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Bahia se
mobiliza por
nacionalização
da Ford
Representantes sindicais levantaram uma tese para a solução do
problema da Ford, que anunciou
o encerramento da fabricação de
veículos no Brasil. A proposta,
que encontra eco junto a parlamentares e o Governo da Bahia,
é a nacionalização da montadora
norte-americana.
A justificativa é que a empresa é devedora no país, por ter se
beneficiado durante muitos anos
de incentivos fiscais, tanto do Governo Federal, quanto do governo
baiano, através de tributos como
IPI e ICMS, além de empréstimos
ativos do BNDES.
Deputados de diversos partidos
consideraram plausível a tese e já
se articulam na formação de uma
frente parlamentar que visa a nacionalização dos ativos da Ford.
O grande problema, no entanto, é
o fator tempo, pois estima-se que
poderá levar até dois anos. Leia a
reportagem de Silvia Pereira, na
página 8
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AUTONOMIA DO BC:
GOLPE DE ESTADO

NGOZI
OKONJO-IWEALA

BANCOS VENDEM
MAIS DE 100 IMÓVEIS

Comando do dinheiro é usurpado do
voto popular. Daniel S. Kosinski e
Valter Duarte Ferreira Filho, página 2

Africana é a primeira mulher a
assumir a diretoria-geral da OMC.
Paulo Márcio de Mello, página 5

Com lances a partir de R$ 38 mil,
pagamento poderá ser financiado.
Antonio Pietrobelli, página 4

Bancos têm maior queda
de lucro em 2 décadas
Pagamento de dividendos cai quase pela metade

E

m 2020, o lucro dos quatro maiores bancos do
Brasil (Bradesco, Banco
do Brasil, ItauUnibanco e Santander) caiu 24,4% frente ao ano
anterior. É a maior queda já registrada desde 2000. Segundo levantamento feito pela Economática, de 1996 até 2000 os bancos
tiveram queda de lucratividade em
sete oportunidades.
A maior queda foi em 1995 e
reflete o reconhecimento de perdas que o Banco do Brasil fez em
1994 e 1995. O segundo maior
registro aconteceu em 1996, com
queda de 42,9%.
O volume de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP)
dos quatro bancos é de R$ 29,7

bilhões, que é 48,69% inferior ao
de 2019.
A mediana do retorno sobre patrimônio (lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido médio, ROE)
dos quatro bancos em 2020 ficou
em 12,06%, que é o menor percentual registrado desde 1995, quando
a mediana do ROE foi de 10,56%.
O lucro dos bancos em 2020 alcançou R$ 61,6 bilhões. A queda
em valores reais, levando em conta a inflação medida pelo IPCA,
foi de 26,67%. O maior lucro da
história dos bancos foi em 2019,
relata a Economática, com R$
85,1 bilhões (valores ajustados pelo IPCA até dezembro de 2020).
Pelo terceiro ano consecutivo o
Santander Brasil tem o melhor de-
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Pedida multa
de R$ 200 mi
à Serasa por
dados vazados
Na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de
Dados Pessoais, Compliance e
Segurança da Informação – Sigilo
entrou com uma ação na 22ª Vara
Cível Federal de São Paulo contra
a Serasa Experian. A iniciativa tem
como foco a denúncia feita pela
empresa PSafe de que o bureau
de crédito teria sido responsável
por um vazamento de dados que
expôs 223 milhões de CPFs e 40
milhões de CNPJs.
A ação, de autoria dos advogados Gustavo Rabay Guerra, Marina Lacerda Cunha Lima e Rômulo
Palitot Braga, pede indenização
por danos morais e materiais coletivos no valor de R$ 200 milhões,
que serão destinados ao fundo especial de direitos difusos.
Além disso, o Sigilo defende
que a Serasa seja obrigada a arcar
com uma indenização no valor
de R$ 15 mil a cada um dos titulares de dados afetados por esse
vazamento e comunicar a todos
os titulares que tiveram os dados
expostos por meio de cartas com
aviso de recebimento, sob pena de
multa diária de R$ 10 mil.

Micros do Rio não recuperam
empregos fechados na pandemia

A

s micro e pequenas empresas (MPEs) fluminenses responderam pela
criação de 7,2 mil postos formais
de trabalho em dezembro do ano
passado, mostrando aumento de
421% em relação a igual mês de
2019. Segundo destacou a economista e analista do Sebrae RJ
Simone Moura, em entrevista à
Alans Gandra, da Agência Brasil,
esse foi o melhor resultado alcançado pelo estado na geração de
empregos formais em toda a série
histórica iniciada em 2007.
No segundo semestre de 2020,
as micro e pequenas empresas geraram mais de 68 mil empregos formais, recuperando 79% das vagas

perdidas nos seis primeiros meses
do ano. Entre janeiro e junho, as
MPEs fecharam 81.773 postos com
carteira de trabalho, uma perda no
ano de quase 16 mil empregos. As
médias e grandes empresas encerraram mais de 105 mil postos de trabalho formais no período.
O professor da UFRJ e diretor
da Assessoria Fiscal da Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj), Mauro
Osório, destaca que entre janeiro de
2015 e dezembro de 2020, o Estado
do Rio de Janeiro perdeu 702.148
empregos com carteira assinada.
Ou seja, sozinho representou quase
50% do total de empregos com carteira assinada perdidos no país, de
1.593.541 empregos.

sempenho com ROE, de 17,9%,
que é o segundo melhor registro
do banco no país. Banco do Brasil,
Bradesco e ItauUnibanco estão tecnicamente empatados com 12,1%,
12% e 11,5%, respectivamente.
O ativo total consolidado dos
bancos em 2020 é de R$ 6,43
trilhões, crescimento de 18,56%
com relação a 2019. Este é o
maior crescimento percentual desde 2008, quando os ativos
cresceram 75,6%.
O PDD (provisionamento para devedores duvidosos) em 2020
ajuda a explicar a queda nos lucros, com R$ 94,4 bilhões, valor
22,57% superior ao de 2019. A
receita intermediação financeira
teve queda de 4,91%.

Petroleiros
entram em
greve nesta
quinta-feira
Os petroleiros da Bahia decidiram cruzar os braços a partir
do primeiro minuto desta quinta-feira. A greve, decidida no sábado, será por tempo indeterminado, em defesa dos empregos
e dos direitos. O movimento é
também um protesto contra o
que as entidades dos petroleiros
classificam como assédio moral
e a insegurança nas unidades da
Petrobras.
Dirigentes do sindicato ressaltam que, como sempre fez, a entidade cumprirá rigorosamente o
que está previsto na Lei de Greve
e diz que já encaminhou à Petrobras o documento de notificação
do movimento paredista. Essa
notificação também está sendo
encaminhada ao Ministério Público do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, na Bahia. Um
comunicado à sociedade baiana
foi publicado em jornal de grande
circulação e em site noticioso.
Os petroleiros vêm sendo afetados com essa decisão de venda
das unidades da estatal. Na Bahia,
houve também a desocupação da
Torre Pituba, hibernação e posterior arrendamento da Fafen e,
agora, a venda da Refinaria Landulpho Alves. A unidade, assim
como terminais e dutos, foi vendida para o fundo soberano Mubadala, dos Emirados Árabes.

Condições
de trabalho
das mulheres
voltam 10 anos
A crise gerada pela pandemia
afetou especialmente as ocupações e as condições de trabalho
das mulheres na América Latina e
no Caribe, gerando um retrocesso
de mais de uma década nos avanços alcançados, de acordo com o
“Relatório Especial Covid-19: A
autonomia econômica das mulheres na recuperação sustentável
e com igualdade”, divulgado na
semana passada pela Comissão
Econômica para a América Latina
e o Caribe (Cepal).
A taxa de participação no mercado de trabalho das mulheres foi
de 46% em 2020, enquanto a dos
homens foi de 69% (em 2019 foi
de 52% e 73,6%, respectivamente). Calcula-se, também, que a taxa de desocupação das mulheres
chegou a 12% em 2020, percentual que sobe para 22,2% se for
assumida a mesma taxa de participação no mercado de trabalho
das mulheres em 2019. Em 2020,
explica o estudo, registrou-se uma
forte saída das mulheres da força
de trabalho.
A Cepal estima que cerca de
118 milhões de mulheres latino-americanas estariam em situação
de pobreza, 23 milhões a mais do
que em 2019.
“As mulheres da região são uma
parte crucial da primeira linha de
resposta à pandemia; 73,2% das
pessoas empregadas no setor de
saúde são mulheres e tiveram que
enfrentar uma série de condições
de trabalho extremas, como extensas jornadas de trabalho”, afirmou Alicia Bárcena, secretária-executiva do organismo.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4110
R$ 5,5700
R$ 6,5170
R$ 0,8377
R$ 310,50

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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Autonomia do BC: o golpe de Estado da ‘Contrarrevolução Tecnocrática’
Por Daniel S.
Kosinski e Valter
Duarte Ferreira
Filho

E

stá por ser consumado – à luz do
dia, com aprovação
parlamentar e júbilo midiático – um golpe de Estado
no Brasil. É o que significará a promulgação em breve
da lei que concederá autonomia ao Banco Central
(BCB).
Decerto que não é a modalidade de golpe de Estado
tão corriqueira na história,
aquela em que por meio da
ameaça ou do emprego de
violência toma-se de algum
governo o comando dos
seus poderes executivos,
que são as armas e o dinheiro. Os políticos brasileiros
donos ou não de mandatos
são criativos.
Não bastasse o golpe que
tomou como fundamento
a apelidada “Lei de Responsabilidade Fiscal” para
fazer e aprovar a denúncia
parlamentar (impeachment)
que levou à cassação do
mandato de uma presidente, eis que as eminências
pardas dessa e de outras leis
e emendas constitucionais
tecnocráticas conseguem
agora que, em maioria, nossos parlamentares lhes deem nada mais nada menos
que o comando de um dos
poderes executivos presidenciais, exatamente o daquele que é o principal meio
de governo: o comando do
dinheiro. Vale esclarecer.
De acordo com o que se
diz nas escolas e foi disseminado sob a nefasta autoridade da Economia, o
dinheiro seria mercadoria,
objeto de troca tomado pelos homens para funcionar
como medida consensual
do valor de troca de todos
os bens e serviços por eles
produzidos e oferecidos.
Em tal concepção, o dinheiro deveria a sua existência

às funções primordiais que,
segundo os economistas,
desempenharia: meio de
troca, unidade de conta e
reserva de valor. É o que
está na representação ideológica desse golpe e lhe dá
a pretensão de dizer-se apolítico.
O fato, porém, é que essa
ficção, para a qual alegam
bases científicas, nada mais
é do que um mito argumentativo. Desde que foi criado
concreto na Mesopotâmia,
na Alta Antiguidade, como
estudos arqueológicos e a
sua história comprovam, o
dinheiro jamais deixou de
ser uma instituição política
proclamada e garantida por
autoridades centrais (reis,
imperadores ou presidentes) que detiveram com êxito o monopólio do uso da
violência legítima na liderança de seus povos.
Por isso, instituição também usada para representar
relações de créditos e dívidas, o dinheiro apareceu
nas mais diversas formas
sempre de acordo com a
proclamação da autoridade
que nele se representa: metais cunhados, papel-moeda
ou qualquer coisa com os
sinais da liderança suprema.
Foi por razões desse caráter
que, ainda no século XVI,
Jean Bodin, o teórico do
ideal moderno de soberania,
considerou que o dinheiro
tem o mesmo mandamento e poder das leis, pois é
produto dos comandantes-em-chefe da soberania de
um povo e a representa nas
relações sociais.
No século XX, a realidade política do dinheiro,
que estava escondida nas
representações apolíticas
da Economia, foi desvelada
por John Maynard Keynes.
Então, embora preso à visão utilitarista do dinheiro
típica da formação dos economistas, reconheceu que
a sua qualidade intrínseca
estava na sua instituição po-

lítica proclamada, garantida
e imposta pelas autoridades
centrais.
Ao analisar o capitalismo, Keynes definiu a sua
realidade com o oximoro
“economia monetária”, na
qual o dinheiro vem a ser
o meio de comando típico
e o objetivo a ser acumulado nas práticas que o definem. Refutou assim a tese
neoclássica da “neutralidade monetária”. E concluiu
que a taxa de juros, isto é,
o preço do dinheiro em si
mesmo, é a principal medida das autoridades para distribuir comandos e direitos
de apropriação material, de
contratar força de trabalho
e estimular as relações sociais que vão da produção
ao consumo.
Portanto, muito além de
ser mero “meio de troca”
neutro, como quer o pensamento “ortodoxo”, ou mesmo “unidade de conta”, como sustentam seus críticos
“heterodoxos”, o dinheiro é
um objeto jurídico-político.
Garantido pelo uso legítimo
das armas, está consolidado
em todo o planeta como o
principal meio incruento de
comando. Não por acaso,
em constituições contemporâneas como as do Brasil
e dos Estados Unidos, seu
controle está subordinado
ao Congresso Nacional, a
quem cabe controlar o uso
dos meios executivos pelos
respectivos presidentes da
República.
Diante disso – e retornando para a (triste) realidade brasileira – o que está
em jogo com a aprovação
da “autonomia” do Banco
Central, instituição emissora do dinheiro brasileiro, é o
confisco do comando dessa
prerrogativa governamental
em favor de uma instituição
independente. Em rigor, a
“autonomia” que pretendem para ele diz respeito a
usurpar dos governos eleitos pelo voto popular o co-

