é a história do deputado estadual Márcio Canella (MDB). Ele foi eleito
vice do prefeito Waguinho
(MDB), em Belford Roxo, em
2016, mas não tomou posse,
preferiu manter o mandato de
deputado estadual. Meses depois, Canella se licenciou da
Alerj para assumir a secreta- Márcio Canella
ria municipal de Governo de
Belford Roxo. Na última eleição, a vaga de vice de Waguinho,
que foi reeleito, foi ocupada por Marcelo Canella, irmão do
deputado. Resta saber se Márcio Canella vai continuar na
Alerj ou se reassume a secretaria em Belford Roxo.

Deputada tentou ser vice
Ainda sobre a eleição da Mesa Diretora da Alerj na semana passada, a deputada Tia Ju (REP) ocupava a segunda
vice-presidência na legislatura anterior, mas deixou o cargo
quando se licenciou para ser secretária de Assistência Social
no Governo Crivella. Voltou em janeiro disposta a reassumir
o cargo. Não conseguiu e chegou a ameaçar ir à Justiça para
barrar a reeleição de André Ceciliano (PT). Acabou desistindo e aceitou continuar na Mesa Diretora, só que no cargo de
segunda-secretária. Voltou algumas casinhas, mas está feliz.

Testagem de alunos
contra a Covid-19
A deputada Martha Rocha (PDT) quer a testagem
de todos os alunos da rede
estadual de Educação,
pública e privada, contra a
Covid-19 antes do reinício
das aulas presenciais. Ela
afirma que se trata de uma
medida indispensável para
conter o avanço da doença
e para dar mais tranquilida- Martha Rocha
de aos pais. A proposta terá
que ser votada logo em plenário porque o início do ano
letivo no estado está marcado para o início de março.

Fim da xepa na vacinação
Se depender do deputado Delegado Carlos Augusto (PSD),
a fila da “xepa da vacina” está com os dias contados. Todos
os dias têm se formado filas nos pontos de vacinação contra a
Covid-19. São pessoas fora do grupo prioritário na esperança
de receber as doses que sobram no frasco no final do expediente. O deputado apresentou projeto de lei na Alerj destinando essas sobras aos profissionais de segurança. “Sobrou
vacina, tem que ligar para a delegacia ou batalhão da PM mais
próximos chamando para a vacinação”, diz o parlamentar.

Regulamentada restituição de ICMS
em regime de substituição tributária

A

Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou
em discussão única, nesta quinta-feira, o projeto
de lei 4.206/18, do Poder
Executivo, que altera a Lei
2.657/96, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O texto regulamenta a restituição ou complementação da diferença do ICMS
pago a mais ou a menos
no regime de substituição
tributária, quando a base de cálculo da operação
for diferente do que foi
presumido. A medida será
encaminhada ao governador em exercício, Cláudio

Castro, que terá até 15 dias
úteis para sancioná-la ou
vetá-la.
Segundo o projeto, nos
casos de variação entre o
valor previsto e o real, o
contribuinte deverá recolher ou requerer essa diferença. Caso essa diferença
seja inferior ao que foi pago,
a restituição ocorrerá desde
que haja a comprovação de
que o ICMS tenha sido efetivamente recolhido na integralidade pelo contribuinte substituto. Os valores de
restituição e complementação deverão ser corrigidos.
A substituição tributária é um mecanismo que
simplifica e facilita a fiscalização da cobrança do

imposto, que incide várias
vezes no decorrer da cadeia de circulação de determinado produto. Nesse
regime, o Estado atribui a
um dos participantes da
cadeia a responsabilidade
pelo recolhimento de todo
o ICMS que seria pago por
etapas. Para isso, o valor
do bem é presumido. No
entanto, uma decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que
as diferenças entre o valor
atribuído e o efetivamente
cobrado pelo produto seja
compensado.
A regra se aplica às antecipações de pagamento realizadas após 24 de outubro
de 2016; aos contribuintes

que entraram na Justiça antes dessa data para tal fim,
conforme os casos que
resultaram em decisão sobre o tema perante o STF
- Recurso Extraordinário
593.849/MG; e aos contribuintes que optaram pelo
Simples Nacional, sistema
que unifica a cobrança de
oito impostos em uma única guia do Documento de
Arrecadação Simplificada
(DAS).
A medida ainda precisa
ser regulamentada em até
90 dias por decreto do Executivo, que definirá a forma,
o prazo e as condições para que haja a restituição ou
complementação da diferença do ICMS.

Vendas virtuais devem crescer 26% em 2021
Pesquisa realizada pela
Ebit/Nielsen mostrou que
as vendas no comércio
eletrônico devem crescer
26% e alcançar R$ 110 bilhões em 2021. De acordo
com o estudo, o desempenho das vendas pela internet será impulsionado pelo crescimento do número
de consumidores, consolidação do comércio eletrônico local, fortalecimento
dos marketplaces e logística mais ágil. A pesquisa
indicou ainda que 95% das
pessoas pretendem continuar fazendo compras online em 2021.
A Ebit/Nielsen projeta
também alta de 16% no número de pedidos, que passariam para 225 milhões,
e uma expansão de 9% no
valor médio das vendas,
para R$ 490. As categorias
que mais devem se destacar
nas vendas virtuais, conforme a empresa, são alimentos e bebidas, bebês e casa
e decoração, entre outros.
Só no primeiro semestre de
2020, 7,3 milhões de consumidores ingressaram no
comércio eletrônico. É quase a mesma quantidade de
novos brasileiros que passaram a fazer compras virtuais no ano inteiro de 2019.
Já segundo a pesquisa
Shopping During The Pandemic, realizada pela Ipsos
com entrevistados de 28
países, 47% dos brasileiros
têm feito mais compras

online do que faziam antes
da pandemia de Covid-19.
No mundo todo, são 43%.
Os respondentes que mais
aumentaram a frequência
com que fazem compras
online, desde o início da
crise sanitária, foram os do
Chile (59%), Reino Unido
(55%), Turquia e Coreia do
Sul (54%). Enquanto 47%
das pessoas no Brasil estão
comprando mais pela internet, 17% relataram comprar
menos e 36% compram
tanto quanto antes.
Com o aumento das
compras em plataformas
digitais, 36% dos entrevistados no país disseram que
estão comprando menos
em lojas pequenas, de comércio local, se comparado
ao período pré-pandemia.
Entretanto, 49% afirmaram
ir a lojas tanto quanto antes
e 15% têm frequentado tais
estabelecimentos com mais
frequência do que antes da
crise do novo coronavírus.
No que diz respeito aos hábitos de compra, o brasileiro
tem evitado frequentar lojas
locais mais do que a média
das nações. No mundo todo, o percentual de pessoas
que tem saído menos para
comprar em comércios da
proximidade é de 30%.
Globalmente, as pessoas
com poder aquisitivo mais
alto tiveram o crescimento
mais significativo nas compras online: 49% fazem
mais compras pela internet

do que antes. Entre os respondentes de baixa renda,
são 37%; na classe média,
são 43%.
O perfil que mais aderiu
às compras pela internet
durante a crise de Covid-19,
além de ser de alta renda, é
também majoritariamente
feminino e jovem. De todas
as participantes do estudo,
45% disseram estar comprando mais pela internet,
contra 41% dos homens.
Além disso, 45% dos entrevistados com menos de 35
anos aumentaram o consumo online na pandemia,
contra 40% entre os mais
velhos, de 50 a 74 anos.
Assim como a ida às lojas físicas, o brasileiro tem
evitado comer fora mais do
que o resto do mundo. Dos
respondentes do país, 67%
declararam estar indo a restaurantes locais com menos
assiduidade do que antes.
Considerando todas as nações, são 63%.
Apesar da queda da clientela nos salões dos restaurantes de bairro, apenas um
em quatro brasileiros (25%)
disse ter pedido mais delivery no período pandêmico. Em contrapartida, 35%
estão comprando menos
comida por delivery e 40%
escolhem a modalidade de
entrega em casa tanto quanto faziam antes.
De 28 países, apenas oito apresentam um índice de
pessoas que aumentaram o

consumo por delivery mais
alto do que o de pessoas
que diminuíram o consumo
por delivery. São eles: Chile,
Colômbia, Malásia, EUA,
Bélgica, Coreia do Sul, Alemanha e Países Baixos. Na
média do mundo todo, 23%
têm recorrido com mais
frequência à entrega de refeições, contra 32% que estão pedindo menos delivery
e 45% que não mudaram
seus hábitos.
As pessoas que menos
têm saído para comer são
mulheres: 66% do total
de participantes do sexo
feminino diminuíram suas idas a restaurantes, enquanto 59% dos homens
fizeram o mesmo. A faixa
etária de 50 a 74 anos está
se prevenindo mais, pois
68% relataram queda na
frequência com que comem fora. Entre aqueles
com idade de 35 a 49 anos,
são 64% e, entre os entrevistados com menos de 35
anos, 57%.
A pesquisa foi realizada
virtualmente com 20.504
entrevistados de 28 países,
com idades de 16 a 74 anos,
entre 20 de novembro e 4
de dezembro de 2020. A
margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.
Pessoas com poder aquisitivo mais alto compraram
mais online: 49%; nos baixa-renda, são 37%; na classe média, são 43%.
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Varejo do Rio vendeu -15% em janeiro
O

comércio lojista
da Cidade do Rio
de Janeiro vendeu -15% em janeiro, em
relação ao mesmo mês de
2020, de acordo com o Clube de Diretores Lojistas do
Rio de Janeiro (CDL-Rio)
e do Sindicato dos Lojistas
do Comércio do Município
do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu cerca de
750 estabelecimentos comerciais da cidade.
De acordo com Aldo
Gonçalves, presidente das
duas entidades, que juntas
representam mais de 30
mil lojistas, janeiro normalmente é um mês fraco
em termos de vendas, imprensado entre o Natal e
as férias.

