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Esquerda 
lidera corrida
à presidência
do Peru

O candidato comunista Pedro 
Castillo lidera as pesquisas pa-
ra o segundo turno das eleições 
presidenciais no Peru, que ocor-
rerá em 6 de junho. A pesquisa 
realizada entre 18 e 20 de maio, 
mostra um aumento na popula-
ridade do candidato do Peru Li-
bre.

Castillo obteve 45,5% das in-
tenções de votos, enquanto Kei-
ko Fujimori, do Fuerza Popular, 
atingiu 40,1%. O voto em bran-
co cresceu um ponto percentual, 
chegando a 9,1%.

Petrobras 
explicará 
abatimento
nos royalties

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) que in-
vestiga a queda na arrecadação de 
royalties da exploração de petró-
leo e gás se reunirá, nesta segun-
da-feira, às 10h com integrantes 
da Petrobras para que a estatal es-
clareça como vem abatendo valo-
res significativos dos cálculos das 
transferências dos recursos das 
participações especiais destinadas 
ao estado.

“Eu entendo que nós estamos 
recebendo recursos e participa-
ções especiais aquém do devido”, 
ressalta o presidente da CPI, de-
putado Luiz Paulo (Cidadania).

Não culpem São Pedro 
por um novo apagão
Investimentos diminuem em anos de privatização

O consumo total de ener-
gia elétrica no Brasil 
precisa de 1.100 MW 

médios novos a cada ano. “Isso 
significa uma usina de Itumbiara 
(a 9ª maior do Brasil) a cada ano”, 
destaca o engenheiro eletricista 
Roberto D’Araujo, diretor do Ins-
tituto Ilumina.

“Quando se examinam os da-
dos históricos, fica evidente que, 
nos períodos onde se anunciou 
a privatização, os investimentos 
privados foram interrompidos, 
pois a lógica do capital prefere 
comprar ativos prontos. O ra-
cionamento de 2001, na realida-
de foi causado pelo déficit em 
novas usinas. Nem o setor priva-
do e nem as estatais, que seriam 
vendidas, investiam. Não é ver-
dade que a culpa exclusiva é de 
São Pedro”, explica D’Araujo.

Quando há ameaça de supri-
mento, surgem planos urgen-
tes de construção de térmicas, 
afirma o especialista. As térmi-
cas contratadas no período pós 
racionamento chegaram a re-
presentar 70% do aumento da 
capacidade total adicionada em 
alguns anos. “Esse mesmo fenô-
meno ocorreu no leilão de 2008 
por força da atuação do mercado 
livre, que, se aproveitando de so-

Contagem regressiva
para falta de energia

bras e hidrologia favorável, não 
contratou a expansão da oferta 
de energia nem para si mesmo 
por 10 anos”, relata o diretor do 
Ilumina. “Esses dados mostram 
que o setor privado atuante no 
Brasil não tem a pujança alarde-
ada pelo atual governo.”

Todos esses fatos mostram o 
quão danosa será a privatização 
da Eletrobras. Roberto D’Araujo 
lembra que, em 2010, o próprio 
mercado financeiro avaliava mui-

to bem a Eletrobras. “Uma ação 
ELET3 valia por volta de R$ 20. 
Esse valor, trazido a valor pre-
sente pela inflação atinge apro-
ximadamente R$ 38, exatamente 
o valor que ela tem hoje com o 
anúncio da privatização. Pior! Em 
dólar esses R$ 20 de 2010 mos-
tram que a Eletrobras valia o do-
bro do que vale hoje. Que urgên-
cia é essa que despreza esse fato 
do próprio mercado financeiro?”, 
argumenta.

“O Brasil está em contagem re-
gressiva para um apagão”. O aler-
ta é do professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
Adílson de Oliveira, especialista 
em energia. Com os reservatórios 
de água do país com volume bem 
abaixo do desejado após o perí-
odo de chuvas, que terminou em 
abril, o engenheiro químico acre-
dita que a crise será inevitável em 
outubro ou novembro se o Go-
verno Federal não tomar medidas 
drásticas e eficazes agora.

