
EDIÇÃO NACIONAL   l   R$ 3,00

ISSN 1980-9123

Sexta-feira, 12 de março de 2021
Ano CVII   l   Número 28.828

Siga: twitter.com/sigaomonitor
Acesse: monitormercantil.com.br

Monitor
Mercantil

Dólar Comercial R$ 5,5373
Dólar Turismo R$ 5,7100
Euro R$ 6,6376
Iuan R$ 0,8525
Ouro (gr) R$ 310,10

COTAÇÕES

ÍNDICES
IGP-M  2,53% (fevereiro)
 2,58% (janeiro)
IPCA-E
RJ (nov.) 0,89%
SP (set.) 1,32%
Selic 2%
Hot Money  0,56% a.m.

MORRE O MESTRE 
HÉLIO FERNANDES
Até os últimos dias de vida, ele foi polêmico, 
único, combativo e independente. Por 
Paulo Alonso, página 2

GAFE EM
ISRAEL
Quanto custou para o erário a viagem em 
que o ministro foi chamado à atenção? 
Bayard Boiteux, página 3

AS BASES DA 
CAMPANHA DE 2022
Bolsonaro é, para Lula, o melhor adversário; 
mas Bolsonaro desejaria Haddad. Por 
Rodrigo Augusto Prando, página 2

Combustíveis já pressionam 
também a inflação de março
Alta do IPCA em fevereiro é a maior em 5 anos

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de fe-

vereiro foi de 0,86%, 0,61 ponto 
percentual acima da taxa de janei-
ro. Foi a maior alta para um mês 
de fevereiro desde 2016. No ano, 
o índice acumula alta de 1,11% e, 
em 12 meses, de 5,20%, refletindo 
uma aceleração da inflação.

O maior impacto no índice do 
mês (0,45 p.p.) veio dos Transpor-
tes (alta de 2,28%) e a maior varia-
ção, da Educação (2,48%). Juntos, 
os dois grupos contribuíram com 
cerca de 70% do resultado do 
mês. O grupo Alimentação e be-
bidas (0,27%) desacelerou frente a 
janeiro (1,02%).

O resultado dos Transportes 
(2,28%) foi influenciado pela al-
ta nos preços dos combustíveis 
(7,09%). A gasolina subiu 7,11%, 
o etanol, 8,06%, e o óleo diesel, 
5,40%. Motoristas e entregadores 
de aplicativos estão programando 
manifestação para dia 17.

Projeções feitas pelo economis-
ta Cloviomar Cararine, da subse-
ção Federação Única dos Petro-
leiros (FUP) do Dieese, apontam 
que os resultados esperados para 
março também são ruins. Até o 
momento, em apenas nove dias, 
os preços da gasolina e do diesel 
já foram reajustados três vezes, 

No mundo de Guedes, economia voltou em ‘V’
Ministro quer dar R$ 500 para segurar demissões

Parte do programa para 
evitar demissões em em-
presas afetadas pela pan-

demia pode ser financiada por 
um “seguro-emprego”, afirmou 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes. Em encontro da Frente 
Parlamentar da Micro e Pequena 
Empresa, ele sugeriu que o gover-
no pague R$ 500 por trabalhador, 
a cada mês, para preservar o em-
prego, numa nova rodada de ajuda 
aos pequenos negócios.

Guedes voltou a afirmar que 
acredita que a economia brasileira 
está se recuperando em “V” (for-
te queda, seguida de forte alta) e 
que ganhará impulso com a vaci-
nação em massa. Segundo ele, nos 
próximos dias, a Receita Federal 
anunciará arrecadação recorde em 
fevereiro.

“A arrecadação é algo que de-
vemos anunciar no máximo na se-

mana que vem. A arrecadação, em 
fevereiro deste ano, recorde histó-
rico para fevereiros. A economia 
voltou em ‘V’, está começando a 
decolar de novo. Vacina em massa 
de um lado, para o retorno seguro 
ao trabalho, e, de outro lado, girar 
a economia. É isso que estamos 
olhando para a frente”, declarou 
o ministro.

O ministro ressaltou a impor-
tância dos negócios de menor 
porte para a criação de empregos. 
“Mais de 90% das empresas e qua-
se 60% do emprego, quase 30% 
do PIB [Produto Interno Bruto], 
vêm dos pequenos negócios; sem-
pre tivemos essa consciência”, 
disse. “As micro e pequenas em-
presas são a coluna vertebral da 
economia.”

“Por que não dar R$ 500 para 
ter um seguro-emprego? Em vez 
de esperar alguém ser demitido 

e dar R$ 1 mil, vamos evitar a 
demissão pagando R$ 500 antes. 
Um seguro-emprego. Em vez de 
uma cobertura de quatro, cinco 
meses, como é hoje no seguro-
-desemprego, vamos fazer uma 
cobertura de 11 meses, 12 meses 
pela metade do custo”, declarou 
o ministro, sem dar mais deta-
lhes.

O ministro prometeu novas 
medidas de ajuda além do Benefí-
cio Emergencial (BEm), que com-
plementa a renda do empregado 
com jornada reduzida ou contrato 
suspenso, e do Programa Nacio-
nal de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pro-
nampe). Ele, no entanto, não ex-
plicou que novas medidas seriam 
essas. Apenas disse que as medi-
das “vêm aí” e serão anunciadas 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
mais adiante.

subindo 14,9% e 10,7%, respecti-
vamente.

“Os resultados apresentados 
aqui, pelo IPCA, mostram os efei-
tos perversos sobre a população 
da política de preços praticada 
pela Petrobras em suas refinarias, 
acompanhando a variação dos 
preços dos derivados no âmbito 
internacional. A gasolina e o óleo 
diesel, somente em fevereiro des-
te ano, sofreram três aumentos 
de preços nas refinarias, subindo 
18,8% e 21,5%, respectivamente”, 
observa Cloviomar.

A alta dos preços levou o mer-
cado financeiro a especular uma 

elevação da taxa de juros básica 
na próxima reunião do Comitê 
de Política Monetária do Banco 
Central, semana que vem. “Te-
mos uma deterioração em relação 
ao prêmio de risco da economia 
brasileira e avanço nas expectati-
vas de inflação para 2021. Há ris-
co de que as expectativas de 2022 
comecem a ser afetadas”, anali-
sa o estrategista-chefe do Banco 
Digital Modalmais, Felipe Sichel. 
“Ante isso, o movimento do Ban-
co Central deve ser de elevação da 
taxa Selic. Acreditamos que uma 
elevação superior a 0,5% é possí-
vel, mas pouco provável.”

Câmara aprova 
PEC e volta 
a permitir 
promoção

A Câmara dos Deputados apro-
vou, em 2º turno, o texto-base da 
PEC Emergencial (PEC 186/19), 
que permite ao Governo Federal 
pagar o auxílio emergencial com 
R$ 44 bilhões, fora do Teto de 
Gastos, mas impõe cortes fiscais, 
controle de despesas com pesso-
al e redução de incentivos tribu-
tários. Foram 366 votos a favor e 
127 contra, com 3 abstenções.

O Plenário em seguida analisou 
os destaques apresentados pelos 
partidos na tentativa de excluir 
trechos do texto. Foi aprovado, 
por 444 votos a 18, destaque que 
retirou da PEC a proibição de es-
tados e municípios concederem 
progressão e promoção funcional 
para agentes públicos.

O texto retirado dizia também 
que o tempo no qual estaria vi-
gente essa proibição não seria 
contado para concessões futuras 
de progressões ou promoções 
funcionais. O destaque surgiu de 
acordo entre o governo e a maior 
parte dos partidos da base aliada.

O deputado Paulo Ganime 
(Novo-RJ) alertou que o impac-
to da mudança no texto da PEC 
ainda não foi calculado pelo Mi-
nistério da Economia, mas pode 
chegar a R$ 90 bilhões.

Mulheres 
são as mais 
impactadas 
pela crise

Em 2020, segundo dados do 
Governo Federal, 55% das pessoas 
que receberam o auxílio emergen-
cial eram mulheres. Em um debate 
virtual promovido pela Secretaria 
da Mulher da Câmara, nessa quarta-
-feira, a pesquisadora do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
Angélica Abreu explicou por que é 
fundamental que o auxílio emergen-
cial continue sendo concedido e em 
valor maior para as famílias monopa-
rentais chefiadas por mulheres.

“As mulheres são mais impac-
tadas porque têm rendimentos 
menores em suas ocupações; 
porque possuem menos econo-
mia de reserva, como poupan-
ça e outros investimentos; estão 
desproporcionalmente presentes 
na economia informal; possuem 
menos acesso à proteção social; e 
também são a maioria das famílias 
monoparentais”, disse à Agência 
Câmara de Notícias.

Norma da ANS 
pode afetar 
hospitais de 
pequeno porte

Fechamento de pequenos hos-
pitais e desestímulo à qualificação 
dos estabelecimentos estão entre 
as preocupações da Federação 
Brasileira de Hospitais com uma 
norma proposta pela Agência Na-
cional de Saúde (ANS), que visa 
aperfeiçoar os critérios para as 
alterações na rede assistencial do 
plano de saúde.

 Segundo o presidente da FBH, 
Adelvânio Francisco Morato, o 
texto, que no momento está em 
consulta pública, estabelece, por 
exemplo, que a operadora poderá 
excluir serviços, parcialmente, e 
substituir o  hospital descreden-
ciado por outro já pertencente à 
rede de atendimento do plano, 
desde que tenha havido aumento 
de sua capacidade de atendimen-
to, nos últimos 90 dias, corres-
pondente aos serviços que estão 
sendo excluídos e que tenha sido 
incluído na rede, no máximo, até 
90 dias antes da data da exclusão 
da unidade substituída.

Morato alerta que essa regra 
prejudicará os pequenos hospitais, 
pois favorecerá que hospitais com 
grande poder econômico, e que já 
façam parte da rede do plano, in-
corporem a nova demanda.

Outra preocupação é com o pa-
rágrafo que permite a operadora 
substituir um hospital com certifi-
cado de acreditação no Programa 
de Qualificação dos Prestadores 
de Serviços na Saúde Suplemen-
tar (Qualiss), ou ONA nível 2 ou 
ONA nível 1 por uma unidade 
sem esse tipo de certificação, caso 
não haja na região um estabeleci-
mento similar.
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O discurso de Lula e as bases da 
campanha presidencial de 2022

Morre o mestre do  
jornalismo Hélio Fernandes

Por Rodrigo 
Augusto Prando

Em 10 de março, Lula 
fez um discurso na 
sede do Sindicato 

dos Metalúrgicos do ABC, 
em São Bernardo do Cam-
po. Na segunda-feira, 8 de 
março, o ministro Edson 
Fachin, do Superior Tribu-
nal Federal (STF), anulou as 
condenações da Operação 
Lava Jato e tornou, nova-
mente, Lula dotado de di-
reitos políticos e apto a ser 
candidato. Se havia, antes, 
dúvidas se Lula estaria de 
volta ao jogo político, ago-
ra, as questões se dissipam. 
Sua fala e sua postura foram 
de candidato, de se colocar 
como alternativa a Bolsona-
ro e ao bolsonarismo.

O Partido dos Trabalha-
dores (PT) e Lula, direta ou 
indiretamente, estão pre-
sentes em todas as eleições 
presidenciais desde 1989. 
No balanço do histórico 
eleitoral para a presidência, 
o PT ganhou quatro (duas 
com Lula e duas com Dil-
ma) e perdeu quatro (três 
com Lula e uma com Ha-
ddad). Essa trajetória não 
pode ser desprezada.

Vamos, contudo, ao dis-
curso de Lula. Em primeiro 
lugar, Lula é possuidor de 
carisma e domina a orató-
ria política como poucos. 
A base discursiva esteve ali-
cerçada sobre: 1) sua con-
denação pela Lava Jato que, 
segundo ele, foi injusta; 2) 
demonstração de que não 
há, por parte dele, ódio e, 
por isso, não precisam ter 
medo dele; 3) preocupações 
com a pandemia, vacinas e 
empatia com as vítimas; 4) 
agradecimentos a líderes 
nacionais e estrangeiros; 
e, finalmente, 5) críticas e 
ataques ao Governo Bolso-
naro. Claro que uma fala de 
quase duas horas teve mais 
pontos que podem – e de-
vem – ser indicados e dis-
cutidos, todavia, fiquemos, 
por enquanto, nestes desta-
cados.

Embora tenha se apre-
sentado como livre e ino-
cente, juridicamente, isso 
não é fato, já que novo jul-
gamento será conduzido 
pela Vara do Distrito Fede-
ral, considerada competen-
te por Fachin. De qualquer 
forma, após investigação, 
condenação e prisão, a de-
cisão de Fachin é fato po-
lítico, simbólico, de grande 
envergadura e, obviamente, 
seria e será explorado por 
Lula.

Em breve, o STF julgará 
a suspeição do ex-juiz Ser-

gio Moro e, se confirmado, 
dará mais munição a Lula 
na construção da narrati-
va da perseguição política 
e injustiça. Inteligente que 
é, Lula pode modular seu 
discurso para uma posição 
mais contundente, de ata-
ques, radical ou, então, revi-
ver o “Lulinha paz e amor”.

Ao que tudo indica, Lu-
la quer, ainda, permanecer 
hegemônico no campo da 
esquerda, mas faz acenos ao 
centro político, até mesmo 
afirmando que é necessário 
dialogar com o Congresso 
Nacional, com líderes em-
presariais, movimentos so-
ciais, sindicatos. Com isso, 
quer afastar-se da confron-
tação e do ódio presentes 
na visão bolsonarista de po-
lítica.

Neste caso, a polarização 
que se apresenta nos dias 
que correm teve, cabe lem-
brar, grande contribuição 
do lulopetismo, especial-
mente, ao propagar a narra-
tiva de que o Governo FHC 
havia legado, ao Brasil, uma 
“herança maldita”, bem co-
mo de se colocar na arena 
política a partir da divisão 
entre “nós” x “eles”, co-
mo petistas fizeram durante 
seus governos.