“Mas o resultado deste
ano continua refletindo fortemente os efeitos da pandemia além do desemprego
e da queda de renda que
estão afastando o consumidor das compras. Diante
desse quadro, ele prefere
economizar, principalmente
as pessoas de menor poder
aquisitivo que perderam o
fôlego para comprar e nem
mesmo as ações promovidas pelos lojistas como
liquidações, descontos e facilidade de crediário foram
suficientes para aumentar as
vendas”, diz Aldo.
Ainda segundo ele, entretanto, “há um aspecto
bastante positivo que gostaria de ressaltar, que pode
influenciar e melhorar o de-

sempenho das vendas nos
próximos meses. Foi a medida tomada pela Prefeitura
do Rio de suspender a licença para novos ambulantes,
antigo pleito do Sindicato
nosso junto à prefeitura.
Diante da prolongada e grave crise que vem afetando o
comércio carioca nos últimos anos, estas resoluções
sinalizam uma mudança de
rumo na gestão da cidade,
com foco na revitalização
dos espaços públicos e na
recuperação
econômica.
Essas medidas foram bem
recebidas pelo comércio
formal, que gera milhares
de empregos e renda, paga
impostos, e vem enfrentando uma crise sem precedentes, muito antes da pande-

mia, sem o necessário apoio
do poder público” conclui
Aldo Gonçalves
De acordo com os dados do CDL-Rio e do SindilojasRio todos os setores
registraram resultado negativo. No ramo mole (bens
não duráveis) as maiores
quedas no faturamento foram tecidos (-10,1%), calçados (-12,5%) e confecções (-12,4%) e no ramo
duro (bens duráveis) óticas
(-11,5%), móveis (-10,9%),
joias (-10,5%) e eletrodomésticos (-9,9%). A venda a
prazo, com -5,8%, foi a forma de pagamento preferida
pelos consumidores.
Em relação às vendas
conforme a localização dos
estabelecimentos comer-

ciais, no ramo duro (bens
duráveis) as lojas do Centro venderam -12,0%, as
da Zona Sul -10,6% e as
da Zona Norte -11,1%. No
ramo mole, as da Zona Sul
venderam -9,6%, as da Zona Norte -10,5% e as do
Centro -11,1%.
Segundo analistas do
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc (MUFG),
o início deste ano pode
ser bastante fraco para as
vendas no varejo em meio
ao aumento da pandemia,
interrupção do auxílio
emergencial e alta inflação de alimentos atingindo o poder de compra da
população e os índices de
confiança. A confiança do
consumidor e do comércio

diminuiu 2,7 e 0,9 pontos,
respectivamente, em janeiro, ambos os casos assinalando o quarto mês consecutivo de contração.
“Mas para todo este ano
mantemos nossa projeção
de recuperação gradual
da economia, influenciada pela provável retomada do auxílio emergencial
por três meses a partir de
março e contando com o
avanço contínuo da vacinação. Adicionalmente, o
carrego estatístico para o
varejo ampliado é bastante positivo em 5,9%, que
seria o resultado do crescimento considerando que
não haver crescimento durante este ano”, diz o relatório.

Abate de suínos e frangos cresceu no quarto trimestre
Os primeiros resultados da produção animal no
quarto trimestre de 2020
mostram que o abate de bovinos caiu 10,3%, o de suínos aumentou 1,6% e o de
frangos teve alta de 5,5% em
relação ao mesmo trimestre de 2019. Os dados são
da Estatística da Produção
Pecuária: Primeiros Resultados, divulgada hoje pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o
terceiro trimestre de 2020,
o abate de bovinos e suínos
caiu 5,8% e 4,7%, respectivamente, e o de frangos
cresceu 2,5%.
No quarto trimestre de
2020, foram abatidas 7,25
milhões de cabeças de bovinos, 10,3% a menos em
comparação ao mesmo período de 2019 e uma redução de 5,8% em relação ao
terceiro trimestre de 2020.

A produção de 1,96 milhão de toneladas de carcaças bovinas mostra queda de
6,5% em relação ao quarto
trimestre de 2019 e diminuição de 4,6% em relação ao
terceiro trimestre de 2020.
Já o abate de suínos somou
12,10 milhões de cabeças no
quarto trimestre de 2020, representando um aumento de
1,6% em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior e
queda de 4,7% em compara-

ção ao terceiro trimestre de
2020. O peso acumulado das
carcaças registrou 1,08 milhão de toneladas, aumento
de 1,7% em relação ao quarto
trimestre de 2019 e queda de
7,8% em comparação com o
trimestre anterior.
Foram abatidas 1,55 bilhão de cabeças de frango,
aumento de 5,5% em relação ao quarto trimestre de
2019 e acréscimo de 2,5% na
comparação com o terceiro
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trimestre de 2020. Já o peso
acumulado das carcaças foi
de 3,57 milhões de toneladas,
aumento de 5,2% em relação
ao quarto trimestre de 2019
e de 2,5% frente ao trimestre
imediatamente anterior.
A aquisição de leite cru
feita pelos estabelecimentos
que atuam sob algum tipo de
inspeção sanitária (federal,
estadual ou municipal) foi de
6,71 bilhões de litros. O resultado mostra um aumento

de 0,6% em comparação ao
registrado no quarto trimestre de 2019 e um incremento
de 4,1% em comparação ao
terceiro trimestre de 2020.
A produção de ovos de
galinha foi de 977 milhões
de dúzias no quarto trimestre de 2020, uma queda de
1,5% em relação ao mesmo
período do ano anterior e
uma retração de 3,4% em
comparação ao terceiro trimestre de 2020.

