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Falta de chuvas
pressiona
Cantareira
em São Paulo
O Consórcio Intermunicipal
das Bacias dos Rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí alerta para o fato de a redução da média histórica de chuvas nos últimos anos ter
mantido os reservatórios do Sistema Cantareira em níveis abaixo do
necessário. Segundo o consórcio,
desde a crise hídrica de 2014, o armazenamento de água no sistema
não voltou aos níveis seguros para
evitar desabastecimento.
“O recomendado é que, após o
período das chuvas mais intensas,
entre os meses de março e abril,
os níveis de armazenamento do
Sistema Cantareira estejam no mínimo na ordem de 75%” ressalta
o texto de cartilha distribuída pelo Consórcio. Em 2020, o volume
nos reservatórios nessa época do
ano correspondia a 64,6% do total
e nos anos anteriores havia sido
ainda menor.
O consórcio traçou quatro possíveis cenários para este ano. Na
previsão mais otimista, os reservatórios do Cantareira encerrariam
o ano com 44,2% da capacidade
útil. Na pior previsão, o sistema
teria apenas 18,4% do volume útil
total no fim do ano.
“Não teremos falta de água nas
Bacias PCJ para o ano de 2021”,
avalia o consórcio.

Ano terminou
com queda em
50% de assaltos
a bancos
O número de assaltos e tentativas de assaltos a agências bancárias realizados em 2020 foi 52,26%
menor do que o registrado no ano
anterior, caindo de 119 para 58. O
total de ataques a caixas eletrônicos também recuou na comparação entre os dois períodos, de 567
(2019) para 434 (2020), o que representa uma retração de 23,45%.
O levantamento foi feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) com 17 instituições financeiras, que respondem por mais
de 90% do mercado bancário.
Segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney, “nos últimos 20
anos o número de assaltos a bancos mostra uma redução constante e acelerada no país. Em todo o
ano passado, aconteceram 58 ataques a agências; há 20 anos atrás
foram 1.903”.
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Assembleia do Rio de Janeiro cria
comissão para setor marítimo. Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Companhia encerrou serviço nos
voos nacionais. Uma nova tendência?
Bayard Boiteux, página 3

Cantora lança disco que tem
muito a dizer ao Brasil do ‘BBB’.
Paulo Alonso, página 2

Farmacoquímica perde
autossuficiência e só
fabrica 5% dos insumos
Abertura comercial dos anos 90 deixou Brasil dependente

O

Brasil fabrica apenas 5%
de todos os insumos necessários para a produção de seus medicamentos, importando a maior parte da China e da
Índia, responsáveis pela fabricação
de 40% dos insumos utilizados no
mundo inteiro.
“É importante salientar que nas
últimas três décadas, não somente
o Brasil como também países desenvolvidos transferiram suas produções de insumos para países asiáticos, de modo a reduzirem seus
custos. Isso fez com que China e
Índia investissem massivamente em
tecnologia, subsídios para exportação e produção, entre outros, o que
as tornou hegemonias e potências
mundiais na produção de insumos
farmacêuticos”, explica Norberto
Prestes, presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Insumos
Farmacêuticos (Abiquifi).
O setor farmoquímico brasileiro vem encolhendo ano a ano.
A pedido do Portal Vermelho, o
Dieese fez um levantamento, com
base em dados da Relação Anual
de Informações Sociais (Rais) da
Secretaria Especial de Previdência
e Trabalho do Ministério da Eco-

nomia, acompanhando o número
de estabelecimentos e empregados
do setor de 1995 a 2019.
Em 1995, eram 242 estabelecimentos que empregavam 13,9 mil
funcionários. Em 2019, a quantidade de estabelecimentos despencou 60%, para 98. O número de
empregados caiu 65,5%, para 4,8
mil. Na avaliação de Rosângela Vieira dos Santos, economista técnica
do Dieese, se o setor tivesse recebido incentivo, o país poderia viver
uma situação mais confortável em
um momento em que os países lutam para adquirir insumos escassos
em meio à crise sanitária.
Atingindo seu ápice na década
de 1980, com um crescimento de
8% ao ano, a indústria farmacêutica brasileira deixou seu posto de
autossuficiência, quando fabricava
55% de seus insumos, e passou por
um processo de “especialização
regressiva” na década seguinte.
Com a abertura comercial dos
anos 90, tornou-se mais barato importar medicamentos e insumos do que os fabricar, o que
desestimulou a produção local
de farmoquímicos, fazendo a indústria farmacêutica nacional che-

gar à impressionante porcentagem
de 90% de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) importados.
A pandemia chamou a atenção
para esse problema, alertando sobre os perigos da ruptura de fornecimento para a saúde pública.
Segundo Norberto, a Covid-19
abriu os olhos do mundo para a
saúde como ativo estratégico. “Somos uma das 10 maiores indústrias
farmacêuticas do mundo e, mesmo
assim, totalmente dependentes das
importações dos insumos.”
A economista Rosângela Vieira dos Santos lembra que o Brasil
já teve um Grupo Executivo do
Complexo Industrial da Saúde sob
a coordenação do Ministério da
Saúde, com o objetivo de detectar
gargalos e pensar políticas públicas
junto às empresas do setor para resolvê-los. “Foi criado em 2008. Em
2016, no Governo Temer, começa
a ser desestruturado e em 2019 acaba. Se a gente tivesse esse grupo de
pesquisadores em 2020, teria um
olhar mais sistêmico sobre a pandemia, entendendo as necessidades
produtivas e onde estavam os produtores. Mas o que se viu foram
ações muito mais locais”, diz.

Militantes
antivacina
faturam US$ 1
bilhão por ano
A indústria antivacina fatura
cerca de US$ 1 bilhão anualmente,
levando em conta apenas a chamada “monetização” (anúncios) em
portais como Google, Facebook e
YouTube. São 425 sites, páginas e
vídeos que somam cerca de 59 milhões de seguidores e apoiadores.
É o que revela uma publicação do Centro para o Combate
ao Ódio Digital (CCDH, da sigla
em inglês Center for Countering
Digital Hate), relata a RBA. Desde 2019, as 147 principais contas
ampliaram em 10 milhões o número de seguidores. Conforme
o CCDH, 40% das páginas anti-vaxx – como é chamado o movimento contra a vacina – está
associada a “empresários” que
vendem curas naturais. E outros
40% a conspiracionistas.

PRÓS E CONTRAS DA
AUTONOMIA DO BC
Conceito está
em declínio
desde a Crise
Financeira de
2008. Pollyanna Rodrigues
Gondin,
página 2

Congresso negocia desidratação do
arrocho fiscal para volta do auxílio
Saem redução dos vencimentos e extinção de municípios

O

s presidentes da Câmara
dos Deputados, Arthur
Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG)
se reuniram nesta quinta-feira com
o ministro da Economia, Paulo
Guedes, e com o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz
Eduardo Ramos, para tratar da
pauta econômica e do retorno do
auxílio emergencial.
Pacheco afirmou que, na próxima semana, o Senado vai discutir a
PEC Emergencial. Pacheco sinalizou que o relator do texto, senado
Márcio Bittar, apresentará o relatório nos próximos dias com uma
cláusula que vai permitir a implementação do auxílio emergencial.
A PEC 186/2019 prevê medidas para o controle do crescimen-

to de despesas obrigatórias e para
o reequilíbrio fiscal. Segundo Pacheco, a medida deve auxiliar na
renovação da renda emergencial
paga a pessoas vulneráveis durante
a pandemia de coronavírus. Nada
foi definido sobre valor, duração
e número de pessoas que serão
atendidas.
Em entrevista coletiva virtual,
o líder da Minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), disse que
o Poder Executivo vai desidratar
a PEC Emergencial e a PEC do
Pacto Federativo (188/2019). De
acordo com Prates, o novo texto
deve evitar pontos considerados
polêmicos, como a possibilidade
de redução de vencimentos para
servidores públicos.
A “PEC recauchutada” deve

manter dispositivos para acionamento da regra de ouro, normas
para sustentabilidade da dívida
pública e ressalvas que assegurem
o equilíbrio fiscal intergeracional.
Deverá ser incluída uma cláusula
de calamidade pública, que permitiria um orçamento de guerra similar ao do ano passado. Prates disse
que a Minoria vai insistir na manutenção de um benefício de R$ 600.
Também deve ser retirada do
texto da PEC Emergencial a extinção de municípios com menos
de 5 mil habitantes e com receita
própria inferior a 10%. As medidas mais duras de ajuste fiscal não
serão abandonadas, mas separadas
em outro texto, já que as resistências no Congresso inviabilizariam
a aprovação da PEC.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4277
R$ 5,6030
R$ 6,5632
R$ 0,8364
R$ 309,00

ÍNDICES
IGP-M

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

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

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Prós e contras da autonomia do Banco Central
Pollyanna
Rodrigues Gondin

S

urgiu um grande debate nos últimos dias
por conta da votação
sobre a autonomia do Banco Central. Essa autonomia
já vem sendo pensada há
algum tempo, mas agora
foi votada. A ideia central, segundo defensores,
é “blindar” o Bacen de ser
capturado pelos interesses
governamentais. Além disso, para os defensores, essa
autonomia é fundamental
para melhorar o investimento externo e a percepção do que é feito dentro

do Brasil, pois pode ajudar
a controlar a inflação.
Entretanto, esse argumento pode ser questionável já que, independente se
o Bacen tiver uma atuação
mais ou menos conservadora, não significa necessariamente que não irá prejudicar os trabalhadores, as
políticas de emprego e renda e crédito mais acessível.
Isso ocorre uma vez que o
que é bom para o mercado
financeiro, não necessariamente será bom para o restante da população.
Entretanto, para os opositores, a grande questão é:
a captura dessa instituição

pelo setor privado. Essa
captura pode ocorrer caso
não hajam regras claras e
bem específicas para que interesses do mercado financeiro não sejam absorvidos
pela política monetária, fiscal e de regulação, uma vez
que o Bacen é responsável
por manejar a regulação do
Sistema Financeiro Nacional.
Alguns países, como os
Estados Unidos, já possuem
um Banco Central autônomo. Entretanto, a questão
é que neste caso, existem
instituições e legislação de
regulação sólidas para que
os interesses do setor finan-

ceiro não prevaleçam frente
aos interesses da população
em geral.
Em contrapartida, no caso brasileiro, algumas ressalvas devem ser feitas, principalmente no que se refere a
falta de debate suficiente e
o momento em que houve
essa proposição. Vivemos
um momento de alto número de mortes, um plano de
vacinação ineficiente, alto
desemprego da população e
assim, a preocupação maior
neste momento deveria ser
a pandemia e suas consequências sociais e econômicas.
Desse modo, considero que
está fora de ordem as prio-