No que tange à pande-
mia, Lula fez questão de 
apresentar, em primeiro 
lugar, empatia pelas víti-
mas da doença e, com isso, 
abriu a caixa de ferramen-
tas para criticar Bolsonaro 
e sua desastrosa condução 
da crise pandêmica. Nos 
variados agradecimentos, 
essencialmente, às lideran-
ças políticas internacionais, 
a intenção foi apresentar-se 
como um estadista, com in-
terlocutores e aliados mun-
do afora, portanto, distante 
do isolacionismo atual. Nas 
variadas críticas ao atual go-
verno, destacou a péssima 
gestão da saúde, educação, 
geração de emprego e ren-
da, atacou os decretos de 
facilitação da compra de 
armas.

Em síntese, a ação dis-
cursiva de Lula foi capaz de 
realizar a maior e mais bem 
articulada crítica ao conjun-
to da obra do governo bol-
sonarista. E, no campo da 
retórica, no manejo dos ce-
nários sociais, econômicos, 
políticos e governamen-
tais, Lula sempre apresen-
ta o tema, indica exemplos 
concretos do cotidiano do 
brasileiro, faz suas críticas 
e aponta possíveis soluções 
a partir de sua experiên-
cia política e presidencial. 
Houve, até, na apresentação 
de Lula, críticas à mídia e 

à política de preços da Pe-
trobras, e estas críticas são, 
quase sempre, presentes no 
bolsonarismo.

Ao citar a Petrobras, re-
lembrou da relevância da 
empresa no seu governo; 
no entanto, calou sobre a 
corrupção na empresa du-
rante os anos petistas. Diri-
giu críticas a Paulo Guedes, 
pois este só quer privatizar, 
vender e vender (aqui, tam-
bém, Bolsonaro e Lula se 
aproximam nos aspectos 
estatizantes). Explicando 
a necessidade de retoma-
da econômica, deixou cla-
ro que não é necessário ler 
Marx ou Delfim Neto, mas 
que a população e o empre-
sariado sabem que renda 
gera consumo e, no conjun-
to, crescimento econômico 
(simplificação, claro, mas fi-
xa a ideia entre os ouvintes).

Dilma Rousseff, por sua 
vez, foi lembrada por ter 
sofrido um golpe, sendo 
relacionada à questão do 
petróleo no Brasil e aos 
interesses internacionais, 
mormente, dos EUA, que 
não querem nossa autono-
mia. Da crise econômica no 
bojo do Governo Dilma, 
nem uma palavra. Até o Zé 
Gotinha foi elogiado, como 
personagem suprapartidá-
rio e, no limite, um huma-
nista, segundo Lula.

Simbolizando e acenan-
do para o futuro próximo 
– 2022 – Lula fez referência 
que não possui o sentimento 
de ódio e que a Lava Jato de-
sapareceu de sua vida. Ter-
mina com um chamamento 
à luta, por vacina, salário, 
auxílio emergencial, empre-
go, infraestrutura. Analistas 
afirmam que discursos po-
larizadores se retroalimen-
tam e que o lulopetismo e 
bolsonarismo são próximos 
em muitos aspectos. Há boa 
dose de verdade nisso.

Todavia, algo é certo: 
Bolsonaro é, para Lula, o 
melhor adversário; mas Bol-
sonaro, por sua vez, deseja-
ria, por exemplo, Haddad 
e não Lula. Lula chamou 
Bolsonaro para pelejar. O 
capitão vai encarar? Em 
2022, Bolsonaro não será 
novidade, terá o desgaste de 
seus erros no governo, de 
suas falas e ações, de uma 
economia patinando, das 
milhares de mortes da Co-
vid-19 em sua gestão e será 
pressionado a debater, não 
tendo, apenas, a segurança 
do ambiente controlado das 
redes sociais.

Rodrigo Augusto Prando é professor 
e pesquisador da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Por Paulo Alonso

A Imprensa nacional 
amanheceu de luto 
com a morte, na 

madrugada de quarta-feira 
(10), do jornalista Hélio 
Fernandes, mestre dos mes-
tres da arte de escrever com 
ética, coragem, dignidade, 
imparcialidade e ousadia. 
Aos 100 anos de idade, 
Hélio era um nome emble-
mático, histórico e lendário 
da imprensa nacional e seu 
exemplo deverá ser obser-
vado e seguido por todos 
nós, profissionais do jorna-
lismo, que zelamos pelo ofí-
cio que escolhemos trilhar.

Foi na Tribuna da Im-
prensa, veículo no qual fui 
colunista de Opinião, que 
tive a oportunidade de 
conhecer esse sujeito no-
tável, dono de uma inteli-
gência lúcida e brilhante, 
um homem simplesmente 
sensacional e um jornalista 
com um faro excepcional 
para garimpar notícias e 
com uma escrita correta, 
coesa e sedutora.

Por mais de 40 anos, 
Hélio esteve à frente da 
Tribuna da Imprensa, perió-
dico fundado pelo amigo 
Carlos Lacerda, que go-
vernou o antigo Estado 
da Guanabara. Destemi-
do, foi preso por diversas 
vezes durante o regime 
militar, tendo ficado em 
presídios de Fernando de 
Noronha e em Pirassunun-
ga, interior de São Paulo, 
pois não aceitava os meios 
usados pelos militares para 
se eternizarem no poder, o 
que acabou acontecendo 
por 21 anos.

Com a violenta censura 
à imprensa imposta princi-
palmente com a edição do 
Ato Institucional nº 5, em 
1968, no governo do Ma-
rechal Arthur da Costa e 
Silva, Hélio foi preso várias 
vezes, inclusive nas depen-
dências do DOI-CODI. Ao 
contrário de outros donos 
de jornal, Hélio, por tem-
peramento, jamais aceitou a 
censura e nunca deixou de 
tentar publicar as notícias 
mesmo nos chamados Anos 
de Chumbo. A Tribuna da 
Imprensa foi o veículo que 
mais sofreu intervenção du-
rante o Regime Militar: te-
ve mais de 20 apreensões e 
censores instalados dentro 
de seu prédio por dez anos. 
Em 1973, no governo do 
General Emílio Garrastazu 
Médici, voltou a ser preso 
por seis dias no quartel da 
Polícia do Exército, situado 
à Rua Barão de Mesquita, 
na Tijuca.

A sede do jornal chegou 
a ser alvo de um atentado a 
bomba, poucos dias antes 
do Riocentro, já na época 
final da ditadura militar, no 
governo do General João 
Figueiredo, em 1981. O que 
os militares não esperam é 
que, no dia seguinte, o jor-
nal já estaria nas bancas.

Hélio foi, nesse período 
principalmente, uma voz 
em defesa da democracia, 
da liberdade, dos meios de 
comunicação, da ética e da 
dignidade humana, apesar 
de, no primeiro momen-
to, ter apoiado o golpe de 
1964. Não demorou muito 
para que ele percebesse que 
as intenções dos que chega-
ram ao poder por meio do 
golpe não eram aquelas que 
ele julgava que fossem as 
melhores para o Brasil e em 
defesa do país e dos brasi-
leiros. Tanto isso é verdade 
que começou a criticar de 
forma veemente o primeiro 
presidente do regime, o Ma-
rechal Humberto de Alen-
car Castelo Branco.

Dois anos após o regi-
me ditatorial ser instaurado, 
Hélio resolveu se candida-
tar a deputado federal, pe-
lo MDB, mas, para impedir 
sua eleição, os mandatários 
supremos da ocasião, resol-
veram suspender os seus di-
reitos políticos, tendo sido 
cassado por dez anos. Hélio 
foi preso logo após de parti-
cipar de um debate na PUC 
do Rio de Janeiro. Também 
ficou proibido de assinar 
artigos. Inteligente e sagaz, 
procurou um meio de con-
tinuar a publicar o que pen-
sava e, para isso, passou a 
assinar com o pseudônimo 
de João da Silva.

Quando Castelo Branco 
morreu, Hélio escreveu, em 
1967, segundo registro do 
CPDOC da FGV: “Com a 
sua morte, a humanidade 
perdeu pouca coisa, ou me-
lhor, não perdeu coisa algu-
ma. Com o ex-presidente, 
desapareceu um homem 
frio, impiedoso, vingativo, 
implacável, desumano, cal-
culista, ressentido, cruel, 
frustrado, sem grandeza, 
sem nobreza, seco por den-
tro e por fora, com um co-
ração que era um verdadei-
ro deserto do Saara.”

E era dessa forma des-
temida que Hélio se ex-
pressou durante toda a sua 
trajetória de jornalista. Seu 
primeiro emprego foi, aos 
13 anos, na revista O Cruzei-
ro, onde permaneceu por 3 
anos, junto com seu irmão 
Millôr Fernandes. De lá, foi 
trabalhar na editoria de es-
portes do Diário Carioca, on-

de chegou a ser editor. Com 
o fechamento do jornal, 
migrou para a revista Man-
chete, na qual acabou sendo 
diretor. Passou pela A Noite 
também.

Com o final do Estado 
Novo, em 1945, Hélio co-
briu a Assembleia Consti-
tuinte de 1946, época em 
que conheceu o jornalista 
Carlos Lacerda, de quem 
se tornou grande amigo. 
Daí ter ido trabalhar, co-
mo jornalista, no recém-
-lançado jornal Tribuna da 
Imprensa, convidado por 
Lacerda.

Hélio, durante a campa-
nha à presidência da Repú-
blica, em 1955, foi assessor 
de imprensa de Juscelino 
Kubitschek, quando acom-
panhando o candidato com 
ele viajou por todo o Brasil. 
Após a campanha e eleição 
de JK, e observando que os 
princípios que o elegeram 
tinham tomado rotas di-
ferentes da que imaginara, 
Hélio voltou ao jornalismo 
diário, e, polêmico como 
era seu estilo, passou a ser 
oposição ao governo que 
ele próprio ajudara a eleger.

Seu talento foi parar na 
televisão, quando atuou em 
um programa no qual co-
mentava a situação política 
brasileira. Fez sucesso.

Mesmo aos 100 anos, o 
jornalista se mantinha lú-
cido e tinha uma conta no 
Facebook. Recentemente, 
foi protagonista do docu-
mentário Confinado, que 
conta sua trajetória e a ex-
periência nas prisões. Man-
tinha um site, no qual eram 
publicadas diariamente suas 
preciosas aulas de história e 
de jornalismo.

Amado e odiado, Hélio 
nunca foi indiferente ao que 
acontecia no Brasil. Foi um 
jornalista opinativo, muito 
bem informado, com fon-
tes das mais importantes. 
Viúvo de Rosinha, sua com-
panheira de toda a vida, era 
pai de Rodolfo Fernandes 
(1962-2011), que foi editor 
de O Globo, e Hélio Fernan-
des Filho (1954-2011), que 
partiram muito cedo, e, ain-
da, da fotógrafa Ana Caroli-
na, Isabella e Bruno. A neta, 
Leticia, filha de Rodolfo, é 
também jornalista.

A história de Hélio Fer-
nandes confunde-se com a 
própria história da Tribuna 
da Imprensa e do jornalismo 
brasileiro. Até os últimos 
dias de vida, ele foi polêmi-
co, único, combativo e in-
dependente.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Gafe em Israel

O negacionismo do Governo Federal acompanhou a 
recente missão do ministro das Relações Exteriores 

a Israel. Embarcaram sem máscara no Brasil, e o ministro 
foi chamado à atenção pelo cerimonial israelense, por que-
rer aparecer na foto oficial sem máscara. Foram a busca 
de um spray milagroso e voltaram de mãos abanando. 
Quanto custou tal viagem para o erário?

Boletim jurisprudencial

Já está disponível, no site do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro, o boletim jurisprudencial 
da Corte, que condensa as principais decisões proferidas 
entre julho e dezembro de 2020.

Beth Guiller inova  
em seu programa

O programa Vitrine, apresentado por Beth Guilher aos 
domingos, tem se destacado pelas importantes colaborações 
nas diversas entrevistas que tem trazido. O dedicado ao Dia 
Internacional da Mulher trouxe importante discussão so-
bre agressões contra mulheres. O Brasil é o quinto país no 
mundo que mais comete violência doméstica. A cada cinco 
minutos uma mulher é agredida em nosso país.

Nutrição em foco

A nutricionista Marcelle Torres, que ajuda mulheres que 
querem emagrecer e transformar a relação com a comida, 
tem inovado nos posts do Instagram, onde trabalha de 
forma lúdica e leve, informações vitais.

Vozes de 1964

A Editora CRV acaba de lançar um livro de Luiz Antonio 
Dias que busca contextualizar as “vozes” de 1964. Contribui 
a obra para um processo de justiça histórica. Importante 
contribuição para o entendimento da ditadura militar.

Mudança do nome do Maracanã

Virou moda agora querer trocar os nomes de locais ou 
ruas. A última é a tentativa de renomear o Maracanã, com 
o nome do Pelé, retirando a homenagem ao jornalista 
Mario Filho, que idealizou a campanha para construir o 
estádio e foi um dos primeiros jornalistas esportivos. Seria 
bom lembrar à Assembleia Legislativa do Rio.

Workshop em Paty do Alferes

O turismologo Voltaire Varão ministra workshop sobre 
Turismo, no próximo dia 23 de março, na Fazenda Santa 
Teresa, das 8h às 12h, versando sobre atendimento, hospi-
talidade e atrativos turísticos.

Antiquário

Rio das Flores ganha um antiquário no mês de abril, 
entre as fazendas São Fidelis e Santa Justa, na RJ 151, cuja 
gestão ficará à cargo do jornalista Alexandre Machado, um 
entusiasta do Vale do Café.

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASIL-ALEMANHA DO RJ
CNPJ 33.752.767/0001-26

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os associados da CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚS-
TRIA BRASIL-ALEMANHA DO RIO DE JANEIRO para a Assembleia Ge-
ral Ordinária a ser realizada através de uma plataforma digital Microsoft
Teams, através do link http://bit.ly/3qcfli1 no dia 30 de março de 2021,
às 10h, em primeira convocação e, no mesmo dia, às 10:15h, em segun-
da convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apre-
sentação do Relatório de Atividades da Diretoria sobre o exercício 2020;
2. Aprovação das Demonstrações Financeiras 2020; 3. Eleição para os
cargos de Diretoria; 4. Assuntos Gerais. Tendo em vista as condições
de pandemia pelas quais ainda estamos passando, acreditamos ser
mais seguro manter o mesmo formato virtual utilizado no ano passado. A
votação da chapa da diretoria deverá ser feita antecipadamente. Pedi-
mos, por gentileza, que verifique o documento encaminhado por e-mail
com a proposta de chapa da diretoria 2021 - 2023 e efetue o seu voto
preenchendo o formulário online da Procuração. Além disso, encaminha-
remos o Relatório Anual com as atividades da AHK em 2020 e Relatório
da Auditoria Financeira. Em caso de dúvidas favor entrar em contato por
e-mail renata@ahk.com.br ou por telefone (21) 979740800.