CNPJ 68.678.515/0001-89

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos de 2020 a 2019.
Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.
Balanço Patrimonial
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
ATIVO
2020
2019
Reserva Investimentos/
Distribuição Dividendos
Circulante ................................................. 154.993.053,21 168.276.685,37
Capital Social
Reserva Legal
Lucros Acumulados
Total
Disponível ..................................................
1.501.612,39
1.652.120,73 Saldo em 31/12/2018....................................
83.835.222,35
11.666,76
221.668,51
–
84.068.557,62
Valores a Receber ..................................... 151.672.869,84 156.233.289,40 Constituição de Reservas..............................
–
4.459,54
84.731,17
(89.190,71)
–
Aplicações Financeiras..............................
1.451.883,86
9.839.226,99 Resultado do Exercício..................................
–
–
–
89.190,71
89.190,71
Outros Créditos .........................................
366.687,12
552.048,25 Saldo em 31/12/2019....................................
83.835.222,35
16.126,30
306.399,68
–
84.157.748,33
–
9.026,72
171.507,67
(180.534,39)
–
Ativo não Circulante................................
6.175.750,65 10.181.155,49 Constituição de Reservas..............................
Créditos .....................................................
1.239.661,57
5.168.312,24 Resultado do Exercicio ..................................
–
–
–
180.534,39
180.534,39
Investimentos ............................................
473,48
473,48 Saldo em 31/12/2020....................................
83.835.222,35
25.153,02
477.907,35
–
84.338.282,72
Imobilizado ................................................
4.423.222,42
4.423.222,42
Demonstração
dos
Fluxos
de
Caixa
Depreciação .............................................. (4.016.837,89) (3.940.083,72)
2020
2019
2020
2019
Intangíveis .................................................
6.168.909,79
6.168.909,79
Caixa líquido obtido (aplicado) atividades
Amortização............................................... (1.639.678,72) (1.639.678,72) Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais
operacionais
23.731.013,64 (21.487.575,02)
180.534,39
89.190,71
Total do Ativo ........................................... 161.168.803,86 178.457.840,86 Lucro (Prejuízo) Líquido .................................
Fluxos de Caixa das Atividades de
PASSIVO
2020
2019 Ajustes p/Reconciliar Prejuízo c/Caixa Líquido:
Investimentos
76.754,17
119.598,87
Circulante ................................................. 62.631.855,12 79.928.506,12 Depreciação/Amortização ..............................
Empréstimos c/ Controladas .......................... (3.948.796,84) 5.037.078,13
Fornecedores ............................................
223.164,32
368.157,70 Aplicado/Obtido nas Atividades
Empréstimos c/ Pessoas Ligadas ..................
(333.545,43) 2.764.330,51
Operacionais:
Obrigações ................................................
656.455,36
307.641,45
Caixa líquido obtido (aplicado) atividades
Empréstimos e Financiamentos ................ 61.752.235,44 79.252.706,97 Aumento/Diminuição dos grupos ativo/
investimentos .................................................. (4.282.342,27) 7.801.408,64
passivo circulante:
Não Circulante ......................................... 14.198.666,02 14.371.586,41
Fluxos de Caixa das Atividades de
Duplicatas
a
Receber
.....................................
4.560.419,56
(11.386.809,13)
Outras Obrigações .................................... 14.198.666,02 14.371.586,41
Financiamento
(691.586,20) Empréstimos
Patrimônio Líquido .................................. 84.338.282,72 84.157.748,33 Outros créditos curto e longo prazo ............... 15.714.052,31
e financiamentos obtidos .......... 29.500.000,00 42.000.000,00
Capital Social subscrito ............................. 83.835.222,35 83.835.222,35 Juros sobre empréstimos provisionados ........ 2.669.146,03 (9.827.519,75) Pagamento de empréstimos e financiamentos (45.794.938,25) (20.000.000,00)
Reserva de Lucros ....................................
503.060,37
322.525,98 Fornecedores .................................................
(144.993,38)
163.406,16 Caixa líquido obtido das atividades de
Total do Passivo ...................................... 161.168.803,86 178.457.840,86 Impostos a Recolher.......................................
(49.887,17)
70.030,28
financiamentos ............................................. (16.294.938,25) 22.000.000,00
Salários e encargos sociais ............................
14.176,76
(33.021,41) Aumento (Diminuição) Líquido Caixa e
Demonstração do Resultado
384.524,34
9.135,45
Caixa Equivalentes ....................................... 3.153.733,12 8.313.833,62
2020
2019 Provisões ........................................................
Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro... 1.652.120,73 6.661.712,89
Receita Líquida ........................................ 12.853.380,68 19.920.263,62 Outros débitos/contas a pagar - curto e
longo prazo ...................................................
326.286,63
–
1.501.612,39 1.652.120,73
(–) Custos Operacionais ............................ (11.088.330,42) (12.592.169,86)
Lucro Bruto ..............................................
1.765.050,26
7.328.093,76 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: 1 - Contexto Operacional: A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto
Despesas Operacionais ............................ (8.283.885,18) (8.490.042,73)
Resultado Financeiro Líquido ....................
6.515.647,83
886.984,43 social a compra de direitos creditórios conjugada com prestação contínua de serviços de assessoria creditícia e mercadológica a suas empresas - clientes Resultado não Operacional .......................
234.240,00
384.000,00 Factoring. 2 - Elaboração das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas
da legislação societária brasileira - Lei 6.404/76 e alterações. 3 - Capital Social: O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de
Resultado antes dos Impostos sobre
o Lucro ...................................................
231.052,91
109.035,46 2020, é de R$ 83.835.222,35 representado por 4.358.615 ações preferenciais e 4.358.615 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
(–) Impostos sobre o Lucro........................
(50.518,52)
(19.844,75)
Celso Ryfer - Diretor-Presidente - CPF: 541.721.957-68.
Marcelo Peres Katz - Diretor - CPF: 911.706.807-04.
Resultado do Exercício ...........................
180.534,39
89.190,71
Claudio José de Morais - Contador CRC-RJ 083628-O-9 - CPF: 902.065.337-72.

XAM PARTICIPAÇÕES S/A
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019 e 2018 (MR$)
31/12/2019
31/12/2018
68.909.766,56
66.834.906,96 Passivo
12.263.543,64
11.614.750,57 Passivo circulante
1.522.372,12
873.779,05 Obrigações de curto prazo
9.531.787,66
9.531.587,66 Provisoes
4.711,85
4.711,85 Passivo nao circulante
1.228.520,00
1.228.520,00 Outras obrigações
23.847,99
23.847,99 Patrimonio liquido
56.646.222,92
55.220.156,39 Capital social
29.050.913,81
27.624.847,28 Reservas
27.595.309,11
27.595.309,11 Lucros ou prejuizos acumulados
Demonstração de Mutações do Patrimonio Líquido 31/12/2019
Reservas de Lucros
Capital
Lucros a
Realizado
Legal Orçamentária
Realizar
14.120.148,00
1.004.807,84 28.132.511,19 22.034.350,98

CNPJ/MF nº 10.891.889/0001-06

Demonstração de Resultado Encerrado em 31/12/2019 e 2018 (MR$)
2019
2018
Receita bruta de venda e prestacao de servicos
Ativo
Receitas de prestacao de servicos
2.064.929,40 1.673.023,44
Ativo circulante
Deduções de receita: Impostos incidentes
75.369,87
61.065,38
Disponivel
Receita operacional líquida
1.989.559,53 1.611.958,06
Direitos a curto prazo
Custos dos serviços
Impostos e contribuições a recuperar e
Custos diretos
92.523,08
a compensar
Lucro operacional bruto
1.989.559,53 1.519.434,98
Outros creditos
Despesas operacionais
Despesas do exercicio seguinte
Despesas gerais
559.791,59
497.067,69
Ativo nao circulante
Despesas tributarias
279.978,69
Investimentos
Despesas financeiras
227,16
528,53
Imobilizado
Receitas financeiras: Receitas financeiras
40.752,92
598,26
Outras receitas operacionais
Resultado positivo da equivalencia patrimonial 1.426.066,53 2.476.018,25
Lucros ou Prejuízos
Outras despesas operacionais
Acumulados
Total Resultado negativo da equivalencia patrimonial
35.122,96
Saldo Inicial
0,00 65.291.818,01 Lucro operacional líquido
2.896.360,23 3.183.353,62
Ajustes e Correções em Exercício
Lucro antes da provisão para IR e CS
2.896.360,23 3.183.353,62
Saldo Inicial Ajustado
14.120.148,00
1.004.807,84 28.132.511,19 22.034.350,98
0,00 65.291.818,01 Lucro líquido antes da Contribuição social
2.896.360,23 3.183.353,62
2.681.839,93
2.681.839,93 Contribuição social sobre o lucro
63.137,73
48.236,92
Resultado Líquido do Exercício em Curso
Lucro líquido antes do imposto de renda
2.833.222,50 3.135.116,70
Proposta da Destinação do Lucro:
Provisão para imposto de renda
151.382,57
109.991,44
Dividendos Distribuídos aos Sócios
(1.187.326,52) (1.187.326,52) Lucro líquido do período
2.681.839,93 3.025.125,26
Saldo Final
14.120.148,00
1.004.807,84 28.132.511,19 22.034.350,98
1.494.513,41 66.786.331,42 Notas explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 e
Demonstração de Fluxo de Caixa de 01/01/2019 até 31/12/2019
2018 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma). 1.Políticas
Fluxo das Atividades Operacionais
2019
2018 Fluxo das Atividades de Investimento
2019
2018 contábeis. 1.1. Base de elaboração das demostrações contábeis. As demonstrações
Lucro Líquido Do Período
2.681.839,93 3.025.125,26 Investimentos
(1.426.066,53) 2.440.895,00 financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem as normas, pronunciamentos, interpretações e orientações
Ativo Circulante
648.793,07 2.840.320,34 Investimentos
(1.426.066,53)
Ativo Circulante
648.793,07
(2.852.133,06) 2.440.895,00 emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (''CPC''). 1.2.Investimentos.
Para divulgação das demonstrações financeiras os investimentos da Companhia são
Passivo Circulante
(580.346,19)
(404.140,00) Fluxo das Atividades de Financiamento
Passivo Não Circulante
(134.000,00) Dividendos A Pagar
2.049.150,18
- contabilizados com base no método de equivalência patrimonial. Uma controlada é
Ativo Circulante
648.793,07
- Dividendos A Pagar
(1.187.326,52)
- uma entidade sobre a qual a Companhia tem a maioria do capital votante e exerce
4.047.872,95 5.327.305,60 Dividendos A Pagar
(1.187.326,52)
- infuência significativa. 1.3.Imobilizado. Os imóveis contabilizados são representados
(325.502,86)
- por terrenos, edifícios e benfeitorias mantidos para auferir rendimento de aluguel.
Variação das Disponibilidades
870.237,03 7.768.201,00 Inicialmente mensurados pelo custo incluindo custos da transação.
Alberto Paskin - Presidente - CPF: 757.928.427-87
Douglas Luiz da Silva - Contador - CRC - 05831409 - CPF : 906.889.027-15
31/12/2019
68.909.766,56
1.989.435,14
2.055.667,00
66.231,86
134.000,00
134.000,00
66.786.331,42
14.120.148,00
51.171.670,01
1.494.513,41

31/12/2018
66.834.906,96
1.409.088,95
1.474.689,24
65.600,29
134.000,00
134.000,00
65.291.818,01
14.120.148,00
51.171.670,01
-
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Claranet anuncia investimento de US$ 100 milhões no Brasil

A

empresa de computação em nuvem
Claranet, sediada
no Reino Unido, anunciou
nesta quinta-feira um investimento de US$ 100 milhões
para ampliar suas operações
no Brasil. “O investimento
visa tornar a operação do
Brasil um dos maiores gru-

pos de hybrid cloud e ciber
segurança no mercado, com
foco em serviços com elevado potencial de crescimento
e alinhados com os desafios
de digitalização das empresas de médio e grande portes, informou à Reuters o
presidente da empresa, Edivaldo Rocha.

