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Venezuela
pode substituir
gás do Texas
no México
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, levantou a possibilidade de fazer uma aliança estratégica para fornecer gás ao México,
depois dos apagões que o país tem
sofrido por falta de combustível.
“Olhando os planos de produção
de gás [da Venezuela], devemos
propor ser fornecedores seguros
ao México”, disse o ministro do
Petróleo, Tareck El Aissami.
“Tenho visto toda a questão do
abastecimento de gás e o esforço
que o presidente López Obrador
está fazendo para resolvê-lo, agora agravado pelas nevascas”, explicou Maduro, de acordo com a
agência de notícias Xinhua.
Esta semana, o México sofreu
cortes de energia em todo o país
devido a uma tempestade de inverno que atinge o Texas (sudeste
dos Estados Unidos), a principal
região que fornece gás natural para várias usinas de geração de eletricidade mexicanas. Os texanos
sofrem com blecautes.
A Venezuela continua sendo a
primeira no mundo em reserva
de petróleo e da América Latina
em gás.

BB não pode
cobrar para
enviar depósito
judicial
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por
meio da 5ª Promotoria de Justiça
de Tutela Coletiva de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte
da Capital, e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
obtiveram, nesta quinta-feira,
decisão parcialmente favorável
à ação civil pública ajuizada para
que o Banco do Brasil (BB) não
cobrasse de seus clientes tarifas
para a transferência de valores
oriundos de depósitos judiciais
para contas bancárias pertencentes a outras instituições financeiras.
A decisão da 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou que não sejam cobradas
tarifas de transferência bancária
de valores oriundos de depósitos judiciais (DOC e TED), ou
outra que incida sobre o mesmo
serviço, para a conta do titular
do direito, em qualquer instituição financeira.

Bolsonaro coloca general Silva e
Luna na presidência da Petrobras
Troca veio após críticas aos reajustes dos combustíveis

O

general da reserva Joaquim Silva e Luna será
o novo presidente da
Petrobras, em substituição a Roberto Castello Branco. O anúncio
foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em rede social após dias de
embate com a direção da estatal
em torno do reajuste dos preços
dos combustíveis.
Na quinta-feira, Bolsonaro afirmou que iria eliminar os impostos e contribuições federais sobre
diesel, gasolina e gás de cozinha e
criticou reajustes de 10% a 15%
que havia sido anunciado pela Petrobras.

Nas negociações desta sexta-feira na Bolsa de Valores, as
ações da estatal tiveram queda
de 6,63% (preferenciais) e 7,92%
(ordinárias), devido às declarações
do presidente no dia anterior. A
Petrobras perdeu R$ 28,2 bilhões
em valor de mercado.
A política de reajustes de preços adotada pela estatal após a
deposição da presidente Dilma
Rousseff sofre muitas críticas, por
acompanhar os valores cobrados
no mercado internacional, inclusive frete, como se o petróleo fosse
importado. Com a alta do dólar, o
quadro piorou.

O resultado é que a gasolina acumula este ano aumento de 34%, e o
diesel, de 27%. A elevação motivou
protestos de caminhoneiros, que
chegaram a convocar uma paralisação geral no início do mês.
Silva e Luna foi o primeiro militar a ocupar o posto de ministro da
Defesa, ainda no Governo Temer.
Em 2019, assumiu a presidência
da usina binacional de Itaipu.
Os aumentos de preços não
parecem ter sido os únicos responsáveis pela troca na Petrobras. Parlamentares do Centrão
pressionam por cargos na estatal.
Página 7

Lucro do setor de seguros deverá
crescer este ano, após perdas com Covid

A

pandemia foi a principal
responsável para a queda
dos lucros das seguradoras, com diminuição da receita em
alguns ramos. Para 2021, o analista Francisco Galiza, da Rating
de Seguros, projeta recuperação,
tanto de receita, como de margem
de lucro. “Os números do setor
devem acompanhar a recuperação
econômica do país”, afirma o especialista.
Desde 2013, Galiza enxerga há
quatro tendências:
– De 2013 a 2015, o lucro das
empresas cresceu. Ainda reflexo
de anos de crescimento econômico e taxas de juros mais elevadas.
– Em 2016 e 2017, o setor sentiu a queda de atividade econômica.

Lucro líquido - seguradoras (R$ bilhões)

PIB teve
retração de
4% em 2020,
projeta FGV
O Monitor do PIB, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sinaliza que o PIB retraiu 4% em
2020. Pela ótica da produção, dos
três grandes setores de atividade
(agropecuária, indústria e serviços), apenas a agropecuária cresceu no ano (2,0%). Enquanto pela
ótica da demanda, todos os componentes retraíram, com destaque
para o consumo das famílias com
retração de 5,2% no ano.
Na visão de Claudio Considera,
coordenador do Monitor do PIB-FGV a expressiva queda consolida retrações disseminadas em
diversas atividades econômicas,
em decorrência da pandemia de
Covid-19.
Embora a economia esteja
acelerando no final do ano, com
crescimento de 3,4% no 4º trimestre e de 1% em dezembro,
nas comparações contra os períodos imediatamente anteriores,
na comparação com iguais períodos do ano de 2019 os resultados não foram suficientes para
compensar a perda expressiva
que o PIB sofreu, principalmente, no 2º trimestre.
Os desafios para 2021 mostram-se grandes a partir deste cenário, tendo em vista que
devido ao crescimento lento
de 2017-2019 a economia não
havia sido capaz de recuperar
as perdas da recessão de 20142016. Com o choque adverso
enfrentado em 2020, que ainda
não foi totalmente eliminado, os
resultados de 2014, pico da série
histórica, parecem cada vez mais
distantes de serem alcançados.
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Os juros também começaram a cair.
Em consequência, a margem de lucro das seguradoras diminuiu.
– Em 2018 e 2019, apesar de
juros mais baixos, a recuperação

econômica (mesmo que ainda pequena) fez com que o lucro volte
a se recuperar.
– Em 2020, a pandemia deu o
tom.
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O problema da fonte pagadora do auxílio emergencial
Por Silvio Figer

N

a vigência do
estado de pandemia, com governadores e prefeitos se
atropelando em quarentenas coloridas – do azul
ao roxo, passando pelo
amarelo, laranja e vermelho – determinantes de um
irracional abre e fecha de
atividades econômicas, que
para milhões de pessoas representa a diferença entre
comer e não comer, não há
dúvida de que um programa de renda bancado pelo
Governo Federal é inescapável. Tanto assim que foi
adotado em todos os países
afetados. No Brasil chama-se, muito apropriadamente,
Auxílio Emergencial (AE).
Igualmente, em todos
os países, tal programa é
bancado pelo Tesouro Nacional (TN). E aí reside o
erro, que vai custar caro, ou
caríssimo, dependendo do

estado das contas públicas
de cada país no momento
do início do programa –
leia-se o tamanho do déficit
público nominal (atenção:
nominal e não primário), e
o volume da Dívida Pública
Federal (DPF), em proporção do PIB.
Pelos números divulgados pelos diversos governos nacionais, nenhum TN
tem condições de arcar com
despesa adicional de tal ordem, sobrecarregados que
já estavam, antes da pandemia, pela brutal elevação
das DPFs necessária à salvação dos bancos na crise
de 2008 – há apenas doze
anos.
Considerando-se que, no
Brasil, abrir espaço ao AE
pela redução da despesa pública é uma quimera política; ou que tentar o mesmo
pelo aumento da carga tributária somente faria criar
uma recessão que agravaria a necessidade do AE,
entende-se que o TN não

é a fonte de financiamento
adequada.
Adicionalmente, estamos
nos iludindo pela brutal distorção da taxa de juros primária real (deduzida a inflação), decretada pelos Bancos
Centrais (BCs), em escala
planetária, no entorno de zero – fenômeno criado pela
inundação dos mercados da
liquidez necessária, de novo,
à salvação dos bancos na crise de 2008.
Sendo o juro o principal
preço da economia, orientador que é de poupanças e investimentos, é óbvio que tal
situação não se sustentará
por tempo indefinido, sob
pena de as poupanças minguarem e os investimentos
gerarem bolhas, em vez de
atividade econômica real,
geradora de lucros e empregos – vide o comportamento das Bolsas de Valores e
da construção civil. As primeiras sustentadas por recursos financeiros ociosos,
sem outra perspectiva de

aplicação; e esta última sustentada, ninguém discorda,
por taxas de juros historicamente baixas. Até quando?
Os financiamentos imobiliários estão sendo concedidos por prazos de dez anos,
e mais – uma perspectiva
temporal incompatível com
as baixíssimas taxas de juros
real atual.
Mas se, por um lado, os
TNs não têm condições
objetivas de bancar o AE,
como demonstrado acima,
e por outro o AE é inescapável, sob pena de agitação
social, qual a opção que resta? Resta o BC. E aqui reside uma notória incompreensão do público em geral,
incluídos muitos investidores: a distinção entre o TN
e o BC.
O TN não emite moeda.
É mero executor de um Orçamento aprovado pelo Legislativo que, por sua vez,
impõe sanções ao Executivo, do qual o TN é um órgão, pelo não cumprimento

do Orçamento, conforme
a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Se o TN quer levantar recursos só lhe resta
uma única opção: emitir Dívida Pública. Ou seja, quem
está recebendo AE está, em
parte, assumindo uma dívida, uma vez que a Dívida
Pública é de todos.
Já o BC emite moeda e
não tem responsabilidade
pelo Orçamento. Mas tem
responsabilidade pela inflação. E aí estamos diante
de um dilema político: receber AE assumindo uma
parcela da Dívida Pública
ou receber AE assumindo
o imposto inflacionário daí
resultante: emissão de moeda sem contrapartida. O
BC creditaria o valor do AE
diretamente à Caixa Econômica Federal, que, por sua
vez, creditaria os valores
nas contas individuais.
Considerando-se que, do
ponto de vista do TN, a DPF
emitida adicionalmente não
se extingue com o fim da

pandemia, permanecendo
vincenda até a geração dos
recursos necessários à sua
liquidação, sabe-se lá quando; e considerando-se que,
do ponto de vista do BC:
(1) esta autarquia tem instrumentos suficientes para
controlar o nível de inflação, tanto temporal quanto
quantitativamente; (2) o BC
não depende de complicadas barganhas políticas entre Executivo e Congresso
Nacional; e, (3) a emissão
monetária, para pagamento
do AE, se extingue por si,
na medida em que a pandemia tem um horizonte
temporal para acabar; então
parece claro que o BC, e
não o TN, deveria assumir
o pagamento do AE.
Afinal, se para salvar os
bancos, em 2008, os BCs
emitiram moeda sem limite,
por que, para salvar os TNs
do desastre da pandemia o
mesmo não pode ser feito?