Antônio Roberto Cortes
Presidente

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO NOIR DESIGN APARTMENTS

 Ref.: Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos,
Convocamos os Srs. Coproprietários do Empreendimento Residencial em
construção “NOIR DESIGN APARTMENTS”, situado no lote M-29 do PA
34291 – Barra Bonita – Recreio dos Bandeirantes – RJ, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio Noir Design Apartments
a ser realizada em formato virtual, no dia 30 de março de 2021 (terça-
feira), com início às 18:00h em primeira convocação com a presença
da metade dos condôminos e às 18:30 em segunda convocação com
qualquer número de participantes, com transmissão pela plataforma
ZOOM através do link abaixo para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: 1. Apresentação fotográfica da Obra; 2. Apresentação do
Cronograma Físico-Financeiro da Obra; 3. Andamento Obra. Link
para acesso a reunião: https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZYkdeqppjwsHNxl9jz05vqPQegA4mZsTVSm
ID da Reunião: 829 2318 7668   Senha de acesso: 032021
Procedimentos para participação e habilitação dos condôminos e
procuradores: 1. A participação de todos os condôminos é permitida,
entretanto, somente os condôminos quites com suas obrigações contratuais
poderão votar e serem votados; 2. Os condôminos poderão nomear um
procurador legal para representa-lo na assembleia, desde que a procuração
seja encaminhada com 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento
para o endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e
validarmos o referido documento internamente; 3. No dia da assembleia, ao
ingressar na plataforma “Zoom” o condômino deverá renomear seu nome
de perfil para seu “nome completo – unidade”, por exemplo: “João da
Silva – 101”. Se o participante for o procurador, deverá renomear
para “Proc. João da Silva – 101” e deverá se apresentar no chat para
que seja contabilizada sua participação na lista de presença; 4. Apenas
um dispositivo por unidade poderá acessar a plataforma “ZOOM”, com
vídeo ligado e áudio desligado. É importante que o condômino esteja em
local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião. 5. Para a participação
da assembleia, a construtora orienta que o condômino utilize uma estrutura
adequada de internet e equipamentos que suportem a transmissão de
vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar. 6. O presidente da
assembleia poderá determinar o uso da ferramenta “enquetes” da plataforma
ZOOM no decorrer da transmissão, sempre que julgar necessário. 
Cordialmente, C36 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

FUNDAÇÃO CRISTÃ-ESPÍRITA CULTURAL PAULO DE TARSO
CONVOCAÇÃO – De acordo com os arts. 20 a 22 e seus parágrafos, 
art. 24, Incisos II e VI, e arts. 31, 37 e 38 do Estatuto ficam convocados 
os Conselheiros do Conselho Curador da Fundação Cristã-Espírita 
Cultural Paulo de Tarso - FUNTARSO, para a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) a se realizar na sede da Fundação, situada na Estrada 
do Dendê, nº 659, Tauá – Ilha do Governador, Rio de Janeiro - RJ, às 
10:00 horas, no dia 27 de março de 2021, nas modalidades presencial 
e por vídeo conferência, conforme autorização da 3ª Promotoria de 
Justiça de Fundações, do MPRJ, para deliberar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: a) Apreciação e deliberação da Proposta Orçamentária para 
o exercício de 2021; b) Apreciação do Balanço Geral e Apuração de 
Resultados, de 01 de janeiro até 30 de junho de 2020; c) Apresentação 
da Relação Atualizada dos Nomes de Conselheiros do Conselho 
Consultivo (art. 31). Rio de Janeiro, 12 de março de 2021. Roberto do 
Nascimento Vitorino – Presidente.

Bolsonaro: ‘Nunca fui contra a vacina’
Presidente quer provas de que tenha dito o contrário

O Brasil voltou a re-
gistrar nas últimas 
24 horas mais de 

duas mil mortes causadas 
por Covid-19, segundo da-
dos do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde 
(Conass) divulgados nesta 
quinta-feira, elevando o to-
tal para 272.889 ao longo da 
pandemia. O presidente Jair 
Bolsonaro voltou a culpar 
a ação dos governadores e 
prefeitos pela atual situação 
do país. Nesta quinta-feira 
também negou que sempre 
esteve contra o uso de vaci-
nas e voltou a afirmar, em 
tom bem mais ríspido, que 
os recursos passados aos 
governadores para o com-
bate a pandemia não foram 
devidamente usados.

Em evento promovido 
pelo Sebrae, em São Pau-
lo, declarou, tendo ao lado 
o ministro da Economia 

Paulo Guedes, que “nunca 
neguei a vacina. Disse que 
tomaria a vacina se ele fos-
se aprovada pela Anvisa. 
Lamento todas as mortes, 
mas temos que olhar pa-
ra frente. Tem que tomar 
a vacina como eu disse no 
começo. Nuca fui contra a 
vacina”.

Em discurso nesta quar-
ta-feira (10), o presidente 
Jair Bolsonaro mudou o 
tom e afirmou que, até o fim 
do ano, o Brasil terá mais 
de 400 milhões de doses de 
vacinas disponíveis. A fala 
aconteceu durante a san-
ção de projetos de lei que 
ampliam a capacidade de 
aquisição de vacinas, e após 
o pronunciamento e entre-
vista do ex-presidente Lula, 
quando fez pesadas críticas 
pela forma como o governo 
vem tratando a grave situa-
ção do país. Sua imagem e 

fala estavam bem diferentes 
quando usou máscara, pos-
tura seguida pelas autorida-
des que o companhava, e 
falou das providências que 
o governo estava tomando 
com relação a Covid-19.

Descaso

Por 10 vezes o presiden-
te negou a necessidade da 
vacina cegando, inclusive, a 
sugerir que fosse opcional 
e quem tomasse assinasse 
um termo de responsaibli-
dade.  Em 20 de março de 
2020 e em 24 de março do 
mesmo ano, Bolsonaro dis-
se sim que a Covid-19 não 
passaria de uma “gripezi-
nha” ou um “resfriadinho”. 
Foi mais além ao afirmar 
que “depois da facada, não 
vai ser uma gripezinha que 
vai me derrubar, tá ok?”,  
acrescentando que “no meu 

caso particular, pelo meu 
histórico de atleta, caso fos-
se contaminado pelo vírus, 
não precisaria me preocu-
par, nada sentiria ou seria, 
quando muito, acometido 
de uma gripezinha ou res-
friadinho”.

“A pressa pela vacina não 
se justifica, porque você 
mexe com a vida das pesso-
as”, disse o presidente du-
rante entrevista conduzida 
por seu filho, o deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-
SP) em dezembro de 2020. 
“Não há guerra, não há 
politização da minha parte. 
Nós esperamos uma vaci-
na segura. Parece que a In-
glaterra começou a vacinar 
agora. Por que a gente tem 
que ser o primeiro?

Agora o presidente quer 
que lhe apresentem como 
provas vídeos em que ele 
negue interesse por vacina.

Filiações ao 
PT disparam

Nos últimos três dias, 
a média de filiações 
ao PT subiu 828% em 
comparação à media de 
registros ocorridos na 
semana anterior. Como 
consequência da anu-
lação das condenações 
do ex-presidente Luiz 
Inácio e a restituição de 
seus direitos políticos, 
o efeito foi imediato no 
número de filiações ao 
PT nos últimos três dias, 
registrando uma verda-
deira explosão de pe-
didos para ingressar no 
partido.

“A média de pedidos 
recebidos entre os dias 8 
(quando foram anuladas 
todas as ações da Lava 
Jato contra Lula) e 10 
(dia em que Lula falou ao 
país) representa um salto 
de 828%, em comparação 
à media de registros ocor-
ridos na semana imedia-
tamente anterior (1 a 7 de 
março)”, disse o PT. 

The Economist: 
Lula em 2022

A revista britânica The 
Economist, uma das mais 
influentes publicações do 
Reino Unido, publicou re-
portagem nesta quinta-feira 
sobre a situação política do 
ex-presidente Luiz Inácio Lu-
la da Silva após a anulação de 
suas condenações. Destaca 
a decisão do ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal 
Federal, que anulou as sen-
tenças contra Lula na Lava 
Jato. A publicação também 
apontou críticas ao governo 
de Jair Bolsonaro, afirman-
do que om presidente trata a 
Covid-19 com “apatia e char-
latanismo”, e que a pandemia 
matou mais de 265 mil brasi-
leiros.

“O Brasil continua po-
larizado, mas o antibolso-
narismo pode ter superado 
o antipetismo. Em uma 
pesquisa recente, 50% dos 
brasileiros disseram que 
poderiam votar em Lula; 
44% disseram que nunca 
o fariam. Apenas 38% dis-
seram que podiam votar 
em Bolsonaro; 56% se re-

cusam a isso”, destacou a 
revista The Economist.

PGR não investiga 
Bolsonaro 

Mesmo sob a acusação de 
colocar vida das pessoas em 
risco, a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) negou 
o pedido do PDT para in-
vestigar Jair Bolsonaro por 
indicar a cloroquina e outras 
substâncias como “trata-
mento precoce” para a Co-
vid-19, argumento que não 
tem comprovação científica. 
“Caso surjam indícios mais 
robustos da possível práti-
ca de ilícitos pelo requerido, 
serão adotadas as medidas 
cabíveis. Em face do expos-
to, a Procuradoria-Geral da 
República manifesta-se pela 
negativa de seguimento à pe-
tição”, diz a decisão da PGR, 
assinada por Augusto Aras.

Eduardo: 
‘enfiem no rabo’

A deputada classificou a 

atitude de Eduardo como 
“intolerável no âmbito do 
exercício de representa-
ção popular e que ofende 
milhões de famílias brasi-
leiras que perderam entes 
queridos”

A deputada federal Glei-
si Hoffmann (PT-PR) de-
nunciou nesta quinta-feira 
ao Conselho de Ética da 
Câmara dos Deputados o 
deputado federal Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP) por 
quebra de decoro parla-
mentar. A medida de Glei-
si é consequência do vídeo 
divulgado por Eduardo no 
qual o parlamentar manda 
que apoiadores das medi-
das de prevenção contra o 
coronavírus “enfiem no ra-
bo” as máscaras de prote-
ção. A atitude de Eduardo, 
segundo Gleisi, “consiste 
em atitude intolerável no 
âmbito do exercício de re-
presentação popular e que 
ofende milhões de famílias 
brasileiras que perderam 
entes queridos ou sofrem 
com ao drama de interna-
ções e busca por cuidados 
médicos em razão do Sars-
Cov-2.”
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA COOPERATIVA BELLAGEL

CNPJ 24.858.935/0001-71 / NIRE 33400054920
O Presidente da Cooperativa BELLAGEL, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para partici-
parem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 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 26 de março de 2021, em primeira convocação às
17h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
Cooperados Associados, em segunda às 18h00min com  metade mais
01 (um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e
última às 19h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez)
Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens
do dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de Contas do
Exercício Social do Ano de 2020; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço
Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exer-
cício do Ano de 2020; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas
no Exercício do Ano de 2020; 6. Eleição dos Membros do Conselho
Fiscal. Niterói//RJ, 12 de Março de 2021.

WAGNER PEREIRA DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INO-
VAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DEIS/SUBCLU/CGLF/CLPT/GERÊNCIA DE 
CADASTRO TÉCNICO. TERMO DE RESTITUIÇÃO DE RECUO, assinado 
em 22/12/2020, entre o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e CONSTRU-
TORA SANTA ISABEL S/A, referente à restituição das áreas com 87,92m²; 
125,72m²; 495,07m²; 120,00m²; 160,00m²; 120,00m²; 79,50m²; 296,15m²; 
120,00m²; 576,44m² e 387,50m², adquiridas pelo Município por força da 
Lei 6766, na aprovação do projeto de loteamento PAL 31.483/PAA 9.348 
e de acordo com o PAA 12.413, em vigor. Termo nº 05/2020, lavrado às 
fls. 028/029 do Livro nº 01 de Folhas Soltas de Compromissos Diversos. 
Processo 02/000.643/2013. 

Edital de Convocação AGE
UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em Psicologia do Estado

do Rio de Janeiro LTDA. - CNPJ: 02.313.694/0001-4
Av. N. Senhora de Copacabana 195 Loja 228

A Presidente da UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em Psicologia do
Estado do R.J LTDA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca seus 34 (trinta e quatro) cooperados para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
26 (vinte e seis) de março de 2021 em convocação on-line pelo
motivo da pandemia do COVID. Em Primeira Convocação, às 13h (treze
horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de coopera-
dos; e em Segunda Convocação, às 14h (quatorze horas), com a pre-
sença, de no mínimo metade mais 1 (um) do número de cooperados e em
Terceira Convocação às 15h (quinze horas) com a presença de no míni-
mo, 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
dia: 1) Votação para a Proposta do conselho Administrativo de se alugar
a Central de Atendimento. 2) Votação para confirmar a Diretoria Executiva
com poderes para negociar a locação da loja 228 da Av. N.S. de
Copacabana 195. 3) Votação da proposta do Conselho Administrativo
quanto ao destino do aluguel, na receita da Unipsico-Rio. 4) Assuntos
Gerais. Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.

MARLENE DIAS DA SILVA- PRESIDENTE.

UNIMED NOVA IGUAÇU PARTICIPAÇÕES S.A. – UNIPASA
CNPJ/MF nº 15.228.057/0001-10

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os acionistas da UNIPASA para se 
reunirem NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL, no dia 12 de abril de 2021, 
às 16:30h em primeira convocação e às 17:00h em segunda convocação. Para 
informações detalhadas, os acionistas deverão acessar o domínio eletrônico: 
https://www.unimed.coop.br/web/novaiguacu/noticias-unimed/edital-de-
convocacao-agoe-unipasa-2021. Nova Iguaçu, 10 de março de 2021. Javert 
do Carmo Azevedo Filho - Presidente do Conselho.