“Daqui a cinco ou seis me-

ses, não teremos capacidade para 
abastecer o mercado. Só não esta-
mos em racionamento agora por 
causa da pandemia, que deu uma 
estagnada na economia”, avalia.

Para fazer frente ao problema, 
o Governo Bolsonaro, que nega a 
ameaça de apagão, tem recorrido 
ao acionamento cada vez maior 
de usinas termelétricas, que ge-
ram energia a partir da queima de 
combustíveis como óleo ou gás 
natural. É uma opção bem mais 
cara, e que impacta a conta do 
consumidor.

FMI: aplicar US$ 50 bilhões para 
mundo crescer US$ 9 trilhões até 2025
Economias avançadas ficariam com 40% do ganho

As disparidades na recupe-
ração econômica dos pa-
íses entre os países ricos 

e os mais pobres aumentarão ain-
da mais. Os primeiros têm amplo 
acesso a vacinas, diagnósticos e 
terapêuticas, enquanto os segun-
dos ainda lutam para inocular os 
profissionais de saúde da linha de 
frente.

No final de abril, menos de 2% 
da população da África havia sido 
vacinada. Em contraste, mais de 
40% da população dos Estados 
Unidos e mais de 20% da Europa 
receberam pelo menos uma dose 
da vacina.

Para atacar esta disparidade, 
as duas principais dirigentes 
do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) – Kristalina Ge-
orgieva, diretora-geral, e Gita 

Gopinath, economista-chefe – 
escreveram, em conjunto com 
o economista Ruchir Agarwal, 
um texto em que propõem uma 
ação coordenada que teria um 
custo total de cerca de US$ 50 
bilhões e incluiria doações, re-
cursos do governo nacional e 
financiamentos.

“Acabar com a pandemia é 
um problema solucionável, mas 
requer uma ação global mais co-
ordenada”, salientam. “Um fim 
mais rápido para a pandemia 
também poderia injetar o equi-
valente a US$ 9 trilhões na eco-
nomia global até 2025 devido a 
uma retomada mais rápida da 
atividade econômica. As econo-
mias avançadas, provavelmente 
as que mais gastariam nesse es-
forço, veriam o maior retorno 

sobre o investimento público da 
história moderna – capturando 
40% dos US$ 9 trilhões acumu-
lados em ganhos do PIB global e 
cerca de US$ 1 trilhão em recei-
tas fiscais adicionais.”

Governos do G20 podem arcar 
com a lacuna de financiamento 
de subsídios de US$ 22 bilhões 
observada pelo Acelerador de 
Acesso às Ferramentas Covid-19 
(ACT). “Isso deixa uma estimativa 
de US$ 13 bilhões em contribui-
ções adicionais de subsídios.”

O restante do plano de finan-
ciamento geral – cerca de US $ 15 
bilhões – poderia vir de governos 
nacionais, potencialmente apoia-
dos pelos mecanismos de finan-
ciamento Covid-19 criados por 
bancos multilaterais de desenvol-
vimento.

Covid: pedidos 
de pensão
por morte 
sobem até 50%

Em 2020, foram concedidas 
416.341 pensões por morte pela 
Previdência Social. O número é 
maior que em 2018 (373.015), mas 
menor que em 2019 (428.512). Os 
dados foram fornecidos pela As-
sessoria de Comunicação Social 
do Instituto Nacional de Seguri-
dade Social à Agência Brasil.

Apesar de indicar aparente que-
da no ano da pandemia, os núme-
ros mais recentes ajudam a enten-
der o que está ocorrendo.

A advogada Carla Benedetti, 
mestre em Direito Previdenciário 
pela PUC-SP, ressalta que “houve 
um aumento considerável des-
te número a partir de agosto de 
2020, quando o país contava com 
aproximadamente 100 mil mortes, 
mas insta salientar que as con-
cessões, em regra, são finalizadas 
meses após o requerimento do 
pedido”.