O Vuca, um conceito
de 40 anos de idade, neste
mundo em ebulição onde
pontos de inflexão em todas as áreas são uma constante, certamente merecia
ser revisitado, e até mesmo
com mais frequência. Em
2018, um cidadão chamado
Jamais Cascio, hoje residente no Vale do Silício, veio
com uma nova proposta de
framework para reciclar o
que até então era o Vuca.
Para Cascio, profundo
estudioso das inter-relações
entre economias, empresa,
meio ambiente, desenvolvimento tecnológico, ambiente político, convulsões
sociais e o que pudermos
imaginar de interações entre o que exista na Terra e
fora dela, com a liberdade
poético criativa de meu pequeno exagero, Vuca já não
representava mais a realidade da verdadeira complexidade e caos preditivo que
estes 40 anos de evolução
trouxeram à raça humana,
em velocidade hiperbólica.
Surgiu então o acrônimo
Bani (no Brasil, Fani) “B”
de brittle (no Brasil é “F”
de frágil), “A” de ansioso,
“N” de não-linear e “I” de
incompreensível. É esse o
nosso mundo: um mundo

Bani, sem dúvidas.
Jamais Cascio é mais do
que um gênio, para comprovar basta ler sobre sua
carreira e assistir a algumas
de suas palestras – também
acompanhar o OpenTheFuture.com, vale muito a
pena. Algumas de suas palestras chegam a assustar,
como a de encerramento
que realizou em 2016 na
conferência “Entendendo
Riscos”, organizada pelo
Banco Mundial.
Ler seus livros Broken
Dreams,
Toxic
Memes,
Worldchanging: A Guide to
the 21st Century e Hacking
the Earth: Understanding the
Consequences of Geoengineering
deve ser uma experiência
interessante, que ainda
pretendo saborear.
Vamos explorar o Bani
em outro artigo – mas uma
coisa é certa: se o mundo já
estava Bani em 2018 antes
da Covid, será que o advento
do surto de corona vírus faz
parte do Bani, mudaremos
a concepção de framework
mundial novamente, visto que
pegou grande parte do mundo
de surpresa...? Cabe a reflexão.

Silvio Figer é consultor.

Se já estava complicado planejar antes...
Por André Vaccaro

N

a década de 80,
os militares americanos definiram
o framework mundial como Vuca. Em 2018, Jamais
Cascio trouxe o conceito do
Bani, ainda mais complexo
e imprevisível. E agora, como fica o mundo após ou
durante a Covid? Ou tudo
isso faz parte do Bani?
Tenho uma teoria de que
o ser humano gosta muito
de complicar coisas simples.
Muitas vezes para fazer aumentar o valor de seus serviços, quem sabe vender
uma facilidade criando uma
dificuldade. Ou não.
O que podemos afirmar
é que a vida dos consultores especializados em Estratégia e principalmente no
desenho do Planejamento
Estratégico tem ficado exponencialmente mais difícil, mesmo em economias
estáveis, caso ainda existam
economias estáveis.
Aprendi Planejamento
Estratégico já em um ambiente complicado, em um
framework que os acadêmicos militares dos Estados
Unidos bem definiram como Vuca – Volátil, Incerto,
Complexo e Ambíguo.

A volatilidade se relaciona à imprevisibilidade e
profundidade das mudanças no ambiente, quer seja
o ambiente de negócios de
uma macroeconomia, quer
seja um ambiente competitivo em um determinado
segmento ou indústria.
Tive a sorte de vivenciar
o surgimento e aplicação
prática das teorias de Michael Porter, com seu best-seller Estratégia Competitiva,
para ajudar a nos situar no
contexto mundial da época,
pois uma coisa é certa: se
o ambiente externo muda
para nossa empresa, muda
também para os concorrentes.
Então, a escola de estratégia orientada à competitividade, que Henry Mintzberg chamou de Escola
do Posicionamento, onde
a formação da estratégia é
baseada em processos analíticos, não poderia ser mais
precisa naquele ambiente e
momento. Além disso, pudemos respirar as teorias de
Peter Drucker recém-saídas
do forno, nos ajudando a
entender como podemos
administrar com eficácia em
um ambiente nada menos
do que hostil por natureza.
A próxima letra do acrô-
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nimo é a letra “U”, de incerto, em inglês uncertain. A
incerteza é uma consequência direta da volatilidade
do ambiente em que estamos inseridos, e refere-se à
inabilidade de mensuração
e previsão de eventos externos, e, por conseguinte, ninguém seria capaz de
prever com precisão o que
o amanhã pode nos trazer
de surpresas – o que é um
veneno para qualquer planejamento.
A letra “C”, de complexidade, corrobora a dificuldade de trabalho em um
ambiente onde existem toneladas de dados a serem
compilados para uma eventual análise, mas devido à
volatilidade e incerteza até
mesmo a melhor das análises preditivas feitas em supercomputadores pode ser
pega de surpresa, pois existem variáveis “ocultas” nos
dados que podem aparecer
em suas compilações. Ou
podem não aparecer, mas
estão ali, ocultas.
Para deixar mais “fácil”
nosso trabalho, temos a
letra final “A”, de Ambiguidade. Uma mensagem
pode ser passada de forma
ambígua por uma informação obtida desse “bando de

dados” minerados do mundo da informação, dependendo muito da forma com
que foi obtida e de seus
algoritmos de extração do
Big Data. Ou seja, significa
que podemos ter diferentes
interpretações na leitura de
uma mesma mensagem, e a
impossibilidade de entendimento completo da situação. De novo: ou não.
Complicado, isto tudo,
para quem é de planejamento. Pois é, mas esses foram
os últimos 40 anos (décadas
de 80, 90, 2000 e 2010). E,
de uma forma ou de outra,
aprendemos a lidar com essas incertezas, pois técnicas
foram brilhantemente desenvolvidas, e metodologias
e ferramentas disponibilizadas... e não é que no final
deu certo?
Há como se trabalhar com
cenários diversos, simulações
e mudanças em premissas,
com uma relativa segurança
utilizando-se técnicas de mitigação de riscos e de Análise
Prospectiva e Projeções de
Cenários – matéria fascinante, que tem como expoente o
grande Peter Schwartz, anteriormente executivo da Shell
e hoje na empresa Salesforce,
além do próprio Jamais Cascio.
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Câmara aprova prisão de
deputado que defende a ditadura
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Caubói solitário,
com frio e no escuro

A

falta de energia no Texas trouxe um caso exemplar
de como a direita xucra anda por estradas diferentes
do chamado establishment, mas ambos chegam ao mesmo lugar. Bastou o apagão para aparecerem mensagens
culpando as energias limpas, solar e eólica, com direito a
uma foto, que se tornou viral, de um helicóptero descongelando uma turbina (a imagem é de anos atrás e foi tirada
na Suécia).
Na realidade, as falhas nas fontes de energia tradicional, movidas a gás, carvão ou nuclear, provocaram o
apagão. Mas as causas são menos evidentes: a desregulamentação e privatização do serviço elétrico. Para evitar seguir normas federais, o Texas é o único entre 48
estados norte-americanos não conectado aos sistemas
interligados leste ou oeste (Alasca e Havaí, por motivos
óbvios, também não). Estados mais acostumados ao
frio intenso, e que igualmente geram parte da energia
com fontes renováveis, não sofreram falta generalizada
de energia.
No Texas, a falta de investimentos das empresas de
energia privadas levou a um sistema arcaico e pouco confiável, que não resistiu a um frio inédito. O mercado livre
de energia completou a tragédia. O quilowatt/hora chegou a US$ 9 mil (cerca de R$ 50 mil – no Brasil, um custo
de R$ 800 kw/h já é considerado exagerado). A gestão do
apagão mostrou privilégios: áreas ricas sofreram menos do
que os subúrbios mais pobres.
Tentar culpar as energias renováveis é tirar o holofote
(ops!) da verdadeira causa: a transformação da energia em
mercadoria. O lucro de uns poucos une a direita que não
come de garfo e faca com aquela que senta à mesa com
hábitos adquiridos na Socila.

Modéstia
Título de nota divulgada por Itaipu Binacional: “Dois
anos de gestão Silva e Luna na Itaipu abrem novo ciclo
socioeconômico para o Paraná”.