COOPERNOVA – COOP. DE MOT. AUT. DO TRANSP. COMPL. DE PASS.,
FRETAMENTO E TURISMO LTDA. - CNPJ.: 05.029.926/0001-23

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS TODOS OS COOPERADOS
DA COOPERNOVA EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS ESTATUTÁRIOS E
LEGAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA À SER
REALIZADA NA LONA CULTURAL DE VISTA ALEGRE LOCALIZADA NA AV.
SÃO FÉLIX S/Nº. – VISTA ALEGRE – RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 25/03/2021
EM 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 09:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 2/3 DOS
ASSOCIADOS; EM 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 10:00H., C/ A PRESENÇA MÍNIMA
DE 50% + 1 DOS ASSOCIADOS; EM 3ª E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 11:00H.,
COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 10 ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SO-
BRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA. (DEVIDO A PANDEMIA A REFERIDA ASSEM-
BLÉIA ACONTECERÁ NO LOCAL INDICADO NESTE EDITAL, EM ÁREA ABER-
TA RESPEITANDO-SE O DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSÁRIO E DEMAIS
PROCEDIMENTOS PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA – SERÁ OBRIGATÓRIO O
USO DE MÁSCARAS FACIAIS POR TODOS OS PRESENTES). 1 – PRESTA-
ÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2020; 2 – EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 3
– INCLUSÃO DE COOPERADOS. * PARA EFEITO DE QUORUM, O Nº. DE
COOPERADOS NESTA DATA É DE 081 (OITENTA E UM).

RIO DE JANEIRO, 12 DE MARÇO DE 2021.
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA FERREIRA

DIRETOR PRESIDENTE

Deputado quer barrar 
resolução que facilita  
novas construções

O deputado federal Paulo 
Ramos (PDT-RJ) quer 

suspender os efeitos da resolução 
proposta pelo Governo Federal 
que simplifica o licenciamento de 
novas construções. Segundo ele, 
a iniciativa estimula construções 
irregulares e apresenta risco às 
cidades, com impactos sociais 
e ambientais graves e irremediáveis. “Dei entrada esta 
semana na Câmara dos Deputados no Projeto de Decre-
to Legislativo 4/21 que suspende os efeitos da resolução 
proposta pelo governo que estimula construções ilegais”, 
diz o deputado.

CPI dos Royalties  
semana que vem

Será instalada na próxima semana a CPI da Alerj desti-
nada a investigar a queda de 40% na arrecadação do Esta-
do do Rio de Janeiro referente às receitas compensatórias 
da exploração de Petróleo e Gás. Proposta pelo presidente 
da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), a comissão foi 
aprovada em plenário essa semana. A receita mais im-
portante do estado hoje vem dos royalties. “É uma CPI 
que pede apenas transparência. A gente quer ter acesso 
aos números, aos dados e à contabilidade que é feita para 
que o Estado possa arrecadar melhor em sua participação 
especial”, explica o deputado.

Mulheres: vagões  
no fim de semana

O deputado Noel de Carvalho 
(PSDB) quer estender aos finais 
de semana e feriados o funciona-
mento dos vagões exclusivos para 
mulheres nos trens e no metrô. 
Atualmente, vagões deste tipo são 
disponibilizados apenas nos dias 
úteis. A lei que criou os vagões 
exclusivos é de março de 2006. 
Segundo Noel de Carvalho, a lei surtiu efeito positivo e 
está na hora de estender seus benefícios para todos os dias 
da semana.

Patrulha Maria da Penha

O Programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da 
Vida poderá ser ampliado para todos os municípios flumi-
nenses. É o que determina o projeto de lei 3.494/21, de 
autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), aprovado na 
Alerj na última terça-feira. Criado em 2019, o programa 
funciona apenas em alguns municípios da Região Metro-
politana do Rio e garante  que cada unidade operacional 
da Polícia Militar tenha uma equipe especializada e treina-
da para atender as mulheres agredidas.

Máscara obrigatória  
em provas

Candidato de concurso público e vestibular que não 
usar máscara de proteção facial durante a prova será 
eliminado. É o que determina a lei de autoria do deputado 
Rosenverg Reis (MDB) sancionada pelo governador em 
exercício, Cláudio Castro (PSC). A lei valerá em todo o 
Estado do Rio de Janeiro no período em que perdurar a 
pandemia do coronavírus.

Paulo Ramos

Noel de Carvalho

Comércio, bares e restaurantes  
do Rio terão que fechar às 21h

Decreto da prefei-
tura do Rio de 
Janeiro, publicado 

nesta quinta-feira, prorro-
gou as restrições ao horá-
rio de funcionamento de 
comércio, serviços, bares 
e restaurantes até o dia 22 
de março. Na nova decisão 
da prefeitura, que começa a 
valer nesta sexta-feira, co-
mércio, bares e restauran-
tes poderão funcionar, com 
atendimento presencial, até 
as 21h.

Depois desse horário, ba-
res e restaurantes só pode-
rão funcionar com entrega 
em domicílio, drive-thru ou 
retirada no local (mas sem 
consumo).

O comércio poderá fun-
cionar a partir das 10h30. O 
decreto também determina 
horários de funcionamento 
para os serviços (8h às 17h) 
e administração pública (9h 
às 19h). Ambulantes e bar-

racas de venda de produtos 
poderão trabalhar até as 
17h nas praias.

As atividades com aten-
dimento presencial só po-
derão receber, em seus es-
tabelecimentos, 40% de sua 
capacidade de clientes. Por 
exemplo, se o bar só tem lu-
gar para 20 pessoas, só po-
derá atender a oito por vez, 
no horário permitido.

O decreto de hoje flexi-
biliza as medidas adotadas 
no decreto anterior, de 5 de 
março, que definia fecha-
mento de bares e restauran-
tes às 17h e do comércio às 
20h. Também proibia co-
mércio nas praias.

No entanto, o novo de-
creto mantém a proibição 
de permanência de pessoas 
em praças e outros locais 
públicos das 23h às 5h do 
dia seguinte. Também con-
tinuam proibidos festas e 
eventos em áreas públicas 

e particulares e o funciona-
mento de boates e casas de 
espetáculo.

No momento em que 
o Brasil tem sido marcado 
pelos mais elevados núme-
ros diários de mortes por 
Covid-19 desde o início da 
pandemia e pela lotação dos 
leitos de unidades de terapia 
intensiva, governos estadu-
ais atualizaram as medidas 
para tentar diminuir a dis-
seminação do novo coro-
navírus. Neste mês março, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Ser-
gipe tiveram decretos com 
medidas mais rígidas de res-
trições para tentar conter o 
avanço da doença.

O toque de recolher, que 
proíbe a circulação de pes-
soas por áreas públicas em 
determinados horários, foi 
determinado em boa parte 
do país.

Segundo levantamento 

realizado pelo aplicativo 
Farmácias App, o delivery 
representou 81% das ven-
das de itens de farmácia em 
2020. A possibilidade de 
retirada na loja, por outro 
lado, retratou apenas 19% 
das compras realizadas pelo 
aplicativo no ano anterior.

“O impacto causado pe-
la pandemia fica claro, pois 
mesmo com a possibilidade 
de retirada dos produtos nas 
lojas físicas, os consumi-
dores, em sua maioria, op-
tam pela entrega em casa”, 
aponta Tatiane Zambetta, 
coordenadora comercial do 
Farmácias App.

Além disso, ao analisar o 
comparativo entre 2019 e 
2020, é possível observar o 
protagonismo do delivery 
na vida dos consumido-
res, visto que a modalidade 
teve um crescimento ex-
ponencial de um ano para 
outro.

Confiança da indústria caiu fortemente em março
O Índice de Confiança 

do Empresário Industrial 
(Icei), da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), 
mostra que o empresário 
está confiante. No entanto, 
o indicador recuou 5,1 pon-
tos em março em relação a 
fevereiro desde ano, quan-
do caiu de 59,5 pontos para 
54,4 pontos. O índice está 
acima da linha divisória dos 
50 pontos, que separa con-
fiança da falta de confiança.

De acordo com o geren-
te de Análise Econômica, 
Marcelo Azevedo, essa é a 
terceira maior queda mensal 
da série, inferior somente 
as registradas em junho de 
2018, logo após a paralisa-

ção dos caminhoneiros, e 
em abril de 2020, devido à 
pandemia.

“Quando olhamos o ín-
dice, ele mostra confiança 
do empresário. Esse valor 
de 54,4 pontos está, inclu-
sive, acima da média histó-
rica do Icei. Mas a queda 
expressiva na passagem de 
fevereiro para março nos 
faz um alerta. A confian-
ça existe, mas já foi maior 
e está caindo rapidamente. 
Mostra que os empresários 
estão percebendo uma pio-
ra nas condições atuais dos 
seus negócios e nas pers-
pectivas futuras da econo-
mia”, explica o economista.

O mês de fevereiro apre-

sentou crescimento de 
20,2% na comparação com 
o mês anterior no dado livre 
de efeitos sazonais. O resul-
tado é uma reação a janeiro, 
quando não houve muito in-
teresse em lançar produtos, 
de acordo com os dados do 
Índice GS1 Brasil de Ativi-
dade Industrial. Comparado 
a fevereiro de 2020, o índi-
ce apresenta aumento de 
4,4%. No acumulado de 12 
meses, no entanto, o índice 
ainda apresenta queda de 
-5,7%. O Índice GS1 Brasil 
de Atividade Industrial me-
de a intenção da indústria 
brasileira em lançar novos 
itens no mercado a partir 
da solicitação de códigos de 

barras, que são atribuídos 
pela Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil.

Na opinião de Virginia 
Vaamonde, CEO da Asso-
ciação Brasileira de Auto-
mação-GS1 Brasil, após um 
janeiro de retração, feverei-
ro apresentou uma recupe-
ração com relação ao mês 
anterior e ao realizado no 
ano passado.

“A melhora tênue no 
indicador demonstra um 
fôlego na confiança dos 
empresários; no entanto, 
ainda vivemos um momen-
to de cautela e é cedo para 
falarmos de uma retomada, 
principalmente devido às 
incertezas do mercado.”
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TELESPAZIO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 02.214.014/0001-33 - NIRE 33.3.0016636-0

Assembleia Geral Ordinária - Primeira Convocação: O Presidente do 
Conselho de Administração da TELESPAZIO BRASIL S.A. convoca os 
Senhores Acionistas para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a ser 
realizada no dia 8 de abril de 2021 às 10h (dez horas), na sede da Companhia, 
situada na Av. Rio Branco, 1/1803, CEP 20090-003, Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de 
dividendos; e (iii) eleger os administradores. Comunicamos que se encontram 
à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que 
se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 11 de março de 2021.  
Jean Marc Gardin - Presidente do Conselho de Administração.

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO

Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marisa Simões 
Mattos Passos - Juiz Titular do Cartório da 1ª 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 sala 211 2013 215 D 
CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2378 e-mail: 
cap01vciv@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 0008598-47.2014.8.19.0001, 
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORT AU PRINCE em face de 
DANIEL FERREIRA ALVES, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente 
edital CITA os HERDEIROS do réu DANIEL FERREIRA ALVES, que se 
encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias 
oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo, ficando cientes de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, 
CPC), caso não ofereçam contestação, e de que, permanecendo revéis, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Rio de Janeiro, aos sete dias do mês de julho do ano de dois 
mil e vinte. Eu, Carlos Eduardo Carvalho Geminiani - Subst. do Resp. pelo 
Expediente - Matr. 01/30329, digitei. E eu, Fernando Antonio dos Santos - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/9863, o subscrevo.

Edital de Convocação AGO
UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em Psicologia do Estado

do Rio de Janeiro LTDA. Loja 228 - CNPJ: 02.313.694/0001-4
Av. N. Senhora de Copacabana 195 Loja 228

A Presidente da UNIPSICO-RIO Cooperativa de Trabalho em Psicologia do
Estado do R.J LTDA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
convoca seus 34 (trinta e quatro) cooperados para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada virtualmente no dia
26 (vinte e seis) de março de 2021 pelo motivo da pandemia do COVID-
19.  Em Primeira Convocação, às 10h ( dez horas) com a presença de 2/3
(dois terços) do número total de cooperados; e em Segunda Convocação,
às 11h (onze horas), com a presença, de no mínimo metade mais 1 (um) do
número de cooperados e em Terceira Convocação às 12h (doze horas)
com a presença de no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Prestação e Exame das Contas do
Conselho Administrativo referente ao Exercício de 2020, compreendendo:
a) Relatório da Gestão; b) Balanço correspondente ao Exercício; c) De-
monstrativo de Sobras ou Perdas do Exercício; d) Parecer do Conselho
Fiscal. 2) Votação e Deliberação do Destino das Sobras do Exercício. 3)
Eleição para os Membros dos Conselhos Fiscal conforme chapas apre-
sentadas, que trabalharão virtualmente; 4) Relatório do Conselho Técnico;
5) Admissão e Demissão de Cooperados; 6) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
MARLENE DIAS DA SILVA - PRESIDENTE.

CENTRO DO COMÉRCIO DE CAFÉ DO RIO DE JANEIRO
Edital de Convocação

O Presidente da Diretoria do Centro do Comércio de Café do Rio de
Janeiro, nos termos dos artigos 78 inciso III, 39 e 46  do Estatuto, convoca
os sócios quinhoistas para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em
sua sede social, à Rua da Quitanda, 191 - 10º andar no dia 25 de março
de 2021  às 10:00 horas em primeira convocação e às 10:30 horas em
segunda e última convocação. Para fins do disposto no artigo 37 do
Estatuto, em 1ª convocação, é necessária a presença de sócios  deten-
tores de no mínimo 77 quinhões (2/3) e em 2ª convocação com qualquer
numero,  para tratar da seguinte ordem do dia: a) Apreciação, discus-
são e votação do parecer do Conselho Administrativo sobre Relatório da
Diretoria e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de  2020; b)
Eleição do novo Conselho Administrativo e Diretoria para o Biênio 2021/
2023, c) Assuntos Gerais. Nos termos do artigo 46, o Relatório de Direto-
ria e o parecer do Conselho Administrativo estarão a disposição dos
sócios na Secretária, a partir do dia 22 de março de 2021.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2021.
Guilherme Braga Abreu Pires Filho

Presidente

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS 
ITAORNA, JERIBÁ E BERTIOGA – LOTE 01

“Edital de Convocação” - Assembleia Geral Extraordinária
Atendendo a determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar 
os(as) Senhores(as)  Condôminos(as) para comparecerem à Assembleia Ge-
ral Extraordinária do LOTE 01 dos edifícios ITAORNA, JERIBÁ, BERTIOGA, 
que será realizada no próximo dia 16 de Março de 2021, terça-feira, no salão 
do Condomínio Itaorna, às 19:30 horas em primeira convocação  com o 
“quorum” legal, ou às 20:00 horas em segunda e última convocação com qual-
quer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes 
assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) Deliberação e aprovação do 
orçamento para compra e/ou locação de câmeras na garagem do LOTE 
01, bem como forma de custeio; e 2) Deliberação e aprovação da obra de 
impermeabilização da jardineira do portão da garagem do Lote 01, bem 
como forma de custeio. Para votação ou participação na assembleia, o 
condômino deverá estar quite com as quotas condominiais correspon-
dentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até a data 
da assembleia (art. 1.335 III, do Código Civil). O representante de condô-
mino deverá estar munido de procuração outorgada com observância 
das normas legais, inclusive com firma reconhecida (parágrafo 2º do art. 
654 do Código Civil).

Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA.

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DEIS/SUBCLU/CGLF/CLPT/GERÊNCIA 
DE CADASTRO TÉCNICO. TERMO DE URBANIZAÇÃO, assinado em 
22/12/2020, referente ao remembramento dos lotes 1 a 6 e 7 a 11 da Quadra 
C, Lotes 1 a 3 e Lote 4 da Quadra E, todos do PAL 31.483, situados respec-
tivamente na Rua Projetada 1, atual Avenida Projetada D dos PAAs 11.006 
e 11.007; Rua Projetada 2; Rua Projetada 2 e Rua Projetada 3, atual Rua 
Projetada 14 dos PAAs 11.006 e 11.007, entre o MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO e CONSTRUTORA SANTA ISABEL S/A, onde os outorgantes 
se obrigam a urbanizar os seguintes logradouros: Rua Projetada 46 do PAA 
12.026 (antigo Acesso III do PAA 9.348), com extensão de 99,00m desde 
o alinhamento da Av. Salvador Allende até o eixo da Av. Projetada “D” dos 
PAAs 11.006 e 11.007, com largura de 9,00m, de acordo com o PAA 12.562; 
Av. Projetada “D” dos PAAs 11.006 e 11.007, lado esquerdo com extensão 
de 127,00m desde o prolongamento do alinhamento da Rua Projetada 48 
dos PAAs 11.006 e 11.007 até o final do lote 1 projetado, com largura de 
10,00m, de acordo com o PAA 12.562; Rua Projetada 48 dos PAAs 11.006 
e 11.007, com extensão de 162,00m desde o alinhamento da Av. Projetada 
“D” dos PAAs 11.006 e 11.007 até o alinhamento da Rua Projetada 14 dos 
PAAs 11.006 e 11.007, com largura de 9,50m, de acordo com o PAA 12.413; 
Rua Projetada 14 dos PAAs 11.006 e 11.007, com extensão de 44,00m des-
de o prolongamento do alinhamento da Rua Projetada 48 dos PAAs 11.006 
e 11.007 até o final do lote 1 projetado, com largura de 13,00m, de acordo 
com o PAA 12.413. Termo nº 019/2020, lavrado às fls. 22/23 do Livro nº 06 
de Folhas Soltas de Urbanização. Processo 02/000.643/2013. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INO-
VAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DEIS/SUBCLU/CGLF/CLPT/GERÊNCIA DE 
CADASTRO TÉCNICO. TERMO DE VINCULAÇÃO DE LOTES, assinado 
em 22/12/2020 entre o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e CONSTRUTO-
RA SANTA ISABEL S/A referente ao remembramento dos lotes 1 a 6 e 7 a 
11 da Quadra C, Lotes 1 a 3 e Lote 4 da Quadra E, todos do PAL 31.483, si-
tuados respectivamente na Rua Projetada 1, atual Avenida Projetada D dos 
PAAs 11.006 e 11.007; Rua Projetada 2; Rua Projetada 2 e Rua Projetada 
3, atual Rua Projetada 14 dos PAAs 11.006 e 11.007. Termo nº 006/2020, 
lavrado às fls. 059/059v do Livro nº 03 de Folhas Soltas de Vinculação de 
Lotes. Processo 02/000.643/2013. 

Supermercados têm deflação após um ano de alta

O setor supermer-
cadista voltou a 
apresentar de-

flação nos preços após um 
ano de altas. A queda apon-
tada pelo Índice de Preços 
dos Supermercados (IPS), 
calculado pela Apas/Fipe, 
foi de 0,5% em feverei-
ro. Segundo a Associação 
Paulista de Supermercados 
(Apas), o principal motivo 
foi a ausência do Carnaval 

e a espera do consumidor 
por novos auxílios, somado 
a isso o aumento de casos 
do Covid-19 que demandou 
ajustes de preços em toda 
cadeia produtiva.

Em fevereiro de 2021 as 
exportações suínas tiveram 
queda de 18% em relação a 
fevereiro de 2020, consequen-
temente o preço no mercado 
interno caiu pelo terceiro mês 
seguido (2,49%). As aves caí-

ram 2,29% após uma sequên-
cia de sete meses em alta.

Outro item que merece 
atenção é o arroz, que regis-
trou sua primeira deflação 
em 14 meses com quase 4% 
de queda. “Em janeiro houve 
a importação de 131 mil to-
neladas de arroz frente às 21 
mil toneladas exportadas, a 
menor quantidade embarca-
da pelo país desde 2010. Isso 
demonstra que o mercado se 

aproximada da normalidade, 
já que o Brasil não é expor-
tador natural do produto e a 
oferta de arroz já se mostra 
abundante no mercado exte-
rior. A expectativa é de que 
novas quedas aconteçam nos 
próximos meses”, explica 
Ronaldo dos Santos, presi-
dente da Apas.

O óleo de soja, outro item 
que foi vilão da inflação em 
2020 com 115,6% de aumen-

to, também teve queda de 
3,6% em fevereiro de 2021. 
O leite também registrou 
queda de 4% e o motivo foi 
a fraca demanda do brasilei-
ro. Para a Apas, a ausência 
do auxílio emergencial - que 
estimula o consumo de pro-
dutos lácteos de indulgência 
- somado ao desemprego e o 
menor poder de compra da 
população, forçam os canais 
de distribuição a serem mais 

agressivos nas negociações. 
Situação deve perdurar para 
os próximos dois meses.

A maior queda aconte-
ceu no setor de produtos 
in natura (hortifrutigranjei-
ros), liderados pelo mara-
cujá com queda de 30,5%, 
mamão com 18,8% e batata 
15,2%.  Dentre os maiores 
aumentos ficaram a cebola 
e o chuchu, respectivamen-
te com 40,5% e 39,3%.

Consórcio: 91% das  
parcelas são pagas em dia

Um estudo inédito da 
Serasa Experian, que tem 
como base os dados do Ca-
dastro Positivo, mostra que 
o consórcio é a modalida-
de de financiamento com a 
maior pontualidade entre os 
brasileiros – exceto consig-
nado, cujo valor contratado 
é descontado diretamente 
em conta. Os dados levan-
tados em novembro/20 
mostram que as parcelas 
são pagas em dia em 91% 
dos casos, com destaque 
para aqueles com mais de 
60 anos, veja abaixo:

“Quando falamos de 
consórcio, estamos anali-
sando, em muitos casos, os 
cotistas contemplados, que 
já retiraram o bem. Como 
envolve algo de valor relati-
vamente alto, há o receio de 
atrasar as parcelas e acabar 
perdendo o carro, moto ou 
imóvel adquirido, por exem-
plo. Mesmo aqueles que 
ainda não foram contem-
plados, certamente fizeram 
o consórcio com o objetivo 
de ter a carta de crédito na 
mão, por isso, o pagamen-
to acaba se tornando uma 
prioridade no orçamento de 
quem optou por esta moda-
lidade de financiamento”, 
diz o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi.

O estudo traz também 
uma visão do comprome-
timento da renda de quem 
assume um compromisso 
financeiro deste tipo. No 
geral, 11,8% dos rendi-
mentos são destinados ao 
pagamento das parcelas do 
consórcio, o menor se com-
parado com as demais mo-
dalidades de financiamento, 
como Consignado, Em-
préstimo Pessoal ou Auto-
móveis – confira no gráfico 
abaixo:

Na análise apenas do 
Consórcio, ficam acima 
da média os jovens até 35 
anos (16,3%), faixa etária 
com menor pontualidade 
nos pagamentos, confor-
me indicado na tabela aci-
ma. Entre 36 e 50 anos, o 
comprometimento da ren-
da é de 11,8% e depois cai, 
indo para 9,8% para aque-
les de 51 a 60 anos e 9,4% 
entre os que tem mais de 
60 anos.

Opção

Ainda que aqueles com 
renda de mais de R$ 10 
mil tenham maior pene-
tração nos consórcios 
(6,8%), os de menores 
rendimentos são que 
possuem a maior pontu-

alidade nos pagamentos. 
Se considerarmos a renda 
de até R$ 2 mil, a pontu-
alidade é de 92,1%, ante 
91,7% da renda acima de 
R$ 10 mil.

Rabi explica que, muitas 
vezes, o consórcio é a úni-
ca forma pela qual a po-
pulação com baixa renda 
consegue ter acesso a um 
financiamento de alto va-
lor, o que acaba impactan-
do também a distribuição 
geográfica. A região Norte, 
que reúne a maior parte da 
população com rendimen-
tos menores, registra maior 
penetração frente às demais 
(3,6%), com pontualidade 
de 94,9%, acima da média 
nacional.

“Como é uma opção de 
mais fácil acesso a bens de 
alto valor pela baixa ren-
da, essa modalidade acaba 
comprometendo boa parte 
da renda mensal de quem 
ganha cerca de dois salá-
rios-mínimos, por exemplo, 
por isso, é preciso ter muito 
planejamento na hora de fa-
zer um consórcio para não 
descontrolar o orçamento 
e acabar dificultando o pa-
gamento de outras contas, 
como cartão de crédito, alu-
guel e contas básicas”, aler-
ta Rabi.

Número de ações locatícias 
diminui 25% em SP

Dados do Tribunal 
de Justiça do Es-
tado de São Paulo 

(TJSP) obtidos pelo Secovi-
-SP mostram que, em janei-
ro, foram protocoladas 753 
ações judiciais relacionadas 
ao mercado de locação na 
capital paulista. Esse núme-
ro representa uma diminui-
ção de 25,4% em compa-
ração com o mês anterior, 
quando foram contabiliza-
dos 1.010 processos. Em 
relação às 1.058 ações ajui-
zadas em janeiro de 2020, a 
queda foi de 28,8%. 

Do total registrado em ja-

neiro, 83,9% (632 processos) 
foram motivados pela falta 
de pagamento de aluguel. 
As ações ordinárias/despejo 
apareceram na segunda po-
sição, com 60 ações e par-
ticipação de 8%. As reno-
vatórias e as consignatórias 
participaram, respectivamen-
te, com 55 (7,3%) e 6 (0,8%) 
processos.

Também houve queda 
no acumulado dos últimos 
12 meses. Os 12.884 pro-
cessos contabilizados de 
fevereiro de 2020 a janeiro 
de 2021 representaram re-
cuo de 18,5% frente ao acu-

mulado no período anterior 
(fevereiro de 2019 a janeiro 
de 2020), quando foram re-
gistradas 15.806 ações.

O advogado Jaques 
Bushatsky, diretor de Le-
gislação do Inquilinato do 
Secovi-SP, atribui essa di-
minuição aos acordos ami-
gáveis entre locadores e 
inquilinos, que cresceram 
durante pandemia. “A pan-
demia trouxe grandes desá-
gios e o tema das locações 
tem sido enfrentado de ma-
neira inteligente, com con-
versas e acordos”, afirma 
Bushatsky.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
DA CTTC RJ.

CONVOCA TODOS OS ASSOCIADOS PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2021, NA
NOSSA SEDE NA AV. ALVARES DA ROCHA, 415 BLOCO 32 AP 106
ENGENHOD DA RAINHA-RJ ÁS 11:00HS, A PRIMEIRA CHAMADA SERÁ ÁS
08:30HS, E EM SEGUNDA CHAMADA ÁS 09:30 HS, EM TERCEIRA E ÚLTIMA
CHAMADA ÁS 10:30 HS. SENDO NECESSÁRIO A PRESENÇA DE METADE
+1 DOS COOPERADOS E EM CONVOCAÇÃO ÁS 11:00HS C/ A PRESENÇA
MINIMA DE 10 COOPERADOS. A PAUTA SERÁ A SEGUINTE: 1º - Alterar
Razão Social e Inclusão do Nome fantasia; 2º - Ratificar o texto de Objetivos
Sociais e Compatibilização com CNAE’S; 3º - Determinar como será o repre-
sentante de cada Estado da CTTC RJ LEÃO BR; 4º- Inclusão de cooperados
pessoa física e jurídica-microempreendedores e microempresários indivi-
duais de transportes, qualificados com seus respectivos CNPJ; 5º - Exclu-
são de cooperados; 6º - Alteração na Distribuição de Lucro no Capital; 7º
Como serão incluídos os veículos na da CTTRJ LEAO BR; 8º- Distribuição
de combustível, em território nacional e 9º Assuntos Gerais.