Gal, mulher fatal, plural e transcendental
Por Paulo Alonso

G

al Costa costuma
comentar que já
nasceu
sabendo
que seria cantora. Com 75
anos de idade, 57 anos de
carreira, em forma e com
muita disposição, a artista
continua na estrada, cantando maravilhosamente com
o mesmo timbre e com muitos planos para o futuro.
Ela sabe que já está “velha”, mas garante não sentir
o peso da idade. Talvez até
por essa razão, por não sentir os anos, queira ainda fazer muita coisa. E tanto isso
é verdade que a baiana lançou, na última sexta-feira,
um novo disco. Em Nenhuma dor, ela revisita em duetos com jovens artistas canções que gravou entre 1967
e 1981. Um repertório que
acredita ter muito a dizer ao
Brasil que vê espelhado no
Big Brother: “Há muito veneno, muita maldade”.
Por causa da pandemia e da
quarentena e por ser um disco repleto de participações,
as gravações foram feitas no
Brasil, nos Estados Unidos,
na Espanha e em Portugal.
Amarante mandou sua contribuição em Avarandado, de
Los Angeles; já o uruguaio
Jorge Drexler gravou Negro
Amor, em Madri; e António
Zambujo participou em Pois
é, de Lisboa.
Foi, na realidade, um trabalho bem diferente, igualmente prazeroso, como ela
repete, e produzido a várias
mãos, com a contribuição
de convidados de peso. Foram eles, inclusive, que fizeram os arranjos das versões.
Daí a riqueza desse disco.
Para Gal, incentivadora da

tecnologia, trabalhar com
tanta novidade e nesse momento de tanta tragédia no
mundo foi uma verdadeira
benção.
Das 10 canções que foram lançadas em duplas
desde novembro, sete são
composições do amigo de
sempre e parceiro de vida
Caetano Veloso e três saíram diretamente de Domingo, importante disco no qual
Gal cantou, com Veloso, em
1967, no começo de sua carreira. São elas: Avarandado,
Nenhuma Dor e Coração Vagabundo.
O novo trabalho de Gal
apresenta clássicos como
Baby, com Tim Bernardes,
Meu bem, meu mal, com Zé
Ibarra, e Só louco, com Silva.
Assim como Caetano,
Gil e Bethânia, Gal também
aderiu à era das lives e, em
2020, comemorou o seu
aniversário no palco virtual, com transmissão de São
Paulo, cidade em que vive,
com o filho Gabriel, há alguns anos.
Gal pretende voltar aos
palcos reais em setembro
deste ano, no Coala Festival.
Para tanto, torce para que
o Programa de Imunização
se concretize e que o povo
brasileiro possa se vacinar,
de Norte a Sul. Ela mesmo
não vê o momento de tomar
a sua vacina. A viabilidade
desse show ainda depende
de a vacina ser aplicada em
massa na capital paulistana.
Gal Costa sempre foi
uma mulher plural, com
muito charme, com seus
cabelos negros sempre soltos ao vento e boca carnuda
com lábios vermelhos. Uma
mulher sedutora. Uma mulher verdadeiramente fatal.

Monitor
Mercantil

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444
Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

Gal traduz, com seu jeito, o
Brasil tropical.
Aliás, as dunas de Ipanema, nos anos 70, ficaram
conhecidas como as Dunas
da Gal. Era lá o point da galera do teatro, da música, da
psicanálise, da universidade e até de quem não tinha
tribo alguma para chamar
de sua. Lá era o pedaço da
cantora, assim como o dos
Novos Baianos, o de Jards
Macalé, Jorge Benjor, José
Wilker e Luiz Melodia. E
quem ali também reinou foi
o José Artur Machado, mais
conhecido como Petit e que
acabou eternizado como o
Menino do Rio, pela música
de Caetano.
Também compositora e
multi-instrumentalista, Gal
foi eleita, em 2012, pela
Revista Stone Brasil, como a
sétima maior voz da música brasileira. Gal é filha de
Mariah Costa Penna, sua
grande incentivadora, falecida em 1993, e de Arnaldo
Burgos. Sua mãe contava
que durante a gravidez passava horas concentrada ouvindo música clássica, como
num ritual, com a intenção
de que esse procedimento
influísse na gestação e fizesse que a criança que estava
por nascer fosse, de alguma
forma, uma pessoa musical.
O desejo de Mariah se
concretizou e Gal Costa é
apontada pela crítica com
uma das maiores cantoras
do Brasil. Em 1959, ouviu
pela primeira vez o cantor
João Gilberto, cantando
Chega de Saudade, de Tom
Jobim e Vinícius de Moraes,
no rádio. Anos mais tarde,
em 1963, foi apresentada a
Caetano Veloso, iniciando-se a partir de então uma

grande amizade e profunda
admiração mútua que até
hoje permanece.
E foi justamente ao lado
de Caetano que Gal estreou o
espetáculo Nós, por exemplo,
em 1964, inaugurando o Teatro Vila Velha, em Salvador.
No show, também estavam
Gil, Bethânia e Tom Zé. Nesse mesmo ano, participou de
Nova Bossa Velha, Velha Bossa
Nova, no mesmo local e com
os mesmos parceiros.
Gal deixou Salvador para viver na casa da prima
Nívea, no Rio de Janeiro,
seguindo os passos de Bethânia, que havia estourado
como cantora no espetáculo
Opinião. A primeira gravação
em disco se deu no disco de
estreia de Maria Bethânia
(1965): o duo Sol Negro (Caetano Veloso), seguido do
primeiro compacto, com as
canções: Eu vim da Bahia, de
Gilberto Gil, e Sim, foi você,
de Caetano Veloso.
Do começo da sua carreira, em Salvador, passados 57 anos, Gal Costa já se
apresentou nos maiores palcos do Brasil e em diversos
países da Europa, Estados
Unidos, América Latina e
na Ásia. Sua poderosa voz
continua a encantar a todos
os que a escutam e suas interpretações também continuam a seduzir os que têm o
privilégio de vê-la nos shows nos quais se apresenta.
Gal Costa é uma cantora
transcendental e que, com
muita energia e carisma,
vem tocando há mais de
cinco décadas os corações
dos seus incontáveis fãs e
admiradores.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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ridades do governo, já que
essa independência levará
um tempo para surtir algum
efeito, ou seja, deve surtir
efeitos no médio e longo
prazo.
Para além das questões
já citadas, a autonomia do
Bacen está em declínio
mundialmente, desde a Crise Financeira de 2008, que
demonstrou ao mundo os
pontos negativos dessa autonomia no que se refere à legitimidade democrática. Além
disso, o que se tem, em muitos casos, é que a autonomia
do Banco Central gera sua
independência da vontade
popular, mas não das institui-

ções financeiras, o que pode
corroborar para o aumento
da desigualdade social.
A credibilidade do Bacen
poderia ser mantida com
transparência em relação às
escolhas de política. Mais
uma vez cabe afirmar que no
momento atual que vivemos
outras questões deveriam
assumir prioridade, já que,
há um agravamento da desigualdade econômica e social
da população brasileira com
a crise do Covid-19.
Pollyanna Rodrigues Gondin é
economista e professora da Escola
de Negócios do Centro Universitário
Internacional Uninter.

Informação a um
clique de distância
Por Noelma Faria.

O

acesso à informação é um grande
instrumento de
poder à disposição do povo. Em tempos de pandemia, é necessário ressaltar
que todo e qualquer cidadão pode solicitar, através
da internet, informações
públicas.
Felizmente, não é preciso se expor aos perigos
da Covid nas ruas, nem ao
desconforto causado pelas
máscaras em pleno verão
para exercer este direito.
Através de alguns cliques,
por exemplo, a plataforma
E-sic oferece ao cidadão
a possibilidade de requerer dados, documentos e
todo tipo de informação
pública. Já o Fala.br, que
é uma plataforma integrada de ouvidoria e acesso à
informação possibilita que
sejam enviadas sugestões,
reclamações, elogios e até
mesmo denúncias.
A Constituição Brasileira de 1988, considerada uma das melhores do
mundo, diz expressamente em seu artigo 5º, inciso XXXIII, que “todos
têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
Caso o órgão ou entidade pública não possa con-

ceder ao cidadão o acesso
imediato à informação, há
um prazo de 20 dias para
que ele o faça. O período
pode ser prorrogado por
mais 10 dias mediante justificativa expressa.
Apesar de ser um direito
constitucional fundamental, poucos são os cidadãos
que realmente se utilizam
do direito à informação em
sua plenitude. No entanto,
é preciso ressaltar que
este é um dos aparatos
mais poderosos para que
o povo exerça seu direito
à cidadania sobre as atividades da Administração
Pública.
Como advogada e ouvidora da Fundação Ceperj,
minha missão atualmente é
não somente atender àqueles que me procuram, mas
também contribuir com o
desenvolvimento de uma
cultura de interesse no
acesso à informação.
A Lei 12527/11 – mais
conhecida como LAI, ou
como Lei Acesso à Informação – e outros aparatos
que trabalham no mesmo
sentido precisam ser disseminados e, principalmente,
assimilados por todos.
Desta forma, espero
dar minha contribuição ao
mundo para que todos os
cidadãos tenham uma vida
mais digna e que consigam, através da informação, exercer outros direitos fundamentais, como
saúde, educação, moradia,
entre outros.
Noelma Faria é advogada e ouvidora
da Fundação Ceperj.
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Brasil é o terceiro país no
mundo em dados roubados
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Clubhouse: nova
rede social

U

ma nova rede social começa a fazer sucesso na internet. A Clubhouse foi criada num modelo inovador de contatos feitos apenas por áudios sem postagens
ou fotos. O intuito é criar salas e grupos para discutir
vários assuntos de interesse geral. Pena que já estão criando grupos com apelo sexual.

Comida marroquina no Rio
Um serviço de delivery de comida marroquina está em
curso no Rio de Janeiro, sob a supervisão de Sol Azulay,
neta de avós judeus marroquinos. Ela busca, de forma
artesanal, colocar em prática as receitas da vovó. Couscous Rj traz desde o cuscuz com legumes, salada de lentilhas, muhammara, almoronia acompanhados da torrada
zatar, entre outras delícias.