O valor será usado para
sustentar o crescimento orgânico e para aquisição de outras empresas do setor, dentro
dos planos de tornar nos próximos três anos a operação
brasileira na mais importante
do grupo. O plano inclui ampliar de 200 para 500 o quadro
de funcionários em 2021.

A empresa, que afirma
ter mais de 6.800 clientes e
cerca de 2.500 trabalhadores
distribuídos por 24 escritórios no mundo, tem tido o
crescimento no Brasil apoiado em parte numa agressiva
campanha de aquisições.
Desde 2012, a empresa
fez 28 aquisições e agora

planeja acelerar esse processo no Brasil e América Latina para dar sustentação ao
ritmo anual de expansão das
receitas, que tem se mantido
ao redor de 37% nos últimos
cinco anos.Uma das últimas
aquisições foi da CorpFlex,
em agosto passado.
Segundo um levantamen-

to da empresa de pesquisa de
mercado IDC, a receita global
de fornecedores de produtos
de infraestrutura de TI para
ambientes em nuvem aumentou 9,4% ano a ano no
terceiro trimestre de 2020, enquanto investimentos em infraestrutura de TI tradicional,
caíram 8,3% ano a ano.

Montadora chinesa FAW Jiefang reporta aumento de vendas em janeiro
A FAW Jiefang, subsidiária de caminhões da importante montadora chinesa
FAW Group, vendeu 79,1
mil caminhões em janeiro, um aumento anual de
27,87%. A empresa usou
transmissão ao vivo e vídeos curtos como ferramentas
de marketing durante a epidemia e lançou novos veículos que foram bem rece-

bidos pelo mercado.
Em janeiro, um total de
70,2 mil caminhões pesados foram vendidos, um
aumento anual de 33,68%.
Fundado em 1953 e com
sede na Província de Jilin,
Nordeste do país, o grupo
estatal FAW é conhecido
como o berço da indústria
automotiva da China. Em
janeiro, a italiana CNH In-

dustrial anunciou que estava em negociações com
a FAW da China sobre o
futuro da montadora de caminhões Iveco.
A agência de notícias
Reuters divulgou informações que obteve da CNH
Industrial, onde a empresa
afirmou que negocia a venda da montadora de caminhões Iveco para o grupo

chinês FAW Jiefang. No
ano passado, a negociação
entre as duas empresas havia sido cancelada.
Um dos porta-vozes da
CNH Industrial confirmou
à Reuters que as negociações ainda são preliminares, e que nenhum acordo
ou previsão de acordo foi
alcançado até o momento.
Essa fonte também afir-

mou que mais informações serão dadas em breve,
visto que as empresas têm
ações na bolsa.
No ano passado, o Grupo FAW Jiefang ofertou
cerca de US$ 3,7 bilhões
pela Iveco, mas o conselho
da CNH Industrial avaliou
que o valor estava baixo
para dar segmento às tratativas do negócio.

De acordo com a Reuters,
para o Grupo CNH Industrial, a venda da Iveco significaria o aumento do seu
valor de ativos e a simplificação dos negócios. Para
o Grupo FAW, que produz
diversos modelos na China, comprar a Iveco seria
um primeiro passo para a
expansão dos negócios para
todo o mundo.

AUTOPARK S.A.

CNPJ/MF 03.734.265/0001-01 - NIRE 33.300.264.809
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Autopark S.A. (“Companhia”) convocados
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se
realizará no próximo dia 22 de fevereiro de 2021, às 10:30 horas, na sede
social da Companhia, na Av. Presidente Antonio Carlos, S/N, Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, a ﬁm de deliberarem sobre: (i) Exame, discussão
e votação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, do
Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia,
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) Destinação do
lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em
31/12/2019; (iii) Encerramento das atividades do Conselho de Administração;
(iv) Eleição dos membros da Diretoria; (v) Reforma e consolidação do
Estatuto Social. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021.
Emilio Sanches Salgado Junior - Presidente do Conselho de Administração
COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE SÃO GONÇALO LTDA.
C.N.P.J. 02.125.591/0001-59 - NIRE 33.40001859-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS TAXISTAS DE SÃO GONÇALO LTDA, convoca todos os associados e em dia com suas obrigações
sociais com a cooperativa para participarem da AGE - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, que será realizada no dia 26/02/21, no (Clube
Tamoio) na Av. Pres. Kennedy, 101 - Zé Garoto, São Gonçalo - RJ, 24440490 - RIO DE JANEIRO - RJ, às 12:00hs, em 1º Convocação, com a
presença mínima de dois terços de seus cooperados associados, às
13:00h em 2ª convocação com a presença mínima de metade mais um de
seus cooperados associados, e as 14:00hs em za e última convocação,
com a presença mínima de 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre
as seguintes ordens do dia: 01- Venda Do Imóvel Da Antiga Central; 02Quitação Do Saldo Devedor Da Atual Central; 03- Retorno Parcial Para O
F.R.C; 04- Votação Para Mudar A Forma De Trabalho Da Atual Diretoria
Visando Melhores Resultados); 05- Votação Para Inclusão De Duas (02)
Cooperativas No Quadro Social Da Coopergon.
São Gonçalo, 11 de fevereiro de 2021.
DANIEL FARIAS NEVES DIRETOR PRESIDENTE

JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO
SAFRA S/A em face de NACIONAL RIO DE JANEIRO CAMINHÕES
E ÔNIBUS LTDA - Processo nº. 0123398-20.2016.8.19.0001,
passado na forma abaixo: A DRA BIANCA FERREIRA DO AMARAL
MACHADO NIGRI - Juíza de Direito em Exercício na Vara acima,
FAZ SABER por este Edital aos interessados que no dia 26/02/
2021 e 03/03/2021 a partir das 13:30 horas, com término às 13:50
horas, através da Plataforma de Leilões On-line www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA
LOURENÇO,
disponível
no
site
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br
, será, apregoado e vendido os imóveis: APARTAMENTO 201
LOCALIZADO NA RUA DEMOSTHENES MADUREIRA PINHO,
NÚMERO 340 COM DIREITO A DUAS VAGAS DE GARAGEM,
AVALIAÇÃO R$ 812.305,00 (Oitocentos e doze mil, trezentos e
cinco reais), e RUA GENERAL SIDÔNIO DIAS CORREIA, Nº 446,
COBERTURA 01, BARRA DA TIUCA, AVALIAÇÃO R$ 2.084.557,00
(Dois milhões oitenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e
sete mil reais). O Edital na integra esta afixado no Átrio do Fórum,
nos autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com, de acordo com o Art. 887 §
2º e 3º do CPC, e estará afixado no local de costume. Dado e
passado na cidade do Rio de Janeiro, aos 28(vinte oito) dias do
mês de Janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte um). Eu, Bianca
Orosco Bullaty - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/18828, o
fiz datilografar e subscrevo. (as.) Dra. Bianca Ferreira do Amaral
Machado Nigri – Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FANNY em face de
ADEMAR FARIA DA COSTA, processo nº 001019975.2016.8.19.0209, na forma abaixo:
A Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza
da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias,
a todos os interessados especialmente a ADEMAR FARIA DA
COSTA e ao interessado JOSEMAR MÁXIMO BATISTA, que em
23/2/21, às 11:00 hs., no site do leiloeiro, www.marioricart.lel.br,
o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica
(on line) conforme art. 879 inciso II do CPC, não havendo licitantes
no dia 25/2/21, no mesmo local e hora, a quem mais oferecer, na
forma do art. 891 § único do NCPC, o DIREITO E AÇÃO do imóvel
registrado no 9º RGI, matrícula nº 177.690, Av. Lúcio costa nº
3.550 – bloco 17 apto 301 – Barra da Tijuca - RJ, avaliado as fls.
450/451 em 17/9/20, por R$ 400.000,00. Condições Gerais da
Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e
nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação
ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro
na integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo
e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se
este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim
a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 25/01/21. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. BIANCA FERREIRA
DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza de Direito.