Em dezembro de 2019, houve a 
concessão de 34.246 pedidos; no 
mesmo mês de 2020, este núme-
ro saltou para 53.202. O mesmo 
cenário ocorre em janeiro de 2020 
(27.999 pensões por morte) ver-
sus janeiro de 2021 (45.896). Em 
fevereiro do ano passado, foram 
40.739 concessões, número que 
aumenta quase 50% em fevereiro 
de 2021 (59.917).

“Tal número crescente, pos-
sivelmente seria bem maior nos 
meses de março e abril de 2021 se 
os dados já tivessem sido disponi-
bilizados”, lamenta Carla.

A especialista ressalta que, com 
consequência de natureza econô-
mica, social e de saúde, inclusive, 
mental, a pandemia também traz 
efeitos no sistema previdenciário. 
“Tanto no aumento considerá-
vel do número de requerimentos 
dos benefícios por incapacidade, 
quanto também nos de pensão 
por morte.” Outro componente é 
que, com a Reforma da Previdên-
cia, as pensões tiveram seus valo-
res reduzidos.

Segundo análise da assesso-
ria de Saúde e Previdência da 
Fetquim-CUT, no 1º trimestre 
de 2021 cerca de 4,5 milhões de 
pessoas foram infectadas por Co-
vid-19. Destes, cerca de 1,8 mi-
lhão são trabalhadores segurados 
na Previdência. Somente 13 mil 
desses trabalhadores foram bene-
ficiados com o auxílio-doença, ou 
seja, somente 0,7% dos segurados 
que tiveram a doença.

Como boa parte dos infectados 
apenas precisa cumprir recolhi-
mento de 14 dias em casa, a conta 
acaba sendo paga pela empresa na 
qual trabalha.
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Por Vladimir de 
Paula Brito

O conhecimento parcial 
provoca a presunção da cer-
teza e propicia consequên-
cias muitas vezes nefastas. 
As questões envolvendo 
o maior acesso a armas de 
fogo e seu porte, em um 
país como o Brasil de hoje, 
exigem não somente a com-
preensão de um tema que 
envolve várias camadas, co-
mo também sua contextua-
lização. Ou seja, um mesmo 
fenômeno pode ser bom, 
ou ruim, de acordo com o 
momento e a perspectiva.

Em uma sequência de 
dois artigos se buscará de-
compor o assunto a partir 
das principais facetas, que 
alternadamente aparecem 
quando do debate, e que 
discutidas isoladamente im-
possibilitam um panorama 
geral, como suporte ao pro-
cesso decisório do conjunto 
da sociedade brasileira. Tais 
recortes envolveriam a ele-
vada taxa de homicídios por 
arma de fogo; o armamen-
to do crime organizado; as 
políticas de defesa nacional; 
e a potencialização de con-
flitos civis.

Armas e democracia
Os Estados Unidos da 

América obtiveram sua in-
dependência com a popula-
ção em armas, auxiliando o 
exército continental. Estas 
milícias permaneceram na 
cultura do país e estão pre-
vistas na Constituição co-
mo um instrumento de de-
fesa da democracia. Nações 
como Israel e a Suíça ope-
ram com lógica semelhan-
te, sendo que os reservistas 
possuem até mesmo fuzis 
em sua custódia. A lógica 
destas nações é que ampla 
quantidade de armamento 
em posse da população, e 
sua capacidade em usá-los, 
serviria como dissuasão pa-
ra ameaças externas de in-
vasão, por exemplo.

De fato, o armamento 
do povo pode ser extre-
mamente útil para a defesa 
nacional. Atiradores de elite 
como Carlos Hathcock, fu-
zileiro norte-americano que 
serviu no Vietnã; Lyudmila 
Pavlichenko e Vassili Zait-
sev, atiradores soviéticos 
que lutaram contra a inva-
são nazista; Simo “Simuna” 

Häyhä, fazendeiro e caça-
dor finlandês que enfren-
tou a ocupação soviética; e 
Chris Kyle, seal dos EUA, 
foram caçadores e atirado-
res antes de serem militares.

Todos tiverem destaca-
dos papéis nos enfrenta-
mentos militares de suas 
nações. Sua grande fami-
liaridade prévia com armas 
de fogo, particularmente os 
fuzis, permitiu que fossem 
exemplos de luta, gerando 
um efeito sinérgico de su-
as ações muito maior do 
que um simples indivíduo 
poderia fazer. Se tornaram 
símbolos.