FLÁVIO MORAES DA SILVA - DIRETOR PRESIDENTE

CL RJ 007 Empreendimentos e Participações S.A.
(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição em 05/02/2021
Data, Hora e Local: Aos 05/02/2021, às 12h30, R. do Passeio, 38, setor 2, 15º 
andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-290. Quórum: Presença dos Acionistas 
Fundadores da Sociedade. Mesa: Presidente: Leonardo Luis do Carmo, 
Secretária: Cristina da Silva de Camargo. Ordem do Dia e Deliberações: A 
Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a CL RJ 007 
Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações sede no Rio 
de Janeiro/RJ, Av. Almirante Barroso, 81, sala 31B105, CEP 20031-004, 
podendo abrir filiais e escritórios em qualquer localidade do território nacional. 
(b) fixar o capital social da Companhia em R$ 100,00 dividido em 100 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 
cada ação, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, 
conforme boletins de subscrição. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto 
Social (Anexo I); (d) aprovar (§1º art. 130 da Lei nº 6.404/76), lavrar a ata desta 
assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo para compor a 
Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela AGO de 
2021: Leonardo Luis do Carmo, para o cargo de diretor e Cristina da Silva 
de Camargo, para o cargo de diretora. Os membros da Diretoria ora eleitos 
declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo 
sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Formalidades legais. 
Rio de Janeiro, 05/02/2021. Leonardo Luis do Carmo - Presidente da 
Assembleia e diretor eleito, Cristina da Silva de Camargo - Secretária da 
Assembleia e diretor eleito. Advogado: Gabriel S. Loschiavo dos Santos - OAB/
SP nº 346.683. JUCERJA nº 33300337032 em 02/03/2021. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DE CAMPO GRANDE

Rua Carlos da Silva Costa   141   4º andar, Campo Grande
Tel.: (21) 3470-9644 - E-mail: cgr02vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMINIO DE EDIFICIO ALMIRAN-

TE PAULO MOREIRA - BLOCO VIII em face de GERSON DE
JESUS BRITO e DEISE FERREIRA MEIRELLES DE BRITO -

PROCESSO Nº 0002928-47.2004.8.19.0205, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) PAULA REGINA ADORNO COSSA – Juiz(a) de Di-
reito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os inte-
ressados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - GERSON DE JESUS BRITO e DEISE
FERREIRA MEIRELLES DE BRITO - que será realizado o público
Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA,
NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará dispo-
nível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encer-
rado no dia 23/03/2021 às 13:30h e, não havendo licitantes, se
iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superi-
or a 50% da avaliação, que será encerrado no dia 30/03/2021 às
13:30h. DO BEM A SER LEILOADO: Apartamento nº 401, situado
na Rua Almerinda de Castro, nº 181, Bloco 08, Campo Grande,
RJ. Inscrito na Prefeitura sob o nº 1714420-5 e matriculado no
4º Ofício do RGI sob o nº 104.773. JUSTIFICATIVA:  (...) Avaliado o
imóvel acima em 12/04/2012 no valor de R$ 120.000,00 (Cento e
vinte mil reais). E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (GERSON DE JESUS
BRITO e DEISE FERREIRA MEIRELLES DE BRITO) intimado(s) da
hasta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio des-
te Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL
NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO
NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E
NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta
Cidade em Rio de Janeiro, em 06 de janeiro de 2021. Eu, digitei
___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo___. (ass.) PAULA REGI-
NA ADORNO COSSA – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
49ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL.

AV. ERASMO BRAGA, 115, CASTELO, RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: (21) 3133-3953 - E-mail: cap49vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO, MOVIDA POR BEATRIZ PEREIRA DE MAGALHÃES

GOMES GUERIOT em face de ESPÓLIO DE JUCIRENE LACERDA
DE OLIVEIRA representada por sua inventariante MÉLLANY

LACERDA DE OLIVEIRA - PROCESSO Nº 0152266-
33.2001.8.19.0001, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) PAULA DE MENEZES CALDAS – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - ESPÓLIO DE JUCIRENE LACERDA DE
OLIVEIRA e inventariante MÉLLANY LACERDA DE OLIVEIRA  -
que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma
dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236
de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência
do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 23/03/2021 às 14:00h e, não havendo
licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia
30/03/2021 às 14:00h.  DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o
Laudo de Avaliação às fls. 866e) Rua Barão de Itapagipe, 575
Apartamento 103, Freguesia do Engenho Velho (Tijuca), Rio de
Janeiro. Matriculado no 11º RGI sob o nº 62.555 e inscrito Na
Prefeitura sob o nº 0.554.893-8. JUSTIFICATIVA: (...) Avalio
Indiretamente o imóvel acima descrito, em R$ 230.000,00
(Duzentos e Trinta Mil Reais), que atualizados pela ufir de 2021,
corresponde ao valor de R$ 249.106,72 (Duzentos e quarenta e
nove mil, cento e seis reais e setenta e dois centavos) E para
que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi
expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s)/Condôminos(s) (ESPÓLIO DE JUCIRENE LACERDA
DE OLIVEIRA e inventariante MÉLLANY LACERDA DE OLIVEIRA)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo
que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE
JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 06 de janeiro de 2021. Eu,
digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) PAULA
DE MENEZES CALDAS – Juiz de Direito.

MARANATA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 12.624.319/0001-77

Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2020

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a sua apreciação os Balanços Patrimoniais da MARANATA PARTICIPAÇÕES S.A., levantados em 31/12/2020 e 2019, e as respectivas demonstra-
ções de resultado das mutações do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Expressamos os nossos agradecimentos a todos que contribuiram com o sucesso da MARANATA. A Diretoria.

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020 Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo em 31/12/2020

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31/12/2020

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e 
as Normas e Princípios da Contabilidade geralmente aceitos. 2. Apuração de Resul-
tado: As Despesas e Receitas foram reconheidas pelo regime de competência, tendo 

como base os documentos e os informes fornecidos pelos bancos, independente de 
seu efetivo pagamentos ou recebimentos. 3.O Capital Social é de R$34.200.000,00 
dividido em 34.200.000 ações ON, totalmente subscrito e integralizado.

Diretor: Jose Elias Salomão; Contador: Dejair Orçai - CRC-RJ 27442/O-3

ATIVO 31/12/2020 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE 84.013.506,12 77.545.575,53
Disponibilidades 83.526.634,55 77.251.576,68
JCP a Receber 485.970,87 285.382,53
Conta Corrente 900,70 8.616,32
II - ATIVO NÃO CIRCULANTE 82.667.330,33 79.805.366,72
Investimentos - Ações Cia Capital Aberto 78.932.546,36 76.070.582,75
Imobilizado 3.734.783,97 3.734.783,97
TOTAL DO ATIVO (I+II) 166.680.836,45 157.350.942,25
PASSIVO
I - PASSIVO CIRCULANTE 452.869,37 897.405,15
Impostos e Contribuições a Pagar 452.869,37 897.405,15
II - PATRIMONIO LÍQUIDO 166.227.967,08 156.453.537,10
Capital Social 34.200.000,00 34.200.000,00
Reservas legal 6.601.399,99 6.112.678,49
Reservas de Lucros 125.426.567,09 116.140.858,61
TOTAL DO PASSIVO (I+II) 166.680.836,45 157.350.942,25

I.Receita Operacional Bruta 31/12/2020 31/12/2019
Receita com JCP 5.783.185,38 7.103.133,80
Receita com Venda de Ações 981.610,83 734.558,30
Receita de Aplicações Financeiras 1.495.198,91 6.354.009,80
Receita de Dividendos 5.965.063,96 18.223.962,67
Receita de Alugueis 211.243,92 206.582,04
Impostos Incidentes S/Aluguel (7.710,32) (7.540,19)
II.Resultado Operacional Líquido 14.428.592,68 32.614.706,42
Despesas Administrativas (1.810.562,36) (1.688.695,44)
Despesas Financeiras (36.218,65) (79.862,27)
III.Resultado antes da Contribuição Social 12.581.811,67 30.846.148,71
CSLL - Lucro Presumido (749.483,39) (1.283.202,74)
IV.Resultado antes do IRPJ 11.832.328,28 29.562.945,97
IRPJ - Lucro Presumido (2.057.898,30) (3.540.452,04)
V.Resultado do Exercício 9.774.429,98 26.022.493,93

31/12/2020 31/12/2019
Saldo Inicial/Disponibilidade 77.251.576,68 48.559.842,63
Atividades Operacionais
Lucro Operacional 9.774.429,98 26.022.493,93
Variação de Contas a Pagar (444.535,78) 528.465,18
Variação de JCP a Receber (200.588,34) (198.461,69)
Variação de Investimentos (2.861.963,61) 2.350.685,58
Variação de Imobilizado (6.499,00)
Variação de Conta Corrente 7.715,62 (4.949,95)
Saldo Final/Disponibilidade 83.526.634,55 77.251.576,68

Eventos Total PL
Capital  

Integralizado
Reservas  

Legal
Reservas  
de Lucros

Saldo em 
31/12/2019 156.453.537,10 34.200.000,00 6.112.678,49 116.140.858,61
Transf. p/
Reserva Legal - - 488.721,50 (488.721,50)
Resultado do 
Exercício - - - 9.774.429,98
Saldo em 
31/12/2020 166.227.967,08 34.200.000,00 6.601.399,99 125.426.567,09

Três perguntas: Estímulo 
2020 e o apoio às micros  
e pequenas empresas
Por Jorge Priori

As micros e pequenas empresas são as que mais em-
pregam trabalhadores no Brasil e as que mais estão 

sofrendo os impactos das restrições causadas pela pan-
demia. Uma rápida volta por uma cidade brasileira eviden-
cia as consequências desses impactos: muitas empresas 
que encerraram suas atividades e imóveis fechados com a 
placa “aluga-se” (sabe-se lá quando serão alugados nova-
mente). Mesmo num cenário tão adverso, muitos micros e 
pequenos empresários não encontram apoio nos bancos, 
que querem cobrar juros altos e pedir garantias que não 
podem ser concedidas.

Diante desse quadro, surgiu o Estímulo 2020, que bus-
ca, justamente, apoiar micros e pequenos empreendedores 
impactados pela pandemia. Para entendermos melhor essa 
iniciativa, conversamos com Fábio Lebauspin, diretor de 
Operações do Estímulo 2020, sobre o que é essa inicia-
tiva.

O que é o Estímulo 2020?
O Estímulo 2020 é uma associação sem fins lucra-

tivos, que busca apoiar micros e pequenos empreend-
edores impactados pela pandemia, ajudando a preservar 
empregos nesse momento tão delicado. Criado em 
maio de 2020, até o atual momento o Estímulo já em-
prestou mais de R$ 58 milhões e ainda tem disponível 
R$ 25 milhões para novos desembolsos. No Rio de 
Janeiro, foram R$ 8 milhões emprestados e temos mais 
R$ 2 milhões em caixa para seguir apoiando os peque-
nos empresários.

Somente no estado de São Paulo, já foram desem-
bolsados R$ 29 milhões, além de R$ 1 milhão dis-
ponível. Já em Minas Gerais, foram concedidos R$ 
16,5 milhões em apoio financeiro, e no Ceará, R$ 5 
milhões. 

Como e em quais condições as empresas podem 
ter acesso aos empréstimos?

O Estímulo apoia micro e pequenas empresas, isto é, 
aquelas com faturamento mensal entre R$ 10 e R$ 400 
mil. Além disso, a empresa precisa ter ao menos dois anos 
de idade e um bom histórico de crédito, para garantir que 
os recursos retornem e possamos apoiar mais empresas 
no futuro. Além do apoio financeiro, o Estímulo também 
oferece capacitação para que esses empreendedores pos-
sam aprimorar seus negócios, seja via cursos, mentorias 
ou ferramentas de gestão (digital marketing, gestão finan-
ceira, entre outras).

A iniciativa já recuperou mais de R$ 8 milhões em paga-
mentos, que estão sendo novamente emprestados, além 
de uma inadimplência de apenas 2%, diferente dos atuais 
níveis do mercado.

Para o empreendedor solicitar apoio financeiro, basta 
acessar o site estimulo2020.org e efetuar o cadastro, que é 
realizado de maneira simples e sem burocracia. Os ju-
ros mensais são de 0,53%, com a quitação podendo ser 
realizada em até 21 vezes e carência de três meses para 
realização do primeiro pagamento.

Atualmente, o Estímulo 2020 atende empresas nos 
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
Ceará. Existem planos para atuar em outros estados? 
Como isso deve acontecer?

Sim. Para abertura em outros estados, precisamos 
começar com a captação de recursos. Em Santa Catarina, 
por exemplo, temos um processo de captação aberto, e 
nos próximos meses devemos lançar a iniciativa na região. 
Além desse processo de captação direcionado, também 
conseguimos doações através do nosso site, por meio do 
link estimulo2020.org/quero-doar, qualquer pessoa pode 
fazer a sua contribuição.

Fitch vê ambiente econômico desafiador 
A Fitch espera um 

ambiente econômi-
co mais desafiador 

em 2021 do que o inicial-
mente previsto. A segunda 
onda de contágio continua 
afetando empresas e merca-
dos de trabalho, e o fim do 
auxílio emergencial reduz 
drasticamente o poder de 
compra. As empresas de-
vem se desalavancar à medi-
da que o Ebitda se recupera 
em um ambiente econômi-
co incerto.

Esta semana o Indicador 
Ipea de Consumo Aparente 

de Bens Industriais (divul-
gados pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada) 
ainda registrou crescimento 
de 0,6% no mês de janeiro 
frente a dezembro. A pro-
dução interna dedicada ao 
mercado nacional avançou 
0,9% em janeiro, a impor-
tação de bens industriais 
apresentou uma queda de 
3,6% no mesmo período. 
Mas ainda não se sabe exa-
tamente qual será o impacto 
no consumo de bens indus-
triais nos próximos meses, 
uma vez que a pandemia 

segue fazendo vítimas e afe-
tando a economia.

Na comparação com ja-
neiro de 2020, o indicador 
que mede a demanda inter-
na por bens industriais – por 
meio da produção indus-
trial interna não exportada, 
acrescida das importações – 
registrou alta de 1,5%. Por 
sua vez, a variação acumula-
da em doze meses apontou 
queda de 5,8%. O resultado 
do trimestre móvel encerra-
do em janeiro foi um avan-
ço de 6,6% na margem do 
consumo aparente. Em re-

lação ao mesmo período do 
ano anterior, houve alta de 
6%.

Entre as grandes cate-
gorias econômicas, os re-
sultados de janeiro foram 
heterogêneos. Enquanto os 
segmentos de bens duráveis e 
intermediários subiram, res-
pectivamente, 3,1% e 0,7%, a 
demanda por bens de capital, 
um dos componentes do in-
vestimento, sofreu queda de 
28%. Apesar do tombo no 
mês, a categoria apresentou 
alta de 10,4% na comparação 
com janeiro de 2020.

Acesso gratuito de dados públicos de bacias terrestres
A diretoria da Agência 

Nacional de Petróleo e Gás 
(ANP) aprovou nesta quinta-
feira a disponibilização, de 
forma gratuita, de dados téc-
nicos públicos das bacias sedi-
mentares terrestres brasileiras, 

que, até então, eram pagos. O 
objetivo é promover a amplia-
ção do conhecimento geoló-
gico sobre as bacias terrestres 
e fomentar os investimentos 
em exploração e produção de 
petróleo e gás natural nas áre-

as já sob concessão e a serem 
oferecidas em futuras rodadas 
de licitações.