CESAN 2006 HOLDING S/A

CNPJ nº 07.826.728/0001-16

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e do Estatuto, vimos submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais dos anos 2020 e 2019.
A Empresa iniciou suas atividades no ano de 2006. Estamos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos.
Balanço Patrimonial
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
ATIVO
2020
2019
Reserva Investimentos/
Circulante ......................................................
6.388,72
2.212,78
Capital Social Reserva de Capital Reserva Legal Distribuição Dividendos Lucros Acumulados
Total
Disponível .......................................................
6.388,72
2.212,78 Saldo em 31/12/2018................. 5.700.000,00
3.095.711,58
609.655,08
9.343.544,08
– 18.748.910,74
Ativo não Circulante..................................... 19.474.409,09 19.433.023,43 Constituição de Reservas...........
–
–
32.560,77
618.654,70
(651.215,47)
–
Investimentos em controladas ........................ 19.474.409,09 19.433.023,43 Resultado do Exercício...............
–
–
–
–
651.215,47
651.215,47
Total do Ativo ................................................ 19.480.797,81 19.435.236,21 Saldo em 31/12/2019................. 5.700.000,00
3.095.711,58
642.215,85
9.962.198,78
– 19.400.126,21
PASSIVO
2020
2019 Constituição de Reservas...........
–
–
–
(4.438,40)
4.438,40
–
Não Circulante ..............................................
85.110,00
35.110,00 Resultado do Exercício...............
–
–
–
–
(4.438,40)
(4.438,40)
Adiantamento Futuro Aumento de Capital......
85.110,00
35.110,00 Saldo em 31/12/2020................. 5.700.000,00
3.095.711,58
642.215,85
9.957.760,38
– 19.395.687,81
Patrimônio Líquido ....................................... 19.395.687,81 19.400.126,21
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Capital Social subscrito .................................. 5.700.000,00 5.700.000,00
Reserva de Capital .........................................
3.095.711,58 3.095.711,58
2020
2019
2020
2019
Reserva de Lucros ......................................... 10.599.976,23 10.604.414,63 Fluxos de Caixa - Atividades Operacionais
Caixa líquido obtido (aplicado) das/nas atividades de
Total do Passivo ........................................... 19.480.797,81 19.435.236,21 Lucro (Prejuízo) Líquido................................................. (4.438,40) 651.215,47
investimentos ............................................................... 39.122,03 39.219,79
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Demonstração do Resultado
c/ Caixa Líquido:
Empréstimos e financiamentos obtidos ......................... 50.000,00 35.110,00
2020
2019
Receita Líquida...............................................
2.263,63
661.492,26 Equivalência Patrimonial................................................ (2.263,63) (661.492,26) Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos 50.000,00 35.110,00
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e
Despesas Gerais e Administrativas ................
(5.924,13)
(9.563,44) Caixa líquido obtido (aplicado) das/nas atividades
Resultado financeiro líquido ...........................
(777,90)
(713,35)
operacionais ................................................................. (6.702,03) (10.276,79)
Caixa Equivalentes .......................................................... 4.175,94 (14.386,58)
Resultado Operacional ...................................
(4.438,40)
651.215,47 Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Caixa e Caixa Equivalentes em 1 de Janeiro................ 2.212,78 16.599,36
Resultado do Exercício ................................
(4.438,40)
651.215,47 Aquisição de Investimentos ........................................... 39.122,03 39.219,79 Caixa e Caixa Equivalentes em 31 de Dezembro......... 6.388,72
2.212,78
Celso Ryfer - Diretor-Presidente - CPF: 541.721.957-68
Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: O objeto social é holding de instituições não financeiras; a) Apuração do resultado: Apurado pelo regime
Claudio José de Morais - Contador CRC-RJ 083628-O-9
de competência; b) Forma de Apuração do resultado: Lucro Real Anual; c) Capital Social: Representado por 5.700.00 (cinco milhões, setencentos) ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
CPF: 902.065.337-72

XAM PARTICIPAÇÕES S/A
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018 e 2017 (MR$)
31/12/2018
31/12/2017
Ativo
66.834.906,96 64.079.921,20
Ativo circulante
11.614.750,57
8.802.306,58
Disponivel
873.779,05
6.648,59
Direitos a curto prazo
9.531.587,66 7.563.109,64
Impostos e contribuições a recuperar e a
compensar
4.711,85
Outros creditos
1.228.520,00 1.228.520,00
Despesas do exercicio seguinte
23.847,99
4.028,35
Ativo nao circulante
55.220.156,39 55.277.614,62
Investimentos
27.624.847,28 27.682.305,51
Imobilizado
27.595.309,11 27.595.309,11
Passivo
66.834.906,96 64.079.921,20
Passivo circulante
1.409.088,95 1.813.228,45
1.474.689,24 1.786.588,30
Obrigações de curto prazo
Provisoes
65.600,29
26.640,15
Passivo nao circulante
134.000,00
Outras Obrigações
134.000,00
Outras Obrigações
134.000,00
Patrimonio Liquido
65.291.818,01 62.266.692,75
Capital Social
14.120.148,00 14.120.148,00
Integralizado
14.120.148,00 14.120.148,00
Reservas
51.171.670,01 48.146.544,75
Reservas de Lucros
51.171.670,01 48.146.544,75
Notas explicativas às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018
e 2017 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.Políticas contábeis. 1.1. Base de elaboração das demostrações contábeis.
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas, pronunciamentos,
interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis
(''CPC''). 1.2.Investimentos. Para divulgação das demonstrações financeiras
os investimentos da Companhia são contabilizados com base no método
de equivalência patrimonial. Uma controlada é uma entidade sobre a qual a
Companhia tem a maioria do capital votante e exerce infuência significativa.
1.3.Imobilizado. Os imóveis contabilizados são representados por terrenos,
edifícios e benfeitorias mantidos para auferir rendimento de aluguel. Inicialmente
mensurados pelo custo incluindo custos da transação.

CNPJ/MF nº 10.891.889/0001-06

Demonstração de Fluxo de Caixa de 01/01/2018 até 31/12/2018
2017
2018 DIRETO
INDIRETO
Lucro liquido
4.556,54
Fluxo das atividades
Atividades Operacionais
operacionais
( ) Aumento ou diminuição
1.480,20
Lucro líquido do período 3.025.125,26 de ativo
( ) Aumento ou diminuição
(99,92)
Despesas antecipadas
27.876,34 do contas a receber
( ) Aumento ou diminuição
810,45
Passivo circulante
(404.139,50) de passivos
(=)Caixa liquido atividades
2.190,74
Passivo nao circulante
(134.000,00) operacionais
Atividades de Investimentos
( ) Dividendos recebidos
2.006,16
Ativo circulante
2.812.443,99 (=)Caixa líquido atividades
de investimentos
2.006,16
5.327.306,09 Atividade de Financiamento
Fluxo das atividades
( ) Distribuição de lucros pagos (2.089,88)
de investimento
(=) Caixa Líquido das atividades de financiamentos (2.089,88)
Investimentos
(57.458,23) Aumento (redução de caixa
e equivalente de caixa
6.663,56
Remuneração
2.498.353,52 Caixa e Equivalentes de caixa
investimentos
No inicio do exercicio
27,30
2.440.895,29 No final do exercicio
Douglas Luiz da Silva - Contador
6,65
CRC - 05831409
(=) Aumento e redução de
Variação das
CPF : 906.889.027-15
(20,65)
disponibilidades
7.768.201,38 Caixa Líquido
Demonstração de Mutações do Patrimonio Líquido 31/12/2018
Reservas de Lucros
Lucros a Lucros ou Prejuízos
Capital Realizado
Legal Orçamentária
Realizar
Acumulados
Total
14.120.148,00
1.004.807,84 27.583.404,18 19.558.332,73
- 62.266.692,75

Demonstração do Resultado Encerrado em 31/12/2018 e 2017 (MR$)
2018
2017
Receita bruta de venda e prestacao de servicos
Receita de alugueres
1.673.023,44 1.200.000,00
Impostos incidentes
61.065,38
43.800,00
1.611.958,06 1.156.200,00
Receita operacional líquida
Custos dos serviços
92.523,08 128.507,33
1.519.434,98 1.027.692,67
Lucro operacional bruto
Despesas gerais
497.067,69
14.505,50
Despesas tributarias
279.978,69
65.073,10
Despesas financeiras
528,53
1.788,16
Receitas financeiras
598,26
475,27
Resultado positivo da equivalencia patrimonial
2.476.018,25 4.072.568,42
Resultado negativo da equivalencia patrimonial
35.122,96 356.110,17
3.183.353,62 4.663.259,43
Lucro operacional líquido
Lucro antes da provisão para IR e CS
3.183.353,62 4.663.259,43
Lucro líquido antes da contribuição social
3.183.353,62 4.663.259,43
Contribuição social sobre o lucro
48.236,92
34.602,77
Lucro líquido antes do imposto de renda
3.135.116,70 4.628.656,66
Provisão para imposto de renda
109.991,44
72.118,81
3.025.125,26 4.556.537,85
Lucro líquido do período
Alberto Paskin - Presidente
CPF: 757.928.427-87

Saldo Inicial
Ajustes e Correções em Exercício
Anterior:
Saldo Inicial Ajustado
Resultado Líquido do Exercício em Curso
Proposta da Destinação do Lucro:
Reserva p/ Contingências
Reserva de Lucros a Realizar
Saldo Final

14.120.148,00
-

1.004.807,84
-

27.583.404,18
-

19.558.332,73
-

- 62.266.692,75
3.025.125,26 3.025.125,26

14.120.148,00

1.004.807,84

549.107,01
28.132.511,19

2.476.018,25
22.034.350,98

(549.107,01)
(2.476.018,25)
- 65.291.818,01
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Light deve crédito de R$ 50
milhões para condomínios do RJ
Aneel já deu sinal verde para a devolução do dinheiro