Relatora ressaltou os riscos do que classifica como ‘discurso de ódio’

P

or 364 votos a favor, 130 contra e 3
abstenções a Câmara dos Deputados manteve,
nesta sexta-feira, a prisão
do deputado Daniel Silveira
(PSL-RJ), que já está preso
desde terça-feira (16) após
divulgar um vídeo com discurso de ódio e ataques aos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Mais cedo, a deputada Magda Mofatto (PLGO), relatora do caso,
deu parecer favorável à
manutenção da prisão do
parlamentar destacando
que é preciso diferenciar
a crítica contundente “do
ataque às instituições democráticas”.
“Nenhuma autoridade,
é preciso deixar claro, está

imune à crítica. Seja o presidente da República, os
presidentes das Casas dos
poderes legislativos. Mas
é preciso traçar uma linha
e deixar claro a diferença
entre a crítica contundente e o verdadeiro ataque às
instituições democráticas”,
disse a deputada.
A parlamentar também
ressaltou os riscos do que
classifica como “discurso
de ódio” de Silveira. “Temos entre nós, um deputado que vive a atacar a democracia e as instituições
e transformou o exercício
de seu mandato em uma
plataforma de propagação
do discurso de ódio, de
ataques às minorias, de defesa aos golpes de estado
e de incitação a violência

contra as autoridades públicas.”
“Considero correta e necessária a decisão proferida
pelo ministro Alexandre de
Moraes, pois é impensável
que o contribuinte tenha
imaginado a imunidade
como um instrumento do
fechamento do STF ou do
Congresso. Foram gravíssimas as falas do parlamentar”, ressaltou, após ler as
mensagens de ameaças,
desonra pessoal e xingamentos contidas no vídeo
gravado pelo parlamentar
bolsonarisa.
De acordo com a Constituição Federal, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente,
por opiniões, palavras e
votos e não poderão ser

presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.
Nestas situações, os autos
são remetidos à Câmara
ou ao Senado para que a
maioria absoluta da Casa
(no caso 257 deputados)
decida, em voto aberto,
sobre a prisão.
“Não se trata apenas de
concordar ou não com o
conteúdo ou considerar que
o discurso do parlamentar
deva ser tolhido por se entender por demais chulas as
suas palavras. A liberdade
de expressão protege o discurso que nos desagrada e
incomoda, mas não alcança
aqueles voltados a incitar a
verdadeira prática de atentados contra autoridades
públicas”, argumentou a relatora Magda Mofatto.

EUA voltam oficialmente ao Acordo de Paris sobre o clima
Os Estados Unidos
(EUA) se reintegraram oficialmente ao Acordo de
Paris sobre o clima nesta
sexta-feira, revigorando a
luta global contra a mudança climática, enquanto
o governo do presidente
Joe Biden planeja cortes
drásticos nas emissões de
gases de efeito estufa para
as próximas três décadas.
Cientistas e diplomatas estrangeiros saudaram a volta
dos EUA ao tratado, que se

tornou oficial 30 dias depois de seu presidente, Joe
Biden, determinar a medida
em seu primeiro dia no cargo.
Desde que quase 200 países assinaram o pacto de
2015 para evitar a mudança climática catastrófica, os
EUA foram o único a sair.
O ex-presidente Donald
Trump adotou a ação, alegando que uma ação climática seria cara demais.
O enviado dos EUA para

o clima, John Kerry, participou de eventos virtuais para marcar a volta dos EUA,
aparecendo com os embaixadores do Reino Unido e
da Itália, o secretário-geral
da Organização das Nações
Unidas (ONU), António
Guterres, e o enviado de
ambição climática da ONU,
Michael Bloomberg.
Biden prometeu traçar
uma rota para zerar as emissões norte-americanas até
2050. Cientistas disseram

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. WILLIAN KENZO YOSHIHIRO, brasileiro, casado em separação total de bens, nascido em
18 de fevereiro de 1980, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.874.399-5 SSP/
SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 219.951.638-56, DECLARA, nos termos do art. 6º
do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer
cargo de Diretor no BANCO GENIAL S.A., atual denominação do PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO,
devidamente inscrito no CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-55. ESCLARECE 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/RJ. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Departamento
de Organização do Sistema Financeiro - DEORF/RJ. Av. Presidente Vargas, 730 - 19º andar - Centro
- CEP 20071-900 - Rio de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

que essa meta está alinhada
ao que é necessário, mas enfatizaram que as emissões
mundiais precisam cair pela
metade até 2030 para evitar
impactos mais devastadores do aquecimento global.
Kerry e a conselheira climática doméstica de Biden, Gina McCarthy, estão elaborando novos regulamentos
e incentivos com o objetivo
de acelerar a produção de
energia limpa e a transição
dos combustíveis fósseis.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
A Sra. HANNA MIYASHITA, canadense, casada, nascida em 18 de maio de 1972, administradora de empresas,
portadora da Cédula de Identidade RNE nº W061965-9 CGPI/DIREX/DPF, devidamente inscrita no CPF/ME sob
o nº 136.910.768-40, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de Diretora (i) no BANCO GENIAL S.A., atual denominação do
PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, devidamente inscrito no CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-55; (ii) na GENIAL
INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., devidamente inscrita
no CNPJ/ME sob nº 05.816.451/0001-15 e, (iii) na GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.652.684/0001-62. ESCLARECE 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/RJ. BANCO CENTRAL DO
BRASIL. Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF/RJ. Av. Presidente Vargas, 730 - 19º
andar - Centro - CEP 20071-900 - Rio de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

‘Desuberização’
A Suprema Corte britânica reconheceu que os motoristas do Uber são trabalhadores, e como tal têm direito
a benefícios trabalhistas. A decisão é duro golpe na gig
economy, ou economia dos bicos, em que trabalhadores são
fantasiados de empreendedores para aumentar a exploração.

PROCURE UM
POSTO DE SAÚDE
EM CASO DE FEBRE
E TOSSE OU
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

Rápidas
“Medidas para desburocratização e melhoria do ambiente de negócios” é tema da palestra que Chicão Bulhões,
secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Simplificação do Município do Rio de Janeiro, fará nesta
terça-feira, às 9h, na Associação Comercial (ACRJ). Informações (21) 2514-1203 *** Começa nesta segunda-feira a
Semana de Relações Internacionais da UEPB – 2021. Até
dia 25, sempre às 19h, debates com nomes como Celso
Amorim, João Pedro Stedile e Ana Wortman. Os seminários serão transmitidos pelo canal do Centro de Estudos
Avançados em Políticas Públicas e Governança no link
youtube.com/channel/UCLwcfsQbQN5zczXrOsBWJjg
*** O advogado José Roberto Castro Neves lançará o
livro O espelho infiel – uma história humana da arte e do direito,
nesta terça-feira, às 18h, no canal TVIAB no YouTube.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO
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VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

A rota da Sauvignon
Blanc e suas aliadas

N

o último artigo, falei dos vinhos brancos do Vale do
Loire, ressaltando a consagração da Sauvignon Blanc
na região e, como esta cepa está longe de ser uma exclusividade do Loire, achei importante falar de suas aparições
em outras regiões. A Sauvignon Blanc tem produtores e
consumidores adeptos no mundo todo; é a terceira cepa
mais plantada mundialmente e a segunda para vinhos
finos, só ficando atrás da Chardonnay.
Originária da região de Bordeaux, foi a partir do cruzamento entre a Sauvignon e a Cabernet Franc, no século
XVII, ali no oeste da França, que surgiu a poderosa Cabernet Sauvignon. Em Bordeaux, tem papel muito importante,
embora os seus vinhos no Loire sejam mais estrelados, até
porque ali ela faz vinhos varietais e, em Bordeaux, ela é
parceira dos cortes de brancos secos e doces. O suficiente
para que suas marcas estejam impressas nas características
sensoriais dos vinhos, especialmente nos brancos secos.
Os vinhos tintos são dominantes em Bordeaux (em torno de 80%). A grande área de produção de brancos secos
mais acessíveis ao bolso é Entre-deux-Mers, e os de maior
requinte estão nas AOCs de Pessac-Léognan e Graves,
que ficam logo abaixo da cidade de Bordeaux.
Já os vinhos brancos doces, muito prestigiados na
região, são produzidos pelas AOCs a sul dessa faixa de
brancos secos. São vinhos licorosos, feitos a partir de uvas
desidratadas pelo fungo Botrytis Cinerea, fenômeno favorecido pelo clima temperado oceânico.
Geograficamente falando, é possível fazer uma analogia
com o que se diz dos vinhos tintos da margem direita e
esquerda dos dois grandes rios que formam o estuário da
Gironda, em Bordeaux. Ali se dividem os perfis dos cortes: mais Cabernet Sauvignon à esquerda e Merlot à direita. No caso dos brancos, podemos dizer que na margem
esquerda do Rio Garonne, a sul da cidade de Bordeaux, se
encontra a nobreza dos vinhos brancos secos e licorosos
(Graves, Sauternes, Cérons e Barsac) e, na margem direita,
os de custo mais acessível e qualidade variável, desde os
secos e mais simples de Entre-deux-Mers até excelentes
brancos licorosos, especialmente em Loupiac e Saint-Croix- du-Mont.
As parceiras de corte da Sauvignon Blanc em Bordeaux
são a Sémillon e a Muscadelle. Sémillon e Sauvignon perfazem 92% do vinhedo de uvas brancas, com quantidades
bem semelhantes. No entanto, a proporção de Sauvignon
é maior nos secos e a de Sémillon é superior nos doces.
A primeira confere frescor e potência aromática (vegetal,
cítrico tropical, flores brancas) aos vinhos. Já a Sémillon
oferece untuosidade, corpo, aromas de mel e frutas secas.
Finalmente, a Muscadelle entra em mínima proporção,
aportando notas florais aos vinhos.
Fora da França, a Sauvignon está bem espalhada e é
sempre possível encontrar algum exemplar de boa qualidade em quase todas as origens. Vale destacar os lugares
que empregam a uva de forma mais significativa em suas
produções, com a obtenção de bons resultados. Começando pelo Velho Mundo, a Sauvignon Blanc é parceira
importante hoje dos vinhos da Rueda, noroeste espanhol,
onde ela participa de vários cortes com a Verdejo, variedade muito cultivada na região, resultando em atraentes
vinhos frescos e aromáticos.
Na Itália, ela vai aparecer na região nordeste, especialmente em Alto Adige e Friuli, onde há grandes investimentos em vinhos brancos de cepas francesas, alemãs e
nativas dessa área meio híbrida – fronteira com Áustria,
Eslovênia e banhada pelo mar Adriático. São vinhos frescos, mais acidulados e vegetais. Igualmente, o Sauvignon
austríaco, de influência alpina, é cítrico e mineral. Países
do leste europeu ou da faixa europeia mediterrânica mais
oriental, como Grécia, também incorporam a Sauvignon
Blanc em suas produções.
No próximo artigo, seguimos as pegadas da Sauvignon
e dos brancos pelo Novo Mundo.
Inscrições abertas para o PASSAPORTE 1 CAFA
BORDEAUX ONLINE. Saiba mais: miriamaguiar.com.
br/blog – Instagram: @miriamaguiar.vinhos
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Trabalhador com fundamental
completo é o mais satisfeito com o emprego