mando do dinheiro – que
é, repita-se, exatamente o
principal meio de comando
executivo dos governos –
em favor de um impossível
Banco Central apolítico.
Daí, portanto, chamarmos isso que está acontecendo de “golpe de Estado”,
pois com a “autonomia” do
Banco Central estão criando
com suas razões tecnocráticas uma supremacia que
anula a soberania do povo
brasileiro e uma instituição
acima da supremacia do
Congresso e da Presidência. Concluído este golpe, os
últimos resquícios de controle presidencial sobre o
principal meio de comando
governamental deverão ser
eliminados.
Cria-se, à margem do
oficial, um governo pária,
dono do monopólio da
administração monetária e
incontrolável por qualquer
Poder. Nessa divisão de poderes executivos, ficarão os
presidentes da República
restritos a chancelar a indicação do presidente dessa
instituição bancária e aguardar a liberação dos poderes
executivos monetários que
o próprio Poder Executivo
garante com as armas. Tudo
limitado pela apelidada “Lei
de Responsabilidade Fiscal”, pelo “teto” dos gastos
públicos e outras excrescências legais do domínio
tecnocrático.
Depois disso, o povo brasileiro poderá eleger quem
quiser que o comando do
principal meio de governo
não o representará mais.
O presidente da República
deixará de ter qualquer controle sobre taxa de juros, taxa de câmbio e emissão de
dinheiro. Vale lembrar que
a taxa de juros comanda
diretamente ou por mediações todos os preços: o do
câmbio, o dos empréstimos
às pessoas físicas e às empresas, o dos investimentos
etc. Ainda que existam ou-

tros instrumentos, a taxa de
juros é a mais fundamental
influência sobre o nível de
atividade, de renda e de emprego no país.
Além disso, atentemos
também para outras consequências dessa iniciativa.
Artigo publicado há poucos
dias no Valor Econômico pelos professores Daniela Prates, Pedro Rossi e Nathalie
Marins afirmou que o projeto da autonomia do BCB
também retira do Conselho
Monetário Nacional poderes sobre a organização do
sistema financeiro nacional.
Com isso, pode abrir caminho para que o banco autorize que residentes no país
abram contas em dólares,
aspiração já confessada pelas atuais autoridades monetárias.
Segundo elas, o projeto
abre, também, a possibilidade de que não-residentes
obtenham créditos em reais, permitindo que especuladores estrangeiros entrem
no país sem trazer nenhum
dinheiro para apostar contra a própria moeda brasileira. Finalmente, afirmam
que tudo isso vai na “contramão” do que se pratica
no resto do mundo, avançando muito mais na liberalização até mesmo do que
recomendam órgãos como
o FMI e a OCDE.
Na prática, há muito o
controle governamental e
a influência da sociedade
sobre a administração do
dinheiro brasileiro diminui.
Desde a abertura da conta de
capitais do país, no início da
década de 1990, e da adoção
do Plano Real, o comando
efetivo do dinheiro está nas
mãos das eminências pardas que se autodenominam
“mercado”, o que facilita
entradas e saídas de capitais
financeiros desregulados.
Além disso, a presidência
do BCB vem sendo “capturada” por agentes dos
grandes bancos nacionais e

filiais dos estrangeiros. Vale
lembrarmos a fala do ex-presidente Lula, ainda no
seu primeiro mandato, de
que aguardava uma “autorização” (ou coisa semelhante) de Henrique Meirelles
(ex-Bank of Boston) para
levar adiante seus planos de
aumentar os gastos públicos. Estratégias de comunicação à parte, não deixou de
ser uma confissão da hierarquia de comandos aos quais
o presidente Lula obedecia.
Diante disso, chega a ser
ridícula e constrangedora
a “exigência”, expressa no
atual projeto de lei, para
que os novos presidentes
do BCB se “desincompatibilizem” de instituições
financeiras privadas nos
seis meses anteriores à sua
posse, como se isso pudesse eliminar quaisquer laços
ou influências que viessem
a sofrer dos seus patrões.
Em suma, a autonomia
do BCB consagra uma situação de fato, definindo
por lei um novo comandante monetário. Em rigor,
é apenas mais um passo na
demolição das Instituições
Políticas Brasileiras, cada
vez menos comandantes de
um país desgovernado que
caminha a olhos vistos para
a sua dissolução. É por isso um golpe de Estado que
dá prosseguimento à “Contrarrevolução Tecnocrática” fundamentada na Economia, o resultado extremo
de um fenômeno cultural –
a difusão avassaladora dos
valores e comportamentos
individualistas entre nós –
muito mais grave e difícil de
erradicar do que qualquer
intervenção militar.
Daniel S. Kosinski é doutor em
Economia Política Internacional
(UFRJ) e membro do Instituto da
Brasilidade.
Valter Duarte Ferreira Filho é
professor associado de Ciência Política
da UFRJ e UERJ.

Moscou pronta para romper relações com a União Europeia
Por Edoardo
Pacelli

A

Rússia está perto de
romper as relações
com a União Europeia. A afirmação foi do ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, após o
anúncio de sanções da UE
devido à prisão, do oponente Alexei Navalny, ordenada
por Vladimir Putin.
A escalada das tensões,

entre a UE e a Rússia,
continua, com relações
que agora parecem bem
reduzidas. Após a onda de
protestos, pedindo a libertação de Navalny, preso
no seu retorno da Alemanha, e especialmente após
a expulsão de diplomatas
europeus, a UE anunciou
sua intenção de sancionar
Moscou. Ainda não há
nada oficial, mas o Alto
Representante da Política
Externa Europeia, Josep
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Borrell, foi claro: “Propostas concretas serão
apresentadas”,
afirmou
Borrell,
acrescentando
que “a Europa e a Rússia
estão se afastando uma da
outra”.
A resposta russa foi imediata: um trecho de uma entrevista com o ministro Lavrov foi publicado no site
do Ministério de Assuntos
Exteriores no qual afirma:
“Não queremos nos isolar
da vida global, mas estamos

prontos.” E enfatizou: “Si
vis pacem, para bellum” (se você quer paz, prepare-se para
a guerra).
Lavrov, de acordo com
uma tradução da Reuters,
disse que a Rússia está
pronta para sanções, mesmo que sejam impostas “a
setores que possam criar
riscos para a economia”.
Segundo o ministro russo,
a UE não é “um parceiro
confiável” nesta fase, devido ao que Moscou julga
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ser uma interferência na
política interna.
Por outro lado, Borrell
afirma que “uma coletiva
de imprensa, agressivamente organizada, e a expulsão
de três diplomatas europeus” durante a visita do
Alto Representante a Moscou “indicam que as autoridades russas não querem
aproveitar a oportunidade
para iniciar um debate mais
construtivo com a UE”.
Um primeiro passo, no

sentido de sanções, poderá
ser dado durante a reunião
de 22 de fevereiro entre
os chanceleres dos países-membros. Os 27 líderes da
UE vão falar sobre as relações com Moscou, no mês
seguinte. No entanto, qualquer decisão sobre sanções
contra a Rússia requer unanimidade.
Edoardo Pacelli é jornalista, exdiretor de pesquisa do CNR (Itália) e
editor da revista Italiamiga.
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BNDES abre mão
de ganhar bilhões

O

artigo do economista Arthur Koblitz, presidente da
AFBNDES e recém-eleito para integrar o Conselho
de Administração do BNDES, sobre o prejuízo da venda
de ações do banco em plena pandemia – estimado, em
janeiro, em R$ 12,2 bilhões – jogou luz sobre decisões que
contornaram análises técnicas e regulamentos para dar
lugar a operações do “mercado”.
Não precisariam ser, como são vários diretores do
BNDES nomeados pelo Governo Bolsonaro, experientes no setor financeiro para saber que não se vende
na baixa. Ainda mais ações como Vale, a mais vendida
pelo Banco. Só em janeiro, os papéis da mineradora
subiram 0,57% e acumulam alta de 133,27% nos últimos 36 meses.
Pode-se recorrer a dados do próprio BNDES. Está no
portal análise produzida pelos técnicos (bndes.gov.br/
wps/portal/site/home/mercado-de-capitais/resultadoscarteira-renda-variavel-bndespar) que demonstra que,
entre dezembro de 2001 e setembro de 2020, apenas as
16 maiores participações do BNDES, que representavam
92,6% da carteira em 30/9/2020, geraram resultado positivo para o sistema de R$ 103,5 bilhões.
Os números mostram que R$ 100 investidos em
31/12/2001 seriam hoje R$ 953 se tivessem sido aplicados na carteira de ações do Sistema BNDES. Para comparar, o Ibovespa – índice referência da Bolsa brasileira
– retornaria apenas R$ 697.
As perdas do Banco com venda de ações vêm se perpetrando desde 2019. Em 6 de fevereiro do ano passado,
esta coluna denunciou prejuízos com vendas de papéis
da Petrobras (monitormercantil.com.br/como-perder-1bilhao-e-a-soberania-numa-so-tacada).
Só para comparar, os R$ 12,2 bilhões calculados por
Koblitz equivalem ao dobro do que a Petrobras reconheceu ter perdido com os desvios investigados pela Lava
Jato.

A todo gás
Conforme o Monitor Mercantil noticiou no dia 2,
e esta coluna ampliou no dia seguinte, o petróleo segue
sendo o principal combustível (desculpem o trocadilho,
inclusive o do título desta nota) dos investimentos capitalistas – metade do excedente do capitalismo é gerado
pelo produto, informa o ex-diretor da Petrobras Ildo
Sauer.
Semana passada, a Shell anunciou que expandirá em
20%, nos próximos anos, seus negócios com gás. A
expansão ocorrerá a despeito de a multinacional angloholandesa ter estabelecido novas metas de emissões de
carbono para se tornar uma empresa de energia com zero
carbono líquido até 2050.
Essa história de que o ciclo do petróleo acabará em
2030 e por isso é preciso explorar tudo com pressa e
vender o que for possível é conversa para justificar negociatas.

Rápidas
A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP)
realizará nesta sexta-feira, às 16h, o webinário “A Súmula
nº 443 do TST é inconstitucional?”. Inscrições em: mla.
bs/13259ef5 *** A Associação Brasileira de Proteção
Passiva Contra Incêndio (ABPP) realiza 13 e 20 de março
o curso online “Proteção Passiva Contra Incêndio”.
Informações em abpp.org.brhttps://abpp.org.br/cursomodulo1

O que deseja um deputado
em crise de saúde?
Legislativo e Judiciário colocam divergências em primeiro plano

O

que leva um deputado
federal
eleito, com apenas 31.789 votos no seu
primeiro mandato, a pautar
o cenário político nacional
marcado pela total falta de
planejamento do governo
no combate a uma pandemia que se aproxima rapidamente a 250 mil mortes em
menos de um ano? Esse é o
questionamento que passa
pela cabeça dos parlamentares ao tentarem entender
os motivos que levaram à
prisão preventiva do deputado bolsonarista Daniel
Silveira (PSL-RJ) por divulgar um vídeo com discurso
de ódio atacando ministros
do Supremo Tribunal Federal (STF) e no qual faz apologia do AI-5, instrumento
de repressão mais duro da
ditadura militar. Outro assunto polêmico entra em
pauta: imunidade e impunidade parlamentar.
Durante sessão nesta
quarta-feira do STF, o autor
da prisão de Daniel Silveira,
ministro Alexandre de Moraes, teve seu voto pela manutenção da prisão acompanhado por Nunes Marques,
Edson Fachin, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber,
Dias Toffoli, Cármen Lúcia,
Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio
Mello e o presidente da Casa, ministro Luiz Fux.
Logo após, a Procuradoria-Geral da República

(STF) protocolou a denúncia contra o deputado
bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ). A PGR acusa
Silveira de cometer o crime
de coação no curso do processo e outros dois delitos
da Lei de Segurança Nacional. Para a PGR, as manifestações ultrapassaram a
proteção da imunidade parlamentar. “As expressões
ultrapassam o mero excesso
verbal, na medida em que
atiçam seguidores e apoiadores do acusado em redes
sociais, de cujo contingente
humano, já decorreram até
ataques físicos por fogos de
artifício à sede do Supremo
Tribunal Federal”, escreveu
na denúncia o vice-procurador-geral da República
Humberto Jacques de Medeiros.
Silveira foi preso em flagrante na noite de terçafeira de carnaval. No vídeo
com ataques e incitação de
violência contra integrantes
do Supremo. Ao comentar
uma nota do ministro Luiz
Edson Fachin repudiando
tentativas de intimidação da
corte, o deputado o classificou de “filha da puta” e
disse que não poderia ser
punido por querer dar uma
surra nele. Fachin havia divulgado mensagem em que
considera “inaceitável” e
““intolerável” o tuíte do general Eduardo Villas Bôas
sobre o julgamento do expresidente Luiz Inácio Lula

da Silva no STF em 2018.
Por 19 minutos e 9 segundos, diz Moraes, Silveira defendeu “a substituição
imediata de todos os ministros (do STF)” e “propagou a adoção de medidas
antidemocráticas contra o
Supremo Tribunal Federal,
defendendo o AI-5”, o Ato
que intensificou a repressão
da ditadura militar no Brasil. Ao ser preso, o deputado publicou nova ameaça a
Moraes: “Ministro, eu quero que você saiba que você
está entrando numa queda
de braço que você não pode
vencer”, afirmou. Alexandre de Moraes já é relator
de dois inquéritos na Corte envolvendo Silveira: um
apura atos antidemocráticos e o outro, fake news.
Policial militar na Baixada Fluminense, Silveira,
atualmente com 38 anos,
trocou a farda por uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2018, quando se
elegeu a um cargo público
pela primeira vez. Ganhou
fama, logo famoso, logo
no primeiro turno daquela
campanha, quando ajudou
a quebrar uma placa de rua
feita em homenagem à vereadora Marielle Franco
(PSOL), assassinada em 14
de março daquele ano junto
a seu motorista, Anderson
Gomes.
Nos seus sete anos, admitiu, em entrevista à revista
Piauí, ter matado pelo menos

12 pessoas, “mas dentro da
legalidade, sempre em confronto”. Voltou às manchetes antes mesmo de tomar
posse, quando ameaçou investigar o Colégio Estadual
Dom Pedro 2º, em Petrópolis, por supostamente ensinar “marxismo cultural” a
seus alunos. O processo cível
movido pela direção da escola resultou em sua primeira
queixa-crime no STF.
A exemplo do seu ídolo
político, que por questões
disciplinares acabou sendo
afastado do Exército, Silveira esteve próximo de ser expulso da Polícia Militar do
Rio de Janeiro justamente
por ataques feitos nas redes
sociais. Quando era soldado
da PM fluminense, foi alvo
de um processo disciplinar
por sua conduta no Facebook. No processo, ele foi
acusado de usar sua página
nesta rede social para propagar conteúdos ofensivos.
A investigação sobre Daniel Silveira foi revelada pelo
site The Intercept Brasil e
confirmada pelo UOL. De
acordo com sua ficha disciplinar, o então soldado tinha
“mau comportamento” no
trabalho, “ficando cristalina
sua inadequação ao serviço
policial militar”. A lista de
transgressões, como faltas e
atrasos, é extensa, o que lhe
rendeu prisões administrativas na PM. No total, Silveira
foi punido com 60 sanções
disciplinares.