Vale destacar que este 
artigo não está adentrando 
no mérito da validade de 
suas lutas. Tão somente se 
apresenta uma constatação, 
oriunda das relações huma-
nas que permeiam a guerra. 
Quanto mais intimidade a 
população de uma nação 
possui com as armas de 
fogo, maior a capacidade 
desta sociedade ser útil em 
situações de conflito militar.

Embora no Brasil pouco 
seja debatido sobre o tema, 
dada as condições geopolí-
ticas privilegiadas do país, 
neste sentido, esta lógica 
permeia as estratégias e po-
líticas de defesa nacional. 
As Forças Armadas nacio-
nais possuem como premis-
sa tácita o fato de que seria 
impossível enfrentar de 
maneira convencional uma 
potência tecnologicamente 
superior, como os Estados 
Unidos, a Rússia ou a Chi-
na. Presume-se que tais na-
ções conseguiriam destruir 
em poucos dias a maior 
parte dos aviões, embarca-
ções e blindados brasileiros. 
Aliás, justamente por isso, 
em um conflito com tama-
nha desproporcionalidade, 
estes meios seriam escon-
didos, de maneira a serem 
empregados quando pudes-
sem fazer alguma diferença.

Obedecendo a esta lógi-
ca, o novo caça brasileiro, o 
Gripen ng, teve como um 
dos critérios para sua sele-
ção a capacidade de pouso 

em rodovias e estradas se-
cundárias. Da mesma ma-
neira, a Marinha tem como 
seu grande objetivo um 
submarino nuclear, capaz 
de permanecer quase in-
definidamente submerso, 
a espera de oportunidades 
para emboscar uma força 
atacante, que controle a su-
perfície do mar. Igualmente 
sob esta lógica está balizada 
grande parte do preparo 
do Exército brasileiro. Vá-
rias das principais unida-
des da instituição, como os 
batalhões de catinga, selva 
e montanha, representam 
justamente a tentativa de 
explorar as vantagens do 
território no enfrentamento 
a uma potência invasora.

Em conjunção com esta 
formação de especialistas 
no uso dos biomas como 
vantagem para a defesa do 
país, está o serviço militar 
obrigatório, que potencia-
lizaria (se o treinamento 
fosse efetivo) um exército 
popular de reserva, com um 
elevado número de indiví-
duos qualificados.

Associada a esta mesma 
lógica, embora não forma-
lizada, estaria um amplo 
conjunto de brasileiros ver-
sados no emprego de armas 
de fogo, a partir de clubes 
de tiro e da caça (onde pos-
sa servir como controle 
populacional de determina-
das espécies, como o javali 
no sul do país). Aqui vale 
destacar que, dentro desta 
lógica o acesso a armas lon-
gas em calibres como 5,56, 
.223, .308 ou 7,62 seria pri-
mordial, visto serem tam-
bém de uso militar, sendo 
empregados em múltiplos 
conflitos pelo mundo.

A partir dos exemplos da 
guerra popular prolongada 
maoista, das guerrilhas do 
Vietnã, e mais recentemen-
te da insurgência iraquiana, 
ter-se-ia um portfólio de 
táticas a serem empregadas 
contra um invasor que seja 
superior em armamentos 
convencionais. Em vez de 
buscar o enfrentamento 
direto, se recuaria para o 
interior das áreas rurais e 
para dentro das cidades e se 
promoveria um conflito de 
desgaste, em que o tempo 
residiria ao lado da popu-
lação local. Se desgastaria 
o inimigo diariamente, pelo 
tempo necessário, mesmo 

que este fosse contado em 
décadas.

Neste sentido, paradoxal-
mente, mesmo obedecendo 
a uma lógica perversa, o ex-
cesso de violência nacional, 
com seu elevado número 
de homicídios, em conjun-
ção com os estados parale-
los das milícias e trafican-
tes, controlando regiões, se 
constituiriam como um for-
te elemento de dissuasão.