O

Índice Sodexo de
Qualidade de Vida no Trabalho
(IQVT), criado pelo Núcleo
de Estudos Sodexo, contou
com a participação de 3,43
mil pessoas de todo o país
no ano de 2020. O IQVT
faz análises por sexo, idade,
grau de instrução, região,
número de funcionários e
setor da economia.
O índice mostra que
mesmo em um ano tomado

pela pandemia, a satisfação
com a qualidade de vida no
trabalho se manteve positiva em 2020, registrando
6,7 pontos (em uma escala
de 0 a 10) ante os 6,47 de
2019. No quarto trimestre,
a percepção também foi de
melhoria ao marcar 6,68
pontos contra os 6,54 do
mesmo trimestre do ano
anterior.
A dimensão que ficou
em destaque em 2020, foi

a de ambiente físico, que
marcou 7,2 pontos ante os
6,84 de 2019. Em seguida
aparecem facilidade e eficiência (7,14 pontos); saúde
e bem-estar (6,71 pontos);
crescimento pessoal (6,36
pontos) e reconhecimento
(6,25 pontos). Para interação social, houve queda para 6,79 pontos ante os 6,86
pontos.
De acordo com Fernando Cosenza, vice-presiden-

te de Marketing Estratégico
e Inovação da Sodexo Benefícios e Incentivos, o levantamento revela que, por
grau de instrução, funcionários com Ensino Fundamental completo foram os
mais felizes em 2020, com
7,02 pontos, seguido de
Pós-graduação e mestrado
(6,77 pontos); Ensino Médio completo (6,48 pontos)
e Ensino Técnico/Graduação (6,47).

Plataforma digital usa psicologia
positiva na interação entre equipes
A plataforma PSIT Prof.
Cortella, uma solução digital de mapeamento de
percepções, que a partir da
interação entre as pessoas e
as equipes impulsionam o
indivíduo ao autodesenvolvimento por meio da Psicologia Positiva acaba de será
lançada no próximo dia 24
pelo professor. Mário Sergio Cortella e a HSD, consultoria de gestão estratégica de RH,
A plataforma permite
que os próprios membros
de uma organização registrem amplamente suas
percepções apoiados em

temas que contribuem
para os resultados empresariais. As contribuições
têm como indicador uma
pergunta
mobilizadora
que orienta a análise. Já no
ambiente dos resultados,
o APP, além de emitir em
qual grau o colaborador se
encontra em determinado
tema, fornece ainda reflexões com viés de futuro,
intitulado feedfoward, para
o seu autodesenvolvimento. Tanto os temas, subdivididos em dimensões e
fatores, quanto a pergunta
mobilizadora e principalmente as reflexões ou fee-

dfowards são de autoria do
Cortella.
O lançamento oficial do
PSIT Prof. Cortella se dará
no dia 24/02/2021 – 10h
em uma live que terá ainda a participação especial
de Vicky Bloch, psicóloga,
especialista em coaching,
criadora e sócia diretora
da DBM, hoje Lee Hecht
Harrison e colunista da
Band News, Valor Econômico, e TV UOL News.
As inscrições para a LIVE
são gratuitas e devem ser
realizadas no site www.psith.com.
A plataforma está dis-

ponível na App Store ou
Play Store e poderá ser
baixado pelos colaboradores, que, mediante cadastro, poderão acessar a base de pessoas envolvidas
nesse processo. Todos os
participantes da organização podem ser localizados
via sistema de busca rápida por nome, e-mail ou
número de matrícula. A
partir da elaboração de um
cadastro inicial, as devidas
autorizações e permissões
serão cedidas e assim será aberto o processo de
registro de percepções de
contribuições.
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China tem
Consumo das classes C e D
superávit
em
conta
avançou em 9% no quarto trimestre

A

primeira edição da
Pesquisa de Hábitos de Consumo
das Classes C e D da Superdigital, fintech do Grupo
Santander, aponta que os
brasileiros gastaram 9% a
mais no quarto trimestre de
2020 sobre o trimestre anterior. O levantamento foi
feito com os clientes da Superdigital, que reúne mais
de 1,7 milhão de contas ativadas em todas as regiões
do Brasil. A pesquisa, baseada nas transações feitas
pelos clientes, será mensal a
partir de março, com o objetivo de traçar o perfil do

consumidor destas classes
sociais.
“Os dados apontam
para uma recuperação no
nível de consumo das famílias das classes C e D,
ajudada pelo pagamento
das últimas parcelas do
auxílio emergencial e 13º
salário”, afirma Luciana
Godoy, CEO da Superdigital no Brasil.
Avaliando-se os dados
por setor, a maior variação
registrada entre o quarto
trimestre ante o período
anterior é em transporte,
que cresceu 19%, seguido
de restaurante (13%), lojas

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.

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.
CATUMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 29.517.139/0001-99 - NIRE 33.3.0032758-4
Ata da AGE realizada em 27/11/20. Data, Horário e Local. No dia 27/11/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital
social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado
de Albuquerque. Secretário: Luiz Guilherme Okido Arakaki. Ordem do Dia.
Deliberar sobre (i) o aumento de capital da Cia. e a consequente alteração
do art. 5º do Estatuto Social; e (ii) outros assuntos de interesse social. Deliberações. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do
dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aumentar o capital
social da Cia. no montante de R$7.340.668,00, mediante a emissão de
7.340.668 novas ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, em
tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão de R$1,00 por ação,
fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., as quais serão subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 30 dias pelo
acionista Denali Brasil Partners I F - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, nos termos do Boletim
de Subscrição que consta como Anexo I a esta Ata, passando, assim, o
capital social da Cia. de R$67.762.435,00 para R$75.103.103,00, dividido em 75.103.103 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. O
preço de emissão pago por cada ação no âmbito do Aumento de Capital
será alocado às contas de capital social e de reserva de capital da Cia.,
na proporção de R$0,10 e R$0,90, respectivamente. Em decorrência da
deliberação acima, o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. passará
a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º. O capital social da Cia.,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$75.103.103,00, representado
por 75.103.103 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (ii)
Outros assuntos do interesse social: a) Registrar que todos os acionistas
receberam material de apoio para a Assembleia, em que consta a nova
proposta do Estatuto Social da Cia. A unanimidade dos presentes aprovou
integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos
para o arquivo na sede social; e b) Por fim, a unanimidade dos presentes
autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra,
foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os
trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes. RJ, 27/11/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque Presidente; Luiz Guilherme Okido Arakaki - Secretário. Jucerja em 11/02/21
sob o nº 4014874. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

de roupas (11%), supermercado (10%), companhias
aéreas (7%) e combustível
(6%). No segmento de serviços, que inclui Correios,
estacionamento, cartório,
dentista, academia, ótica,
entre outros, recuou 17%.
Rede online, que considera
aplicativos de delivery de
comida, de streaming, entre
outros, caiu 13%. Já hotéis
e motéis recuaram 11%.
Considerando apenas o
quarto trimestre, 31% do
consumo foram em supermercados, seguido por
restaurantes (12%), lojas
de artigos diversos (11%),

serviços (10%), transporte (6%), entre outros. No
Rio de Janeiro, os dados
da pesquisa mostram que
os gastos das classes C e D
avançaram 22%. Os setores
de transporte (13%), restaurantes (8%), loja de artigos
diversos (7%), supermercados (6%) e combustível
(5%) foram os destaques
positivos. Na outra ponta,
houve um recuo nos gastos com companhias aéreas
(-20%), rede online (-20%),
serviços (-15%), automóveis e veículos (-14%) e
diversão e entretenimento
(-13%).