Taxa básica de juros subirá em 2021
A taxa básica de juros, a
Selic, deve subir em 2021 e
encerrar o ano em 3,75%. É
essa a expectativa do mercado financeiro. Na semana
passada, essa estimativa era
de 3,50%, de acordo com o
boletim Focus desta quartafeira, pesquisa divulgada
semanalmente pelo Banco
Central (BC), com a projeção para os principais indicadores econômicos.
A estimativa do mercado financeiro para o cres-

cimento da economia caiu
de 3,47% para 3,43% em
2021. Para o próximo ano,
a expectativa para Produto
Interno Bruto (PIB) - a soma de todos os bens e serviços produzidos no país - é
de crescimento de 2,50%.
É a mesma previsão há 147
semanas consecutivas. Em
2023 e 2024, o mercado financeiro também continua
projetando expansão do
PIB em 2,50%.
Para o fim de 2022, a es-

LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia
Transmissora S.A. a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a
realizar-se de forma virtual, no dia 04 de março de 2021, às 11:00 horas,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação de
contrato de Operação e Manutenção com a Serra da Mesa Transmissora,
por se tratar de parte relacionada. Ramon Sade Haddad - Conselheiro.

SINDEERH-RJ - Sindicato dos Empregados nas Empresas
de Recursos Humanos, Recrutamento, Seleção de Pessoal
e Trabalho Temporário no Município do Rio de Janeiro
CNPJ: 17.382.538/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDEERH, em cumprimento ao disposto nos artigos 611
e 612 da - CLT e artigos 15º e 36º do Estatuto Social, no uso de suas
atribuições legais, vem pelo presente edital CONVOCAR todos os trabalhadores, funcionários da Empresa do GRUPO FIRST RH, grupo econômico composto pelas empresas, ETT FIRST RH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, e SHIFT GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA, sediada no MUNICIPIO do
RIO DE JANEIRO, sejam matrizes, filiais, para participarem da ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia, 23/02/2021 na sede do
sindicato, Largo de São Francisco de Paula, n.º 26 – 16º, Sl. 1610 – Ed.
Patriarca – Centro – Rio de Janeiro – RJ, às 14h em primeira convocação
e em segunda e última convocação às 14h30, com qualquer número de
presentes, para deliberara e aprovar sobre a seguinte ordem do dia: 1)
Aprovação do Acordo Coletiva de Trabalho 2021/2022, 2) Aprovação da
Contribuição assistencial, de R$8,50 (oito reais e cinqüenta centavos),
para trabalhadores efetivos e R$5,50 (cinco reais e cinquenta centavos)
todos os temporários, ser descontado do salário nominal, para manutenção do funcionamento do sindicato e melhorar o atendimento à categoria;
3) Assuntos Gerais. Celebrada com o GRUPO FIRST RH, grupo econômico
composto pelas empresas ETT FIRST RH ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, CNPJ nº 01.721.271/0001-07, e SHIFT GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA,
CNPJ nº 08.709.969/0001-48; RIO DE JANEIRO – RJ, 18/02/2021.
LINDENBERG BARBOSA DA SILVA. PRESIDENTE DO SINDEERH.

timativa é que a taxa básica
fique em 5%. E para o fim
de 2023 e 2024, a previsão é
6% ao ano. A previsão para
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA - a inflação oficial do
país) variou de 3,60% para
3,62%. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,49%.
Tanto para 2023 como para 2024 as projeções são
de 3,25%. O cálculo está
abaixo da meta de inflação
que deve ser perseguida

pelo BC. A meta, definida
pelo Conselho Monetário
Nacional, é de 3,75% para
este ano, com intervalo de
tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para
baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,25% e o superior,
5,25%. A expectativa para
a cotação do dólar permanece em R$ 5,01, ao final
deste ano. Para o fim de
2022, a previsão é que a
moeda americana fique em
R$ 5.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, no dia 25 de fevereiro de 2021, às 14:00
horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202
(parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: Orienta-ção de voto dos representantes da
Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval
S.A. – Em Recuperação Judicial sobre a matéria da PD. 01-2021 – Enseada
– Celebração de Contrato Portuário. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2021.
Maurício Bastos de Almeida, Diretor Presidente.

ERRATA
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, devidamente matriculado na JUCERJA/RJ no 103, no exercício de suas atribuições e por meio do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COMUNICA a todos os interessados, que o Aviso de Leilão publicado no Diário
Oficial do Estado no dia 10/02/2021 às fls.28, no 027, sofrerá a
seguinte alteração: Onde se lê: “...que no dia 25 de Fevereiro de
2021, às 10:00 horas, realizará o leilão REBDETRO JUD01.21 na
forma on-line e Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não reclamados por seu proprietários...”
Ler-se-á: “...que no dia 25 de Fevereiro de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO JUD01.21 somente na forma online, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e
não reclamados por seus proprietários...” Desta forma, com a
publicação da presente ERRATA adita-se e ratificam-se todos os
demais termos contidos naquele Aviso de leilão anteriormente
publicado. Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2021.
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Bancos vendem mais de 100 imóveis

A

Mega Leilões e os bancos Santander Brasil, Itaú
Unibanco, Bradesco e J. Safra anunciam a venda
de mais de 100 imóveis em leilões. Os eventos ocorrerão durante o mês no site oficial da empresa e serão
conduzidos por Fernando Cerello, com o primeiro
leilão do banco Bradesco marcado para ser realizado no
dia 24/2 a partir das 11h, seguido de Itaú Unibanco e
Santander, no dia 25, a partir das 15h, e J. Safra no dia
26, também às 15h.
Ao todo são 105 imóveis disponíveis e divididos entre
casas, apartamentos, terrenos, lotes comerciais e rurais,
localizados nos seguintes estados: Alagoas, Amazonas,
Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.
Outro diferencial dos leilões dos bancos a serem realizados pela Mega Leilões é a desocupação do imóvel nas

Literatura da
Segunda Guerra
Fábio Pereira (acervoraroleiloes.com.br/default.asp)
comunica leilão de um catálogo formado essencialmente
por livros raros e esgotados, muitos deles primeiras edições, versando sobre a Segunda Guerra Mundial, Alemanha Nazista/III Reich, além de literatura brasileira, outros
temas históricos e afins. O lote possui cotação internacional, ainda mais tratando-se de exemplar autografado, com
a particularidade da dedicatória ser destinada a Alfredo
Machado, fundador da Editora Record. Incluída também
uma interessante seleção de cartões-postais, destacando-se
a presença de um cartão francês composto por imagens
de membros da Augusta Família do Brasil, circulado e assinado pela Princesa Izabel (1846-1921). Leilão agendado
para 20 de fevereiro.

Sala no Centro do Rio
Rodrigo Lopes Portela (portellaleiloes.com.br) divulga leilão de sala comercial no Centro do Rio. É a sala
901, na Rua Camerino, 128. Prédio de utilização comercial, construído em 1958, constituído por 11 andares
e portaria. O prédio possui 2 elevadores, a portaria é
em granito e pedra decorativa, havendo um balcão para
o porteiro, a fachada do prédio é de pastilha, há uma
loja virada para a rua. Não há garagem, e o imóvel tem
câmeras e interfone.
São duas salas por andar. A sala que serpa leiloada tem
112m² e posição de frente. O local tem dois banheiros
azulejados. A sala tem um corredor e sala principal, estando esta última com divisórias sem ir até o teto. O piso
é de laminado, a parede em argamassa, e as janelas com
esquadrias de alumínio, estando esta em regular estado de
conservação. O imóvel está localizado em área de bastante
movimento comercial, possuindo próximo dele, estação
de metrô, agências bancárias, restaurantes e comércios
diversos, o Colégio Pedro II, assim, bem como várias
linhas de ônibus. Leilão programado para 23 de fevereiro,
às 12h30, com lance inicial de R$ 286.600,00

principais capitais do Brasil. Para saber mais sobre a venda
dos imóveis e os diferenciais dos leilões de cada banco,
acesse megaleiloes.com.br

Prédio em Jacarepaguá
Leonardo Schulmann (schulmannleiloes.com.br/leilao)
divulga a realização de leilão de prédio na Rua Alberto
Pasqualini, 400, Bl 1 ap 401 – Jacarepaguá, com direito
a 1 vaga de garagem. Imóvel residencial de médio porte,
alvenaria e pintura, salão de festas desativado, elevadores,
portaria 24 horas, câmaras e portões automáticos,
distante de pontos comerciais e pontos de ônibus. O
apartamento é composto por 2 quartos, sendo uma suíte,
com 1 banheiro social, cozinha com ladrilhos e mobiliada
acoplada a área de serviço, sala com 2 ambientes em
piso de madeira, dependências de empregada (quarto/
banheiro), 2 varandas. Leilão agendado para 23/3, às
11h10. Lance a partir de R$ 180.000,00.

Apartamento na
Ilha do Governador
Valeria Kahn (mvleiloes.com.br) organiza leilão
do apartamento 102, na Pria Congonhas do Campo,
155, Bancários, na Ilha do Governador. O imóvel tem
construção de concreto e alvenaria de tijolos com
muro alto e fachada de pedras e dois portões de ferro
e janelas com esquadrias de alumínio, com posição
recuada do alinhamento da via pública, com 12m de
frente, 12,9 de fundos, 42,1 pelo lado direito e 46,8m
pelo lado esquerdo, possui 50m² e idade de 1969.
O imóvel foi avaliado em R$ 200.000,00. O leilão
agendado para 23 de março.

Promoção em Copacabana
A Sodré Santoro (sodresantoro.com.br) está promovendo
leilão de apartamento em Copacabana, na Av. Atlântica.
2350, de frente para o mar. É o ap. 201, desocupado, c/
direito a uma vaga na garagem. Área útil 176,63m². Imóvel
foreiro ao domínio da União. Lance Inicial: R$ 2.423.000,00.
Leilão programado para 24/2, às 14:30h.

Terreno no Catumbi

Oportunidade na Tijuca

Gustavo de Paula (ssl1.visar.com.br/gpleilao.com.
br/Principal.asp) realiza leilão de terreno urbano, com
27.271 m², designado por prédios 670 e 698 da rua
Itapirú, Catumbí, que mede 54,30m de frente e 40,00m de
fundos. O imóvel se encontra na rua principal do bairro.
Matriculado sob o n.º 23895 no Cartório de Registro
Geral de Imóveis do 7ª Ofício e inscrito na PMRJ sob o
n.º 0188379-2. Lance inicial: R$ 124.927.800,00. A data do
leilão será comunicada no site do leiloeiro.

Sandra Sevidanes (sevidanesleiloeira.com.br)
informa sobre a realização de leilão de apartamento
(102) no edifício localizado na Rua Conselheiro
Zenha, 34, Freguesia do Engenho Velho (Tijuca). O
edifício possui 3 andares com 2 apartamentos por
andar, portaria fechada com grades, sem porteiro,
construção do ano de 1954. O imóvel possui área
edificada de 170m². Leilão agendado para 25/2, com
lance inicial de R$ 582.000,00.

Varejo farmacêutico
cresceu 15,6%
em 2020

N

o ano de 2020 o
mercado farmacêutico mostrou
mais uma vez sua força,
apresentando um crescimento no faturamento de
15,6% segundos dados divulgados pela IQVIA no
início de fevereiro.
Conforme os números
apresentados o faturamento
das farmácias no ano foi de
R$ 139,37 bilhões, em 2019
esse valor foi de R$ 120,54
bilhões. O grande destaque
deste crescimento foram as
lojas das redes associadas
à Federação Brasileira das
Redes Associativistas e Independentes de Farmácias
(Febrafar) que cresceram
no ano 26,1%.
“Os números não nos
surpreendem pois já tínhamos constantemente crescendo bastante acima do
mercado. Mas, uma característica deste ano foi um
crescimento maior das farmácias nos bairros. Isso se
deve ao fato de que, com o
isolamento, as pessoas tiveram que ficar em casa e passaram a consumir mais em
farmácias de bairro e não
nas das regiões centrais”,
explica o presidente da Febrafar, Edison Tamascia.
Em relação ao contínuo
crescimento da Febrafar, esse fato já tem resultado direto em sua participação no
mercado, sendo que em 2016
essa era de 9,1% e em 2020
chegou a 12,1%. “Vemos que
as farmácias das redes associadas à Febrafar, que estão
utilizando as ferramentas de
gestão disponibilizadas, estão
se destacando, pois passam
por um processo de maior
profissionalização, percebem
como é o mercado e crescem
acima da média”, explica Tamascia.
Um ponto de destaque
no consumo dentro das farmácias foi o de suplementos. Segundo os dados da
IQVIA, a procura na busca
por suplementos vitamínicos dispararam, crescendo
47,9% em todo o mercado
e 60,9% na Febrafar.
Segundo análise deste dado,
durante o ano de 2020, foi e
ainda é muito discutido sobre
a importância de cuidar ainda
mais da imunidade, fazendo
com que muitos brasileiros
procurem se prevenir visan-

do o aumento nessa categoria
de produtos. Já em relação
aos produtos, com certeza,
o que mais se destacou foi a
Ivermectina (mg comprimido
6.00mg x 4), que teve um crescimento de 2.869,11%.
Em meio ao isolamento
gerado pela pandemia, fazer
compras no varejo digital se
tornou uma realidade na vida dos brasileiros e, com os
itens de farmácia, o cenário
é o mesmo. Diante disso, o
Farmácias App, aplicativo
de vendas online de saúde
e beleza, reforça a importância da transformação digital do setor como forma
de ampliar as oportunidades de venda por meio do
e-commerce mesmo com a
reabertura das lojas físicas.
Segundo a companhia, a
digitalização das farmácias
no Brasil está em um momento de expansão exponencial, em que os lojistas
entendem a necessidade de
estar presente no e-commerce e já começam a buscar
maneiras de viabilizar esse
investimento. Prova disso, é
que as receitas no aplicativo
cresceram 772% em 2020,
resultado de um aumento de
217% no número de usuários nas plataformas.
Para Renata Morais, coordenadora de marketing
do Farmácias App, lojas
que não têm nenhum tipo
de presença digital podem
contar com plataformas robustas, capazes de atender
às necessidades delas como
pontapé inicial para o e-commerce.
“Boas oportunidades estão em marketplaces e aplicativos, por exemplo. Eles já
contam com uma estrutura
inteiramente preparada e que
facilita a vida de empresários,
especialmente daqueles que
ainda não têm recursos suficientes para estruturar o próprio site”, destaca.
Outro benefício da digitalização do mercado farmacêutico é a tendência
de o consumidor gastar
mais no e-commerce, tendo uma cesta de compras
programada e com maior
organização. Além disso, a
loja online proporciona um
crescimento nas vendas em
horários que geralmente
possuem pouco fluxo nos
pontos de venda físicos.