N

o dia 21 de janeiro deste ano,
completou um
ano que a diretoria colegiada da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) decidiu, por unanimidade, que
a Light - empresa privada de
capital aberto que atua com
geração, distribuição, comercialização e soluções de
energia elétrica - está obrigada a devolver o correspondente ao dobro do que
foi pago a mais nas contas
mensais de luz e energia dos
condomínios cariocas, com
juros e correção monetária,
conforme determina a legislação. A decisão foi publicada no Diário Oficial da
União em 30 de janeiro de
2020, mas a Light continua
a descumprir o estabelecido
pela agência reguladora.
A cobrança indevida da

conta de energia pela Light gerou um crédito avaliado em R$ 50 milhões
para os 35 mil condomínios existentes no município do Rio de Janeiro. De
acordo com um grupo de
engenheiros e advogados
que representam cerca de
2 mil condomínios que registraram a reclamação na
concessionária, a Light se
recusa a saldar o débito,
alegando que não houve
má fé na cobrança indevida desde 2010. O grupo
possui documentos que
comprovam a obrigatoriedade da Light em ressarcir
o município com esse valor.
A razão do impasse teve
início em setembro de 2010,
quando a Aneel publicou
uma resolução normativa
(Nº 414/2010), determi-

nando que a energia fornecida às partes comuns dos
condomínios residenciais,
como saguões, play-grounds e
pátios internos, fosse cobrada pela tarifa comercial, que
na época era mais barata.
Segundo o engenheiro especializado em condomínios Geraldo Paixão, a Light
ignorou o determinado pela
agência reguladora e cobrou
a mais de todos os 35 mil
condomínios residenciais
do Rio de Janeiro, aplicando
tarifa majorada desde janeiro de 2011. “Eles fizeram
algumas devoluções, mas
de forma incompleta. Em
julgamento transmitido ao
vivo pela internet em janeiro do ano passado, a Aneel
entendeu, por unanimidade,
que a Light estava errada”,
afirma Paixão.
O engenheiro lembra

que a concessionária detém exclusividade no serviço público de distribuição
de energia. “A Light ignora a ordem de devolução
da agência reguladora, se
apropria dos recursos dos
consumidores”.
Trata-se
de um montante estimado
em R$ 50 milhões. “Esse
débito prejudica mais de
8 milhões de pessoas que,
nesses tempos de pandemia
e crise social, se esforçam
para manter em dia as contas condominiais”.
Em 2019 a receita líquida da Light ultrapassou R$
11 bilhões, correspondente
à arrecadação dos 21 municípios fluminenses atendidos pela concessionária. O
lucro líquido chegou a R$
1,1 bilhão no mesmo ano,
segundo o relatório financeiro da companhia.

Bancos não terão expediente durante feriado de carnaval
Em razão da pandemia
causada pela Covid-19
muitos estados e munícipios brasileiros revogaram
seus pontos facultativos
e cancelaram suas festas
e desfiles. Apesar disso,
a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) informa que, em razão de resolução do Banco Central
do Brasil, o calendário de
feriados bancários está
mantido e nos dias 15 e
16 - segunda e terça-feira
de carnaval - não haverá
atendimento ao público
nas agências. Na quartafeira de cinzas (17), o iní-

cio do expediente será às
12h, no horário local, com
encerramento em horário
normal de fechamento das
agências.
Nas localidades em que
as agências fecham normalmente antes das 15h, o
início do atendimento ao
público será antecipado, de
modo a garantir o mínimo
de 3 horas de funcionamento. A Febraban orienta os
clientes a utilizarem preferencialmente os canais
digitais, como sites e aplicativo dos bancos, para a
realização de transferências
e pagamento de contas nos

dias em que não houver expediente bancário nas agências.
As contas de consumo
(água, energia, telefone etc.)
e carnês com vencimento em
15 ou 16 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimo,
na quarta-feira (17). Normalmente, os tributos já vêm
com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais,
estaduais e municipais. Caso
isso não tenha ocorrido no
documento de arrecadação, a
sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras,
agendar o pagamento nos

caixas eletrônicos, internet
banking e pelo atendimento
telefônico dos bancos.
Os boletos bancários de
clientes cadastrados como
sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).
Para aqueles clientes que
irão passar a semana inteira
viajando e não dispensam a
ida até uma agência, é possível consultar o endereço
dos bancos no site Busca
Banco da Febraban. Basta
acessar o link www.buscabanco.com.br e fazer a busca de acordo com o Estado
e município desejado.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2021
Ata arquivada na Jucerja nº 4014981, em 11/02/2021.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPMERC
CNPJ 22.645.967/0001-63 / NIRE 33400054083
O Presidente da Cooperativa COOPMERC, no uso de suas atribuições
estatutárias,
convoca todos
os Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem
realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento
na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios
online, no dia 27 de fevereiro de 2021, em primeira convocação às 09h00min
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária Extraordinária: 1- Entrada e Saída/
Renúncia de Cooperados; 2- Alteração de Endereço da Sede da Cooperativa;
3- Reforma Estatutária. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social
do Ano de 2020; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação
das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição dos
Novos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/Substituição de Membros da
Diretoria. Niterói/RJ, 12 de fevereiro de 2021.
DIRETOR PRESIDENTE
LAIANDRO SILVÉRIO MAYWORM

Três perguntas: por
que as pessoas ainda
investem na poupança?
Por Jorge Priori
Segundo a Anbima, os investimentos dos brasileiros bateram recorde em 2020, totalizando R$ 3,7 trilhões. Desse
total, o Varejo Tradicional e o Varejo Alta Renda foram responsáveis por R$ 1,16 bilhão e R$ 1,05 bilhão, respectivamente, totalizando R$ 2,22 trilhões (59,5%). O Private foi
responsável pelo valor restante de R$ 1,48 bilhão (40,5%).
O que chama atenção nesses números é que a poupança
recebeu 69,6% das aplicações feitas no Varejo Tradicional
e 13,5% do Varejo Alta Renda. Comparado com 2019, o
volume total de investimentos na poupança passou de 40%
para 42,9%.
Segundo Laura Bartelle, especialista em investimentos e
sócia da 051 Capital, existem 3 motivos para as pessoas
fugirem da poupança: rendimento real negativo, remuneração apenas na data de aniversário e a existência de opções
mais seguras. Conversamos com a Laura sobre os motivos
pelos quais as pessoas seguem aplicando na poupança, o
que falta para que os recursos sejam aplicados em investimentos melhores e sobre se alguém ganha dinheiro com a
poupança.
Por que as pessoas ainda investem na poupança?
Quais motivos justificam essa resistência?
O principal motivo é a falta de conhecimento e educação financeira. Além disso, por muito tempo no Brasil
a poupança não foi um mal negócio. Nos últimos 10
anos, a poupança rendeu 6,67% ao ano. Então não havia
um grande incentivo pra sair do comodismo e da praticidade. Hoje, com as taxas mais baixas da história, as
pessoas começam a buscar alternativas. A resistência é
natural em qualquer mudança, mas agora as pessoas estão perdendo dinheiro, e isso vai fazer elas se moverem.
Digo perder dinheiro porque a inflação já é superior ao
rendimento da poupança.
O que falta para que as pessoas invistam em alternativas melhores?
Falta ir atrás, buscar conhecimento e perceber que existem alternativas boas e seguras o suficiente. Para quem
está saindo da poupança, começar com investimentos mais
tradicionais como CDB e fundos de renda fixa e aos poucos migrar para fundos de outras classes é um bom caminho. Todo investimento possui um potencial de retorno e
um risco e envolvido. A palavra risco assusta mais do que
deveria, e o principal risco é não compreender o que você
está fazendo. É possível bons retornos com controle de
risco.
Quem de fato ganha dinheiro com a poupança? Isso é possível? Como?
A poupança rende 70% do CDI hoje, com CDI a 2%
a.a o rendimento fica em 1,4% a.a.. A inflação (medida
pelo IPCA) em 2020 foi de 4,52% a.a. Ninguém ganhou
dinheiro. Por falta de conhecimento, as pessoas acham
que é muito risco as outras opções e preferem deixar na
poupança para “pelo menos não perder”. Outro ponto é
a facilidade e o hábito: a poupança já fica na conta-corrente, e é o que a pessoa sempre fez e deu razoavelmente
certo. O que está acontecendo agora é um choque, quem
investia e conseguia algum rendimento está percebendo
que algo mudou. Isso é ótimo. Vai forçar as pessoas a
enfrentar o medo do novo.