LARGO DO MACHADO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 18.319.940/0001-03 - NIRE nº 33.3.0030825-3
Ata de AGO realizada em 03/02/2021. Data, Hora e Local. No dia 03/02/21,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804,
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoante o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei
das S.A.”), em face da presença de acionista representando a totalidade do
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Duarte.
Secretária: Mary Chaves Tenório. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores
Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da
Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19; (ii) a destinação dos
resultados apurados nos exercícios retro mencionados; (iii) a ratificação da
remuneração dos membros da Diretoria no ano de 2019; e (iv) outros assuntos do interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade. Após
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se,
sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as
Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao
exercício social findo em 31/12/19, publicados em 14/12/20 no DOERJ e no
Monitor Mercantil. (ii) Considerando o prejuízo apurado no exercício social
findo em 31/12/19 no valor de R$45.052.000,00, aprovar a destinação do
montante integral para a conta de prejuízos acumulados da Cia. (iii) Ratificar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social
de 2019 em até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos do Art.
152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Outros assuntos do interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material de apoio para a Assembleia, em que
constam o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras da Cia. e
o Parecer dos Auditores Independentes. O acionista aprovou integralmente
o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo
na sede social; e Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora
aprovada. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGO, nos termos do
Art. 130, §1º da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes. Acionista
presente: ICP – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Investimento no Exterior. RJ, 03/02/21. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente,
Mary Chaves Tenório - Secretária. Acionista Presente: ICP - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
- Por: BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 17/02/21 sob o nº 4016608.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 29.517.209/0001-09 - NIRE 33.3.0032769-0
Ata de AGE realizada em 27/11/20. 1. Data, Horário e Local. No dia
27/11/20, às 11h, na sede social da Cia. na Rua Alcindo Guanabara,
nº 25/1.804, Centro/RJ. 2. Convocação e Presença. Dispensada a
convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme
alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a
totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no
Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. 3. Mesa. Presidente:
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Luiz Guilherme Arakaki.
4. Ordem do dia. Deliberar sobre (i) a aprovação do aumento de capital
social da Cia., com a consequente emissão de novas ações (“Aumento de
Capital”) e a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Cia.; e (ii)
caso aprovada a matéria do item (i) acima, a autorização à administração da
Cia. para a prática de todos e quaisquer atos necessários à implementação
das referidas deliberações. 5. Deliberações tomadas por unanimidade.
Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias constantes
da ordem do dia, deliberou-se pela aprovação, sem ressalvas e por
unanimidade: (i) do Aumento de Capital da Cia. no montante de R$
7.340.668,00, mediante a emissão de 7.340.668 novas ações ordinárias,
nominativas, e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo
preço de emissão de R$ 1,00 por ação, fixado nos termos do Art. 170,
§1º, da Lei das S.A., as quais serão subscritas e integralizadas, em moeda
corrente nacional, em até 30 dias pelo acionista Catumbi Participações
S.A., nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I a esta
Ata, passando, assim, o capital social da Cia. de R$ 67.048.282,00 para
R$ 74.338.950,00, dividido em 74.338.950 ações ordinárias, nominativas, e
sem valor nominal. O preço de emissão pago por cada ação no âmbito do
Aumento de Capital será alocado às contas de capital social e de reserva
de capital da Cia., na proporção de R$ 0,10 e R$ 0,90, respectivamente.
Em decorrência da deliberação acima, o caput do Art. 5º do Estatuto Social
da Cia. passará a vigorar com a seguinte e nova redação: “Art. 5º. O capital
social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 74.338.950,00,
representado por 74.338.950 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.” (ii) da autorização para que a administração da Cia. pratique
todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações
ora aprovadas. 6. Encerramento e Lavratura da Ata. Nada mais havendo
a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário.
Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada
por todos os presentes. RJ, 27/11/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de
Albuquerque - Presidente, Luiz Guilherme Arakaki - Secretário. Jucerja
em 11/02/21 sob o nº 4014855. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

corrente em 2020

A

China registrou um
superavit de US$
298,9 bilhões em
conta corrente em 2020,
segundo os dados oficiais
divulgados nesta sexta-feira
pela Administração Estatal
de Divisas. O comércio de
bens registrou superavit de
US$ 533,8 bilhões no ano
passado, enquanto o comércio de serviços teve déficit de
US$ 145,3 bilhões, revelou a
administração.
No quarto trimestre de
2020, a China registrou um
saldo positivo de US$ 130,2
bilhões em conta corrente,
com superavit de US$ 193,6
bilhões no comércio de bens
e déficit de US$ 28,4 bilhões
no comércio de serviços.
Paralelo
Já no Brasil, em 2020, a
balança comercial teve superávit de US$ 50,9 bilhões.
O saldo é positivo quando
o país exporta mais que importa. O número é maior

que o de 2019 quando o
superávit foi de US$ 48 bilhões. Os dados foram divulgados em janeiro pelo
Ministério da Economia.
O saldo positivo da balança comercial brasileira em 2020 é resultado de
US$ 209,921 bilhões em
exportações e US$ 158,926
bilhões em importações. A
corrente de comércio foi de
US$ 368,847 bilhões.
Nas exportações, no
acumulado de 2020, comparando com o ano anterior, o desempenho dos
setores pela média diária
mostra crescimento de 6%
na agropecuária, queda de
2,7% na indústria extrativa e queda de 11,3% em
produtos da indústria de
transformação. Nas importações, o desempenho
dos setores pela média diária foi: queda de 3,9% em
agropecuária, de 41,2%
na indústria extrativa e de
7,7% em produtos da indústria de transformação.

WESTFAL-LARSEN SHIPPING DO BRASIL
COMÉRCIO MARÍTIMO LTDA.
CNPJ Nº 30.037.279/0001-49 - NIRE 33.203.261.388
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS - Convidamos os Srs. sócios
quotistas para uma reunião a ser realizada no dia 5 de março de 2021, na
Praça Floriano, nº 55, sala 301, Centro, Rio de Janeiro, Capital do Estado
do Rio de Janeiro, CEP. 20.031-050, às 9h30m em primeira convocação
e às 10h00 em segunda e última convocação, para deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1) Exame e aprovação das contas da administração,
do balanço patrimonial e do resultado econômico do exercício findo em 31
de dezembro de 2020; 2) Ratificação dos atos praticados e prorrogação do
mandato do Administrador não sócio. Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de
2021. Nelson Lara dos Reis - Administrador não sócio.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA ALIANÇA
CNPJ 26.425.224/0001-39/NIRE 33400055284
O Presidente da Cooperativa ALIANÇA, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na
própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios
online, no dia 06 de março de 2021, em primeira convocação às 09h00min
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados
Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01 (um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min
Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Saída de Cooperados;
2. Alteração de Endereço da Sede da Cooperativa; 3. Reforma Estatutária.
Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2020; 2.
Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras
ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 5. Destinação das
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição dos
Membros do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro/RJ, 20 de Fevereiro de 2021.
PAULO CÉSAR MARTINS DE ALVARENGA
DIRETOR PRESIDENTE

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL
Avenida Erasmo Braga, nº 115 – Salas 202/204/206 - D –
Castelo/RJ. Telefone: 3133-2382 / E-mail:
cap02vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído
da Ação Sumária (0004447-77.2010.8.19.0001) proposta por
Condomínio do Conjunto Residencial Moinhos D’aldeia contra
Espólio de Luis Alberto Costa Moreira.- O DR. SÉRGIO
WAJZENBERG, Juiz de Direito, FAZ SABER a todos que o presente edital INTIMA Espólio de LUIS ALBERTO COSTA MOREIRA, na
pessoa de sua Inventariante MÔNICA SOARES MOREIRA, para
ciência das datas de 16.03.2021 e 23.03.2021, às 12:30 horas,
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, do
Leiloeiro Público RODRIGO LOPES PORTELLA, para a venda em
1º., e 2º. Leilão Online, respectivamente, da Casa situada no Condomínio Moinhos D’Aldeia, Lote 18 da Rua Ipes Amarelos, Balneário de São Pedro – São Pedro da Aldeia - RJ, penhorada no
supramencionado autos.- RJ, 05/02/2021.- Eu, Valmir Ascheroff
de Siqueira, Chefe da Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (as.)
Sérgio Wajzenberg - Juiz de Direito.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 20, 21 e 22 de fevereiro de 2021 l Monitor Mercantil

Acesso direto via aplicativo aos
serviços do governo em bancos

C

lientes de instituições
financeiras
podem ter acesso
direto a serviços digitais
oferecidos pelo governo
por meio dos aplicativos
dos bancos. Os serviços são
da plataforma gov.br. Além
da União, Distrito Federal,
11 estados e 74 municípios
estão integrados à plataforma gov.br.
Atualmente, 93 milhões
de pessoas têm cadastro no
gov.br. Entre os principais
serviços oferecidos pelo
portal estão o Meu INSS, a
Carteira Digital de Trânsito,
a Carteira de Trabalho Digital, Sacar Abono Salarial
e Solicitar Seguro-Desemprego.

Nos estados e nos municípios que aderiram ao
gov.br, o usuário pode ter
o acesso ao Imposto sobre
Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), arrecadado pelos estados, ao
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e taxas
de limpeza e de iluminação
pública, administrados pelos municípios que já tenham aderido ao gov.br.
Atualmente, o Banco do
Brasil, Bradesco, Banrisul
e BRB oferecem o acesso
aos serviços por meio dos
aplicativos. A Caixa estuda
adesão à plataforma.
De acordo com a Secretaria de Governo Digital
do Ministério da Econo-

mia, 5 milhões de clientes
podem entrar na plataforma gov.br com as mesmas credenciais de acesso
utilizadas no aplicativo da
instituição
cooperativa.
A secretaria informa que o
acesso por meio do aplicativo é seguro e, com a integração, o governo tem
acesso apenas ao nome
completo, CPF, telefone
e e-mail do usuário.
Acesso
Ao acessar sites ou aplicativos governamentais que
permitam a autenticação
por meio da opção gov.br,
o cidadão será direcionado
a uma tela que apresentará

o item ‘Bancos Credenciados’. Ao acioná-lo e selecionar o Sicoob, por exemplo,
entre as instituições, será direcionado para o ambiente
do sistema cooperativo, onde informará suas credenciais de acesso e receberá
uma mensagem no aplicativo.
Segundo a agência Brasil, após esse processo, vai
ser convidado a aprovar o
compartilhamento dos dados pessoais, bem como
orientado sobre a forma
como pode revogar essa decisão. Ao final dessa etapa,
o cooperado será direcionado ao serviço que acessou
originalmente já de forma
identificada.