Carnaval presidencialista
Apesar da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro,
comitiva e família desrespeitaram mais uma vez o uso
obrigatório da máscara em locais públicos, durante permanência no forte Marechal São Luiz, em São Francisco
do Sul (SC). Fora as aglomerações durante passeios de
barco. Bom lembrar que a situação da Covid-19 em terras
catarinenses está passando por momento difícil.

Aglomerações no Rio
Embora empenhado desde o início do Carnaval em coibir eventos e aglomerações, o prefeito Eduardo Paes continua sem solução para os bares do Leblon e Botafogo,
além das comunidades que realizaram inclusive shows. A
solução é fechar os estabelecimentos, cujos colaboradores
estão sujeitos a contaminação, por força de seu trabalho.

‘Especular – Ser Transitória’
Com curadoria de Ana Lobo, a galeria de Arte da Pousada
Modernistas, em Santa Teresa, sedia mais uma exposição,
com trabalhos de arte contemporânea de mulheres. Especular
mostra Thelma Innecco, Anna Corina, Lua Barbosa, entre
outras. Vai de 20 de fevereiro até o dia 20 de abril.

Latam acaba com check-in
Para reduzir custos, a Latam acabou, nos aeroportos de
Guarulhos, Salvador, Brasília e Tom Jobim, no Rio, com
o serviço de check-in. Ao finalizar a compra, o passageiro
já recebe seu cartão de embarque. Caso tenha bagagem, o
despacho é feito no aeroporto em um totem de autoatendimento. A medida não é válida para voos internacionais.
Uma nova tendência no Brasil?

Brincando de reembolsar
A SulAmérica, que garante reembolso em seus planos,
está, no mínimo brincando com seus clientes. Amigo da
coluna que paga R$ 2.400 de plano individual teve, numa
consulta de R$ 800 reais, um retorno de R$ 89.

P

esquisa da NordVPN
encontrou
registros de dados
roubados de 16 milhões de
computadores em todo o
mundo. Eles foram parar na
dark web depois que os computadores foram infectados
com Zeus, Pony Stealer, RedLine, Raccoon e dezenas de
outros tipos de malware construídos especificamente para
capturar credenciais de login
salvas em computadores. Como resultado, 174.800 contas
de serviços streaming de conteúdo acabaram no mercado
para revenda.
“Se você já salvou seus
dados em um navegador,

incluindo seus logins de
contas de streaming, seu endereço residencial ou pior
ainda, seus dados de cartão
de crédito, um malware como Zeus, Pony Stealer, RedLine ou Raccoon poderia
levaria tudo. Mais do que
isso, os hackers também obtêm informações sobre suas
configurações de usuário, localização, hardware e podem
assumir o controle sobre o
seu dispositivo. Malwares
como esses não são fáceis de
se conseguir e são vendidos
discretamente na internet”,
adverte Daniel Markuson,
especialista em privacidade
digital da NordVPN.

Os pesquisadores estimam
que os danos infligidos apenas aos usuários dos serviços
de streaming podem chegar
a US$ 38 milhões. Usuários
da Netflix foram os que mais
sofreram: 61% de todas as
credenciais de streaming roubadas estão associadas a ela.
Seguido pelo Spotify (25%) e
Amazon Prime (7%). Combinados com Hulu, Vimeo e
Disney+, 174.800 mil contas
foram roubadas e agora estão
sendo vendidas online.
A preocupação com o vazamento de dados se torna
cada dia mais uma prioridade
para a população e empresas.
Outros casos, como a ques-

tão que recaiu recentemente
sobre a Serasa Experian, em
que mais de 223 milhões
de CPFs e 40 milhões de
CNPJs foram vazados, ou
mesmo o caso que ocorreu
com as senhas de sistemas
do Ministério da Saúde, que
fizeram com que cerca de 16
milhões de brasileiros que
tiveram diagnóstico suspeito
ou confirmado de Covid-19
sofressem por quase um mês
com seus dados pessoais e médicos expostos na internet, demonstram a importância das
penalidades que a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD)
impõem e que começam a ser
aplicadas em agosto de 2021.

Câmara pode confirmar prisão de Daniel Silveira
O deputado federal Carlos Sampaio (PSDB) foi escolhido relator do parecer
sobre a prisão do deputado
Daniel Silveira (PSL) e irá
elaborar, em menos de 24
horas, um relatório pedindo
a manutenção da decisão do

ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
Federal (STF).
A ampla maioria dos líderes se manifestaram em
favor dam manutença da
prisão, segundo a CNN.
Colocaram-se contrários

SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Edital de Convocação de Eleição
De conformidade com o Estatuto, capítulo lll, dos procedimentos eleitorais, comunicamos a eleição para nova diretoria, em 05 de março de
2021, das 13:00 às 17:00 horas, na sede do sindicato, a Rua Lucas
Rodrigues, 6 salas 303 e 308, Parada de Lucas - Rio de Janeiro, registro
das chapas, na sede do sindicato: 19 a 25 de fevereiro de 2021, no
horário das 13:00 às 17:00 horas. Publicação da relação nominal das
chapas registradas:01 de março de 2021, prazo para impugnação de
candidaturas : 26 de fevereiro de 2021, maiores informações no quadro
de avisos na sede do sindicato. Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2021.
Elias Bernardino da Silva Junior
Presidente

PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 08.310.839/0001-38 - NIRE 33.3.0031005-3
ATA DA AGE REALIZADA EM 18/08/2020
1. Data, Hora e Local: A presente assembleia foi realizada de modo exclusivamente
digital, por meio de plataforma digital, nos 18/08/2020, às 09h, nos termos da
instrução normativa do departamento de registro empresarial e integração nº 79,
de 14/04/2020 (“Instrução Drei”). 2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo
Sr. Manuel Fares Hermeto e secretariados pelo Sr. Renan Soares Maia.
3. Convocação e Presença: As formalidades de convocação foram dispensadas,
por estarem presentes a totalidades dos acionistas da Cia., representando 100%
do capital social da Cia., de acordo com o disposto no §4º do Art. 124 da Lei
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”) e conforme atesta a assinatura na lista
lavrada no Livro de Presença de Acionistas. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a
consignação da renúncia apresentada pelo membro do conselho de administração,
Sr. Matthew John Hurn; e (ii) a nomeação do novo membro do conselho de
administração da Cia., Sra. Kelly Michele Thomson. 5. Deliberações: O Presidente
da mesa fez a leitura dos votos proferidos por meio dos boletins de voto à distância.
Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou
restrições, deliberaram o quanto segue: (1) Consignar a renúncia apresentada
pelo Sr. Matthew John Hurn, cidadão britânico, casado, executivo, portador do
passaporte de nº 511158654, residente e domiciliado em Abu Dhabi, nos Emirados
Árabes Unidos, ao cargo de membro do conselho de administração da Cia., reeleito
na AGO da Cia. realizada em 29/05/2020, tendo em vista a carta de renúncia
apresentada pelo conselheiro, datada de 14/08/2020, recebida e arquivada na sede
da Cia.. (2) Aprovar a nomeação da Sra. Kelly Michele Thomson, cidadã norte
americana, casada, executiva, portadora do passaporte nº 530900172, residente
e domiciliada em 1200, Glen Road, Lafayette, Califórnia, 94549, Estados Unidos,
ao cargo de membro do conselho de administração da Cia., com mandato vigente
até 29/05/2021, estendendo-se automaticamente até a posse de seu substituto.
(2.1) A Sra. Kelly Michele Thomson, ora eleita, fica desde logo investida em
seu respectivo cargo e declara, por ocasião da assinatura do respectivo termo de
posse, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da
Cia., ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob efeito de condenação a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade. (3) Consignar que o conselho de
administração da Cia. passa ter a seguinte composição, todos com mandato vigente
até 29/05/2021, estendendo-se automaticamente até a posse de seus substitutos:
(3.1) Sr. Julien Rolland, cidadão francês, casado, executivo, portador do passaporte
de nº 13AK94637, residente e domiciliado em Genebra, na Confederação Suíça,
como presidente do conselho de administração; (3.2) Sr. Oscar Pekka Fahlgren,
cidadão sueco, casado, executivo, residente e domiciliado em Nova Iorque,
Estados Unidos, portador do passaporte de nº 91354618, como vice-presidente
do conselho de administração; (3.3) Sr. Hani Barhoush, cidadão norte-americano,
casado, executivo, residente e domiciliado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes
Unidos, portador do passaporte de nº 427024510, como membro do conselho de
administração; (3.3) Sra. Kelly Michele Thomson, cidadã norte-americana, casada,
executiva, portadora do passaporte de nº 530900172, residente e domiciliada em
1200, Glen Road, Lafayette, Califórnia, 94549, Estados Unidos, como membro
do conselho de administração; (3.4) Sr. Carlos Bernardo Pons Navazo, cidadão
espanhol, casado, executivo, portador do passaporte nº XDC103902, residente
e domiciliado em Genebra, na Confederação Suíça, como membro do conselho
de administração; (3.5) Sr. Jesus Fernandez López, cidadão espanhol, casado,
empresário, portador do passaporte nº XDB172028, domiciliado em Genebra, na
Confederação Suíça, como membro do conselho de administração; e (3.6) Sr. Carlos
Roberto de Castro Gonzalez, cidadão brasileiro, casado, engenheiro, portador
da cédula de identidade nº 33.093.477-9, inscrito no CPF/ME nº 072.403.638-56,
residente e domiciliado Rua Professor Souza, 105, sala 0, Centro, em Saquarema/
RJ, Brasil, como membro do conselho de administração. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do
Art. 130, §1º, da Lei das S/A, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos
assinada. O Presidente e o Secretário da Mesa declaram que a presente assembleia
observou as formalidades previstas na Instrução Drei. Mesa: Manuel Fares
Hermeto - Presidente; Renan Soares Maia - Secretário. Acionistas Presentes:
PSA Fundo de Investimento em Participações (p.p.) BRL Trust Investimentos Ltda.;
Gaboard Participações Ltda.; e Porto Sudeste Participações S.A. Itaguaí,
18/08/2020. [Certifico que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio].
Jucerja nº 3942990, em 30/09/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

apenas PSL - partido de
Silveira -, Podemos, Novo,
Pros e PSC. “O cálculo é de
que serão cerca de 350 votos para que Silveira continue preso”, afirma a reportagem.
Parlamentares do cha-

mado “Centrão” também
defendem a manutenção da
prisão do deputado bolsonarista, detido na terça-feira, 16, por ordem do ministro Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal (STF).

VIGÉSIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Elisabete Franco Longobardi - Juiz
Titular do Cartório da 27ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ,
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo, que funciona a Av Erasmo Braga, 115 D 339, 341 e 343
CEP: 20210-030 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2238 email: cap27vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto
Procedimento Comum - Despesas Condominiais / Condomínio
em Edifício, de nº 0278802-64.2016.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RUBILITE em face de HILDEBRANDO DE
VASCONCELLOS REIS PEREIRA, objetivando citação. Assim, pelo
presente edital CITA o réu HILDEBRANDO DE VASCONCELLOS
REIS PEREIRA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido
inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado
nesta cidade de Rio de Janeiro, aos vinte dias do mês de agosto
de dois mil e vinte. Eu, __ Andrea Santos da Silveira Frade
Formagini - Analista Judiciário - Matr. 01/23144, digitei. E eu, __
Flavia Guimarães Marcier Cauduro - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/31443, o subscrevo. 216
PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 08.310.839/0001-38 - NIRE 33.3.0031005-3
ATA DA AGE REALIZADA EM 15/07/2020. 1. Data. Hora e Local: A presente
assembleia foi realizada de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma
digital, nos 15/07/2020, às 10h, nos termos da instrução normativa do departamento de registro empresarial e integração nº 79, de 14/04/2020 (“Instrução
Drei”). 2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Manuel Fares Hermeto e
secretariados pelo Sr. Renan Soares Maia. 3. Convocação e Presença: A convocação foi regularmente efetuada, por meio de publicação de edital, nos dias 01,
02 e 03/07/2020, nos jornais DORJ (págs. 15, 23 e 03, respectivamente) e Diário
Comercial (págs. 10, 03 e 03, respectivamente), nos termos do Art. 124 da Lei nº
6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/A”), tendo comparecido acionistas correspondentes a 100% representados por seus representantes legais ou procuradores, devidamente constituídos para este fim, sendo considerados os acionistas
que participaram e votaram através dos boletins de voto à distância. 4. Ordem
do Dia: Deliberar sobre (i) a consignação da renúncia apresentada pelo membro
do conselho de administração, Sr. Christian Felix Brandtner; e (ii) a nomeação do
novo membro do conselho de administração da Cia., Sr. Jesus Fernandez López.
5. Deliberações: O Presidente da mesa fez a leitura dos votos proferidos por meio
dos boletins de voto à distância. Os acionistas, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, deliberaram o quanto segue: (1) Consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Christian Felix Brandtner, cidadão alemão,
casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº C4CVL69FM, com
escritório na Rua Humaitá, nº 275, 8º andar, Humaitá, no Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
ao cargo de membro do conselho de administração da Cia., reeleito na AGO da
Cia. realizada em 29/05/2020, tendo em vista a carta de renúncia apresentada
pelo conselheiro, datada de 30/06/2020, recebida e arquivada na sede da Cia.. (2)
Aprovar a nomeação do Sr. Jesus Fernandez López, cidadão espanhol, casado,
empresário, portador do passaporte nº XDB172028, domiciliado em Genebra, na
Confederação Suíça, ao cargo de membro do conselho de administração da Cia.,
com mandato vigente até 29/05/2021, estendendo-se automaticamente até a
posse de seu substituto. (2.1) O Sr. Jesus Fernandez López, ora eleito, fica desde
logo investido em seu respectivo cargo e declara, por ocasião da assinatura do respectivo termo de posse, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administração da Cia., ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito de condenação a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (3) Consignar que
o conselho de administração da Cia. passa ter a seguinte composição, todos com
mandato vigente até 29/05/2021, estendendo-se automaticamente até a posse
de seus substitutos: (3.1) Sr. Julien Rolland, cidadão francês, casado, executivo,
portador do passaporte de nº 13AK94637, residente e domiciliado em Genebra,
na Confederação Suíça, como presidente do conselho de administração; (3.2) Sr.
Oscar Pekka Fahlgren, cidadão sueco, casado, executivo, residente e domiciliado em Nova Iorque, Estados Unidos, portador do passaporte de nº 91354618,
como vice-presidente do conselho de administração; (3.3) Sr. Hani Barhoush,
cidadão norte-americano, casado, executivo, residente e domiciliado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, portador do passaporte de nº 427024510, como
membro do conselho de administração; (3.3) Sr. Matthew John Hurn, cidadão
britânico, casado, executivo, portador do passaporte de nº 511158654, residente
e domiciliado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, como membro do
conselho de administração; (3.4) Sr. Carlos Bernardo Pons Navazo, cidadão
espanhol, casado, executivo, portador do passaporte nº XDC103902, residente
e domiciliado em Genebra, na Confederação Suíça, como membro do conselho
de administração; (3.5) Sr. Jesus Fernandez López, cidadão espanhol, casado,
empresário, portador do passaporte nº XDB172028, domiciliado em Genebra, na
Confederação Suíça, como membro do conselho de administração; e (3.6) Sr.
Carlos Roberto de Castro Gonzalez, cidadão brasileiro, casado, engenheiro,
portador da cédula de identidade nº 33.093.477-9, CPF/ME nº 072.403.638-56,
residente e domiciliado Rua Professor Souza, 105, sala 0, Centro, em Saquarema/
RJ, Brasil, como membro do conselho de administração. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos
do Art. 130, §1º da Lei das S/A, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por
todos assinada. O Presidente e o Secretário da Mesa declaram que a presente
assembleia observou as formalidades previstas na Instrução Drei. Mesa: Manuel Fares Hermeto - Presidente; Renan Soares Maia - Secretário. Acionistas
Presentes: PSA Fundo de Investimento em Participações (p.p.) BRL Trust
Investimentos Ltda.; Gaboard Participações Ltda.; e Porto Sudeste Participações S.A. Itaguaí, 15/07/2020. [Certifico que a presente é cópia da original
lavrada em livro próprio]. Renan Soares Maia - Secretário. Jucerja nº 3931676,
em 10/09/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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Deputado quer proibir
película escura em
carros oficiais

LG soares, Alerj

A

transparência no
serviço público deve
começar pelos veículos
oficiais. É o que defende
o deputado Luiz Martins
(PDT). Ele apresentou
na Alerj um projeto de
lei que proíbe o uso de
película automotiva,
“insulfilm”, com qualquer
Luiz Martins
porcentagem de visibilidade, nos veículos oficiais dos órgãos públicos do Estado
do Rio de Janeiro. “Sem a proteção dos vidros escuros, a
população poderá verificar e fiscalizar quem está utilizando o veículo oficial”, defende o deputado.

Comissão em Defesa da
Indústria Naval
A Alerj criou uma comissão especial para fortalecer e
ampliar a indústria naval, de offshore e do setor de petróleo e gás do Rio de Janeiro. Presidida pela deputada Célia
Jordão (Patriota), a comissão vai realizar estudos para contribuir com sugestões que levem ao aperfeiçoamento da
legislação do setor, além de buscar soluções para fomentar
investimentos e gerar empregos. “Vamos dialogar com
todos os setores envolvidos para compreender as necessidades”, afirma a deputada.

Disque Maria da Penha
Os deputados Sérgio Fernandes e Martha Rocha, ambos do PDT, querem a criação de um serviço de atendimento telefônico exclusivo para recebimento de denúncias
de violência contra a mulher. Os parlamentares querem
ainda que os órgãos de segurança pública deem prioridade às denúncias recebidas. As propostas fazem parte do
Projeto de Lei 3.636/2021 em tramitação na Alerj.

Colégio de Líderes Municipal
Câmara RJ
A curta passagem do
presidente da Câmara
Municipal do Rio, vereador Carlos Caiado (DEM),
como suplente de deputado na Alerj, rendeu frutos.
Inspirado no Colégio de
Líderes da Alerj, Caiado
resolveu criar um colegiado
semelhante na Câmara. O
Colégio de Líderes MuniCarlos Caiado
cipal vai reunir os líderes
das bancadas e partidos para discutir pautas polêmicas em
busca de consenso.

Motos isentas de pedágio
A deputada Alana Passos defende a gratuidade de
pedágio para motos em todas as rodovias estaduais. Ela
apresentou projeto de lei na Alerj determinando que, na
assinatura de contratos novos ou renovação dos atuais
acordos com as concessionárias, seja incluída uma cláusula
isentando as motos da cobrança. A deputada alega que as
motos, em razão do seu baixo peso, não geram danos ao
pavimento e à infraestrutura das rodovias.

Percentual de famílias
inadimplentes atinge 24,8%

O

percentual de famílias endividadas (com dívidas
em atraso ou não) no país
chegou a 66,5% em janeiro
deste ano, ficando acima das
taxas de dezembro de 2020
(66,3%) e de janeiro daquele ano (65,3%). O dado é da
Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência
do Consumidor, divulgada
hoje (18), no Rio de Janeiro,
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
O percentual de inadim-

plentes, ou seja, famílias com
dívidas ou contas em atraso,
chegou a 24,8%, abaixo dos
25,2% de dezembro, mas
acima dos 23,8% de janeiro
do ano passado.
As famílias que não terão condições de pagar suas contas somaram 10,9%
do total, abaixo dos 11,2%
de dezembro, porém, acima
dos 9,6% de janeiro de 2020.
“Com o fim do auxílio
emergencial e o atraso no
calendário de vacinação, as
famílias de menor renda
precisarão adotar maior ri-

gor na organização do orçamento. Essa conjuntura
faz o crédito ter papel ainda
mais importante na recomposição da renda. É preciso
seguir ampliando o acesso
aos recursos com custos
mais baixos, mas também
alongar os prazos de pagamento das dívidas para
manter a inadimplência sob
controle”, disse a economista responsável pela pesquisa, Izis Ferreira.
Segundo a CNC, o percentual de dívidas com cartão de crédito entre o total

de endividados chegou a
80,5%, subindo para um
patamar histórico.
Em janeiro do ano passado, a taxa era de 79,8%.
Outros principais motivos para dívidas em janeiro deste ano foram: carnês
(16,8%), financiamento de
carro (9,9%) e crédito pessoal (8,4%).
O tempo médio com pagamento em atraso chegou
a 63,3 dias e o tempo médio
de comprometimento com
dívidas ficou em 6,9 meses,
disse a CNC.