JUÍZO DE DIREITO DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança que move
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CICERO em face de
GEÓRGIA MARIA NOGUEIRA (Processo nº 030728755.2008.8.19.0001). A Dra. KATIA CILENE DA HORA MACHADO
BUGARIM, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente a GEÓRGIA MARIA NOGUEIRA e ao ESPÓLIO DE
DEISY DE LIMA NOGUEIRA, na pessoa de seu inventariante, de
que no dia 08/03/2021, às 12:00 horas, através do portal de leilões
on-line do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER,
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação
de R$ 119.137,99; ou no dia 11/03/2021, no mesmo horário e
local, a quem mais der independente da avaliação, o DIREITO E
AÇÃO sobre o Apartamento 113, situado na Rua do Matoso, nº
125, Praça da Bandeira/RJ. Cf. o 11º RI, o imóvel encontra-se
matriculado sob o nº 136250 e registrado em nome de Deisy de
Lima Nogueira, constando no R.3, penhora oriunda do presente
feito. Cf. certidões, há débitos de IPTU de R$ 3.881,30, mais
acréscimos legais (2001 a 2009 e de 2016 a 2019 – FRE: 09395682). Cf. Certidão Positiva de Débito, emitida pelo Funesbom, o
imóvel apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais
de Prevenção e Extinção de Incêndios, no valor de R$ 194,25,
referentes a 2015 a 2019 (Nº CBMERJ: 407348-2). A alienação
será livre de ônus desde que, após a satisfação do crédito
executado, o produto restante seja suficiente para quitar todas as
dívidas, inclusive de condomínio e impostos incidentes sobre o
bem. Ficam os interessados intimados do leilão pelo presente
edital, suprindo a exigência contida no art. 889 do CPC.
Arrematação, adjudicação ou remição: à vista; mais 5% de
comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de 1% até o máximo
permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra, está afixado
no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 03/02/2021. – Eu, Marcos
Wilson Rodrigues da Silva, Mat 01-28061. - Chefe de Serventia, o
fiz datilografar e subscrevo. Dra. Katia Cilene da Hora Machado
Bugarim – Juíza de Direito.
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BC: Divergência no Copom é exemplo de transparência
Campos Neto acenou que haverá subida dos juros em março

D

urante
webinar
nesta quinta-feira,
promovida pelo
J.P.Morgan, Roberto Campos
Neto, presidente do Banco
Central, tentou explicar que
as divergências ocorridas entre diretores na última reunião do Copom (Comitê de
Política Monetária) são um
sinal de transparência, não de
política monetária.
O Copom manteve a Selic aos 2% ao ano na última
reunião, de janeiro. Mas retirou o forward guidance
(orientação futura) e abriu
espaço para a alta dos juros
nas próximas reuniões.

Lembrando que a última
ata do Copom mostrou que
há pontos de discordância
no colegiado sobre a retomada da alta dos juros.
“Alguns membros questionaram se ainda seria adequado manter o grau de estímulo
extraordinariamente elevado
- taxa Selic baixa, em 2% ao
ano -, frente à normalização
do funcionamento da economia observada nos últimos
meses”, lê-se no comunicado. “Esses membros julgam
que o Copom deveria considerar o início de um processo de normalização parcial
(subir os juros), reduzindo o

grau ‘extraordinário’ dos estímulos monetários”. A Selic
baixa permite a cobrança de
juros bancários mais baixos,
o que, por sua vez, dá incentivos para o acesso ao crédito.
Para Campos Neto, a divergência na diretoria foi
uma forma de aumentar a
transparência do colegiado.
Não era um sinal de como
será a decisão sobre a taxa
básica de juros. Segundo ele,
parte do mercado fez uma
interpretação equivocada sobre uma eventual alta da Selic
na última reunião do Copom
“Acho que algumas pessoas
interpretaram erradamente,

como sendo janeiro, e não
em março”, declarou.
Transparência
“Uma coisa que dissemos desde que começamos
é que queríamos ser mais
transparentes. Explicar mais
o que debatemos. Quando
se está fora, e olha-se para
a forma como alguns Bancos Centrais se comunicam,
parece que há um consenso
constante em quase tudo.
Isso nunca acontece. Quando se coloca 5 economistas
em uma sala, é provável que
eles não cheguem ao con-

senso em nada”, citou Campos Neto.
O presidente do BC também se posicionou sobre
o auxílio emergencial. Ele
afirmou que ainda
tenta entender os impactos do auxílio emergencial e da alta nos preços
das commodities. O fato
é que os 2 fatores contribuem para a alta dos preços
dos alimentos, que impactaram a inflação em 2020.
Campos Neto comentou
que houve uma desaceleração nos preços em janeiro,
conforme o último IPCA
(Índice Nacional de Preços

ao Consumidor Amplo).
Em relação a continuidade do auxílio emergencial,
Campos Neto foi enfático:
“Não é papel do BC tratar
da política fiscal, mas não
é possível expandir gastos
sem contrapartidas, que seriam a aprovação das reformas que criam a convergência da dívida para patamares
mais baixos”.
Sobre a pandemia no
Brasil e globalmente, ele
disse que o processo de
vacinação no mundo está
acelerado, com os Estados
Unidos imunizando 1 milhão de pessoas por dia.

Autonomia: Objetivo é separar o ciclo político de política monetária
Em nota postada nesta
quinta-feira, em seu site, o
Banco Central se posicionou sobre o que representa
para a autarquia a autonomia. “O Brasil deu ontem
(quarta-feira) um passo importante com a aprovação,
pela Câmara dos Deputados, do projeto de lei que
garante autonomia ao seu
banco central, com base no
texto aprovado pelo Senado
e no projeto de lei complementar encaminhado pelo
presidente Jair Bolsonaro
em 2019”, destacou a nota ressaltando que uma das
principais razões para a autonomia do banco central é

separar o ciclo político do
ciclo de política monetária.
Segundo o BC, a mudança é o resultado de um longo
processo de amadurecimento institucional, onde os benefícios de um banco central
autônomo, transparente e
responsável foram ficando claros para a sociedade.
Para o BC, por sua própria
natureza, a política monetária requer um horizonte de
longo prazo, por conta da
defasagem entre as decisões
de política e seu impacto sobre a atividade econômica e
a inflação. Em contraste, o
ciclo político possui um horizonte de prazo mais curto.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
movida por MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
em face de SOLUCTION KM 01
MODULADOS E INTERIORES LTDA ME e OUTROS,
processo nº 0030208-92.2015.8.19.0209, na forma abaixo:
A Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juiz da
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a
todos os interessados especialmente a SOLUCTION KM 01
MODULADOS E INTERIORES LTDA – ME, FRANCISCO CARLOS
SILVA MENDES, CHRISTIANNE ALVES HORTA LOPES MENDES e
ao interessado NI2 SPE – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, que em 23/2/21, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do
CPC, não havendo licitantes no dia 25/2/21, no mesmo local e
hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o DIREITO E AÇÃO dos imóveis registrados no 9º RGI, matrículas
nº 394620 (sala 201) e nº 394621 (sala 202), Av. Geremário Dantas
nº 1389, salas 201 e 202 – Freguesia - RJ, avaliados as fls. 665 e
669 em 29/6/20, por R$ 120.000,00 cada sala. Condições Gerais
da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e
nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao
leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou
remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na
integra estará afixado no local de costume e na sede do juízo e
nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este
não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a
exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 02/2/21. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. BIANCA FERREIRA
DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza de Direito.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/MF nº 09.324.949/0001-11 – NIRE 33.300.285.288
Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 15 de dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: Aos quinze dias do mês de dezembro de 2020, às
13:30 horas, na sede social da Autopista Fluminense S.A. (“Companhia”)
localizada no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua XV de
Novembro, nº 4, salas 901, 902, 903 e 904, Bloco 2, Centro. 2. Convocação
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da
Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”), tendo em vista a presença do
acionista representante da totalidade das ações de emissão da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno; Secretária: Sra. Flávia
Lúcia Mattioli Tâmega. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar sobre a prorrogação
do prazo de vencimento da Segunda, Terceira, Quarta, Quinta Emissões de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada,
da Companhia, e sobre a autorização para a Diretoria da Companhia praticar
todos e quaisquer atos necessários à efetivação desta deliberação. 5. Deliberações: Por unanimidade, o acionista delibera o que segue: 5.1. Aprovar
a prorrogação do prazo de vencimento da Segunda Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, Terceira
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Subordinada, Quarta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie Subordinada da Companhia, sejam prorrogados
pelo período adicional de três anos contados da data de cada vencimento;
e Quinta Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Subordinada da Companhia, seja prorrogado pelo período adicional
de quarenta e três meses e nove dias contados da data de cada vencimento,
ficando os Diretores da Companhia autorizados a celebrar, no momento
oportuno, conforme previsto na Cláusula 4.7.2 de cada escritura, os respectivos aditivos a cada uma das escrituras de emissão das Debêntures; 5.2.
Aprovar a lavratura desta Ata em forma de sumário, em conformidade com
o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi
assinada por: Presidente: Sr. Juan Gabriel Lopez Moreno e Secretária: Sra.
Flávia Lúcia Mattioli Tâmega; Acionista: Arteris S.A. (por Juan Gabriel Lopez
Moreno e Flávia Lúcia Mattioli Tâmega). Niterói, 15/12/2020. “Confere com a
original lavrada em livro próprio”. Flávia Lúcia Mattioli Tâmega – Secretária.
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em
02/02/2021 sob o nº 00004009449 e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2021/026238-9 de 01/02/2021. Bernardo Feijó Sampaio
Berwanger – Secretário Geral.