Os dados serão disponi-
bilizados a partir de maio de 
2021, por meio de entregas 
físicas aos interessados, em 

mídia do próprio requerente 
com capacidade de armaze-
nagem de dados equivalen-
te ao pedido. Futuramente, 
após adequações técnicas, 
os dados estarão disponíveis 
também na internet.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI

RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 519, 9º ANDAR - SALA S/Nº,
CENTRO – NITERÓI – RJ

C.E.P.: 24020-206 - Tel.: (21) 3002-4413
E-mail: nit08vciv@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

COBRANÇA EM FASE EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO
VIVENDA DE SANTA ROSA em face de MARIA AMÉLIA DE

MIRANDA PINTO CORDEIRO e EVALDO CORDEIRO, nos autos do
PROCESSO Nº 0011341-91.1995.8.19.0002, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) BEATRIZ PRESTES PANTOJA – Juíza 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) e o Credor
Hipotecário – Caixa Econômica Federal, que será realizado o
público leilão 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 22/
03/2021 às 13:00h, e não havendo lances no primeiro leilão, o
Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 25/03/
2021 às 13:00h, onde o lanço inicial será por valor igual ou 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, se houverem, serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Laudo de Avaliação no index.
295/297: APARTAMENTO Nº 805, BLOCO 02, SITUADO NA RUA
NORONHA TORREZÃO, 335, CUBANGO, NITERÓI, RJ. COM DIREITO
AO USO DE UMA VAGA NO ESTACIONAMENTO DE AUTOMÓVEIS,
DO CONJUNTO RESIDENCIAL “VIVENDA DE SANTA ROSA” E SUA
CORRESPONDENTE FRAÇÃO IDEAL DE 1/480 DO TERRENO, CUJAS
METRAGENS, CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES, SÃO AS
CONSTANTES NA MATRICULA Nº 10.695 DO 8º OFÍCIO DE NITERÓI/
RJ, E NA PREFEITURA SOB O Nº 157114-0, POSSUINDO 52M² DE
ÁREA EDIFICADA. PRÉDIO: Residencial antigo, com certa de trinta
anos de construção, localizado em um conjunto de quatro blocos,
com dezesseis andares, oito apartamentos por andar, guarita na
entrada de carros, e via de acesso aos blocos em aclive acentuado,
pavimentada, com entrada dos blocos pelo lado esquerdo, portaria
do bloco II com piso cerâmico, paredes pintadas e decoradas,
fechada com vidro temperado, interfone, monitoramento por câmera
de TV, hall do elevador com piso cerâmico, paredes em porcelanato,
balcão e porteiro 24h; entrada de serviço por porta de madeira,
piso e paredes revestidos de cerâmica; dois elevadores (um para
andares pares, outro para ímpares); quadra de esportes, salão de
festas e play; em vulcapiso; acabamento do prédio em massa e
pintura; encontrando-se em bom estado de conservação.
APARTAMENTO: De fundos, localizado na lateral esquerda, com
vista para o bloco III, com incidência do sol de inverno; dividido em
sala e dois quartos, um com piso laminado desgastado e o outro
com piso cerâmico, todos com janelas de alumínio e vidro
gradeadas e pintura antiga; banheiro social, com louças simples,
basculante e box de alumínio e acrílico; cozinha, azulejada, com
algumas peças quebradas, pia de inox, amassada, sobre armário
de alvenaria; área de serviço acoplada à cozinha, tanque em louca
e janela; acabamento simples e antigo, em regular estado de
conservação. Considerações: o imóvel está localizado em área
pouco valorizada, próxima de comunidade carente, do Colégio
Itapuca e do comércio local, usufruindo de todos os serviços
públicos usuais na cidade e próximo das linhas de ônibus
municipais. DA AVALIAÇÃO: Foi avaliado o imóvel objeto do leilão
em 17/10/2014 e ratificado e homologado na data de 18/09/2020
pelo valor de R$ 275.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais),
correspondente a 77.355,836 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O
IMÓVEL: Cientes os interessados do seguinte: Que segundo
informações obtidas, os débitos condominiais até a data de 28/
02/2021 perfaz o valor de R$ 572.926,40 (quinhentos e setenta e
dois mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos); Que
consta dívida de IPTU, cujo valor aproximado atualizados para a
data de 26/02/2021, perfaz o valor aproximado de R$ 95.710,57
(noventa e cinco mil, setecentos e dez reais e cinquenta e sete
centavos); Que conforme certidão atualizada em 12/12/2021,
consta dívida de Taxa de Incêndio (FUNESBOM), inerentes aos
anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, cujo o valor
aproximado perfaz a quantia de R$ 394,77 (Trezentos e noventa e
quatro reais e setenta e sete centavos). OBSERVAÇÕES NA

MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os interessados
do seguinte: Que o imóvel está registrado em nome dos
Executados; Que no AV-01 consta ÔNUS/HIPOTECA E CAUÇÃO.
Por Escritura do 12º Ofício de Niterói, Livro 389, folhas 122, de 07/
12/1983, devidamente registrada na Matricula 10.695, do Livro
2.1”R”, folhas 270, em 10/02/1984, os proprietários deram em
HIPOTECA em PRIMEIRO LUGAR em favor da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, o imóvel acima descrito; Consta ainda, na mesma
matrícula, uma CAUÇÃO em favor do BANCO NACIONAL DA
HABITAÇÃO- BNH. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO:
Ciente os interessados do seguinte: Que a citação da Executada
ocorreu às fls. 50 e verso; Que a Executada Maria Amélia se
manifestou nos autos às fls. 53/54, contudo, não juntou procuração
nos autos; Que foi decretada a Revelia da Executada às fls. 121;
Que a r. Decisão de fls. 236 homologou a desistência em relação
ao Réu Evaldo; Que as fls. 249/250 consta r. Sentença julgando
procedente o pedido autoral; Que a Decisão de fls. 345 chama o
feito a ordem para ratificar a revelia da Executada Maria Amélia;
Que consta deferimento da penhora às fls. 277; Que o Termo de
Penhora foi Lavrado às fls. 278; Que a intimação da Executada
sobre a penhora ocorreu às fls. 278; Que a avaliação foi
homologada às fls. 353. 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 conta corrente ou na
conta de seu Preposto indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte
e quatro) horas do termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a
realização do depósito será informada pelo Sr. Leiloeiro ao
arrematante através e-mail ou através de contato telefônico. 5.3.
Decorrido o prazo sem que o(s) arrematantes(s) tenha(m) realizado
o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 5.4 -
Se o arrematante não honrar com o pagamento referido no prazo
mencionado, configurar-se-á a desistência da arrematação, ficando
impedido de participar de novos leilões judiciais (art. 897 do CPC),
aplicando-se lhe multa, o qual se reverterá em favor do credor, e
responderá ainda, pelas despesas processuais respectivas, bem
como pela comissão e despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto
de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a
arrematação considerar-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, na forma do artigo 892, caput, do CPC, sujeito
as penas da lei.  2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no
caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante.
2.1. A comissão do leiloeiro será no valor de 5% sobre o produto
da arrematação, o qual não está incluso no montante do lance, ou
no valor de 2,5% para o caso de acordo, pagamento voluntário do
débito, remissão ou adjudicação, acrescido do valor das despesas
comprovadamente realizadas em todos os casos. 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. Caso haja proposta para
arrematação pela forma parcelada (Art. 895 do CPC/2015), as
mesmas deverão ser encaminhadas por escrito, exclusivamente
para o e-mail: sergiorepresas@gmail.com, sempre antes do início
de cada leilão, e havendo propostas parceladas de igual valor, as
mesmas serão submetidas ao Juízo deste processo, obedecendo
desta forma o que dispõe o Art. 895 do NCPC. 3.1. Não havendo
lances para pagamento a vista, a proposta com o maior valor de
lance, contendo o maior valor de entrada e menor quantidade de
parcelas será declarada como lance vencedor e será submetida
ao Juízo deste processo; 3.2. Deverá o arrematante no prazo de
até 24 horas efetuar o pagamento referente ao valor da entrada,
mediante guia judicial; 3.3. O início para o pagamento das parcelas
para quitação do saldo remanescente, será de trinta dias após o
pagamento do valor da entrada, sendo em parcelas mensais e
sucessivas, corrigidas mensalmente, 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). 4. Ciente os
interessados que a proposta de pagamento do lance à vista
SEMPRE prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado, na forma do art. 895, inciso II, § 7º, do CPC. 5. Cientes
os interessados que o imóvel será vendido livre e
desembaraçado de débitos, na forma do Art. 130 § Único do
CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC.  6. Ficam sob encargo dos
respectivos arrematantes todos os ônus inerentes à transferência
da propriedade em seu favor. 7. 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. Niterói, 26 de
fevereiro de 2021. Eu __ T.J.J. datilografei e eu  __ , titular subscrevo.
(ass) Drª. BEATRIZ PRESTES PANTOJA – Juíza Titular.

Brasil perde cinco posições em Índice de Viabilidade Digital
Seguradora de crédito divulga ranking global que analisa a agilidade dos países na digitalização

A seguradora de cré-
dito Euler Hermes 
divulgou nesta se-

mana seu Índice de Viabi-
lidade Digital (IVD), que 
mede a capacidade e agilida-
de dos países em ajudarem 
as empresas digitais a pros-
perar. O índice é composto 
por 115 nações com base 
em cinco critérios: regula-
mentação, conhecimento, 
conectividade, infraestrutu-
ra e tamanho.

O Brasil ficou em 64º 
lugar no ranking global de 
(IVD) Índice de Viabilidade 
Digital para 2020, perden-
do 5 posições em relação a 
2019. Entre as cinco maio-
res economias da América 
Latina - Brasil, México, Ar-
gentina, Colômbia e Chile - 
o Brasil vem depois do Chi-
le e do México no ranking 
de 2020, com uma pontua-
ção de 42, mesmo sendo a 
maior economia da Améri-
ca Latina. Embora o Brasil 
tenha caído 5 classificações 
(ou seja, sua pontuação re-

lativa diminuiu), a pontua-
ção aumentou ligeiramente 
(+2 pontos em comparação 
com 2019).

De acordo com a análi-
se do economista Georges 
Dib, EUA, Alemanha e Di-
namarca estão novamente 
entre os três primeiros, sen-
do que em 2020, os norte-
americanos mantiveram a 
liderança absoluta devido 
ao avançado ecossistema de 
conhecimento, tamanho de 
mercado e regulamentação 
favorável. Já a Alemanha, 
apesar de apresentar bons 
resultados em conhecimen-
to e infraestrutura, caiu em 
qualidade de conectividade, 
apesar da tendência de au-
mento contínuo no número 
de servidores seguros.

A Dinamarca começou 
2020 com o melhor desem-
penho em conectividade. 
Depois de triplicar seu nú-
mero de servidores segu-
ros em 2018, o país atingiu 
um número maior do que 
a China e o Canadá (com 

uma população de apenas 6 
milhões de pessoas).

O ambiente favorável à 
digitalização no Brasil au-
mentou ligeiramente nos 
últimos anos, mas não tão 
rápido quanto os demais 
países. Olhando para as 
pontuações de cada uma 
das cinco subcategorias 
de (IVD) - conectividade, 
infraestrutura, regulamen-
tação, conhecimento e ta-
manho - as pontuações do 
Brasil 2020 pioraram ligei-
ramente nas categorias de 
conectividade e regulamen-
tação. No entanto, a pontu-
ação de conhecimento do 
Brasil melhorou muito em 
2020, denotando um pro-
gresso real na construção 
de capital humano e no po-
tencial de inovação na eco-
nomia.

O economista explica 
que, ao comparar o Brasil 
com seus pares da América 
Latina, ele se beneficia da 
maior pontuação de tama-
nho do mercado, mas ainda 

fica para trás quando se tra-
ta de conectividade, infra-
estrutura e regulamentação 
de negócios. Por enquanto, 
o Brasil carece e pode me-
lhorar: redes seguras e aces-
síveis para transformação 
digital; forte desempenho 
logístico que atua como 
facilitador da atratividade 
digital; e ambiente de negó-
cios propício que favoreça 
o financiamento, o investi-
mento e o empreendedoris-
mo

Para efeito de compa-
ração, o Brasil conta com 
67,5 usuários de Internet 
por 100 pessoas e 0,3 servi-
dor seguro por 100 pessoas, 
enquanto o Chile - que é a 
única economia da América 
Latina no ranking global de 
IVD 40 - tem 82,3 usuários 
de Internet por 100 pesso-
as e 1,1 servidor seguro por 
100 pessoas. Finalmente, no 
aspecto de eficiência da re-
gulamentação de negócios, 
o Brasil também tem espa-
ço para melhorar, alcançan-

do a pontuação de 59 no 
índice World Bank Doing 
Business de 2020, enquanto 
o Chile obtém uma pontua-
ção de 73.

“Para resumir, o Brasil 
fez um progresso significa-
tivo no que diz respeito a 
conhecimento digital, mas 
precisa investir fortemente 
nas categorias de conectivi-
dade, infraestrutura e regu-
lamentação se deseja entrar 
no ranking dos 40 melho-
res”, afirma Georges Dib, 
economista do grupo Euler 
Hermes.

Força asiática

“Ainda assim, a ascen-
são da China parece im-
parável. Nos três anos 
anteriores ao surto da Co-
vid-19, o país passou da 
17ª para a 4ª posição. Os 
chineses têm visto suas 
pontuações crescerem em 
todos as categorias: regu-
lamentação (+7,4), conec-
tividade (+1,3) e conheci-

mento (+12), esta última 
devido a um aumento na 
capacidade de inovação 
em 2019. No entanto, ain-
da existe margem para o 
país aumentar as habilida-
des digitais de sua popula-
ção. Isso permitirá que as 
empresas chinesas explo-
rem o potencial de inova-
ção com mais eficiência”, 
explica Dib.