Sushi Fashion Monde S.A. - (Em Organização) - Ata de Assembleia Geral de Constituição Realizada em 26/08/2019 - Aos 26/08/2019, às 15h, Santana
de Pamaíba/SP, reuniram-se em Assembleia Geral, para deliberar sobre a constituição de Sushi Fashion Monde S.A., todos os fundadores e subscritores
do capital inicial da aludida Sociedade, a saber: (a) Raffy Moses, CPF/MF nº 235.196.088-20 e RNE nº V923715-S, residente e domiciliado em São Paulo/
SP; (b) Laurent Chalom Benhamou, CPF/MF nº 236.465.158- 13 e RNE nº G022079-X, residente e domiciliado em São Paulo/SP; e (c) Ernesto Bitran, CPF/
MF nº 220.661.298-44 e RG nº 27.450.829-1, residente e domiciliado em São Paulo/SP; Por aclamação, assumiu a presidência dos trabalhos Raffy Moses,
que convidou a mim, Ernesto Bitran, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Presidente declarou que, como era de conhecimento dos presentes,
a Assembleia tinha por finalidade a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, na forma do disposto na Lei 6.404/76, sob a denominação de Sushi Fashion Monde S.A. com um capital inicial de R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O
Presidente esclareceu que os fundadores haviam procedido à subscrição da totalidade das ações representativas do capital inicial da Sociedade, conforme Boletim de Subscrição, que faz parte integrante desta ata como anexo l. O Sr. Presidente esclareceu, ainda, que o acionista Ernesto Bitran, integralizou, neste ato, 500 ações ordinárias nominativas, tendo realizado o depósito em conta corrente de titularidade da empresa no valor de R$ 500,00, e o
acionista Laurent Chalom Benhamou, integralizou, neste ato, 500 ações ordinárias nominativas, tendo realizado o depósito em conta corrente de titularidade da empresa no valor de R$500,00, ficando, dessa forma, integralizado, 100% do capital da sociedade. Dando prosseguimento aos trabalhos, o
Presidente, submeteu à apreciação dos subscritores o Projeto de Estatuto, cujo texto foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, sendo o
mesmo transcrito a seguir: Estatuto Social - Da Sede e das Filiais Cláusula 1ª. Sushi Fashion Monde S.A., é uma empresa que se regerá pelo presente
Estatuto, pela Lei nº 6.404/76 e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. Cláusula 2ª. A sociedade terá sede na Avenida Doutor Yojiro Takaoka, nº 4.384, sala nº 5765, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP. Cláusula. 3ª. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual, desde que haja deliberação entre os sócios. Do Objeto Social e da Duração Cláusula 4ª. O objeto social será
a administração de royalties e franqueamento de marca. Cláusula 5ª. A sociedade terá prazo de duração indeterminado. Do Capital Social e das Quotas
Cláusula 6ª. O capital social será de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, no valor nominal de R$ 1,00 cada
uma. Cláusula 7ª. Cada ação nominativa dá direito a um voto na Assembleia Geral. Diretoria e suas Atribuições Cláusula 8ª. A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, por maioria de votos dos acionistas ou
de seus procuradores, e que exercerão os cargos de Diretor- Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Cláusula 9ª - O mandato da Diretoria será
exercido pelo prazo de 3 anos, facultada a reeleição de qualquer de seus membros, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76. Cláusula 10 - Competirá
aos diretores a representação da sociedade e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular isolada e indistintamente, administrando todos
os negócios sociais, representando a sociedade ativa e passivamente, com amplos e ilimitados poderes de administração, à exceção de alienação patrimonial de qualquer espécie, cujos documentos deverão ser assinados pelos dois Diretores em conjunto, ou por um Diretor e um Procurador nomeado pela
Sociedade, através de instrumento público, com poderes específicos para alienação patrimonial. Cláusula 11 - Nos seus impedimentos temporários, o
Diretor-Presidente será substituído pelo Diretor enquanto perdurarem tais impedimentos, desempenhando cumulativamente suas atribuições e poderes.
Cláusula 12 - Em caso de vaga, na Diretoria, na vigência do mandato estatutário, o Conselho Fiscal escolherá o diretor substituto, que servirá até a 1ª
AGO, a qual competirá eleger o substituto definitivo para completar o prazo do mandato. Cláusula 13 - Os eleitos terão sua remuneração fixada, anualmente, pela Assembleia Geral, de forma individual, sendo-lhes atribuída, de acordo com os §§ 1º e 2° do artigo 167 da Lei nº 6.404/76, participação no
lucro da sociedade conforme ajuste específico a ser firmado, não podendo o total da participação exceder ao valor anual dos diretores nem a um décimo
dos lucros, prevalecendo o limite que for menor. § único - A participação no lucro somente será aplicável nos exercícios sociais em que for pago aos
acionistas o dividendo obrigatório de que trata o artigo 207 da Lei nº 6.404/76. Conselho Fiscal Cláusula 14. O Conselho Fiscal, que poderá ou não ser
eleito, conforme decisão da Assembleia Geral, e se eleito poderá ter a característica de funcionamento não permanente, composto de 3 membros efetivos
e 3 suplentes, permitida a reeleição. § único. O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela Assembleia Geral. Das Assembleias Cláusula Décima 15. As assembleias gerais serão ordinárias, com reunião fixada para qualquer data nos primeiros 4 meses após o término do exercício social,
e extraordinárias sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas. Cláusula 16. O Presidente da Assembleia Geral será o Diretor-Presidente da sociedade, que convidará um ou dois dos acionistas presentes para servir de Secretários, na composição da mesa que dirigirá os trabalhos da Assembleia. Cláusula 17. A convocação da Assembleia Geral será feita através de anúncios publicados pela imprensa, conforme determina a
lei, deles constando a ordem do dia e data, hora e local da reunião. Exercício Social Cláusuia 18. O exercício social terá a duração de um ano, terminando em 31 de dezembro de cada ano (outra poderá ser a data do encerramento do exercício, conforme for a manifestação do interesse dos fundadores e
acionistas). Cláusula 19. A Diretoria poderá determinar o levantamento de demonstrações financeiras, semestrais ou intermediários sempre que julgar
conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser destinados para distribuições ou antecipações de dividendos intermediários ou para
outras aplicações a critério da Assembleia Geral dos Acionistas. Cláusula 20. Do lucro líquido do exercício, após deduzidas as participações, serão destinados 5%, antes da distribuição de qualquer dividendo, para a constituição da Reserva Legal, nos termos da Lei nº 6.404/76, e o saldo ficará a disposição
da Assembleia Geral que estudará e deliberará sobre a destinação. Da Liquidação Cláusuia 21. A sociedade entrará em liquidação nos casos legais,
competindo a Assembleia Geral estabelecer o modo da liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deveriam funcionar durante o período da
liquidação. Da Transformação, Incorporação, Fusão e Cisão Cláusula 22. Por proposta da Diretoria, aprovada em Assembleia Geral por maioria simples,
poderá a sociedade transformar-se de um para outro ou praticar qualquer das operações de incorporação, fusão ou cisão, observados os preceitos legais
aplicáveis. Disposições Gerais Cláusula 23. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com a legislação aplicável às sociedades por ações.
“Terminada a leitura do Estatuto Social, o Presidente informou que se fazia necessário proceder à eleição da Diretoria da Sociedade tendo sido eleitos para
um mandato de 3 anos, Os Srs. Raffy Moses, acima qualificado que exercerá o cargo de Diretor-Presidente e Ernesto Bitran, acima qualificado que
exercerá o cargo de Diretor. Os Diretores ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes prescritos em lei que os impeçam de exercer
atividades mercantis. Foi, a seguir, estabelecido que a remuneração da Diretoria será fixada oportunamente pelos acionistas em Assembleia Geral. Por
fim, foi mencionado que poderá ser utilizado qualquer jornal de grande circulação para, juntamente com o “DOESP”, proceder às publicações da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Santana de Parnaíba, 26/08/2019. Raffy Moses - Presidente, Ernesto Bitran - Secretário.
Acionistas: Ernesto Bitran, Laurent Chalom Benhamou. Advogado: Igor Guilhen Cardoso - OAB/SP nº 306.033. JUCESP/NIRE nº 3530054143-0 em
12/09/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Editais beneficiam escolas
de samba e blocos de ligas
Serão liberados R$ 1,5 milhão para profissionais do carnaval do estado

Ngozi Okonjo-Iweala

D

e origem africana e primeira mulher a assumir
a diretoria-geral da Organização Mundial do
Comércio (OMC), a ex-ministra das Finanças
da Nigéria Ngozi Okonjo-Iweala, 66 anos, foi indicada para o exercício da função a partir de 1º de março
próximo. A sua agenda inclui o conflito comercial
entre China e EUA e a crise resultante da pandemia
da Covid-19, entre outros desafios, que ela afirma não
serem insuperáveis. Ela diz acreditar no potencial do
comércio de superar a pobreza e vem de uma experiência de 25 anos no Banco Mundial, além de ter se
afirmado como competente negociadora, como ministra da economia da Nigéria que obteve um perdão
da dívida do seu país junto ao Clube de Paris (clube
de países credores), em 2005.

BNP Paribas dá o tom
Desde o dia 15 de fevereiro recente, o BNP Paribas
não mais financia empresas que compram gado ou
soja com origem em terras desmatadas ou convertidas
após 2008, na Amazônia. e no Cerrado. Ademais, só vai
operar com empresas que apresentarem estratégia de
desmatamento zero, até 2025.

Todos podem ajudar
Ao longo do estudo de três décadas, Marcio Werneck,
historiador e autor, reuniu um grande acervo, através
de trabalhos técnicos e multidisciplinares, de entrevistas
com pessoas ilustres e muitas já falecidas e de fotos que
ainda estão em slides e negativos.
Parte desse material já foi digitalizado e esteve no ar,
gratuitamente, de 2016 a 2019. Há uma segunda parte
a ser digitalizada, capaz de reduzir a carência de fontes
para pesquisa sobre a história da Região dos Lagos, mais
precisamente sobre as cidades de Armação dos Búzios e
Cabo Frio.
Esse é um projeto de economia criativa e de cunho
social, no sentido de resgatar a memória local e merece
a participação de todos! Contribua e apoie. É fácil: escolha o valor de sua contribuição e a forma de contribuir
– boleto ou cartão de crédito (parcelamento em até 6x).
Kickante é um dos maiores sites de crowdfunfing (vaquinha online) existentes.
No período que esteve no ar, o site alcançou milhares de acessos vindos de diversos lugares do Brasil e do
mundo. Além de ter recebido as premiações da Prefeitura de Cabo Frio com o Proedi (Programa Municipal de
Editais de Fomento e Difusão Cultural) em 2015 e pela
Câmara Municipal de Cabo Frio, no Marco 355 em 2017
e no Prêmio Joelma Fidalgo, em 2018.
O objetivo final do projeto é colocar o site novamente no ar, agora de uma maneira mais completa para
consulta pública e gratuita.
O valor arrecadado será usado para compra de material para digitalização, como é o caso do conversor
de slides e negativos, de papelaria, custos com registro,
hospedagem e suporte do site e pagamento dos profissionais envolvidos, como web designer, jornalista e
produtor cultural.
Se você é um morador dessas cidades ou amante
da história de uma maneira geral, apoie nosso projeto.
Precisamos de você! As recompensas para os apoiadores
do projeto serão o e-book do primeiro livro do autor
(Viagem à terra do Pau-Brasil) e a lista contendo os nomes
dos apoiadores em destaque no site.
A hora é agora! Contribua com o site Acervo Marcio
Werneck. À frente desta campanha está Maria Lopes da
Cunha

Vacina, sim!

F

oram lançados, no
Rio, nesta quarta-feira de cinzas, editais
de cerca de 1,5 milhão para
apoiar transmissões online
para a escolha de sambas-enredo das escolas do
Grupo Especial e de apresentações virtuais de blocos
de rua ligados à Associação
Independente dos Blocos
de Carnaval de Rua da Zona
Sul, Santa Teresa e Centro da
Cidade de São Sebastião do
Rio de Janeiro (Sebastiana) e
à Associação Amigos do Zé
Pereira, incluindo o Cordão
da Bola Preta. O lançamento foi feito pelo governo do
estado.
Os recursos sairão do
Fundo Estadual de Cultura.
A intenção é que o dinheiro
chegue às pessoas que integram a cadeia produtiva do
carnaval, que este ano, com
a suspensão dos desfiles das
escolas de samba e dos blocos de rua, por causa da pandemia de covid-19, ficaram
sem renda.
Desta vez, a ação da Secretaria de Cultura vai garantir renda para profissionais que atuam nas escolas
Imperatriz, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos
da Tijuca e Vila Isabel. Cada
agremiação uma vai receber
R$ 150 mil. A escolha dos
sambas-enredo será feita em
quatro etapas, todas com
transmissão pela internet.
As apresentações eliminatórias e as finais ocorrerão
na Cidade do Samba, região
portuária do Rio.