De acordo com o BC,
no Brasil, ao longo dos últimos 25 anos, tanto a inflação quanto as taxas de juros
convergiram gradualmente
para níveis que refletem o
aumento da credibilidade
da política monetária.
“A aprovação e sanção
de um marco legal que garanta a autonomia operacional ao BC proporcionará
maior confiança de que o
banco central será capaz de
cumprir seus objetivos. A
autonomia legal promoverá
maior credibilidade ao BC e,
assim, facilitará a obtenção
de inflação baixa, menores
juros estruturais, menores

riscos e maior estabilidade
monetária e financeira. Além
disso, a autonomia permite à
instituição buscar seus objetivos, estabelecidos em lei
e pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN), de maneira técnica, objetiva e imparcial, reduzindo a instabilidade econômica em períodos
de transição de governo, e
alinhando o BC às melhores
práticas internacionais”, frisa o banco.
Mudanças com a autonomia: define a estabilidade
de preços como objetivo
fundamental do BC. Sem
prejuízo de seu objetivo
fundamental, a instituição

JUIZO DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO HÍBRIDO E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (Art. 879 - II; 881 - §1º e 882 - §2º e 3º do
CPC, bem como da RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único),
extraído dos autos da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAIGARA em face do
ESPÓLIO DE WALDIR MORGADO E OUTROS - Processo nº.
0092452-41.2011.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA.
PRISCILA FERNANDES MIRANDA BOTELHO DA PONTE - Juíza de
Direito em Exercício da Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos
interessados, que no dia 23/02/2021 e 02/03/2021 às 13:00 horas,
Leilões
On-line
–
através
da
Plataforma
de
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e presencial no Sindicato dos
Leiloeiros do Rio de Janeiro, situado na Av. Erasmo Braga nº 227 –
Sala 1008, Centro/RJ, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA
LOURENÇO, disponível no site www.gustavoleiloeiro.lel.br e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, será apregoado e vendido o
imóvel situado na RUA CARLOS DE VASCONCELOS, 76, APT 702,
TIJUCA. AVALIADO EM R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil
reais). O Edital na integra esta afixado no Átrio do Fórum, nos
autos acima e no site: www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAYSIDE SHOPPING em face de PETRA
ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA Processo nº. 0019437-35.2018.8.19.0209, passado na forma
abaixo: A DRA BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI Juíza de Direito em Exercício na Vara acima, FAZ SABER por este
Edital aos interessados que no dia 22/02/2021 e 24/02/2021 a
partir a partir das 13:00 horas, com término às 13:20 horas, através
da Plataforma de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br,
pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível
no
site
www.gustavoleiloeiro.lel.br
e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br, será apregoado e vendido os
imóveis: LOJAS 210 E 211 DO BLOCO 5, SITUADAS NA AV. DAS
AMÉRICAS, 3.120, NA BARRA DA TIJUCA, FREGUESIA DE
JACAREPAGUÁ, AVALIAÇÃO: R$ 388.000,00 (TREZENTOS E
OITENTA E OITO MIL REAIS). O Edital na integra esta afixado no
Átrio do Fórum, nos autos acima e no Site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.

JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ
EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 314, de 20/04/2020), extraído dos autos da
Ação de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL QUINTA DO MORGADO em face de
MEDIOLANUM EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA Processo nº. 0021565-53.2012.8.19.0209, passado na forma
abaixo: A DRA. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI –
Juíza de Direito em Exercício na Vara acima, FAZ SABER por este
Edital aos interessados que no dia 26/02/2021 e 03/03/2021, a
partir das 13:00 horas, com término às 13:20 horas, através do
portal de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo
Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, disponível
no
site
www.gustavoleiloeiro.lel.br
e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br , será apregoado e vendido o
imóvel situado na: ESTRADA DO MORGADO N° 1. Terreno a ser
avaliado está localizado na Fração Ideal 552/18.983, denominado
Lote 19, Vargem Grande/ RJ. TERRENO EM FINAL DE RUA (DECLIVE)
APONTADO POR RESPONSAVEL PELO CONDOMINIO, AVALIADO
EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). O Edital esta afixado
no Átrio do Fórum, nos autos acima e no site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

também terá por objetivos zelar pela estabilidade
e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar
as flutuações do nível de
atividade econômica e fomentar o pleno emprego;
determina mandatos fixos e
não coincidentes de 4 anos
para os diretores e para o
presidente. Esses mandatos se sobrepõem apenas
parcialmente ao mandato
presidencial; estabelece que
a exoneração de diretores e
presidente da instituição só
se dará em casos justificados, e com aprovação, por
maioria absoluta, do Senado
Federal; mantém os poderes

legítimos do corpo político
para sabatinar os diretores
e o presidente e definir as
metas mais específicas para
a política monetária;
- Define o BC como autarquia de natureza especial
caracterizada pela ausência
de vinculação a Ministério;
e garante a transparência e a
prestação de contas, já que
o presidente do BC deverá
apresentar, no Senado Federal, em arguição pública,
no primeiro e no segundo
semestres de cada ano, relatório de inflação e relatório
de estabilidade financeira,
explicando as decisões tomadas no semestre anterior.

SPE STADIO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
NIRE n.º 33.2.0795296-2 - CNPJ n.º 09.049.579/0001-51
REUNIÃO DE SÓCIOS - São convocados os senhores sócios a comparecer
em Reunião que realizar-se-á no dia 26/02/2021 às 10:00 horas, na Avenida
José Silva de Azevedo Neto n.º 200 Bloco 03 Sala 401 - Barra da Tijuca - Rio
de Janeiro/RJ, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1) Ratificar
a renúncia do administrador não sócio da sociedade; 2) Eleição do novo
administrador, sócio ou não da sociedade; e 3) Discutir, aprovar ou rejeitar
proposta de alteração de contrato social com a consolidação completa do
Contrato Social. Rio de Janeiro/RJ, 11 de fevereiro de 2021. Ass: CALÇADA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. - Sócia

JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL
DA CAPITAL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da ação de extinção de condomínio
que move PAULETE GENARA KIRSCH em face de LUIZETE VANI
KIRSCH DE GIACOMO (Processo nº 0090879-89.2016.8.19.0001):
A Dra. CRISTINA SERRA FEIJO, Juíza de Direito, FAZ SABER aos
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a PAULETE GENARA KIRSCH e
LUIZETE VANI KIRSCH DE GIACOMO, de que no dia 01/03/2021,
às 12:00 horas, através do site (www.rymerleiloes.com.br), pelo
Leiloeiro Público JONAS RYMER, será apregoado e vendido a
quem mais der acima da avaliação de R$ 768.963,19; ou no dia
04/03/2021, no mesmo horário e site, a quem mais der
independente da avaliação, o Apartamento 1201, do bloco 1,
situado na Rua Santa Clara, nº 431, Copacabana/RJ. Cf. o 5º RI, o
imóvel encontra-se matriculado sob o nº 35556 e registrado em
nome de Paulete Genara Kirsch e Luizete Vani Kirsch de Giacomo.
Cf. certidões, não há débitos de IPTU (FRE 1439390-4). Cf.
Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Funesbom, o imóvel
não apresenta débitos relativos à Taxa de Serviços Estaduais de
Prevenção e Extinção de Incêndios (Nº CBMERJ: 604251-9). Não
existem débitos condominiais pendentes sobre a referida unidade.
Os créditos que recaem sobre o imóvel, serão sub-rogados sobre
o preço da alienação, na forma do o § 1º, do artigo 908, do CPC e
o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Ficam os interessados
intimados do leilão pelo presente edital, suprindo a exigência
contida no art. 889 do CPC. Arrematação, adjudicação ou remição:
à vista, mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de cartório de
1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na
íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 15/
12/2020. – Eu, Simone Carla Viana Barreto. Mat. 01-27774 - Chefe
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Cristina Serra
Feijo – Juíza de Direito.
JUÍZO DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos
autos da Ação de INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, movida
por MOVELARIA BEIJA FLOR MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA em
face de MARIA APARECIDA PEREIRA ANASTÁCIO, processo
nº 0394081-40.2012.8.19.0001, na forma abaixo:
O Dr. LUIZ EDUARDO DE CASTRO NEVES, Juiz da Vara acima,
FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os
interessados especialmente a MARIA APARECIDA PEREIRA
ANASTÁCIO, que em 24/2/21, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitantes no dia 26/2/21, no mesmo local
e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 2º RGI, matrícula nº 046727, Rua
Sambaíba nº 304 apto 707 – Leblon - RJ, avaliação as fls. 207/
208 em 10/1/19, que atualizada corresponde a R$ 3.249.218,09.
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra,
no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art.
892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo
arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de
todos foi expedido este, outro na integra estará afixado no local
de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado
ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr.
Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida no Art. 889
inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em 15/1/21.
Eu, Diego Abrantes Ferreira, Chefe de Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (ass) Dr. LUIZ EDUARDO DE CASTRO NEVES, Juiz
de Direito.