Educação em tempos de
pandemia e Ôh! Darcy

E

sta sexta-feira (19/2) será mais um dia de samba,
com o projeto Sim pro Samba: O Samba dxs
Professorxs – 100 anos de Paulo Freire. O evento
mais uma vez será transmitido online a partir das
17h pelo YouTube, no canal do Sim Pro Samba e do
Sinpro-Rio.
Dessa vez, o Sim Pro Samba discutirá a “Educação
em tempos de pandemia: o desafio das/os educadoras/es”. Além de fazer uma homenagem a Darcy
Ribeiro. O sociólogo faleceu no dia 17 de fevereiro de
1997.
O projeto, que foi contemplado com a Lei Aldir
Blanc através do Prêmio a Projetos de Fomento a
Todas as Artes, terá em sua programação, um debate,
batalha de poesia (Slam) e às 18h30, a roda de samba com o Grupo Nabêra e participação especial do
chargista e multiartista Vitor Vanes. Na ocasião, Vanes
fará durante a roda uma charge bem atual dos tempos
em que vivemos.

PORTO SUDESTE DO BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 08.310.839/0001-38 - NIRE 33.3.0031005-3
ATA DA AGO REALIZADA EM 29/05/2020. 1. Data. Hora e Local: A presente assembleia foi realizada de modo exclusivamente digital, por meio de plataforma digital, nos 29/05/2020, às 10h, nos termos da instrução normativa do departamento de registro
empresarial e integração nº 79, de 14/04/2020 (“Instrução Drei”). Para todos os fins legais esta assembleia foi considerada como
realizada na sede da Cia., em Itaguaí/RJ, na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao 20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da
Madeira, CEP 23826-580, nos termos do §3º, inciso II do Art. 1º da Instrução Drei. 2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo
Sr. Manuel Fares Hermeto e secretariados pelo Sr. Renan Soares Maia. 3. Convocação e Presença: A convocação foi regularmente efetuada, por meio de publicação de edital, nos dias 20, 21 e 22/05/2020, nos jornais DORJ (págs. 10, 4 e 6, respectivamente) e Diário Comercial (págs. 4, 2 e 7, respectivamente), nos termos do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei
das S/A”), tendo comparecido os acionistas representando 99.91% do capital social vontade e total da Cia., representados por
seus representantes legais ou procuradores, devidamente constituídos para este fim, sendo considerados os acionistas que
participaram e votaram de modo digital e os acionistas que participaram e votaram através dos boletins de voto à distância.
4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório
da administração e o parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício findo em 31/12/2019 (“Exercício 2019”): (ii)
aprovar a destinação do resultado do Exercício 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Porto Sudeste
do Brasil S.A. (“Cia.”): e (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020. 5. Deliberações
Tomadas: O Presidente da mesa fez a leitura dos votos proferidos por meio dos boletins de voto à distância. Os acionistas, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de
sumário, conforme faculta o Art. 130, §1º, da Lei das S/A e deliberaram o quanto segue: (1) Aprovar, por unanimidade, as contas
dos administradores relativas ao Exercício 2019, bem como as demonstrações financeiras referentes ao mesmo período,
acompanhadas do parecer anual dos auditores independentes, publicado em 6/05/2020 no DORJ, na página 8, e no jornal
“Diário Comercial”, na página 7. (2) A Cia. não obteve lucro no Exercício 2019, sendo apurado prejuízo no montante de
R$35.419.948,87 que será destinado à conta de prejuízos acumulados da Cia.. Tendo em vista que a Cia. apurou prejuízo no
Exercício 2019, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas. (3) Aprovar, por unanimidade, a reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Cia., todos com mandato de 1 (um) ano, a vigorar a partir
desta data, estendendo-se automaticamente até a data da posse de seus substitutos, conforme os respectivos termos de posse
arquivados na sede da Cia.: (a) para exercer a função de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Julien Rolland, cidadão francês, casado, executivo, portador do passaporte de nº 17FV11925, residente e domiciliado em Place du Grand-Mezel,
12 - 1204, Cidade de Genebra, na Confederação Suíça, tendo constituído representante residente no País, com poderes para
receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária; (b) para exercer a função de Vice-Presidente
do Conselho de Administração, o Sr. Oscar Pekka Fahlgren, cidadão sueco, casado, executivo, portador do passaporte nº
91354618, CPF/ME nº 237.416.808-50, residente e domiciliado em 21 Rectory Lane, Scarsdale, Nova Iorque 10583, Estados
Unidos da América; (c) para exercer a função de membro do Conselho de Administração, sem designação específica, o Sr.
Christian Felix Brandtner, cidadão alemão, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº C4CVL69FM, com
escritório na Rua Humaitá, nº 275, 8º andar, Humaitá, no Rio de Janeiro/RJ, Brasil; (d) para exercer a função de membro do
Conselho de Administração, sem designação específica, o Sr. Hani Barhoush, cidadão norte-americano, casado, executivo,
com endereço comercial em AI Mamoura A building, AI Muroor St., P.O. Box: 45005, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, portador do passaporte dos Estados Unidos da América nº 422024510, tendo constituído representante residente no País,
com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária; (e) para exercer a função
de membro do Conselho de Administração, sem designação específica, o Sr. Carlos Bernardo Pons Navazo, cidadão espanhol, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº XDC103902, residente e domiciliado em Genebra, na
Confederação Suíça, tendo constituído representante residente no País, com poderes para receber citação em ações contra ele
propostas com base na legislação societária; (f) para exercer a função de membro do Conselho de Administração, sem designação específica, o Sr. Matthew John Hurn, cidadão britânico, casado, executivo, portador do passaporte de nº 511158654,
residente e domiciliado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, tendo constituído representante residente no País, com
poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária; e (g) para exercer a função de
membro do Conselho de Administração, sem designação específica, o Sr. Carlos Roberto de Castro Gonzalez, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 33.093.477-9, CPF/ME nº 072.403.638-56, residente e domiciliado na
Rua Professor Souza, 105, sala 0, Centro, em Saquarema/RJ. (3.1) Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos
ficam desde logo investidos em seus respectivos cargos e declaram, por ocasião da assinatura dos respectivos termos de posse, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Cia., ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (4) Aprovar, por unanimidade, a remuneração global dos administradores da Cia. para o presente exercício social, no montante de até R$5.000.000,00, incluindo benefícios de qualquer natureza e os encargos sociais de
responsabilidade da Cia.. A proposta de remuneração para o presente exercício social levou em consideração os acordos individuais firmados pela Cia. com cada um dos executivos, bem como suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções,
competências e reputação profissional, e o valor de seus serviços no mercado, conforme os critérios estabelecidos no Art. 157,
da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário á
lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das S/A, que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. O Presidente e o Secretário da Mesa declaram que a presente assembleia
observou as formalidades previstas na Instrução Drei. Mesa: Manuel Fares Hermeto - Presidente; Renan Soares Maia - Secretário. Acionistas Presentes: PSA Fundo de Investimento em Participações (p.) BRL Trust (p.p.) Daniela Assarito Bonifácio
Borovicz e Robson Christian Hermale dos Reis; e Gaboard Participações Ltda. (p.p.) Alexandra Caherine de Haan e Christian
Felix Brandtner. Rio de Janeiro/RJ, 29/05/2020. [Certifico que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio]. Renan
Soares Maia - Secretário. Jucerja nº 3896101, em 14/07/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Petroleiros
suspendem
greve
A Petrobras enviou, nesta
quinta-feira, notificação ao
Sindipetro Bahia informando o desejo de reabrir uma
mesa de negociação com a
entidade sindical. O sindicato, que participou do ato em
defesa da Rlam, decidiu pela
suspensão da greve, de forma temporária, informando
a decisão à categoria, pois
como explicou o coordenador do Sindipetro Bahia,
Jairo Batista, “para realizar
uma greve legal é preciso
haver um impasse negocial
e diante do comunicado da
Petrobras externando sua
vontade de exaurir a negociação, o sindicato, aconselhado, inclusive por sua assessoria jurídica, decidiu pela
suspensão da greve e retorno à mesa de negociação”.
O Sindipetro informa
que o estado de greve está mantido e que a decisão
de suspender o movimento
paredista é uma tentativa de
avançar na pauta de reivindicações da categoria, especialmente no que diz respeito
aos trabalhadores próprios e
terceirizados da Rlam e seus
terminais, que vivem um
clima de insegurança e apreensão devido ao anúncio da
venda da refinaria ao fundo
árabe Mubadala.
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Refinaria Landulpho Alves foi
vendida muito abaixo do valor real

O

preço negociado
pela
Petrobras
para a venda da
Refinaria Landulpho Alves
(RLAM) ao fundo Mubadala Capital dos Emirados
Árabes é cerca de 50% inferior ao valor do ativo. A
afirmação é baseada em
cálculos estimados em estudo realizado pelo Instituto de Estudos Estratégicos
de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (Ineep).
A Landulpho Alves foi
a primeira refinaria nacional de petróleo, criada em
setembro de 1950, como
parte de um projeto de soberania energética. Com
o in[icio de sua operação,

foi possível desenvolver o
primeiro complexo petroquímico do país e o maior
complexo industrial do hemisfério Sul, o Polo Petroquímico de Camaçari.
O Mubadala venceu a disputa, em 8 de fevereiro, com
oferta de US$ 1,65 bilhão
pela refinaria. De acordo
com os parâmetros utilizados, a refinaria localizada na
Bahia está avaliada, ao câmbio atual, entre US$ 3 bilhões
e US$ 4 bilhões. A Petrobras
refutou a afirmação. Bancos
de investimentos avaliaram
uma perda de 35% no valor
da transação. Segundo informou a direção da estatal no
dia do leilão, a assinatura do

contrato de compra e venda
ainda está sujeita à aprovação
dos órgãos competentes. Informações extraoficiais dão
conta de que o processo de
venda será concluído em
março.
O coordenador técnico do Ineep Rodrigo Leão
afirmou em texto publicado
no site do instituto (que é ligado à Federação Única dos
Petroleiros (FUP) que “os
dados revelam que a RLAM
tem um potencial importante de geração de caixa
futura que, a depender das
premissas utilizadas, pode
estar sendo subvalorizada
nesse momento de venda”.
Para realizar o valor da

RLAM, o Ineep utilizou o
método do Fluxo de Caixa
Descontado (FCD), que se
baseia no valor presente dos
fluxos de caixa, projetandoos para futuro. Do resultado, são descontadas: taxa
que reflete o risco do negócio, das despesas de capital
(investimento em capital fixo) e necessidade adicionais
de giro. Este fluxo de caixa
é calculado tanto para a empresa como para o acionista. Leão informa que “tratase de um modelo de cálculo
que apresenta o maior rigor
técnico e conceitual, sendo,
por isso, o mais indicado e
adotado na avaliação de empresas”.