Antes disso, as escolas
Mocidade
Independente
de Padre Miguel, Beija-Flor
de Nilópolis, Viradouro e
Grande Rio já tinham sido
contempladas com recursos
da Lei Aldir Blanc no mesmo valor, cada uma.
Para as associações ou liga de blocos de rua, haverá
patrocínios de R$ 100 mil
e R$ 50 mil para cada uma.
As apresentações dos blocos ligados à Sebastiana e à
associação Amigos do Zé
Pereira, que se juntou ao
Bola Preta, devem ocorrer
em uma casa de espetáculos em data a ser definida.
Os shows, transmitidos pela
internet, terão também público restrito, seguindo as
regras de prevenção contra
a covid-19. A Secretaria de
Cultura está finalizando o
levantamento de projetos
aprovados na Aldir Blanc
inscritos por associações e
ligas de carnaval para incluir
mais ações.
Na cerimônia, no Palácio
Guanabara, sede do governo
fluminense, o governador em
exercício, Cláudio Castro, disse
que, mais do que uma preocupação com a cultura, a falta de
rendimentos dessas pessoas
o preocupa. “O que mais me
deixou aflito neste carnaval foi
cada emprego que não foi criado, foi aquela pessoa que não
trabalhou. É além da cultura. É
a vida de cada ser humano que
importa hoje.”
Castro destacou que,
mesmo com a dificuldade
financeira que o estado vem
atravessando com o perío-

do de recuperação fiscal, foi
possível garantir os recursos do Fundo Estadual de
Cultura. Segundo Castro,
apesar de não terem valor
elevado, junto com outras
participações, os recursos
vão ajudar as pessoas que
ficaram sem renda por causa da pandemia .
“Pegar esse dinheiro para
ajudar as pessoas tem o significado de olhar para a cultura, olhando para a pessoa.
Não tenho dúvida de que,
quando se olha para cada
pessoa que não trabalhou, e
com toda a dificuldade que
o estado tem, consegue-se
ajudar e se prepara o carnaval do ano que vem. Prepara-se um ano de solidariedade”, observou.
Para o deputado estadual Chiquinho da Mangueira
(PSC), que participou das
negociações com a Secretaria
de Cultura, para a liberação
dos recursos, a falta dos desfiles foi um golpe forte para
as escolas e para quem vive
da montagem do carnaval.
Ele prometeu um espetáculo
em dobro em 2022. “Hoje

é o primeiro passo da grande retomada do carnaval de
2022. Conversei com a Rita,
presidente da Sebastiana, que
reúne os blocos, e no ano que
vem vamos fazer um carnaval dobrado. Um carnaval
que vai ter dois juntos e de
repente vai ter um supercampeonato”, disse o deputado,
destacando que as escolas
de samba não fazem apenas
carnaval, mas desenvolvem
projetos sociais nas comunidades.
“Com certeza, no ano
que vem, vai ser um carnaval mais lindo ainda porque
a gente vai ter tempo para
se preparar, e a experiência
deste ano, com certeza, vai
deixar o nosso coração mais
cheio de vontade de fazer
um lindo carnaval”, disse o
governador Cláudio Castro.
A secretária de Cultura,
Danielle Barros, prometeu
outros projetos para ainda
este ano. “Esta é uma de outras iniciativas que a Secretaria de Cultura do estado do
Rio de Janeiro implementará
no ano de 2021 para fazer a
arte acontecer”, afirmou.

Turismo perdeu R$ 55,6 bilhões em 2020
O turismo brasileiro perdeu R$ 55,6 bilhões em
faturamento em 2020 em
comparação ao ano anterior, aponta pesquisa da
Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
do Estado de São Paulo (Fecomércio-SP). Os R$ 113,2
bilhões significaram o pior
resultado da receita desde
que a Entidade começou a
fazer o estudo, em 2011, e
representou um rombo de
33% em comparação com
o que o setor faturou em
2019.
Principal impactado pelas medidas de restrição de
circulação de pessoas no
início da pandemia, a partir de março, o setor aéreo
encabeçou o desempenho
negativo, perdendo pouco
mais da metade (50,8%)
do seu faturamento anual
em 2020. Foi, sozinho, responsável por 16,2 pontos
porcentuais da retração de
33% do turismo como um
todo. No auge da crise de
Covid-19, a oferta de assentos nos aviões chegou a
cair 95%, de acordo com a
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
Depois das companhias

aéreas, foram os serviços
de alimentação e alojamento, como hotéis e pousadas,
que registraram a maior
queda no faturamento:
-36% em comparação a
2019 – 10,9 pontos porcentuais de contribuição no
resultado global do turismo.
O dado também se explica
pelos meses em que as pessoas ficaram em quarentena
em quase todo o país, no
segundo semestre de 2020.
Em seguida, os setores
turísticos que mais sofreram
foram as atividades culturais, recreativas e esportivas,
que viram o faturamento cair 27,6% no período,
as empresas de transporte
terrestre (12,9%), assim como as locadoras de veículos e agências de viagens
(12,1%).
A retração expressiva registrada em 2020 encerrou
um período de três anos
positivos para o turismo
brasileiro, com média de
crescimento do faturamento anual de 1,8%. Em 2017,
por exemplo, o setor fechou
suas receitas em R$ 162,6
bilhões, sendo que, dois
anos depois, faturou um total de R$ 168,8 bilhões. O

melhor ano da série histórica foi 2014, quando o turismo teve R$ 187,7 bilhões
em faturamento.
A recuperação, a partir
de 2017, vinha depois de
um biênio ruim entre 2015
e 2016, mas o turismo se
apoiava
principalmente
no crescimento médio de
4,3% ao ano registrado do
início da série histórica até
2014. Não à toa, segundo a
Fecomércio-SP, se esse ritmo continuasse até hoje, o
setor já estaria faturando na
casa dos R$ 230 bilhões por
ano – 103% a mais do que o
registrado em 2020.
“A intensificação das
viagens curtas já comprova a retomada do setor de
turismo”. Esta é a opinião
do empresário Marcos Arbaitman, presidente Grupo
Arbaitman. Ao lado das
empresas de turismo, as
companhias aéreas estão
entre os setores que sofreram com a pandemia.
Ele afirma que as vendas de Natal e Ano Novo
chegaram a 52% dos níveis
de 2019. Os destinos mais
procurados foram Rio de
Janeiro, Foz do Iguaçu e
Salvador. Acredita que este

mês as vendas devam chegar a 70% do mesmo período do ano passado e se acelerar com a vacinação. Ele
lembrou que o governador
de São Paulo, João Doria,
anunciou para 25 de janeiro o início da vacinação no
estado, com o imunizante
produzidos pelo laboratório
chinês Sinovac em parceria
com o Instituto Butantan.
“A vacina significa o ressurgimento turismo”, disse o
executivo, que foi secretário
de Turismo dos governos
Mário Covas e Geraldo Alckmin.
Arbaitman afirma que
hoje o setor de turismo
gera 7,2 milhões de postos
de trabalho e 8% do Produto Interno Bruto (PIB),
algo em torno de R$ 530
bilhões. Ele acredita que,
infelizmente, o país não
leva a sério o turismo,
atraindo pouco mais de 5
milhões de turistas estrangeiros por ano, ante os 73
milhões que visitam anualmente a França e os 54
milhões que passeia pela
Itália. “Quando descobrir
o turismo, o setor certamente vai empregar 14
milhões de pessoas”.
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Petrobras repercute manutenção
de rating global pela Fitch
Estatal divulgará os resultados do quarto trimestre dia 24

A

Petrobras irá apresentar os resultados do quarto trimestre de 2020 no próximo
dia 24 de fevereiro, após
o fechamento do mercado. No terceiro trimestre
de 2020, a estatal reportou
prejuízo de R$ 1,5 bilhão, o
terceiro resultado negativo
seguido da companhia. No
mesmo período de 2019, a
estatal apurou lucro de R$
9 bilhões. E no segundo trimestre, o prejuízo foi de R$
2,71 bilhões.
Na última terça-feira
(16), a agência de classificação de risco Fitch confirmou o nível de risco
(rating) da dívida corporativa da Petrobras em “BB
-“, com perspectiva negativa, refletindo a opinião
da agência sobre as classi-

ficações do risco soberano. O rating stand-alone da
Petrobras foi avaliado em
“bbb”, quatro níveis acima
do soberano.
A Fitch destacou a sólida estrutura de capital da
companhia, os níveis de dívida em declínio e a forte
geração de caixa. A agência
ressaltou que espera que a
Petrobras continue a desalavancar no futuro e a reportar fluxo de caixa livre positivo ao longo do horizonte
da classificação.

Covid-19. As receitas de vendas atingiram R$ 70,7 bilhões
no terceiro trimestre, contra
R$ 50,8 no segundo trimestre, aumento de 39%.
A recuperação das vendas
de diesel e gasolina foram
os alicerces dessa retomada.
Esses produtos foram muito afetados pela pandemia e
sua recuperação trimestral foi
a mais forte do portfólio da
estatal, tanto em termos de
volumes quanto de preços.

Resultados

Nos primeiros nove meses
do ano, o fluxo de caixa livre
atingiu US$ 16,4 bilhões e o
fluxo de caixa livre para os
acionistas US$ 6,8 bilhões. O
forte desempenho permitiu
a companhia reduzir a dívida

Um dado importante no
terceiro trimestre foi o reaquecimento das vendas de
combustíveis, depois do impacto no segundo trimestre
agravado pela pandemia de

Dívida

bruta de US$ 87,1 bilhões,
em 30 de dezembro de 2019,
para US$ 79,6 bilhões, em 30
de setembro de 2020.
Segundo o relatório da
Petrobras, ficou abaixo da
meta anterior de manutenção do mesmo nível de dívida do último ano, dado
o cenário hostil. “Nos últimos 21 meses conseguimos
reduzir US$ 31,3 bilhões de
dívida - cerca de US$ 1,5
bilhão por mês - um fator
chave para nossa companhia, uma vez que contribui
para a redução do risco de
nosso balanço, para o fortalecimento de nossa resiliência à volatilidade do fluxo
de caixa e para liberarmos
recursos para investirmos
em nossos ativos de classe
mundial”.

Cade ganha corregedoria e
coordenação de Programa de Leniência
Entrou em vigor na semana passada uma resolução que cria no Conselho
Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) a Corregedoria da autarquia e
uma nova coordenação de
análise antitruste na Superintendência-Geral, que
passará a gerir o Programa
de Leniência. A norma altera o Regimento Interno do
Cade para incluir as novas
unidades na estrutura organizacional.

A Corregedoria do Cade
foi criada pelo Decreto nº
10.597/2021 e será responsável por planejar, coordenar e executar as atividades
relacionadas ao Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal no âmbito
do Conselho. Também caberá ao setor supervisionar
as atividades e a atuação
das comissões disciplinares
instauradas na autarquia, e
prestar informação e orientação às unidades quanto ao

SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 24.081.843/0001-28 - NIRE 33.3.0032649-9
Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 02 de
fevereiro de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 02/02/2021,
às 14h00min, na sede social da SPE Santa Lucia Transmissora de
Energia S.A. (“Cia.”), localizada na Praia de Botafogo n° 228, sala 1201
F, Edifício Argentina, Botafogo/RJ. 2. Convocação e Presença: Realizada
a convocação nos termos do estatuto social, verifica-se a presença da
totalidade dos Conselheiros da Cia., a saber: Srs. Manlio Francesco Coviello,
Leonardo Borri Roselli e Luigi Rosati. Registra-se que os Conselheiros
participaram por teleconferência, conforme autorizado pelo Estatuto Social.
Assim, o Sr. Manlio Francesco Coviello conectou-se à teleconferência
da cidade de Santiago, no Chile, o Sr. Leonardo Borri Roselli conectouse à teleconferência da cidade de Roma, na Itália, e o Sr. Luigi Rosati
conectou-se à teleconferência da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Os
Conselheiros declararam conhecer as matérias da pauta, não se opondo à
análise e deliberação dessas matérias. Participaram igualmente da reunião,
a convite dos Conselheiros, por teleconferência, conectando-se da cidade
do Rio de Janeiro, no Brasil, o Diretor Financeiro João Gabriel Gonçalves
Ratton, o Diretor Jurídico e Regulatório e Secretário de Governança Arnaldo
de Mesquita Bittencourt Neto, bem como os Advogados Enrico de Luca
Picione e Andrea Pulcioni, por teleconferência, conectando-se da cidade de
Roma, na Itália. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Manlio
Francesco Coviello, que convidou a mim, Sr. Arnaldo de Mesquita
Bittencourt Neto, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: (I) Recomposição
do cargo de Diretor Técnico da Cia.. 5. Deliberações: Os Conselheiros
aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (I)
Eleger para o cargo de Diretor Técnico da Cia. o Sr. Artur Fabiano
Marques Nogueira Hoff, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, RG
4.953.315-2, SESP/PR, CPF nº 874.416.089-53, residente e domiciliado à
Rua Manoel Eufrásio 634, Ed. Myatã, Ap. 303, Juvevê, Curitiba/Paraná,
em substituição ao Sr. Luigi Rosati, italiano, casado, administrador de
empresas, Registro Nacional Migratório nº F299359I, CPF nº 066.026.05739, residente e domiciliado na Av. Atlântica 1702, Copacabana/RJ. O
Conselho de Administração, deste modo, destituiu o Sr. Luigi Rosati do
cargo de Diretor Técnico da Cia. e, ato contínuo, elegeu o Sr. Artur Fabiano
Marques Nogueira Hoff para ocupar este cargo. O Diretor eleito assumiu
o compromisso de permanecer em seu respectivo cargo até a posse e
investidura de seu substituto. O Diretor ora eleito declarou, sob as penas
da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade
e que não se acha incurso em quaisquer das hipóteses previstas por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, bem como não se acha incurso em crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, bem como assumiu o
compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores
éticos e normas estabelecidos no Código de Ética da Cia.. A posse e a
investidura do Diretor eleito ficam condicionada à assinatura do respectivo
termo de posse, na forma da legislação aplicável. O mandato do Sr. Artur
Fabiano Marques Nogueira Hoff como Diretor Técnico coincidirá com o
mandato unificado da Diretoria, a encerrar-se em 26/06/2022. A Diretoria
da Cia. passa a ter, portanto, a seguinte composição: Diretor Presidente:
Luigi Rosati; Diretor Financeiro: João Gabriel Gonçalves Ratton; Diretor
Técnico: Artur Fabiano Marques Nogueira Hoff; e Diretor Jurídico e
Regulatório: Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação,
o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que,
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas:
Manlio Francesco Coviello (Presidente do Conselho de Administração);
Luigi Rosati (Conselheiro); Leonardo Borri Roselli (Conselheiro); e Arnaldo
de Mesquita Bittencourt Neto (Secretário). RJ, 02/02/2021. Arnaldo de
Mesquita Bittencourt Neto - Secretário. Jucerja em 12/02/2021 sob o nº
4015756. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