Parceria econômica no comércio internacional em debate
A Fundação Getulio
Vargas (FGV) realizará um
webinar gratuito sobre os
impactos da parceria econômica regional abrangente
no comércio internacional.
O evento será nesta terçafeira (23), às 18h30 e será
transmitido ao vivo pelo canal da FGV no Youtube.
O evento integra ao Fó-

rum de Educação Executiva da FGV e vai repercutir
as características da regulação do comércio entre os
15 membros do Regional
Comprehensive Economic
Partenership (RCEP), os
impactos sobre o comércio
intra-asiático e na formação as cadeias regionais de
valor, e os efeitos sobre o

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
21ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 373-D, 375-D, 377-D,
LAMINA I, 3º ANDAR, CASTELO
RIO DE JANEIRO – RJ - C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-2358
- E-mail: cap21vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por
CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS SAMUEL MORSE E GRAHAM
BELL inscrito no CNPJ sob o nº 02.185.811/0001-30 em face
de SG314 PARTICIPAÇÕES LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº
09.624.557/0001-78, nos autos do PROCESSO
Nº 0036263-96.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) LUIZ EDUARDO DE CASTRO NEVES, Juiz Titular da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão
Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos
os interessados e em especial ao(s) Executado(s), que será
realizado o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO
LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo,
63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030;
Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550,
onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual ou superior a
avaliação será no dia 05/03/2021 às 13:00h, e não havendo lances
no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta
será no dia 10/03/2021 às 13:00h, onde o lanço inicial será por
valor igual e superior a 50% da avaliação, sendo certo que os
lances serão realizados exclusivamente através do portal do site
do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br , e as propostas
para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Avaliação por estimativa
no index. 275/276 devidamente homologada no index. 298:
Apartamento nº 704, Bloco A, situado na Rua Barão de Mesquita,
nº 314, com numeração suplementar 345 pela Rua Projetada A,
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. Matriculado no 10º Ofício do RGI sob
o nº 42.613 e na Prefeitura sob a inscrição nº 1.254.567-9 e C.L.
nº 06638-1, com direito a uma vaga de garagem nos locais de
estacionamento no subsolo ou no pavimento de garagem
elevado. DESCRIÇÃO: O imóvel possui área edificada de 67m²;
situação: duas frentes; tipologia: apartamento; utilização:
residencial; posição: fundos; idade: 1998, conforme disposto no
carnê de IPTU de 2020, com direito a uma vaga de garagem
conforme descrito no RGI. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS:
Constituído pelos lotes 12 e 13 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026,
situados a 138,50m e 169,78m do nº 256 da rua Barão de Mesquita,
limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem testada
e pela qual distam 318,34m e 349,62m da esquina da rua
Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina
está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº
45 da rua Babilônia, medindo o lote 12, 31,28m de frente e fundos
por 49,00m em ambos os lados, confrontando, nos fundos com a
Rua Projetada A, à direita, com o lote 13 e, à esquerda, com o lote
11, da Imobiliária Nova York S/A; e o lote 13, 31,28m de frente,
31,28m nos fundos, em duas medições de 29,28m, em reta, mais
2,00m, porção de um curva subordinada a um raio de 6,00m, que
concorda o alinhamento da Rua Projetada A com o da Avenida
Maracanã, 48,70m à direita e 49,00m a esquerda, confrontando,
nos fundos, com a rua Projetada A, à esquerda, com o lote 12 e, à
direita, com o lote 14 da imobiliária Nova York S/A. DA AVALIAÇÃO
POR ESTIMATIVA: O bem penhorado nestes autos, foi avaliado
por estimativa em 07/10/2020 pelo valor de R$ 405.500,00
(quatrocentos e cinco mil e quinhentos reais), correspondente a
114.064,69 UFIR, que atualizadas nesta data perfaz o valor de R$
422.643,89 (Quatrocentos e vinte e dois mil, seiscentos e
quarenta e três reais e oitenta e nove centavos). DOS DÉBITOS
SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados do seguinte: Que
conforme planilha atualizada em 14/01/2021 de débitos
condominiais, perfaz o valor de R$ 63.115,88 (Sessenta e três
mil, cento e quinze reais e oitenta e oito centavos); Que conforme
Certidão Enfitêutica atualizada em 21/01/2021, consta dívida de
IPTU cujo valor aproximado é de R$ 5.674,81 (cinco mil, seiscentos
e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos); Que conforme
certidão atualizada em 05/02/2021, consta dívida de Taxa de
Incêndio (FUNESBOM), inerentes aos anos de 2016, 2017, 2018,
2019 e 2020, cujo o valor aproximado perfaz a quantia de R$
478,29 (quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).
OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI:
Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no
R-7 da matricula nº 42.613 da Certidão de ônus reais do 10º
Ofício de Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda
em favor de Erevan Engenharia S.A., contudo, constou na sentença

comércio exterior brasileiro
com a Ásia.
A palestra será realizada
por Paulo Ferracioli, professor da FGV, membro do
Conselho Empresarial de
Relações Exteriores da Firjan e do Conselho Superior
de Comércio Exterior da
Fiesp. A moderação será de
Miguel Lima, coordenador

do MBA em Gestão do Comércio Exterior e Negócios
Internacionais da FGV.
Para mais informações e inscrições acesse o site (https://port a l . f g v. b r / e v e n t o s /
forum-educacao-executiva-2021-parceria-economica-regional-abrangentercep-e-seus-impactos).

dos Embargos à Execução nº 0136576-65.2018.8.19.0001 de
index 223 o seguinte: “...Diante destes fatos, a decisão de fls. 108/
109 determinou que as partes informassem se houve imissão na
posse de Erevan Engenharia S.A. no imóvel objeto dos autos,
tendo a embargante informado que não houve emissão na posse
de Erevan Engenharia S.A. no imóvel (indexador 116) e o
embargado se limitado a informar que não tem mais provas a
produzir (indexador 122). Nestes termos, é evidente que não há
como transferir para o promitente comprador não emitido na posse
o ônus pelo pagamento das cotas condominiais do imóvel, nos
termos da decisão do C. Superior Tribunal de Justiça...”. Ciente
ainda os interessados, que por meio da referida certidão está
demonstrada a cadeia dominial do imóvel, de onde se extrai que
o atual proprietário é o executado, conforme se vê no R-18. Consta
no R-22 o registro da penhora destes autos. INFORMAÇÕES
ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte:
Que a parte ré foi citada no 118/120; Que no index. 229 consta
deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no
index. 236; Que o Réu foi intimado da Penhora no index. 243; Que
a estimativa de valor da avaliação do imóvel foi homologado no
index. 298. LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados
de acordo com as datas e horários previstos no presente edital,
sendo certo que os horários considerados neste edital serão
sempre o fuso horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em
participar do leilão na modalidade Eletrônica (Online), deverão
efetuar o cadastro e ofertar seus lances online através do site do
Leiloeiro
Público
Oficial,
pelo
seguinte
sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 2.1. Os
interessados deverão se cadastrar previamente, com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do
evento e de modo absolutamente gratuito, ficando o interessado
responsável civil e criminalmente pelas informações lançadas
no preenchimento do aludido cadastro, oportunidade em que
preencherá os dados pessoais, anexará os documentos
requeridos e aceitará as condições de participação previstas neste
Edital e no Termo de Compromisso constante do sítio eletrônico;
3. Somente serão confirmados os cadastros pela internet, após o
obrigatório envio das cópias dos documentos a seguir transcritos:
a) se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de
residência, enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o
documento de identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a),
anexar ainda a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e
CPF do Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até
a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF
do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica
respectiva, bem como procuração com poderes para atuar no
leilão destes autos, e demais documentos que se fizerem
necessários. 4. A aprovação do cadastro será confirmada através
do e-mail informado pelo usuário, tornando-se indispensável
mantê-lo válido e regularmente atualizado. 5. Os Lances Online
serão concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não
no ato da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 6. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário
ou com penhora anteriormente averbada, os promitentes
vendedores, promitentes compradores, os usufrutuários, o
coproprietário de bem indivisível, bem como o próprio Executado,
que não foram intimados pessoalmente, ficam neste ato
intimados através deste edital da realização dos respectivos
leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são feitas em caráter
“AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais,
catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente
enunciativas. Os imóveis serão vendidos no estado em que se
encontram, não podendo o arrematante alegar desconhecimento
de suas condições, características, compartimentos internos,
estado de conservação e localização. 4 - Compete ao interessado
na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens,
bem como, em se tratando de bens imóveis de eventuais
restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou
para construções futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o
preço da arrematação deverá ser depositado através de guia de
depósito judicial, podendo ser a mesma enviada pelo leiloeiro ao
arrematante, devendo ser paga no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após a confirmação da arrematação. 5.1. O
arrematante pagará diretamente ao Sr. Leiloeiro o valor de sua
comissão, bem como as despesas realizadas para a realização
do Leilão, através de depósito bancário (DOC ou TED) em sua