Líder mundial em segu-
ro de crédito e especialista 
em seguro garantia, a Euler 
Hermes está no mercado 
de seguros há mais de 100 
anos. Pertencente ao Grupo 
Allianz, sua missão é auxiliar 
as empresas a negociarem 
com confiança através de so-
luções que mitigam o risco 
da inadimplência, protegem 
a rentabilidade e garantem o 
cumprimento dos contratos. 
Sua equipe é composta de 
5,8 mil colaboradores distri-
buídos em mais de 50 países. 
No Brasil, a empresa atua há 
mais de 20 anos e possui cer-
ca de 60 funcionários.
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ÁGUAS DE VOTORANTIM S/A
CNPJ nº 14.192.039/0001-62

NIRE 35.3.0041237-1
Aviso aos Acionistas: A Administração 
comunica que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da sociedade à 
Avenida Reverendo José Manoel da Conceição 
nº 1593, Votorantim/SP, os documentos a que 
se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, 
referente ao exercício social encerrado em 
31/12/2020. Votorantim, 09/03/2021. Ronaldo 
Oller Tossi - Presidente do Conselho de 
Administração.

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50

NIRE 35.3.0037410-0
Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se 
encontram à disposição dos Srs. Acionistas, 
na sede da sociedade à Rua Professor Toledo 
nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, os 
documentos a que se refere o artigo 133, da 
Lei nº 6.404/76, referente ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020. Araçoiaba da Serra, 
09/03/2021. Ronaldo Oller Tossi - Diretor; Ivan 
Mininel da Silva - Diretor.

EDITAL DE  CONVOCAÇÃO  DA  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANSOL
CNPJ 22.113.488/0001-04 / NIRE 33400053966

 A  Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANSOL, no uso de suas
atribuições Estatutárias, convoca os Cooperados Associados para parti-
ciparem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem  re-
alizadas em nossa sede, porém, não havendo a condição do aconteci-
mento na própria sede devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita
por meios online no dia 27 de  Março de 2021 em primeira convoca-
ção às 09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total
dos 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: Assembleia Geral Ordinária: 1- Prestação de Contas do Exercício
do Ano de 2020; 2- Relatório de Gestão; 3- Balanço Patrimonial; 4- De-
monstração 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 do Conselho Fiscal; Niterói/RJ, 12 de Março de 2021.

JULIO CESAR DOS SANTOS VIEGAS
DIRETOR PRESIDENTE

FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 48.122.295/0024-91
AUDITORIA AMBIENTAL

A empresa FMC Technologies Ltda. torna público que entregou a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SMAC GTR2, em 03/03/2021, o RELATÓRIO 
DE AUDITORIA AMBIENTAL do ano de 2020, referente às atividades de 
montagem e manutenção de equipamentos destinados a indústria de petró-
leo, e informa que este estará à disposição para consulta na Rua Leopoldi-
na Rego, 754, (Protocolo) - Penha no Município do Rio de Janeiro das 09h 
às 12h e das 14h às 17h.

FMC TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. 
CNPJ: 48.122.295/0025-72 
AUDITORIA AMBIENTAL

A empresa FMC Technologies Ltda. torna público que entregou a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente – SMAC GLA4, em 03/03/2021, o RELATÓRIO 
DE AUDITORIA AMBIENTAL do ano de 2020, para referente a atividade de 
fabricação de máquinas, peças, equipamentos e acessórios para prospec-
ção e extração de petróleo, e informa que este estará à disposição para con-
sulta na Av. Afonso Cavalcanti, 455 - 12º andar (Protocolo) - Cidade Nova 
no Município do Rio de Janeiro das 09h às 12h e das 14h às 17h.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75

NIRE 33.3.0016655-6
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Rua Dr. Sá Earp nº 84, 
Morin, Petrópolis/RJ, os documen-
tos a que se refere o art. 133, da Lei 
nº 6.404/76, referente ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020. 
Petrópolis, 09/03/2021. Marcio Sal-
les Gomes – Diretor; Leonardo das 
Chagas Righetto – Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99

NIRE 33.3.0016334-4
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposi-
ção dos Srs. Acionistas, na sede da 
sociedade à Av. Dr. José Alves de 
Azevedo nº 233, Centro, Campos 
dos Goytacazes/RJ, os documentos 
a que se refere o art. 133, da Lei nº 
6.404/76, referente ao exercício so-
cial encerrado em 31/12/2020. Cam-
pos dos Goytacazes, 09/03/2021. 
Juscelio Azevedo de Souza – Dire-
tor; Marcio Salles Gomes - Diretor

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A

CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9

Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da socie-
dade à Rod. Amaral Peixoto, s/n, Km 
91, Bananeiras, Araruama/RJ, os do-
cumentos a que se refere o art. 133, 
da Lei nº 6.404/76, referente ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2020. 
Araruama, 09/03/2021. Carlos Alberto 
Vieira Gontijo – Diretor; Leonardo das 
Chagas Righetto – Diretor.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Aviso aos Acionistas. Comunica-
mos que se encontram à disposição 
dos Srs. Acionistas, na sede da so-
ciedade à Rua Marquês de Paraná 
nº 110, Centro, Niterói/RJ, os docu-
mentos a que se refere o art. 133, da 
Lei nº 6.404/76, referente ao exercí-
cio social encerrado em 31/12/2020. 
Niterói, 09/03/2021. Felipe Pimentel 
Turon – Diretor; Leonardo das Cha-
gas Righetto - Diretor.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INOVAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DEIS/SUBCLU/CGLF/CLPT/GERÊNCIA 
DE CADASTRO TÉCNICO. TERMO DE URBANIZAÇÃO, assinado em 
22/12/2020, referente aos lotes 1 a 6 da Quadra D do PAL 31.483, situados 
na Rua Projetada 1, atual Avenida Projetada D dos PAAs 11.006 e 11.007 
e lotes 27 a 32 da Quadra D do PAL 31.483, situados na Rua Projetada 2, 
atual Rua Projetada 13 do PAA 11.006, entre o MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO e CONSTRUTORA SANTA ISABEL S/A, onde os outorgantes 
se obrigam a urbanizar os seguintes logradouros: Rua Projetada 46 do PAA 
12.026 (antigo acesso III do PAA 9.348), com extensão de 99,00m desde o 
alinhamento da Avenida Salvador Allende até o eixo da Avenida Projetada 
“D” do PAA 11.006, com largura de 9,00m, de acordo com o PAA 12.562; 
Rua Projetada 48 do PAA 12.026 (antigo acesso IV do PAA 9.348), com 
extensão de 99,00m desde o alinhamento da Avenida Salvador Allende até 
o eixo da Avenida Projetada “D” do PAA 11.006, com largura de 9,00m, de 
acordo com o PAA 12.562; Avenida Projetada “D” do PAA 11.006, lado direi-
to com extensão de 43,00m desde o prolongamento do alinhamento da Rua 
Projetada 46 do PAA 12.026 (antigo acesso III do PAA 9.348) até o prolon-
gamento do alinhamento da Rua Projetada 48 dos PAAs 11.006 e 11.007, 
com largura de 9,00m, de acordo com o PAA 12.562; Avenida Projetada “D” 
do PAA 11.006, lados esquerdo e direito com extensão de 27,00m desde 
o prolongamento do alinhamento da Rua Projetada 48 dos PAAs 11.006 e 
11.007 até o prolongamento do alinhamento da Rua Projetada 48 do PAA 
12.026 (antigo acesso IV do PAA 9.348), com largura de 17,00m, de acordo 
com o PAA 12.413; Avenida Projetada “D” do PAA 11.006, lado esquerdo 
com extensão de 57,00m desde o prolongamento do alinhamento da Rua 
Projetada 48 do PAA 12.026 (antigo acesso IV do PAA 9.348) até o pro-
longamento do alinhamento da Rua Projetada “50” do PAA 12.025, com 
largura de 10,00m, de acordo com o PAA 12.413; Rua Projetada 48 dos 
PAAs 11.006 e 11.007, com extensão de 99,00m desde o eixo da Avenida 
Projetada “D” do PAA 11.006 até o prolongamento do alinhamento da Rua 
Projetada 13 do PAA 11.006, com largura de 13,00m, de acordo com o PAA 
12.413 e PAA 12.562; Rua Projetada 50 do PAA 12.025, com extensão de 
107,00m desde o eixo da Avenida Projetada “D” até o alinhamento da Rua 
Projetada 13 do PAA 11.006, com largura de 9,00m, de acordo com o PAA 
12.413; Rua Projetada 13 do PAA 11.006, com extensão de 85,00m desde 
o prolongamento do alinhamento da Rua Projetada 48 dos PAAs 11.006 e 
11.007 até o prolongamento do alinhamento da Rua Projetada 50 do PAA 
12.025, com largura de 13,00m, de acordo com o PAA 12.413. Termo nº 
018/2020, lavrado às fls. 21/21v do Livro nº 06 de Folhas Soltas de Urbani-
zação. Processo 02/290.719/2007.

Cade impede iFood de celebrar novos contratos de exclusividade 
Preservar concorrência das plataformas digitais para delivery de comida

A Superintendência-
Geral do Conselho 
Administrativo de 

Defesa Econômica (SG/
Cade) impôs, na quarta-fei-
ra (10), medida preventiva 
contra o aplicativo de deli-
very de comida iFood. Com 
isso, a empresa fica impedi-
da de firmar novos contra-
tos que contenham acordo 
de exclusividade. O iFood 
também não poderá alterar 
contratos já celebrados sem 
cláusula de exclusividade, 
para fazer constar a previ-
são restritiva, até decisão 
final do caso.

Fundada em 2011, o 
iFood é uma empresa bra-
sileira atuante no ramo de 
entrega de comida pela in-
ternet, sendo líder no setor 
na América Latina, com 
presença na Argentina, no 
México e na Colômbia. A 
investigação teve início a 
partir de denúncia formula-
da pela concorrente Rappi 
Brasil em setembro do ano 
passado.

A empresa alega que o 
iFood tem posição domi-
nante no mercado de pe-
didos on-line de comida 

e usa essa condição para 
adotar práticas restritivas 
à concorrência, por meio 
da celebração massiva de 
contratos de exclusividade 
com restaurantes parcei-
ros.

Segundo a representa-
ção da Rappi, a estratégia 
adotada pelo iFood cria 
forte incentivo à adesão 
dos restaurantes ao mode-
lo de negócio restritivo, o 
que provoca fechamento 
do mercado para platafor-
mas concorrentes. Além 
disso, tem potencial de 
causar barreiras à entra-
da de novas empresas no 
setor, principalmente por-
que seriam utilizadas cláu-
sulas contratuais de longo 
prazo e aplicadas multas 
pela rescisão da exclusivi-
dade prevista.

Restaurantes

A Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes 
(Abrasel) também apre-
sentou ao Cade, em de-
zembro passado, denúncia 
contra o iFood. Em sua 
representação, a entida-

de observou que, desde 
o início da pandemia, os 
aplicativos de pedidos on-
line de comida passaram a 
ser canais de vendas ainda 
mais relevantes para bares 
e restaurantes, que são os 
seus filiados. Desse modo, 
considerando que o iFood 
é líder de mercado, afirma 
que os estabelecimentos 
teriam se tornado depen-
dentes dos serviços da pla-
taforma, ficando sujeitos a 
firmar acordos de exclusi-
vidade.

A concorrente Uber 
Eats, por sua vez, entrou 
com pedido de interven-
ção como terceiro inte-
ressado no processo de 
investigação no Cade, 
reforçando os argumen-
tos de que a política de 
celebração de acordos de 
exclusividade do iFood 
constituiria barreiras à en-
trada e à expansão de con-
correntes no mercado.

Ao abrir o procedimen-
to preparatório para apu-
rar as acusações, a SG/
Cade verificou que, além 
de elevada participação de 
mercado, o iFood desfruta 

da “vantagem do pionei-
ro”, detendo posição do-
minante no setor de plata-
formas digitais de delivery, 
cuja análise será aprofun-
dada ao longo da investi-
gação. A adoção de cláu-
sulas de exclusividade por 
agentes com essas caracte-
rísticas tem alto potencial 
de prejudicar a concorrên-
cia entre as empresas.

De acordo com a Su-
perintendência, soma-se a 
isso o fato de que o iFood 
estaria firmando os con-
tratos principalmente com 
restaurantes considerados 
estratégicos, que atuariam 
como chamarizes de clien-
tes para as plataformas. 
As exclusividades estariam 
sendo firmadas, inclusive, 
mesmo após a abertura do 
procedimento de apuração 
no Cade.

Medidas

Para evitar prejuízos ao 
mercado e garantir o regu-
lar funcionamento das em-
presas no setor de serviços 
de pedido e entrega on-line 
de comida, a SG/Cade ado-

tou a medida preventiva. O 
iFood não poderá firmar 
novos contratos que con-
tenham acordo de exclusi-
vidade. A Superintendência 
também estabeleceu que a 
empresa não deverá alterar 
contratos já celebrados sem 
cláusula de exclusividade, 
para fazer constar a previ-
são restritiva, até decisão 
final do caso.

Na medida preventiva, 
a SG/Cade definiu que o 
iFood poderá manter os 
contratos com cláusula de 
exclusividade já firmados 
com parcela de restaurantes 
que integram a sua carteira. 
No entanto, no término da 
vigência, esses contratos so-
mente poderão ser renova-
dos contendo o dispositivo 
de exclusividade caso seja 
interesse de ambas as par-
tes, e desde que a empresa 
observe o limite de um ano 
de duração (sem limite de 
renovações por igual perí-
odo de tempo), até decisão 
final sobre a ilicitude ou não 
da conduta pelo Cade.

Por outro lado, se o 
iFood renovar contrato que 
continha previsão de exclu-

sividade, pactuando um no-
vo que não insira essa pre-
visão, não poderá incluir o 
dispositivo em renovações 
subsequentes, enquanto du-
rar a medida preventiva. Is-
to é, se a empresa deixar de 
acordar exclusividade com 
um estabelecimento du-
rante a vigência da medida 
imposta pelo Cade, não po-
derá voltar a acorda-la em 
uma renovação futura, até 
manifestação final do órgão 
antitruste.

A Superintendência-Ge-
ral ressalta, no entanto, que 
poderá rever, ao longo da 
investigação, as condições 
estabelecidas para esses ca-
sos, podendo determinar 
a suspensão dos contratos 
com exclusividade, caso en-
tenda que tal medida seja 
importante para garantir a 
rivalidade no mercado.

Para fins de aplicação da 
medida, serão considerados 
restaurantes que integram o 
marketplace do iFood aque-
les que já fizerem parte da 
plataforma até quarta-feira 
(10), quando foi assinado 
despacho que defere a me-
dida. 
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