Investidores estrangeiros mostram confiança na China
O
empresário
Yun
Hwang-suk, da República da
Coreia, acaba de investir US$
1,5 milhão em sua empresa
de eletrônicos na Província
de Shandong, leste da China.
O novo investimento será
usado para pesquisa e desenvolvimento de produtos e
para atualização da linha de
produção de indutores integrados para a joint venture
na cidade costeira de Weihai.
A confiança de Yun está
bem fundamentada nos negócios. Apesar da pandemia
da Covid-19, a receita de vendas da empresa aumentou

em 100 milhões de iuanes
(US$ 15,5 milhões) para 210
milhões de iuanes em 2020.
Ele atribuiu o sucesso da empresa às políticas e oportunidades de apoio oferecidas
pelo mercado chinês, observando que tais políticas cobriram quase todos os aspectos essenciais de vida como
moradia, tratamento médico
e escolaridade de seus filhos.
“A cidade de Weihai está
de braços abertos para os
investidores estrangeiros”,
disse Yun. Apesar dos desafios trazidos pela epidemia
e pela recessão econômica

PORTO SUDESTE VM S.A.
CNPJ/ME nº 18.494.485/0001-82 - NIRE 33.3.0030837-7
ATA DA AGO REALIZADA EM 30/04/2020. 1. Data, Horário E Local: No
30º dia do mês de abril de 2020, às 09h, na sede social da PORTO SUDESTE
V.M. S.A. (“Cia.”), em Itaguaí/RJ, na Rua Felix Lopes Coelho, nº 222, lote 5 ao
20, Q 0001, lote 0005 (parte), Ilha da Madeira, CEP 23826-580. 2. Mesa: Os
trabalhos foram presididos pelo Sr. Nicolau Gaeta e secretariados pelo Sr. Renan
Soares Maia. 3. Convocação E Presença: As formalidades de convocação
foram dispensadas, por estar presente a única acionista da Cia., representando
a totalidade do capital social da Cia., de acordo com o disposto no §4º do
Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S/A”) e
conforme atesta a assinatura na lista lavrada no Livro de Presença de Acionistas.
4. Publicações: Demonstrações Financeiras, relatório de administração
e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em
31/12/2019, todos publicados em 31/03/2020 no DORJ, nas págs. 121 e 122, e
no jornal “Diário Comercial”, nas págs. 11 e 12. 5. Ordem Do Dia: Nos termos
do Art. 132 da Lei das S/A., a presente Assembleia tem como ordem do dia:
(1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da
administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2019
(“Exercício 2019”): (2) aprovar a destinação do resultado da Cia. do Exercício
2019; (3) reeleger os membros do Conselho de Administração da Cia.; e
(4) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2020.
6. Deliberações: Dando início aos trabalhos, a única acionista aprovou que a ata
da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo
apenas a transcrição das deliberações tomadas, bem como a sua publicação
com a omissão das assinaturas da acionista presente, conforme faculta o Art.
130, e seus §§, da Lei das S/A. A seguir, a Assembleia tomou, por unanimidade
de votos e sem qualquer ressalva ou restrição, as seguintes deliberações:
(1)Aprovar o relatório da administração e as contas dos administradores, bem como
as demonstrações financeiras e o parecer anual dos auditores independentes,
referentes ao Exercício 2019; (2) Aprovar a proposta do Conselho de Administração
da Cia., datada de 31/03/2020, para a destinação do resultado da Cia. relativo ao
Exercício 2019, com o seguinte teor: “Recomendar à acionista da Cia. a aprovar
a proposta de destinação do prejuízo apurado pela Cia. no Exercício 2019, no
valor de R$279.604,31, à conta de prejuízos acumulados. Tendo em vista que a
Cia. apurou prejuízo no Exercício 2019, não haverá distribuição de dividendos e
demais proventos à acionista.” (3) Aprovar a reeleição dos atuais membros para
o Conselho de Administração da Cia., todos com mandato de 1 ano, vigente até a
posse dos membro do Conselho de Administração que forem eleitos na AGO que
examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores, do relatório
da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores
independentes relativos ao exercício social que se encerrará em 31/12/2020.
(a) para exercer a função de Presidente do Conselho de Administração, o Sr.
Julien Rolland, cidadão francês, casado, executivo, portador do passaporte de
nº 16CZ32059, residente e domiciliado em Genebra, na Confederação Suíça,
tendo constituído representante residente no País, com poderes para receber
citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária; (b) para
exercer a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Oscar
Pekka Fahlgren, cidadão sueco, casado, executivo, portador do passaporte
nº 91354618, residente e domiciliado em Nova Iorque, Estados Unidos, tendo
constituído representante residente no País, com poderes para receber citação
em ações contra ele propostas com base na legislação societária; (c) para
exercer a função de membro do Conselho de Administração, sem designação
específica, o Sr. Matthew John Hurn, cidadão britânico, casado, executivo,
portador do passaporte de nº 511158654, residente e domiciliado em Abu Dhabi,
nos Emirados Árabes Unidos, tendo constituído representante residente no País,
com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base
na legislação societária; (d) para exercer a função de membro do Conselho de
Administração, sem designação específica, o Sr. Carlos Bernardo Pons Navazo,
cidadão espanhol, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº
XDC103902, residente e domiciliado em Genebra, na Confederação Suíça, tendo
constituído representante residente no País, com poderes para receber citação em
ações contra ele propostas com base na legislação societária. (3.1) Os membros
do Conselho ora eleitos ficam desde logo investidos em seus respectivos cargos
e declaram, por ocasião da assinatura dos respectivos termos de posse, sob
as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Cia.,
ainda que temporariamente, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob efeito de condenação a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (4) Aprovar, sem
qualquer ressalva ou restrição, a remuneração global dos administradores da
Cia. para o presente exercício social, no montante de até R$87.780,00 para a
remuneração dos administradores, sendo até R$50.540,00 distribuídos para os
membros do Conselho de Administração e até R$37.720,00 distribuídos para os
membros da diretoria da Cia.. 7. Encerramento: 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 Mesa: Nicolau Gaeta - Presidente; e Renan Soares Maia
- Secretário. Acionista Presente: Porto Sudeste do Brasil S.A. (p.p) Nicolau
Gaeta e Luis Guilherme Caiado Sodré. [Confere com o original lavrado em livro
próprio]. Rio de Janeiro, 30/04/2020. Mesa: Nicolau Gaeta - Presidente de Mesa.
Renan Soares Maia - Secretário. Jucerja nº 3883783, em 17/06/2020. Bernardo
F.S. Berwanger - Secretário Geral.

global, a China tornou-se
o principal destino mundial
para novos investimentos
estrangeiros diretos (IED)
no ano passado, e introduziu uma série de políticas
para melhorar ainda mais
seu ambiente de negócios.
O país contrariou a tendência global de queda e registrou crescimento de 4%
nos fluxos de IED, ultrapassando os Estados Unidos
como o maior receptor em
2020, segundo um relatório
divulgado pela Conferência
das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvi-

mento (Unctad) no final
de janeiro. O IED na parte
continental chinesa, em uso
real, cresceu 6,2% anualmente para um recorde de
quase 1 trilhão de iuanes em
2020, informou o Ministério do Comércio. Em dólares americanos, a entrada
aumentou 4,5% ante o ano
passado, para US$ 144,37
bilhões. Na capital da Província de Jinan, o mundialmente renomado fabricante de empilhadeiras, Kion
Group, decidiu investir 1,34
bilhão de iuanes para iniciar
um negócio localmente.

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.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
TALES JOSÉ DO COUTTO BOITEUX, CPF nº 793.865.127-34, e RODRIGO
GOUVÊA GOMES DE CARVALHO, CPF nº 084.458.317-04, DECLARAM,
nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de
2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração
na Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., CNPJ nº
05.940.203/0001-81. ESCLARECEM que eventuais objeções à presente
declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser
apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação
em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital
(disponível na página do Banco Central do Brasil na internet) Selecionar,
no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições
Supervisionadas e para Integrantes do SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (Deorf/GTRJA)
Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2021.

SÉTIMA VARA CÍVEL REGIONAL DE JACAREPAGUÁ
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Andréia Florêncio Berto - Juiz Titular,
do Cartório da 7ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital com
o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Professora
Francisca Piragibe, 80 FórumCEP: 22710-195 - Taquara Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ e-mail: jpa07vciv@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, nº 001795755.2018.8.19.0203, requerida por CONDOMÍNIO MAP BAND, em
face de LICITAR COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI.
Assim, pelo presente edital, CITA o executado LICITAR COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI, que se encontra em
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias
efetuar o pagamento da quantia de R$ 27.157,54 (vinte e sete
mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) ou nomear bens à penhora, sob pena de lhes serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do débito. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos nove
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte. Eu, _
Fernanda Gomes Castelo Branco - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/29413, digitei. E eu, _ Gustavo Alves de Souza Chefe de Serventia - Matr. 01/23125, o subscrevo.