Ofício da CVM
orienta fundos
de investimento
A Superintendência de
Supervisão de Investidores
Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários
(SIN/CVM) divulgou um
ofício circular para esclarecer dúvidas de administradores e gestores de Fundos
de Investimento regulados
pela Instrução CVM 555 a
respeito da interpretação da
área técnica sobre a definição de um ativo como doméstico ou do exterior. O
Ofício Circular CVM/SIN
01/2021 pode ser acessado
pelo link: http://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/
oficios-circulares/sin/ocsin-0121.html
O documento aborda os
efeitos dos limites de aplicação e diversificação previstos na regra. Segundo a
CVM, ativos negociados
no país, ainda que possam
se referir, ser lastreados
ou possuir fator de risco
subjacente preponderante-

mente estrangeiro devem
ser considerados como ativos domésticos, como, por
exemplo, no caso dos ETFs
((Exchange Traded Funds),
ou simplesmente fundos de
índices que repliquem índices estrangeiros.
“Isso não impede que a
própria norma estabeleça
tratamento excepcional e
particular para determinados ativos, como faz para
os Brazilian Depositary Receipts (BDR) Nível I”, explica Daniel Maeda, Superintendente de Supervisão
de Investidores Institucionais (SIN/CVM).
Na opinião de analistas,
os ETFs pode ser uma alternativa para os investidores
diversificarem a carteira de
aplicações com custo menor.
Esse tipo de fundo é mais
conhecido no exterior do
que no Brasil, mas por aqui
começam a apresentar mais
liquidez e atrair investidores.

conta corrente ou na conta de seu Preposto indicado, no prazo
máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2.
A conta corrente para a realização do depósito será informada
pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou através de
contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal
informação será encaminhada ao Juízo competente para a
aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante
não honrar com o pagamento referido no prazo mencionado,
configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando impedido
de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicandose lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e responderá
ainda, pelas despesas processuais respectivas, bem como pela
comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de
arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a
arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável,
ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do
executado. (art. 903 do CPC). 7 - Violência ou fraude em
arrematação judicial - Art. 358 do Código Penal. Impedir, perturbar
ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar
concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça,
fraude ou oferecimento de vantagem: Pena – detenção, de dois
meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à
violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843 do CPC, tratando-se de
bem indivisível, é reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não
executado, se houver, a preferência na arrematação do bem em
igualdade de condições. 8.1 – Em relação a preferência na
arrematação, observar-se-á ainda o artigo 892, §§ 2º e 3º, do
CPC. DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o
leilão, o valor apurado será depositado imediatamente e colocado
à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na forma do artigo
892, caput, do CPC. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no
caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo
arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título
de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos
casos de arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso
no montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso
integral das despesas adiantadas para a realização do leilão,
que serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de
arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do
CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente
na conta corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas
no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por
remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será devida a
comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do
CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso integral das
despesas adiantadas para sua realização. 4. Caso haja
interessados em participar do leilão através de oferecimento de
lances para pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro
a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início de cada
leilão, por escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com,
propostas na forma do Art. 895 do NCPC e seguintes, e não
havendo lances on-line para pagamento a vista, a proposta
parcelada de maior valor, com maior valor de entrada e menor
quantidade de parcelas será declarada como lance vencedor,
devendo o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o
pagamento referente ao valor da entrada mediante guia judicial,
sendo certo, que o início do pagamento das parcelas para
quitação do saldo remanescente, será após trinta dias o
pagamento do valor da entrada, em parcelas mensais e
sucessivas, corrigidas pelo índice da poupança, depositando-as
em conta-judicial à disposição do Juízo deste processo (CPC,
art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o próprio imóvel servirá como
garantia na forma de hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5.
Ciente os interessados que a proposta de pagamento do lance à
vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC). 6. Cientes os
interessados que os débitos fiscais atrelados ao imóvel serão
sub-rogados no produto da hasta, conforme artigo 130,
parágrafo único, do CTN. 7. Ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor; A partir da data da arrematação todas
as despesas, em especial os tributos, as cotas condominiais e
as despesas com segurança do imóvel (quando existentes)
passarão a ser de inteira responsabilidade do respectivo
arrematante.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s)
Executado(s) intimado(s) da hasta pública, se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital, na forma do art. 889,
892 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado e publicado
no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro,
05 de fevereiro de 2021. Eu ___ T.J.J. datilografei e eu ___ , titular
subscrevo. (ass) LUIZ EDUARDO DE CASTRO NEVES, Juiz Titular.
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Reajuste do diesel agrava
crise no transporte público
Aumento acumulado este ano supera 27%

“

O aumento do diesel
inviabiliza qualquer
chance de recuperação do quadro crítico das
empresas de ônibus urbano
em todo o país.” A opinião
é da Associação Nacional
das Empresas de Transportes Públicos (NTU), em
alerta nesta sexta-feira, em
nova correspondência ao
presidente da República,

Jair Bolsonaro.
A entidade ressalta a gravidade da situação econômico-financeira do setor
e informa que o novo aumento, somado aos reajustes acumulados do diesel
desde o ano passado, geram
um impacto de 5,8% na planilha de custos das operadoras, tendo em vista que o
combustível representa em

média, 23% dos custos operacionais das empresas de
ônibus. “Não conseguimos
entender a insensibilidade
do Governo Federal com
um serviço essencial que
garante o direito de ir e vir
de 43 milhões de passageiros transportados por dia”,
destaca Otávio Cunha, presidente-executivo da NTU.
Para ele, “o setor reconhe-

ce o esforço do presidente da
República, que já anunciou
medida emergencial que zera
tributos federais sobre o óleo
diesel por 60 dias, mas clama
por soluções definitivas que
passam pela reformulação
da estrutura tributária incidente sobre o produto e pela
adoção de políticas de preços
especiais para setores essenciais como o de transporte

público.” A associação destaca também que o anúncio
da Petrobras sobre o reajuste
desse combustível em 15,2%,
a partir desta sexta-feira, foi
recebido com grande preocupação pelas empresas de
ônibus.
Também em nota, a Federação das Empresas de
Transportes de Passageiros
do Estado do Rio de Janei-

ro (Fetranspor) informa que
a alta acumulada de mais de
27% no preço do óleo diesel
em 2021 torna insustentável
a operação das empresas de
ônibus diante da maior crise
econômica já enfrentada pelo
transporte público no Estado do Rio de Janeiro. O novo
reajuste de 15% no valor do
combustível pressiona ainda
mais o setor de ônibus.

Petrobras inicia fase vinculante do Polo Carmópolis
A Petrobras, em continuidade ao comunicado
divulgado em 19 de novembro de 2020, informa o início da fase vinculante referente à venda da totalidade
de suas participações em
um conjunto de 11 concessões de campos de produção terrestres, com instalações integradas, localizadas
no estado de Sergipe, deno-

minados conjuntamente de
Polo Carmópolis.
Segundo a estatal, os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com
instruções detalhadas sobre
o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para a realização de
due diligence e para o envio
das propostas vinculantes.

SAP ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
NIRE n.º 33.2.1005181-4 - CNPJ: 30.261.176/0001-68
REUNIÃO DE SÓCIOS
São convocados os senhores sócios a comparecer em Reunião que realizar-se-á
no dia 09/03/2021 às 09:00 horas, na Rua Visconde de Inhaúma n.º 50 Salas 712 e
713 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Discutir, aprovar ou rejeitar proposta de dar nova redação a cláusula QUINTA
do Contrato Social da sociedade; e 2) Discutir, aprovar ou rejeitar proposta de
alteração de contrato social com a consolidação completa do Contrato Social.
Rio de Janeiro/RJ, 22 de fevereiro de 2021.
Ass: ANTÔNIO DE PÁDUA COIMBRA TAVARES PAIS, sócio administrador

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
O Sr. WILLIAN KENZO YOSHIHIRO, brasileiro, casado em separação
total de bens, nascido em 18 de fevereiro de 1980, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 24.874.399-5 SSP/SP, devidamente inscrito
no CPF/ME sob o nº 219.951.638-56, DECLARA, nos termos do art. 6º
do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012,
sua intenção de exercer cargo de Diretor no BANCO GENIAL S.A., atual
denominação do PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, devidamente inscrito no
CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-55. ESCLARECE 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/RJ.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Departamento de Organização do
Sistema Financeiro - DEORF/RJ. Av. Presidente Vargas, 730 - 19º andar
- Centro - CEP 20071-900 - Rio de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

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

“A presente divulgação
está de acordo com as normas internas da Petrobras
e com as disposições do
procedimento especial de
cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e
produção de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos”.
A venda do Polo está alinhada à estratégia de otimi-

zação de portfólio e melhoria de alocação do capital
da companhia, passando a
concentrar cada vez mais
os seus recursos em ativos
de classe mundial em águas
profundas e ultra profundas.
O Polo Carmópolis
compreende 11 concessões de produção terrestres, localizadas em di-

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE CHAPAS INSCRITAS
Em cumprimento ao disposto no Regulamento Eleitoral do Sindicato dos
Servidores da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a Comissão Eleitoral
nomeada pela “Portaria 0001/2021” editada pelo Presidente do SISGUARIO
comunica que foi inscrita a seguinte chapa par concorrer a eleição para a
nova diretoria, conselho fiscal e suplentes desta entidade para o qüinqüênio
2021-2026: CHAPA 01 – NOVO SISGUARIO: PRESIDENTE: JOÃO LUIS DE
SOUZA; VICE PRESIDENTE: MARCO AURELIO SENA MARINHODIRETOR
ADMINISTRATIVO: OSEIR DE OLIVEIRA MORAES; DIRETOR FINANCEIRO:
DANUBIA SILVA DE ALMEIDA; DIRETOR SOCIAL: RICARDO LUIZ ARAUJO;
DIRETOR JURIDICO: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS; DIREOR DE
RELAÇOES PÚIBLICAS: ANTONIO AUGUSTO DE OLINDA SANTOS; CONSELHO FISCAL: PRIMEIRO MEMBRO: LUIS CARLOS BASTOS DA
COSTA;SEGUNDO MEMBRO: ISAIS LIMA DA SILVA;TERCEIRO MEMBRO:
WELLINGTON MARQUES DE CARVALHO; SUPLENTES: 01) DAVI CABRAL
DE MELO; 02) FERNANDO BORGES CORDEIRO DIAS. A chapa 01 – NOVO
SISGUARIO foi devidamente deferida pela Comissão Eleitoral, ficando o
prazo de 02 (dois ) dias par impugnação das candidaturas a partir da
publicação do presente Edital. Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2021.
Christiano Ezequiel Charupá Neto
Presidente da Comissão Eleitoral.