cumprimento de normas
estabelecidas.
A resolução também viabiliza a estruturação da décima Coordenação-Geral
de Análise Antitruste na
Superintendência, que passará a gerir o Programa de
Leniência. Antes, a negociação dos acordos competia
à chefia de gabinete, que
deixou de existir na SG. A
medida atende portaria normativa editada pela autarquia após a publicação do

decreto para dispor sobre
a estrutura, a competência
e o funcionamento das unidades subordinadas aos órgãos do Conselho.
“As alterações implementadas por meio da Resolução
n° 32/2021 buscam reforçar a estrutura organizacional do Cade para adequar o
órgão às necessidades e aos
desafios atuais relacionados
à defesa da concorrência no
Brasil”, disse a superintendência em nota.

SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 23.791.563/0001-40 - NIRE 33.3.0032670-7
Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 02/02/2021.
1. Data, Hora e Local: Realizada em 02/02/2021, às 14h20min, na sede social da SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A. (“Cia.”), localizada
na Praia de Botafogo nº 228, sala 1201 F, Edifício Argentina, Botafogo, RJ.
2. Convocação e Presença: Realizada a convocação nos termos do estatuto social, verifica-se a presença da totalidade dos Conselheiros da Cia.,
a saber: Srs. Manlio Francesco Coviello, Leonardo Borri Roselli e Luigi
Rosati. Registra-se que os Conselheiros participaram por teleconferência,
conforme autorizado pelo Estatuto Social. Assim, o Sr. Manlio Francesco
Coviello conectou-se à teleconferência da cidade de Santiago, no Chile,
o Sr. Leonardo Borri Roselli conectou-se à teleconferência da cidade de
Roma, na Itália, e o sr. Luigi Rosati conectou-se à teleconferência da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Os Conselheiros declararam conhecer as
matérias da pauta, não se opondo à análise e deliberação dessas matérias.
Participaram igualmente da reunião, a convite dos Conselheiros, por teleconferência, conectando-se da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, o Diretor
Financeiro João Gabriel Gonçalves Ratton, o Diretor Jurídico e Regulatório
e Secretário de Governança Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, bem
como os Advogados Enrico de Luca Picione e Andrea Pulcioni, por teleconferência, conectando-se da cidade de Roma, na Itália. 3. Mesa: Assumiu a
presidência dos trabalhos o Sr. Manlio Francesco Coviello, que convidou
a mim, Sr. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto, para secretariá-lo. 4.
Ordem do Dia: (I) Recomposição do cargo de Diretor Técnico da Companhia. 5. Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições: (I) Eleger para o cargo de Diretor Técnico
da Cia. o Sr. Artur Fabiano Marques Nogueira Hoff, brasileiro, casado,
engenheiro eletricista, RG 4.953.315-2, (SESP/PR), CPF nº 874.416.08953, residente e domiciliado à Rua Manoel Eufrásio 634, Ed. Myatã, Ap. 303,
Juvevê, Curitiba, Paraná, em substituição ao Sr. Luigi Rosati, italiano, casado, administrador de empresas, Registro Nacional Migratório nº F299359I,
CPF nº 066.026.057-39, residente e domiciliado na Av. Atlântica 1702 - Copacabana, RJ. O Conselho de Administração, deste modo, destituiu o Sr.
Luigi Rosati do cargo de Diretor Técnico da Cia. e, ato contínuo, elegeu o
Sr. Artur Fabiano Marques Nogueira Hoff para ocupar este cargo. O Diretor
eleito assumiu o compromisso de permanecer em seu respectivo cargo até
a posse e investidura de seu substituto. O Diretor ora eleito declarou, sob
as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade e que não se acha incurso em quaisquer das hipóteses previstas
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, bem como não se acha incurso em crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade, bem como assumiu o compromisso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e
normas estabelecidas no Código de Ética da Cia. A posse e a investidura
do Diretor eleito ficam condicionada à assinatura do respectivo termo de
posse, na forma da legislação aplicável. O mandato do Sr. Artur Fabiano
Marques Nogueira Hoff como Diretor Técnico coincidirá com o mandato unificado da Diretoria, a encerrar-se em 26/06/2022. A Diretoria da Cia. passa
a ter, portanto, a seguinte composição: Diretor Presidente: Luigi Rosati;
Diretor Financeiro: João Gabriel Gonçalves Ratton; Diretor Técnico: Artur
Fabiano Marques Nogueira Hoff; e Diretor Jurídico e Regulatório: Arnaldo
de Mesquita Bittencourt Neto. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual se lavrou a ata que, lida e achada conforme,
foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Manlio Francesco Coviello (Presidente do Conselho de Administração); Luigi Rosati (Conselheiro); Leonardo Borri Roselli (Conselheiro); e Arnaldo de Mesquita Bittencourt
Neto (Secretário). RJ, 02/02/2021. Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto
- Secretário. Jucerja em 11/02/2021 sob o nº 4015196. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Três perguntas: nova
unidade de ativos digitais
do BNY Mellon
Por Jorge Priori
Na quinta-feira da semana passada (11), o BNY Mellon
informou ao mercado a constituição da sua nova unidade
de ativos digitais com o objetivo de montar a primeira plataforma multiativos digitais de administração e custódia para ativos tradicionais e digitais. O BNY Mellon fechou 2020
com US$ 41,1 trilhões em ativos sob a sua custódia e/ou
administração e US$ 2,2 trilhões em ativos sob sua gestão.
Conversamos sobre a importância da decisão do BNY
Mellon com Ney Pimenta, criador do Bitpreço, o primeiro
marketplace de criptomedas da América Latina.
Qual a importância da formação da unidade de Ativos Digitais do BNY Mellon?
O BNY Mellon é o mais antigo banco dos EUA e o
maior custodiante do planeta. Isto traz, sem dúvidas, muita
credibilidade ao mercado de criptomoedas e uma grande
chancela para outras instituições financeiras começarem a
atuar nesse mercado.
Como ela deve funcionar?
Tudo indica que a unidade funcionará nos mesmos moldes de outras áreas de custódia mais tradicionais, como
tesouraria ou mesmo ações de empresas de tecnologia.
Certamente pautada no que houver de mais moderno em
segurança de chaves privadas.
Como você avalia o movimento das grandes corporações em direção às criptomoedas?
Depois de PayPal, Visa e Tesla, a entrada de Mastercard
e BNY Mellon deixa clara a tendência para os próximos
meses: a adoção das criptomoedas por grandes instituições.
Atualmente, as companhias entendem o potencial desta
tecnologia, e creio que diversas instituições farão o mesmo
movimento nos próximos meses, colaborando ainda mais
para o crescimento e consolidação do mercado.

Citigroup pode amargar
perda de US$ 500 milhões
Em agosto de 2020, o
Citigroup encaminhou US$
500 milhões (R$ 2,7 bilhões)
acidentalmente em recursos
para credores da empresa
de cosmético Revlon. Na
terça-feira (16), a Justiça
dos EUA determinou que
companhia não tem direito a receber o dinheiro de
volta, ou seja, o banco pode perder US$ 500 milhões,
segundo notícia replicada
pela agência Bloomberg. O
banco já se pronunciou dizendo que vai recorrer.
Em vez de fazer o pagamento de juros do empréstimo da Revlon, o Citibank pagou o total da dívida de US$
900 milhões em agosto do
ano passado com recursos do
seu próprio caixa. Conforme
o G1, ao todo, 10 gestoras re-

ceberam o dinheiro. Algumas
devolveram os valores recebidos na transferência.
A decisão, tomada pelo
juiz Jesse Furman, teve como
base um caso registrado em
1991 entre o Banque Worms
e o BankAmerica International, de acordo com a Bloomberg. Na ocasião, a corte de
Nova York decidiu que, se
um terceiro envia o dinheiro
de um devedor para o credor,
esse credor pode manter os
recursos se não perceber que
foi um erro.
Na decisão de 101 páginas, Furman apontou que,
no momento da transferência dos US$ 900 milhões,
não houve “um aviso construtivo” do Citibank de que
a transferência foi feita de
forma equivocada.

Bancos chineses aumentam
apoio ao ao setor agrícola
Os bancos chineses no
ano passado aumentaram o
apoio financeiro ao desenvolvimento agrícola, mostraram os dados do banco
central. Segundo o Banco
Popular da China (BPC),
os empréstimos pendentes
relacionados à agricultura
totalizaram 38,95 trilhões
de iuanes (US$ 6 trilhões)
no final de 2020, ou seja,
um aumento de 10,7% em
relação ao ano anterior.
O montante dos empréstimos pendentes emitidos
a mutuários rurais totalizou
32,27 trilhões de iuanes no
ano passado, um aumento
de 11,9% em relação ao ano

anterior, 3,6 pontos percentuais acima do nível ao final
de 2019.
Os empréstimos concedidos para as famílias rurais
subiram 14,2% ante o ano
anterior para 11,81 trilhões
de iuanes, e os empréstimos
a vencer no setor agrícola
subiram 7,5% ano a ano para 4,27 trilhões de iuanes, de
acordo com o BPC.
De acordo com a agência
Xinhua, os esforços para
apoiar efetivamente a economia real serão intensificados pelo sistema financeiro
chinês, disse o presidente
do BPC, Yi Gang, no início
deste ano.
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Data-Driven para oferecer
produtos sob medida para os clientes

“

Data-driven”. A expressão em inglês
compreende decisões baseada em dados,
geralmente a partir de bancos de dados robustos e
algoritmos customizados,
que apontam com mais assertividade e eficiência os
melhores caminhos para
uma empresa. Esse modelo vem sendo adotado há
cerca de um ano pela Qualicorp, administradora de
planos de saúde coletivos,
com foco principalmente
no relacionamento com o
cliente.
Por meio de modelos
preditivos de comportamento, a administradora
utiliza as informações levantadas e identifica oportunidades para que seus

Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios
da Qualicorp.
A Quali está na fase de
ampliação da cultura datadriven entre seus colaboradores e, em especial, entre
as lideranças e tomadores
de decisões estratégicas.
Para isso, a empresa tem
sido guiada pela consultoria prestada pela empresa Lumini IT Solutions e
também em treinamentos
internos promovidos pela
UCL - Universidade Corporativa Lumini.
“É muito positivo esse
alinhamento da Qualicorp
com um mundo regido à
luz dos dados. A Lumini está realizando treinamentos data-driven and

clientes tenham planos de
qualidade que caibam no
seu bolso. Assim, a empresa consegue se antecipar e avaliar a alternativa
mais adequada ao perfil do
cliente.
“No caso da Quali, que
tem um amplo portfólio
e mais de 90 operadoras
parceiras, são muitos os
produtos que podemos
ofertar ao cliente. A cultura data-driven é essencial para ajudar na tomada
de decisões e para sermos
mais ágeis, baseados em
dados e informações sólidas. Assim, conseguimos
compreender o cliente de
uma forma muito mais assertiva e oferecer a ele os
produtos mais adequados
para seu perfil”, afirma

Telemedicina aos clientes
individuais do seguro de vida

data informed decisions,
elaborados exclusivamente para os colaboradores
Quali. Vamos apresentar
soluções e casos práticos, que são aderentes ao
#novojeitoqualideser para
o mundo dos dados”, comenta Fernanda Presidio,
presidente do Conselho e
founder da Lumini.
“Empresas com a cultura data-driven crescem exponencialmente, investindo em tecnologia, nas suas
equipes, nos processos e
respeitando o consumidor.
O resultado desse trabalho baseado em dados é
incrível para a tomada de
decisões em situações estratégicas”, explica Victor
Presidio, leader e founder
da Lumini.