Três perguntas: o que
são os tokens digitais?
Por Jorge Priori
Nos Estados Unidos já existe a negociação de security
tokens, ou melhor, tokens digitais, em plataformas como
a tZERO. Esse assunto já começa a render no Brasil. Em
2019, o BTG Pactual criou a ReitBZ, que comercializou
tokens digitais no exterior lastreados em imóveis no Brasil.
Com o avanço desse mercado e de sua respectiva regulação,
os tokens digitais deverão ser negociados em plataformas
como a Purus, Mercado Bitcoin e Bitcoin Trade.
Mas o que é exatamente um token digital? Para que ele
serve? Ele pode chegar ao mercado de capitais? Esclarecemos essas dúvidas com Daniel Coquieri, especialista no
mercado de criptomoedas.
O que é o token?
O token é uma parte digital de um grande investimento,
que pode ser negociada de forma simples e segura com o
uso do blockchain.
Para que serve?
O token tem algumas utilidades. Um token digital pode
transformar um ativo ilíquido em um ativo líquido, ou seja,
no caso de um prédio ou uma casa, o imóvel pode ser fracionado em vários tokens e atingir mais investidores. Sendo
assim, o token pode ser uma fração digital de um ativo real.
Além disso, quando falamos de investimento, no final
do dia, um security token ou um token digital servirá para
transformar um bem, para trazer liquidez para um ativo.
Como ele está no blockchain, servirá para globalizar este
ativo. Uma vez que você tem um ativo físico tokenizado,
ele passa a ser global, a atingir um mercado muito maior,
trazendo mais oportunidades de investimento.
Outro benefício do token digital é, por meio da tecnologia e da transparência do blockchain, conseguir eliminar intermediários dentro de uma operação financeira,
trazendo mais eficiência para estas transações ou a um
investimento.
Qual o impacto da tokenização no mercado de capitais?
Hoje em dia, sabemos que para empresas que precisam
se capitalizar, o acesso ao dinheiro é feito de uma forma
bem difícil. Para uma empresa abrir um IPO, chegar até a
Bolsa, é uma longa jornada, não é fácil, mas não significa
que empresas que não chegaram até lá não são boas, lucrativas ou interessantes para o investidor. Contudo, dessa
forma, o investidor só tem acesso às empresas que estão
na Bolsa.
Com o processo de tokenização por meio do blockchain, onde você pega uma parte da empresa, tokeniza
ela e oferece para o mercado, sem intermediários, usando smart contract para controlar estes investimentos, é
muito eficiente e eficaz. A tokenização traz para o mercado oportunidades de investimentos que não existem,
não chegam ao investidor e nem às empresas que querem capitalizar.
Um outro caso, são opções de investimentos que também não chegam ao investidor do varejo, ao pequeno investidor, e que através da tokenização terão acesso a esse
ativo. Um bom exemplo é a obra de um prédio. O melhor
momento para investir em uma obra é no terreno. Porém,
quem consegue investir, geralmente, são os bancos, fundos
Fidc, porque a construtora não consegue coletar investimentos baixos de diferentes investidores, pois teria dificuldade de assinar contrato, controlar isso, mostrar a rentabilidade para fazer os pagamentos.
Então, a forma comum hoje é as construtoras esperarem
até um estágio mais avançado da obra e iniciarem a venda
dos apartamentos para cada pessoa. Ou seja, você tem um
tíquete médio muito alto para o investidor, porque precisa
ter 300, 500 mil, 1 milhão de reais para comprar um apartamento, e a construtora acaba tendo acesso a um capital
muito mais caro às vezes, por estar dentro do banco ou em
fundos.
Quando você tokeniza uma parte desta obra, por exemplo, você usa tecnologia a favor do negócio, vende os tokens no mercado, oferece frações dessa obra ao investidor
com um tíquete muito mais barato e faz um funding de um
jeito muito mais eficiente para realizar a obra. Com isso,
acaba sendo uma oportunidade para os dois lados: o investidor e também a construtora, dentro de um mecanismo
tecnológico que não existe no mercado hoje. Assim, como
tantos outros exemplos como antecipação de recebíveis,
construção de indústrias que não existem, tokenização de
royalties de uma empresa, de um youtuber, de um cantor...
O poder do blockchain e da tokenização, basicamente,
são controlar esta operação financeira de uma maneira
muito mais eficiente, segura e transparente, com menos
intermediários, ficando muito mais barato para todos os
lados.
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Pix está sendo
Brasil encerra contencioso sobre
subsídios aeronáuticos contra o Canadá bem aceito,
Embraer diz que ‘comemora’ decisão do governo de encerrar o caso

A

Embraer
informou nesta quintafeira que recebeu
com satisfação as ações
do governo brasileiro
no sentido de encerrar o
contencioso sobre subsídios aeronáuticos contra
o Canadá na Organização Mundial do Comércio
(OMC) e de lançar negociações de disciplinas mais
efetivas aplicáveis ao apoio
governamental no setor de
aviação comercial.
Na OMC, o Brasil questionava os mais de US$ 3
bilhões em subsídios ilegalmente concedidos pelos governos do Canadá e
do Quebec à Bombardier
para o lançamento, desenvolvimento e produção do
programa C-Series.
“Esses subsídios distorceram as condições de
concorrência no mercado
global de jatos comerciais,
ocasionando prejuízo grave
à Embraer, em clara violação das regras de comércio
internacional da OMC”,

sublinhou a fabricante brasileira.
A companhia ressaltou
que “apesar da solidez dos
argumentos apresentados
pelo Brasil no Painel, o
contencioso na OMC não
será capaz e produzir os
resultados esperados pelo
Brasil e pela Embraer, em
função das transformações
por que passou o setor desde o início do contencioso,
em 2017”.
Com a saída da Bombardier do mercado da
aviação comercial e a
transferência do programa C-Series (agora A220)
para a Airbus, que dispõe
de uma segunda linha de
montagem final nos Estados Unidos, a disputa comercial contra o Canadá
na OMC deixou de ser o
caminho mais efetivo para se alcançar o objetivo
do Brasil e da Embraer:
o reestabelecimento de
condições equilibradas de
concorrência no mercado
de aviação comercial.

Apoio
A Embraer também disse que apoia a iniciativa do
Brasil de lançar negociações
de novas disciplinas mais
efetivas para o apoio governamental no setor de aviação comercial, como melhor
forma de se alcançar condições justas e equilibradas de
competição nesse mercado,
conforme a experiência bemsucedida do Entendimento
Setorial Aeronáutico (ASU)
sobre créditos à exportação,
assinado em 2007 no âmbito
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
“A Embraer acredita que
fabricantes de aeronaves
comerciais devem competir com base na qualidade
de seus produtos e não no
volume de incentivos que
recebem de seus governos”,
disse a fabricante em nota.
Primeira petição
Na primeira petição es-

crita no processo sobre
subsídios do Canadá à
Bombardier, o Brasil argumentou que o Canadá
concedeu subsídios ao seu
setor aeronáutico de modo incompatível com as
regras da OMC. A petição
brasileira esclarece como
19 programas de subsídios,
direta ou indiretamente
relacionados ao desenvolvimento e à produção
do mais recente modelo
de aeronaves comerciais
da Bombardier, violam as
normas estabelecidas no
Acordo de Subsídios e
Medidas Compensatórias
da OMC e distorcem o
mercado internacional de
aeronaves.
A ação começou em
2007 e se refere aos subsídios concedidos pelo governo canadense ao setor
aeronáutico, em particular
ao programa C-Series da
empresa Bombardier, nos
níveis federal, provincial e
local.

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

REPSOL EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA.
CNPJ 03.514.776/0001-18 - NIRE 33.2.0663181-0
ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA NO DIA 29/12/20: Data, Hora
e Local: Aos 29/12/20, às 13 horas, na sede da Repsol Exploração Brasil
Ltda. (“Sociedade”) localizada à Praia Botafogo, nº 300, sala 701, Botafogo,
no RJ/RJ, CEP 22.250-905. Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do § 2º do art. 1.072 do Código Civil Brasileiro, face a presença do sócio titular da totalidade do capital social da Sociedade, a saber: REPSOL, S.A, sociedade devidamente organizada e existente de acordo com as
leis da Espanha, com sede em Calle Méndez Álvaro nº 44, na Cidade de Madrid, Espanha, CIF: M-72.059, inscrita no CNPJ nº 05.518.699/0001-08, neste
ato representada por seu procurador, o Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle,
brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade profissional
nº 102.996, emitida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF nº 034.594.937-47, residente e domiciliado no RJ/RJ, com endereço profissional à Praia de Botafogo,
nº 300, 7º andar, Botafogo, CEP: 22.250-040. Também presente na Reunião
Repsol Exploración, S.A., sociedade devidamente constituída e existente
sob as leis da Espanha, com sede em Calle Méndez Álvaro nº 44, na Cidade
de Madrid, Espanha, CIF: A-28138873, inscrita no CNPJ nº 12.114.711/000176, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Alberto Costa Souza
Fontenelle, já qualificado acima. Mesa: O Sr. Mariano Carlos Ferrari, o/a qual
convidou o Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle para secretariar a reunião.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o laudo de avaliação contábil do patrimônio líquido da Repsol Sinopec Brasil S.A., sociedade por ações, registrada na
Junta Comercial do Estado do RJ (“JUCERJA”) sob o NIRE nº 33.3.00166530, com sede na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701, Botafogo, no RJ/
RJ, CEP: 22.250-905, inscrita no CNPJ sob o n° 02.270.689/0001-08 (“RSB”),
elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, inscrita
no CNPJ nº 61.562.112/0002-01, localizada na Rua do Russel, n°804, 6° e
7° andar, Edifício Manchete, no RJ/RJ, CEP: 22210-907, que trata da parcela
do patrimônio líquido cindido da RSB que será incorporado no patrimônio
da Sociedade (“Laudo de Avaliação”); (ii) o Protocolo de Cisão Parcial Desproporcional e Instrumento de Justificação da Cisão Parcial Desproporcional
firmado nesta data entre a RSB, a Sociedade, e SINOPEC EXPLORATION
AND PRODUCTION (BRAZIL) LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ
nº 12.450.530/0001-10, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0873802-6,
com sede na Praia de Botafogo, n° 228, sala 702, Botafogo, no RJ/RJ, CEP:
22.250-906 (“SNPC BR”), o qual dispõe sobre a cisão parcial desproporcional
da RSB e a incorporação de parte do patrimônio líquido cindido da RSB pela
Sociedade e de outra parte pela SNPC BR (“Protocolo”); (iii) a incorporação
de parte do patrimônio líquido cindido da RSB pela Sociedade, com aumento
de capital e a consequente emissão de novas quotas representativas do capital social da Sociedade, a ser integralizado com parte do patrimônio líquido
da RSB a ser absorvido pela Sociedade, de acordo com o Protocolo; (iv) a
consolidação do Contrato Social da Sociedade na forma da 20ª Alteração do
Contrato Social da Sociedade; e (v) a autorização para que a administração
da Sociedade pratique todos os atos necessários à efetivação da incorporação da parcela do patrimônio líquido da RSB absorvida pela Sociedade.
Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia,
as sócias da Sociedade aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (i)
o Laudo de Avaliação elaborado com base no balanço patrimonial da RSB
levantado em 30/11/20, o qual constitui o Anexo I da presente Ata. (ii) o Protocolo, o qual constitui o Anexo II da presente Ata. (iii) a incorporação de parte
do patrimônio líquido cindido da RSB pela Sociedade, com o que a Sociedade
passará a deter diretamente 2.255.301.233 ações da Repsol Sinopec Brasil
B.V, sociedade de responsabilidade limitada devidamente constituída sob as
leis da Holanda, com endereço registrado à Koninginnegracht 19, 2514AB,
na cidade de Haia, Holanda (“RSB B.V”), nos valores, termos e condições
estabelecidos no Protocolo e conforme o Laudo de Avaliação. O aumento
de capital da Sociedade é feito no valor de R$ 5.410.237.909,00 e a consequente emissão de 5.410.237.909 quotas representativas do capital social
da Sociedade, com valor nominal de R$1,00, das quais 5.410.237.875 quotas são subscritas pela Repsol, S.A, no valor de R$ 5.410.237.875,00, e 34
quotas são subscritas pela Repsol Exploración, S.A, no valor de R$34,00,
sendo o referido aumento de capital totalmente integralizado com a parcela
do patrimônio líquido cindido da RSB absorvido pela Sociedade, conforme os
termos do Protocolo, sendo que o valor residual de R$0,20 do acervo líquido
incorporado, não integralizado no capital social da Sociedade, será destinado
a uma conta de reserva de capital a ser constituída para este fim. O capital
social da Sociedade passou de R$335.890.032,00, dividido em 335.890.032
quotas representativas do capital social da Sociedade, com valor nominal de
R$ 1,00 cada, para R$ 5.746.127.941,00, dividido em 5.746.127.941 quotas
representativas do capital social da Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00
cada. Em vista da deliberação tomada acima, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passará daqui em diante a vigorar com a seguinte redação:
Cláusula 5ª: O capital social da Sociedade é de R$ 5.746.127.941,00, dividido em 5.746.127.941 quotas representativas do capital social da Sociedade,
com valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas em
moeda corrente do País, na seguinte proporção:
Sócios
Nº de Quotas
Valor em R$
REPSOL, S.A.
5.746.127.907
5.746.127.907,00
Repsol Exploración, S.A.
34
34,00
Total
5.746.127.941
5.746.127.941,00
(iv) a consolidação do Contrato Social da Sociedade na forma da 20ª alteração para refletir as alterações mencionadas acima, sendo que a referida alteração é parte integrante da presente ata na forma do Anexo III. (v) a autorização para que a administração pratique todos os atos necessários à efetivação
e formalização da incorporação da parcela do patrimônio líquido da RSB absorvido pela Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que reaberta, lida, conferida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. RJ,
29/12/20. Sr. Mariano Carlos Ferrari - Presidente; Sr. Alberto Costa Souza
Fontenelle - Secretário; Repsol, SA Por: Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle
- Cargo: Procurador; Repsol Exploración, S.A. Por: Sr. Alberto Costa Souza
Fontenelle - Cargo: Procurador. Jucerja nº 3998215 em 14/01/21.

CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27 - NIRE 33.3.0029040-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 14 de maio de 2020, às 17 horas, na sede social da
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Francisco Eugênio, n° 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Presença:
Compareceram à Assembleia: (i) acionista representando a totalidade do
capital social; e (ii) Presidente da Companhia, Sr. Marcelo Pereira Malta de
Araújo, tendo sido dispensada a presença do representante dos auditores
independentes, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº
6.404/76. Publicações: Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo
133 da Lei nº 6.404/76 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no
jornal “Monitor Mercantil”, no dia 30 de março de 2020. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo
4º, da Lei nº 6404/76. Mesa: Marcelo Pereira Malta de Araujo - Presidente.
Sebastião Fernando da Costa Furquim - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: A única acionista da Companhia deliberou: 1. Aprovar a
lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe
o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção
dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei
nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas
explicativas, o balanço patrimonial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, cujo montante foi de R$ 365.679.923,71
(trezentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e nove mil,
novecentos e vinte e três Reais e setenta e um centavos), nos seguintes
termos: a) R$ 18.283.996,19 (dezoito milhões, duzentos e oitenta e três mil,
novecentos e noventa e seis Reais e dezenove centavos) serão destinados à reserva legal; b) R$ 20.147.313,38 (vinte milhões, cento e quarenta
e sete mil, trezentos e treze Reais e trinta e oito centavos) serão destinados à reserva de lucros; c) R$ 198.000.000,00 (cento e noventa e oito milhões de Reais) foram destinados ao pagamento de dividendos intermediários a partir desta data, cabendo a única acionista, o valor de R$ 0,882089
por lote de mil ações ordinárias e preferenciais, sem atualização ou correção monetária. d) R$ 129.248.614,14 (cento e vinte e nove milhões, duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e quatorze Reais e quatorze centavos)
foram destinados ao pagamento de dividendos propostos sobre o lucro do
exercício, devidamente pago a única acionista, sem atualização ou correção monetária, o valor de R$ 0,575802 por lote de mil ações ordinárias e
preferenciais. 4. Aprovar a ratificação sobre a distribuição de dividendos a
sua Acionista, aprovada na Reunião de Diretoria realizada em 19 de fevereiro de 2020, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019. 5. Eleger, como membros da Diretoria da Companhia, as pessoas
abaixo qualificadas, com mandato de 02 (dois) anos, até a realização da
Assembleia Geral Ordinária de 2022, que examinará os documentos de
que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021. Como Presidente: • Marcelo
Pereira Malta de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF
sob o nº 789.050.797-68. Como Diretores: • Jeronimo José Merlo
dos Santos, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 303.007.070-4 IFP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº
459.077.490-91; • José Augusto Dutra Nogueira, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.254.709 IFP/RJ e
inscrito no CPF/MF sob o nº 533.024.607-59; • John Shojiro Suzuki,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
25.014.449-9 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 260.176.488-02; •
Miguel Lacerda de Almeida, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 066.827.858 IFF/RJ e inscrito no CPF/
MF sob o nº 758.418.867-20; e • Sebastião Fernando da Costa
Furquim, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.119.189-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.332.31852. 5.1. Todos os Diretores possuem endereço comercial na Rua Francisco
Eugênio, nº 329, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.941-900.
5.2. Consultados anteriormente, os Diretores eleitos declaram que (a) não
estão incurso em qualquer delito que os impeçam de exercer as atividades
do cargo para os quais foram designados; (b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no
mercado em que atua; e (c) não possuem interesses conflitantes com a
Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. 6. Aprovar,
sem emendas ou ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R$ 31.300.000,00 (trinta e um milhões
e trezentos mil Reais). Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada
pelos presentes. aa) Ultrapar Participações S.A, na qualidade de Acionista; Marcelo Pereira Malta de Araújo, na qualidade de Presidente
e Presidente da Mesa; Sebastião Fernando da Costa Furquim, na
qualidade de Diretor e Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia
fiel da ata lavrada em livro próprio. Sebastião Fernando da Costa
Furquim - Diretor e Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro. Empresa: Ipiranga Produtos de Petroleo S. A. - NIRE:
333.0029040-1. Protocolo: 00-2020/122410-0. Data do protocolo: 14/07/
2020. Certifico o arquivamento em 27/07/2020 sob o número 00003902960
e demais constantes do termo de autenticação.

segundo pesquisa

Uma pesquisa da Toluna,
empresa que fornece insights em tempo real sobre os
consumidores, em parceria
com o Centro de Estudos
em Finanças (FGVcef) da
Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da
Fundação Getulio Vargas
(FGV EAESP), com 835
pessoas em todas as regiões
do país, revela que 94% dos
participantes estão satisfeitos ou muito satisfeitos
com o PIX, 88% dos respondentes acharam prático
e inovador e 80% alegaram
que é seguro.
O PIX é o recente meio
de pagamento instantâneo
criado pelo Banco Central
realiza e recebe transferências em menos de 10 segundos, durante 24 horas e 7
dias por semana de forma
gratuita.
Quando foram questionados se conheciam o PIX,
houve um crescimento nessa terceira pesquisa, em relação às demais: agora, 95%
afirmaram saber do que se

trata, enquanto no primeiro
levantamento, 77% alegaram ter conhecimento. Em
relação aos meios em que
foram informados do novo
meio de pagamentos, 68%
informaram que souberam
por bancos, já 65% alegaram que foi através das mídias e 35% pesquisaram.
Entre os participantes,
77% responderam que já se
cadastraram no PIX, 19%
irão se cadastrar depois e
4% não pretendem ingressar no PIX. Entre os que
não aderiram, 50% não sentiram a necessidade e 26%
não tiveram tempo.
Outra questão importante da pesquisa, revelou que
92% sabem o que é a chave PIX. 65% cadastraram o
CPF, enquanto 43% foram
pelo e-mail, 41% o número
do telefone e 28% chaves
aleatórias. Entre os motivos
das transferências através
do PIX, 82% informaram
que foi para amigos e familiares e 51% para pagar produtos e serviços.

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.

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.

NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr. Alexandre Eduardo Scisinio - Juiz Titular
do Cartório da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este
Juízo, que funciona a Visconde de Sepetiba, 519 5º andar CEP:
24020-206 - Centro - Niterói - RJ Tel.: 2613-9819 e-mail:
nit09vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ
17.03.2016) - Cobrança, de nº 0014071-07.1997.8.19.0002
(1997.002.017102-7), movida por CONDOMINIO VIVENDA DE
SANTA ROSA em face de SEVERINO BRITO DE LIRA FILHO. Assim, pelo presente edital CITA o réu SEVERINO BRITO DE LIRA
FILHO, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para
no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial,
querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado
curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade
de Niterói, Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois
mil e vinte. Eu, Karine Reis Sampaio - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30041, digitei. E eu, _ Jose Carlos Ferreira da Costa
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/26438, o subscrevo.

QUARTA VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marco Antonio Cavalcanti de Souza Juiz Titular do Cartório da 4ª Vara Cível da Regional da Barra da
Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº
2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 3385-8807/8920 e-mail: btj04vciv@tjrj.jus.br, tramitam os
autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU
CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0011329-37.2015.8.19.0209, movida
por CONDOMINIO LUMINA OFFICES em face de EMILIA ROSA DA
CONCEIÇÃO MOREIRA DE LIMA, objetivando C I T A Ç Ã O . Assim,
pelo presente edital CITA o réu EMILIA ROSA DA CONCEIÇÃO
MOREIRA DE LIMA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso
não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado
nesta cidade de Rio de Janeiro, Dois de setembro de 2020. Eu,
__ Eliane Madeira Couto - Auxiliar / Assistente de Gabinete - Matr.
01/21930, digitei. E eu,__ Fernanda Celia Abreu Oliveira - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/20111, o subscrevo