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

Eco Multi Commodities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Financeiros Agropecuários - CNPJ: 09.009.924/0001-23. Edital De
Convocação. Ficam os senhores quotistas do Eco Multi Commodities
Fundo de investimento em direitos Creditórios Financeiros
Agropecuários (“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia
Geral, a realizar-se em primeira convocação no dia 04 de março de
2021, às 16:00 horas, ou na ausência de quórum para instalação, em
segunda convocação no dia 10 de março de 2021, às 16:00 horas, na
sede social da Administradora do Fundo, na Av. das Américas nº 3.434,
Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca, nesta Capital do Estado do Rio de
Janeiro, a fim de deliberar sobre: (i) aprovar as condições de pagamento
antecipado da dívida contraída pelo comprador do crédito e seus acessórios
vinculados ao instrumento de transação judicial, celebrado nos autos do
processo executivo de nº 0133678-25.2011.8.26.0100, em trâmite perante
a 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, proposto
contra a Dasa - Destilaria Americana S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 75.625.608/0001-00 e seus coobrigados e garantidores solidários,
e cedidos pelo Fundo, nos termos da Assembleia Geral de Cotistas
realizada em segunda convocação no dia 07 de dezembro de 2020; e
(ii) autorizar o Administrador, para que em nome do Fundo adote todas as
medidas necessárias de modo a refletir o interesse dos quotistas, conforme
o que for deliberado. Esta Administradora, informa que todas as informações
e elementos materiais necessários para a análise pelos Quotistas da matéria
constante da ordem do dia, estão disponíveis na sede da Administradora,
bem como serão enviadas através de correio eletrônico endereçado para
cada Quotista. Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2021. Oliveira Trust DTVM
S.A. Administradora do Fundo.

ferentes municípios do
estado de Sergipe, além de
incluir acesso à infraestrutura de processamento, escoamento, armazenamento e transporte de petróleo
e gás natural. Também
fazem parte do Polo Carmópolis, o Polo Atalaia,
que contém, dentre outros
ativos, o Terminal Aquaviário de Aracaju (Tecarmo)

e o Oleoduto BonsucessoAtalaia, que escoa a produção de óleo das concessões até o Tecarmo. No
ano de 2020, a produção
média do Polo Carmópolis foi de cerca de 10 mil
barris de óleo por dia e
de 67 mil m3/dia de gás.
A Petrobras é a operadora
nesses campos, com 100%
de participação.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
A Sra. HANNA MIYASHITA, canadense, casada, nascida em 18 de maio de
1972, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RNE
nº W061965-9 CGPI/DIREX/DPF, devidamente inscrita no CPF/ME sob o nº
136.910.768-40, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo de Diretora (i) no BANCO GENIAL S.A., atual denominação do PLURAL S.A. BANCO
MÚLTIPLO, devidamente inscrito no CNPJ/ME sob nº 45.246.410/0001-55; (ii) na
GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 05.816.451/000115 e, (iii) na GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., devidamente inscrita no CNPJ/ME sob nº 27.652.684/0001-62. ESCLARECE 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/RJ. BANCO CENTRAL DO BRASIL. Departamento de Organização do Sistema Financeiro
- DEORF/RJ. Av. Presidente Vargas, 730 - 19º andar - Centro - CEP 20071-900
- Rio de Janeiro - RJ. digep.deorf@bcb.gov.br. São Paulo, 12 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.

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.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 20, 21 e 22 de fevereiro de 2021 l Monitor Mercantil

IRB Brasil promete que dias
Inscrições do Sandbox
melhores virão para companhia Regulatório começam
nesta segunda-feira

A

pós divulgar um
prejuízo
líquido
acumulado R$ 1,5
bilhão em 2020, ante lucro
de R$ 1,2 bilhão no mesmo
período de 2019, a direção
do IRB Brasil disse nesta
sexta-feira (19) que a resseguradora terá lucro este
ano.
O presidente da resseguradora, Antonio Cássio dos
Santos, afirmou na teleconferência de resultados com
analistas e investidores que
a empresa concluiu em 2020
a revisão do portfólio de ativos que deve fazê-lo voltar “a
pleno vapor” em 2022.
No quarto trimestre do
ano passado, o prejuízo
do IRB totalizou R$ 620,2
milhões, comparável a um
lucro de R$ 654,4 milhões
nos últimos três meses de
2019 e ante o prejuízo de
R$ 229,8 milhões no terceiro trimestre de 2020.
A empresa divulgou seus
números no final da noite
da última quinta-feira (18)
Além de anunciar que terá
lucro este ano, o presidente do IRB informou que
a resseguradora voltará a
divulgar previsões de desempenho anual.

Indagado durante a teleconferência com analistas
e investidores se seguirá
no IRB, Santos afirmou
que “nas próximas três a
quatro semanas poderemos chegar a um denominador comum”. Conforme a Reuters, ele disse
ainda que o compromisso
de sua gestão é entregar o
retorno da resseguradora
a uma situação de conformidade com limites mínimos de capital definidos
pela autoridade do setor,
Susep, algo que segundo
ele foi conseguido na segundo metade de 2020.
“Isso demandou um esforço
sobre-humano…
levantar R$ 4,8 bilhões em
seis meses”, disse Santos.
“Tenho que considerar o
meu desgaste e os anos de
vida que perdi pelo estresse dos últimos seis meses”,
afirmou.
Denúncias
Lembrando que em
2020, o IRB Brasil recebeu denúncias de fraudes
e foi pressionado a fazer
um ajuste bilionário para voltar a seguir padrão

regulatório de índices de
liquidez e cobertura de
provisões técnicas. A companhia conseguiu, no entanto, encerrar 2020 com
o recorde de ativos financeiros de alta liquidez de
R$ 8,3 bilhões, o maior de
sua história.
O presidente do IRB
disse que a companhia vai
divulgar previsões de resultado para 2021 e 2022
após a assembleia ordinária de acionistas, marcada
para 29 de março. Segundo ele, o desempenho deste ano será melhor que em
2019, com a empresa voltando a apresentar lucro.
O IRB fez uma revisão
do seu portfólio. Cancelou praticamente todos os
contratos com o setor aéreo e saiu da empresa do
segmento imobiliário internacional. O objetivo da
empresa é se envolver com
contratos mais rentáveis.
Em torno de 500 contratos foram revisados. “O
portfólio do futuro será
melhor que o do presente
e o presente é imensamente melhor que o do passado”, prometeu o presidente da resseguradora.

O Banco Central começa na segunda-feira (22) as
inscrições do seu Sandbox
Regulatório. O Sandbox Regulatório é um ambiente em
que entidades são autorizadas pelo Banco Central do
Brasil para testar, por período determinado, projeto
inovador na área financeira
ou de pagamento.
A meta do BC é estimular a inovação e a diversidade de modelos de negócio,
estimular a concorrência
entre os fornecedores de
produtos e serviços financeiros e atender às diversas
necessidades dos usuários,
no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e
do Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB).
O processo de inscrição
vai até 19 de março.As entidades interessadas podem
acessar tutorial referente ao
processo de inscrição pelo
link https://www.bcb.gov.
br/estabilidadefinanceira/
sandboxdocs.

O assunto será tema de
uma live promovida pelo Banco Central às 10h de
segunda-feira, com transmissão pelo canal do BC no
YouTube. Os diretores de
Regulação, Otavio Damaso,
e de Organização do Sistema Financeiro e Resolução,
João Manoel Pinho de Mello,
participarão da abertura. Representantes das áreas técnicas do BC continuarão na
live para dar mais explicações
sobre o tema e responderão
a perguntas. As perguntas da
imprensa deverão ser feitas
pelo e-mail bccoletiva@bcb.
gov.br.
Ciclos
Esse é o ciclo 1 do Sandbox Regulatório do BC.
Entre 10 e 15 projetos serão
escolhidos para participar.
O Ciclo 1 terá duração de
um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
A análise das propostas
acontece entre 22 de mar-

ço e 25 de junho de 2021,
prazo que poderá ser prorrogado por até 90 dias, caso
o número de inscritos seja
igual ou superior ao dobro
do número de vagas.
Nesse primeiro ciclo do
seu Sandbox Regulatório, o
BC dará prioridade a projetos que tratem de temas
como finanças sustentáveis,
inclusão financeira, fomento ao crédito para microempreendedores e empresas
de pequeno porte, Open
Banking, Pix e crédito rural,
entre outras.
Ao final do ciclo, caso
os projetos selecionados
tenham demonstrado os
benefícios, com adequado
nível de risco associado,
para o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e para
o Sistema de Pagamentos
Brasileiro (SPB), o BC poderá autorizar e, se necessário, regulamentar, o fornecimento dos produtos e
serviços de forma permanente.

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

O cigarro pode agravar a Covid-19,
inclusive os cigarros eletrônicos
Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização.

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fiq ue de olho na informação
cor reta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

#VAPEVICIA | #VAPEMATA

vapevicia.org.br

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