A Seguros Unimed disponibiliza um novo benefício
aos seus clientes individuais
dos seguros de vida: a telemedicina, sem cobrança adicional. O serviço é realizado
em parceria com a Docway e
oferece consultas para orientações gerais de saúde, com
possibilidade de agendamento prévio via Central de
Atendimento (3003-6291).
A novidade passa a integrar as assistências oferecidas
aos segurados e também é válida para os novos contratos.
“O objetivo é que o cliente
possa ser acolhido, receba as
primeiras orientações e, se
necessário, seja direcionado
para um atendimento com
especialistas”, explica Flávio
Sá, gerente Comercial do ramo vida na Seguros Unimed.
Ainda segundo ele, “a ação
faz parte dos movimentos
da Seguradora baseados no
cuidado e na proteção das
pessoas, especialmente em

tempos de pandemia”.
Especialista em soluções
de saúde e proteção financeira há 31 anos, a Companhia também oferece o
serviço de teleorientação
médica 24h aos seus clientes do ramo saúde, desde
março de 2020. A solução
tem sido a âncora da estratégia assistencial da Seguros
Unimed para enfrentamento
à crise de Covid-19 no país.
Os meses de pandemia têm
provocado dificuldades para
muitos brasileiros - queda na
renda, desemprego e perda de
pessoas da família. Diante desse cenário, nota-se no mercado
um novo olhar para a importância do seguro de vida, especialmente no planejamento
financeiro familiar.Segundo a
Superintendência de Seguros
Privados (Susep), o segmento
apresentou alta de 11,3% no
acumulado até dezembro de
2020, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

CONFIANCE PARTICIPAÇÕES S.A.
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e
estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da CONFIANCE
Balanço Patrimonial - Exercícios findos em
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Nota 31/12/2020 31/12/2019
Ativo

CNPJ no 21.110.778/0001-23
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) acompanhadas das notas
explicativas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Demonstração do resultado do exercício - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ações)
Nota31/12/2020 31/12/2019

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício
30.915
29.369
Resultado de equivalência patrimonial
(31.004)
(29.442)
Lucro líquido (prejuízo) ajustado

(89)

(73)

(49)
(49)

-

(138)

(73)

34.287

30.425

2.627

5.881

-

2

49

-

49

-

2.578

5.879

Lucro líquido do exercício

2.578

5.879

Não Circulante

1.231

1.212

Investimentos em controladas

1.231

1.212

Oliveira Trust Servicer S.A.

1.200

1.200

31

12

3.858

7.093

2.578
2.578

5.893
5.893

2.578

5.893

80

-

3.858

7.093

34.287
30.425
Lucro por ação – R$
6,59
6,26
As notas explicativas da administração são parte
(34.151)
(30.425)
integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente (34.151)
(30.425)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Redução das disponibilidades
(2)
(73)
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ações)
Nota 31/12/2020 31/12/2019 Caixa e equivalentes de caixa - início
2
75
2
Lucro líquido do exercício
30.915
29.369 Caixa e equivalentes de caixa - final
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
(2)
(73)
30.915
29.369
Resultado abrangente total
As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
30.915
29.369 Dividendos pagos/
30.851
134 30.985 29.354
88 29.442
30.915
29.369 propostos
Resultado abrangente total
As notas explicativas da administração são parte
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a OT Servicer pagou
integrante das demonstrações financeiras.
de dividendos um total de R$ 34.151, R$ 28.489 referente aos dividendos
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de declarados em 2020 e R$ 5.697 referente ao saldo remanescente de 2019;
outra forma. c. Caixa e equivalentes de caixa: Correspondem a recursos já no caso da Holding, foi pago o valor de R$ 101 referente à exercícios
utilizados para gerenciamento dos compromissos de curto prazo e, de modo anteriores. Durante o exercício de 2019, a OT Servicer pagou de dividendos
geral, incluem o caixa em espécie, contas bancárias de livre movimentação um total de R$30.425, R$23.657 referente aos dividendos declarados no
e aplicações financeiras com liquidez imediata, prazo de vencimento igual exercício de 2019 e R$6.768 referente à exercícios anteriores; já na Holding
ou inferior a três meses e com risco insignificante de variação no seu valor não houve pagamento de dividendos ao longo do exercício de 2019.
de mercado. O caixa em espécie e as contas bancárias são reconhecidos (iii) Movimentação dos investimentos:
2020
2019
pelo custo amortizado. Já as aplicações financeiras são reconhecidas
OT
OT
pelo montante aplicado acrescidos dos rendimentos auferidos e não
ServicerHolding
Total
Servicer
Holding
Total
apresentam diferença significativa em relação ao seu valor de mercado,
1.200
12 1.212
1.200
12 1.212
correspondendo assim ao seu valor justo. d. Títulos e valores mobiliários: Saldo inicial
São classificados na categoria de “valor justo através do resultado”, com a Resultado de
finalidade de serem ativa e frequentemente negociados, sendo ajustados, equivalência
diariamente, ao valor justo computando-se a valorização ou desvalorização patrimonial
30.851
153 31.004 29.354
88 29.442
em contrapartida a adequada conta de receita ou despesa, no resultado do Dividendos
(30.851) (134) (30.985) (29.354)
(88)(29.442)
exercício. e. Valores a receber: Referem-se aos dividendos das empresas distribuídos
investidas, onde as distribuições de lucros declaradas e provisionadas Saldo final
1.200
31 1.231
1.200
12 1.212
pela empresas investida reduzem o valor contábil do investimento e são 5. Patrimônio líquido: a. Capital Social: Ao final do exercício, o capital
contabilizados como dividendos a receber na controladora. f. Investimentos social subscrito e integralizado da Companhia é composto de R$ 1.000 (Um
em controladas: Tais investimentos são reconhecidos, inicialmente, ao custo milhão reais), representado por 4.692.950 (quatro milhões, seiscentas e
de aquisição e avaliados subsequentemente pelo método de equivalência noventa e duas mil, novecentas e cinquenta) ações, sendo 2.346.500 (duas
patrimonial. A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas milhões, trezentas e quarenta e seis mil e quinhentas) ações ordinárias e
investidas é reconhecida na rubrica “Resultado de equivalência patrimonial” 2.346.450 (duas milhões, trezentas e quarenta e seis mil, quatrocentas e
na Demonstração do Resultado. Já a participação nas movimentações cinquenta) ações preferenciais. As ações preferenciais não têm direito a voto,
do Patrimônio Líquido das investidas, conforme aplicável, é reconhecida e possuem prioridade na distribuição de dividendos e no reembolso do capital
em rubricas equivalentes do Patrimônio Líquido da Companhia. Quando social, sem prêmio. b) Destinação do lucro líquido e reservas de lucros:
considerado aplicável, para fins de equivalência patrimonial, o patrimônio (i) Dividendos: O Estatuto social da Companhia, atualmente, determina a
líquido das empresas investidas é ajustado para refletir as mesmas práticas distribuição de 100% do lucro líquido do exercício, se existente, as ações
contábeis da Companhia. a. Dividendos a pagar: Referem-se aos dividendos, preferenciais farão jus a dividendo anual mínimo de R$ 0,01 (um centavo
propostos pela administração, tomando por base a legislação societária, por ação) e o saldo remanescente dos lucros, se houver, será distribuído
a serem objeto de apreciação na próxima Assembleia de Acionistas. Tais igualmente entre as ações preferenciais e ordinárias, após a apropriação à
distribuições reduzem o patrimônio líquido e são contabilizadas como Reserva Legal. (ii) Reservas de lucros: A Companhia apropria 5% do lucro
dividendos a pagar. b. Tributação: A Companhia para efeito das respectivas líquido auferido em cada exercício para a formação da Reserva Legal, até que
bases de cálculo de cada tributo, conforme a legislação vigente está sujeita o saldo desta reserva atinja o limite estabelecido na Lei societária. Atualmente,
as seguintes alíquotas: (i) PIS (0,65%); (ii) COFINS (3%); (iii) Imposto de o valor é de R$ 200. A parcela do lucro não apropriada à Reserva Legal e na
Renda (15%, acrescida do adicional de 10%, conforme aplicável); e (iv) e distribuição de dividendos é apropriada em Reserva de Retenção de Lucros,
Contribuição Social (9%). c. Ativos e passivos contingentes, provisão para para futura deliberação pelos acionistas. Atualmente, o valor é de R$ 80. (iii)
riscos e obrigações legais (fiscais e previdenciárias): O reconhecimento, Valor patrimonial das ações: O valor patrimonial das ações ordinárias e
a mensuração e a divulgação dos ativos, provisão para riscos e das
preferenciais no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, correspondem
obrigações legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com os
a R$ 0,272600 (duzentos e setenta e dois mil e seiscentos milionésimos de
critérios definidos pelo CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos
contingentes, conforme segue: • Ativos contingentes: não são reconhecidos centavos) por ação. 6. Remuneração dos administradores: A remuneração
nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência de evidências dos administradores é composta pelos pagamentos de pró-labores, que são
que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais contabilizados como despesa de pessoal no valor de R$ 73 em 2020 (R$ 51
recursos; • Provisão para riscos: é reconhecida nas demonstrações contábeis em 2019). 7. Gerenciamento de riscos e de capital: A administração definiu
quando, com base na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for uma estrutura e estabeleceu políticas e normas internas para o gerenciamento
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, de riscos e capital decorrentes de suas operações e atividades, mantendo
e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente uma postura conservadora em relação à exposição de risco. As atividades
segurança; • Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis de gestão de risco e capital são realizadas em conjunto com as das suas
pelos assessores jurídicos: são divulgados nas demonstrações contábeis, investidas. 8. Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de
enquanto aqueles classificados como perda remota não são passíveis de 2020 e 2019, a Confiance Participações não possuía operações próprias com
provisão ou divulgação. Os montantes registrados são atualizados de instrumentos financeiros derivativos em aberto. 9. Partes relacionadas: No
acordo com a legislação vigente; • Obrigações fiscais correntes (fiscais exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 não houve transação
e previdenciárias): referem-se a demandas judiciais em que estão sendo com partes relacionadas. 10. Outros assuntos: Efeito do coronavírus
contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos e sobre as demonstrações financeiras: A administração da Companhia, em
contribuições. Em 31 de dezembro de 2020 a Companhia não é parte conjunto com a suas investidas, acompanha as recomendações do Ministério
integrante de qualquer processo judicial ou administrativo nas esferas, cível da Saúde, das Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, assim como os
tributária ou trabalhista. 4. Investimento em controladas: As principais normativos do BACEN e Receita Federal do Brasil que tratam dos efeitos e
informações financeiras das empresas investidas e a movimentação dos impactos da pandemia do COVID -19, decretada pela Organização Mundial
investimentos da Companhia nas mesmas podem ser resumidos como segue: da Saúde (OMS), desde o dia 11 de março de 2020. Para a preservação
da segurança e saúde dos colaboradores, seus familiares, prestadores
(i) Informações das investidas:
2020
2019 de serviços e clientes, a Companhia e sua Investida adotaram rígidos
protocolos de segurança nos locais de trabalho, em conformidade com as
OT
OT
Servicer Holding Servicer Holding recomendações das autoridades públicas, assim como trabalho remoto em
larga escala de seus colaboradores. Até o momento, não foi identificado
Capital social (ações ordinárias)
2.624.489 100 2.624.489 100
Participação % da Confiance
impacto negativo e relevante nas demonstrações contábeis da Confiance
no capital social
100%
100%
100%
100%
Participações ou de suas investidas, em virtude dos efeitos da pandemia do
(ii) Informações financeiras das investidas:
COVID -19. 11. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente data
2020
2019
eventos que pudessem alterar de maneira significativa as demonstrações
OT
OT
financeiras.
Servicer Holding Total Servicer Holding Total
Capital social
1.000
10 1.010
1.000
10 1.010 José Alexandre Costas de Freitas - Diretor - CPF: 008.991.207-17
Reservas de Lucros
200
21
202
200
2
202 Alexandre Lodi de Oliveira - Diretor - CPF: 076.922.737-66
Lucro líquido do
exercício
30.851
153 31.004 29.354
88 29.442 Jorge Cezar P. Derossi - Contador - CRC-RJ: 084173/O-1 Patrimônio líquido
1.200
31 1.212
1.200
12 1.212 CPF: 011.966.457-79

Circulante

Disponibilidades
Títulos e valores mobiliários
Renda fixa
Valores a receber
4

Dividendos a receber

Holding Trust S.A.
Total do Ativo
Passivo Circulante
Outras obrigações
Dividendos a pagar

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal

5

Reservas de lucros
Total do Passivo e PL

1.280
1.000
200

(-) Despesas Operacionais
Despesas de pessoal
Despesas administrativas
Número de ações

1.200
1.000
200

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração das mutações no patrimônio líquido - Exercícios
findos em 31 de dezembro 2019 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de
Capital
Lucros
Lucro
Total
Social Legal Outras Acumulados
Em 31 de Dezembro
1.000
200
1.200
de 2018
Lucro do exercício
Dividendos distribuídos
Em 31 de Dezembro
2019

-

-

-

1.000

200

-

-

1.200

Em 31 de Dezembro
2019

1.000

200

-

-

1.200

-

-

80
-

1.000

200

80

-

1.280

-

-

80

-

80

Mutações do período

Lucro/prejuízo do
exercício
Reserva de lucros
Dividendos distribuídos
Em 31 de Dezembro
2020
Mutações do período

-

-

-

29.369 29.369
(29.369) (29.369)
-

Receitas Operacionais
Receita de Equivalência Patrimonial

-

30.915 30.915
(80)
(30.835) (30.835)

As notas explicativas da administração são parte
integrante das demonstrações financeiras.
1. Contexto operacional: A Confiance Participações S/A foi constituída
em setembro de 2014, com o objetivo de participar em outras sociedades. A
companhia adquiriu 100% do capital social da Oliveira Trust Servicer S/A
em 16 de dezembro de 2015 e da Holding Trust S/A em dezembro de 2016.
A Oliveira Trust Servicer S.A. (“OT Servicer”), Tem como objeto social:
Prestação de serviços de consultoria e assessoria na elaboração de estudos
de viabilidade e no planejamento e estruturação de operações financeiras,
bem como de consultoria na intermediação, na fiscalização e no controle
de ativos; prestação de serviços de controle e expedição de cobrança
simples de ativos de terceiros; assessoria a credores e/ou devedores, em
reestruturação de dívidas; assessoria a empresas e instituições financeiras
na emissão pública de valores mobiliários; participação no capital de outras
sociedades; representação de credores em operações estruturadas (Trustee);
e a prestação de serviço de administração de bens de terceiros, fundos de
investimentos e a administração de carteira de valores mobiliários. A Holding
Trust S/A (“Holding”) tem com o objetivo participar em outras companhias,
que sejam veículos (“entidades de propósito específico”) para viabilizar
estruturas em que sejam abrigados direitos de credores e os serviços de
“trustee” possam ser implementadas, sendo os direitos e obrigações dessas
companhias, substancialmente repassados aos credores dos referidos
veículos. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras:
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos e orientações
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Na elaboração
das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas e premissas na
determinação do montante de certos ativos, passivos, receitas e despesas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Os resultados efetivos
podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas. As demonstrações
contábeis foram aprovadas pela Administração em 27 de janeiro de 2021. 3.
Descrição das principais práticas contábeis: a. Apropriação de receitas
e despesas e destinação do resultado: O regime de apuração do resultado
é o de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem,
sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente
do pagamento ou recebimento. A destinação do resultado ocorre ao final
do exercício, assim como a constituição de reservas. b. Moeda funcional e
moeda de apresentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas
em milhares de reais. O Real é a moeda funcional e de apresentação da
Confiance Participações. As informações apresentadas em milhares de reais

4iii
6

31.004
31.004

(89)
(73)
(16)

29.442
29.442

(73)
(51)
(22)

30.915

29.369

4.692.950

4.692.950

(Aumento)redução em contas do ativo
Títulos e valores mobiliários
Total do (aumento)redução em contas do ativo

Recursos líquidos provenientes das atividades
operacionais

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Dividendos recebidos
Caixa líquido gerado nas atividades de
investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos
Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
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A Ford será nacionalizada
Por Silvia Pereira
A montadora norteamericana Ford virou uma
questão dos tribunais,
sendo alvo de uma liminar
onde a Justiça do Trabalho
concedeu uma suspensão
sobre a demissão coletiva
de funcionários da fábrica
de Camaçari, na Bahia. O
juiz entendeu que os contratos de trabalho estão vigentes, e os salários seguem
sendo pagos enquanto perdurar a negociação coletiva,
feita agora em fevereiro.
Enquanto isso, a montadora não pode seguir com
seu propósito de desmembramento sobre suas ações
no Brasil, prosseguindo assim em um impasse legal
por razões de sua decisão
em se retirar da produção
brasileira.
Claro que a situação gera
uma grande indefinição no
que se refere à condição da
multinacional diante da perplexidade dos trabalhadores
desempregados em massa,
fato esse que os paralisa
diante da falta de solução.
Com negociações abertas,
representantes sindicais em
Brasília, levantaram uma
tese sobre a solução do
problema, no mínimo inusitada, que seria a nacionalização da Ford.
E a justificativa encontrada para a sustentação de
tal tese se baseia em que a
empresa é devedora no país.
Isso por ela ter se beneficiado durante muitos anos de
incentivos fiscais, tanto do
governo federal, quanto do
governo baiano, através de
tributos como IPI e ICMS,
além de empréstimos ativos
do BNDES.
Deputados de diversos partidos consideraram
plausível a tese e já se articulam na formação de uma
frente parlamentar que visa
a nacionalização dos ativos
da Ford. A ideia funcionaria como uma autogestão
das fábricas por meio do
Governo Federal e trabalhadores, retomando assim
a produção de automóveis
(Ka, Ka Sedan e EcoSport),
bem como de motores (1.0
3C e Dragon 1.5 3C) e

transmissões.
O caminho para uma
possível nacionalização da
Ford, porém, passa por diversos estágios, sendo que
o primeiro passo seria a
criação de um projeto de
lei, que será alvo de muitos
debates, e que se aprovado tramitaria por diversas
comissões, bem como votação em plenário da Câmara
e do Senado, até chegar às
mãos do presidente para
sanção, ou veto.
O grande problema, no

Medida dependerá de uma
grande articulação política junto
ao Congresso
Nacional
entanto, de tal proposta é o
fator tempo. Pois será um
processo demorado, e que
poderá levar até dois anos.
E nesse meio tempo, a Ford
continuaria com suas fábricas fechadas, e seus trabalhadores paralisados.
Enquanto essa solução
não chega, o grupo de trabalho composto por sindicatos, Governo da Bahia e
Governo Federal permanece na busca de possíveis
investidores que estejam
dispostos a assumir as fábricas que permanecem fechadas até o momento.
Sobre estes e desdobramentos provocados pela
saída da multinacional do
território brasileiro, que continuam a repercutirem principalmente, sobre o impacto
sofrido pelo município de
Camaçari, conversei com
o vice-governador, secretário de Desenvolvimento
Econômico da Bahia, João
Leão, em entrevista a seguir:
Como fica a perda de
empregos, com forte impacto dos números indiretos de fechamento de
postos de trabalho, causando um efeito dominó?
– O Governo do Estado,
em parceria com a Federação

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.

CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de Debenturistas – 1ª
emissão: Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 05 de
março de 2021, às 10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade do Rio de
Janeiro, localizada à Rua São José, nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, , para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Indicação, pelos
debenturistas, de até 02 (dois) membros do Conselho de Administração
da Companhia Emissora conforme previsto no item 6.3 da Escritura de
Emissão. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações
com Investidores.

PB BRASIL ENTRETENIMENTO S/A
CNPJ Nº 08.844.841/0001-97 / NIRE 33.30028214-9
Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, hora e local: No dia
14/01/2021, às 11h:00, na sede da PB Brasil Entretenimento S/A (“Cia.”), localizada na Av. das Américas, 1.650, Bl. 4, ljs 113, 114 e 115, Barra da Tijuca, CEP
22.640-101, RJ/RJ. 2. Convocação e Presença: Presentes Acionistas representantes da totalidade do Capital Social da Cia., conforme se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, sendo dispensada a convocação na forma do § 4º do art.124 da lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Sr.
Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral; Secretário: Sr. Mauricio Gonzalez Pinto. 4.
Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os Acionistas deliberaram: (i) Aprovar a distribuição de dividendos no valor de R$1.922.420,67, referentes à parte do lucro apurado no balanço levantado em 31/12/2020, os quais
serão disponibilizados aos Acionistas a partir desta data, na proporção de suas
respectivas participações societárias detidas na Cia., conforme abaixo: Acionistas / % / R$. Globo Comunicação e Participações S.A. / 60,00 % / 1.153.452,40;
Claxson Media, LLC / 40,00 % / 768.968,27. Total a ser distribuído / 100,00 % /
1.922.420,67. (ii) A destinação do resultado do exercício 2020 será objeto da AGO
de 2021. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada,
que depois de lida, foi aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela totalidade dos Acionistas da Cia. presentes a esta Assembleia. RJ, 14/01/2021. Mesa:
Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Presidente; Maurício Gonzalez Pinto - Secretária. Acionista: Globo Comunicação e Participações S.A. e Claxson Media,
LLC. Confere com o original lavrado em livro próprio. Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Presidente; Maurício Gonzalez Pinto - Secretário. Jucerja reg.
sob o nº 4010310 em 03/02/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

das Indústrias e o Sindicato
dos Metalúrgicos de Camaçari, está trabalhando em
conjunto na busca por uma
nova montadora de veículos,
ou outras indústrias interessadas, para ocupar as instalações antes ocupadas pela
Ford, no intuito de recuperar
os empregos perdidos com
a saída desta última. Esse
trabalho também se estende à requalificação profissional dos egressos da Ford,
para que possam ser absorvidos por outras empresas
da região. Por fim, estamos
trabalhando intensamente
na atração de novas indústrias para o Polo Industrial
de Camaçari, a exemplo do
setor químico, para o qual
estão sendo negociados diversos novos projetos, com a
geração de mais de 2.500 empregos nos próximos anos.
Também temos grandes projetos do setor de alimentos e
bebidas em implantação em
municípios a menos de 100
km de Camaçari que gerarão
mais de 1.500 empregos.
Existe alguma previsão de utilização do
parque industrial de
Camaçari, o maior da
América do Sul?
– Sim. O Governo do
Estado, em parceria com
a Federação das Indústrias
(Fieb) e o Sindicato dos
Metalúrgicos de Camaçari,
levantou todas as informações sobre as instalações do Complexo Ford,
da infraestrutura da região
(portos, rodovias etc.), bem
como da cadeia produtiva
existente na região e as estamos divulgando às empresas automotivas de todo o
mundo, em particular da Índia, China, Coreia do Sul e
Japão, países cujas embaixadas foram visitadas pelo
governador, acompanhado
da Fieb e do Sindicato dos
Metalúrgicos de Camaçari.
O trabalho de divulgação
continua, e estamos iniciando conversações também
com as Câmaras de Comércio e Indústria desses países
para disseminação dessas
informações.

Como estão as negociações de investimento
com a Índia, Japão e
Coreia do Sul, além da
China, para ocupar o espaço deixado pela Ford?
As reuniões realizadas
pelo governador e comitiva com os embaixadores
desses países foram bastante frutíferas e, a partir
delas, diversas conversas
com as Câmaras de Comércio e Indústria desses
países e, também com algumas empresas já foram
iniciadas.
Depois da saída da
Ford, qual será a ordem
de incentivo fiscal prevista para novos investidores
do setor automotivo, ou
de outros que apresentarem interesse no Brasil?
A Bahia dispõe de um
excelente programa de incentivos fiscais para o setor
automotivo, o Proauto, já
utilizado pela Ford desde
sua implantação em nosso
estado, e que estará à disposição de toda e qualquer
nova montadora que queira
se instalar na Bahia.
Faltou
investimento
público no Complexo
Automotivo,
instalado
em Camaçari, para a
produção da Ford?
De modo algum. Toda
a infraestrutura necessária
à operação do Complexo
Automotivo e a formação e
qualificação de pessoal foram
implementadas ao longo de
todos esses anos. O Complexo Ford dispunha de um
terminal portuário exclusivo
construído pelo Governo do
Estado, de conexão elétrica
em alta-tensão diretamente
com a Chesf, de um sistema
viário de alta qualidade, de
pessoal altamente qualificado, formado em parceria
com o Senai/Cimatec, um
dos maiores e mais importantes centros de alta tecnologia do Brasil e que abriga
um Centro de Prototipagem
Automotiva desenvolvido
e operado em parceria com
a Ford. Além disso, a Ford
sempre contou com todo o

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

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

João Leão: ‘Estamos divulgando às empresas
automotivas de todo o mundo, em particular da
Índia, China, Coreia do Sul e Japão’

apoio institucional do Governo do Estado da Bahia,
inclusive quando da renovação de seus incentivos fiscais
junto ao Governo Federal.
Já o fundador e presidente do Conselho do Lean
Institute Brasil, professor
Roberto Ferro, nos conta
a respeito de como ficará
o consumidor final dos
produtos Ford e de seus
protocolos de garantia:
Como funcionará o
cumprimento da garantia
dos consumidores que
adquiriram veículos da
marca Ford e ainda estão
em prazo de garantia?
– A Ford continuará vendendo veículos no Brasil,
pois não saiu do mercado
nacional. A americana deixou de produzir aqui os
seus carros, mas vai continuar importando automóveis
do mundo inteiro. A multinacional tem focado sua
produção em picapes, utilitários e SUVs, e vai continuar fazendo isso. São carros
modernos que estão sendo
feitos na Argentina e em
outros países, e continuará
cultivando os seus consumidores aqui no Brasil. E isso
inclui dar todas as garantias
necessárias para manter a fidelidade dos seus clientes e
aumentar a sua fatia de mercado com esses modelos
que ela se propõe a oferecer
no mercado brasileiro, mas

não mais produzidos aqui
no país.
Quem realizará a assistência técnica no estado da Bahia?
– As próprias concessionárias da marca, é que
continuarão fazendo isso. O
problema é que talvez algumas delas fechem porque o
volume de vendas da marca
deve diminuir, pois a tendência é que adote uma margem
de lucro maior em veículos
mais caros e, por isso, os
volumes de vendas também
devem cair. E pode ser que
algumas
concessionárias
fechem, não só na Bahia, mas
em outras regiões do Brasil.
E finalmente, como
funcionará a política de
oferta de componentes
e peças de reposição para os veículos da marca
produzidos no Brasil ou
importados de outros
países?
– Do mesmo modo que
vem funcionando até hoje.
A Ford continua vendo o
mercado brasileiro como
um mercado atrativo, e vai
continuar vendendo seus
produtos no Brasil. Para isso
precisa colocar à disposição
aqui peças e componentes
de reposição, continuando
com sua política de oferecer
peças e componentes, mas
agora para os veículos que
serão importados para cá.

LIMPPANO S/A
CNPJ: 33.033.556/0001-33
AUDITORIA AMBIENTAL
LIMPPANO S/A, torna público que entregou à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SMAC, em 18/02/2021 o Relatório de Auditoria Ambiental, ano
base 2020, referente à fabricação de produtos têxteis e materiais de limpeza,
e informa que o mesmo estará à disposição, na Rodovia Presidente Dutra,
1338 - Pavuna, município do Rio de Janeiro, no período de 30 dias a partir
da data de publicação, no horário de 08:00 às 18:00h, sob responsabilidade
do setor de Segurança do Trabalho. Informa ainda, que o mesmo estará
disponível para consulta na biblioteca da SMAC, situada na Rua Afonso Cavalcanti, Nº 455 / Sala 1271 - Cidade Nova, no horário de 9:30 às 16:30h.

ERRATA
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, devidamente matriculado na JUCERJA/RJ nº 103, no exercício de suas
atribuições e por meio do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COMUNICA a
todos os interessados, que o Aviso de Leilão publicado no Diário Oficial nº 030, no dia 17/02/2021, página 19, sofrerá a seguinte alteração: Onde se lê: “que no dia 11 de março de 2021, às
10:00 horas, realizará o leilão REBDETRO03.21” Ler-se-á: “que
no dia 22 de março de 2021, às 10:00 horas, realizará o leilão
REBDETRO03.21” Desta forma, com a publicação da presente
ERRATA adita-se e ratificam-se todos os demais termos contidos naquele Edital de leilão anteriormente publicado.
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2021