De fato, quão mais uma 
sociedade demonstra de-
sapego a vida e capacidade 
de ser violenta, mais é vista 
como ameaçadora por ou-
trem. Um instrumento de 
aferição é relativamente ób-
vio. Em que pese a presen-
ça de estrangeiros residindo 
em território nacional, a 
partir de levas de imigran-
tes de distintas nacionalida-
des, em diferentes tempos, 
dificilmente se verificará 
controle de território a par-
tir de grupos armados por 
parte destes. Qual o destino 
de um grupo de venezuela-
nos, haitianos, ou italianos 
e japoneses que tentasse 
controlar militarmente uma 
comunidade, em qualquer 
parte do Brasil?

Obedecendo a essa mes-
ma lógica, o poder sobre a 
própria existência seria ou-
tro aspecto que justifica aos 
estrategistas do Estado, e a 
muitos cidadãos, a posse de 
armas. No interior profun-
do do país, nas longínquas 
zonas rurais, nos povoados 
distantes, ou nas periferias 
abandonadas, inexiste Es-
tado, ou a presença deste é 
fragilizada.

Ante eventos corriquei-
ros como roubo de bens, 
possibilidade de estupro ou 
latrocínio, perigo de animais 
peçonhentos ou selvagens, 
muitas famílias possuem a 
aspiração de ter como se 
defender. O desejo basilar 
de manter, ao menos, o po-
der primordial de colocar 
a vida em risco, em defesa 
dos seus entes, ou do que se 
acumulou de patrimônio.

Nesta esfera do privado 
aliás, é justamente onde re-
side o interesse da política 
de defesa nacional, visto ser 
onde o conceito de defesa 
da pátria se faz real. Quem 
não se dispõe a defender o 
que lhe é mais próximo de-
fenderá um ente abstrato 
como a pátria? Até onde 
o Estado tem legitimidade 
para se interpor neste cam-
po? Até onde uma parcela 
exposta da população per-
mitirá que um ator extre-
mamente ineficiente decida 
por si qual tipo de exposição 
sua vida terá? Como evocar 
a disposição de defender to-
da a sociedade sem fazer es-
ta defesa algo tangível? As-
sim, desenvolver um estado 
mental de disposição para a 
defesa pessoal ou da família 
se associa ao mesmo tipo 
de comportamento que se 
quer estimular para a defesa 
do país.

Por outro lado, bem mais 
perceptíveis do que a con-
tensão de um eventual ini-
migo, que permanece intan-
gível para a maior parte da 
população que não os es-
trategistas e armamentistas, 
são as contradições provo-
cadas pela ampla oferta de 
armas. Se um povo violento 
gera respeito em seus po-
tenciais adversários, igual-
mente afasta o turismo, 
investimento estrangeiro 
ou a migração de mão de 
obra qualificada. Também 
propicia uma enorme per-
da de recursos escassos no 
mundo atual, os jovens, que 
representam a faixa etária 
mais afetada.

A violência endêmica 
impede o exercício primor-
dial daquilo que se caracte-
rizaria como a essência do 
papel do Estado, que seria 
prover segurança a um con-
junto de regras estáveis cha-
madas leis, que permitiriam 
aos indivíduos investir em 
suas vidas e projetos. Em 
uma cultura onde o homicí-
dio é um método aceitável 
de resolução de conflitos, a 
insegurança se torna regra. 
Mais do que uma simples 
sensação, o temor limita a 
disposição de correr riscos, 
vez que o imprevisível está 
sempre presente.

Cabe ressaltar que quan-
do pesquisadores ques-
tionam a ampla oferta de 
armas de fogo, não estão 

afirmando que os fuzis em-
pregados pelo narcotráfico 
se constituam como o ele-
mento central das mortes 
no país. Enquanto armas de 
dotação exclusiva dos mili-
tares e policiais até pouco 
tempo atrás, sua disponibi-
lidade ainda é bastante limi-
tada.

A questão fundamental 
são as armas curtas, que 
existem aos milhões e se 
tornam disponíveis aos 
criminosos comuns, e aos 
próprios cidadãos que as 
empregam, como um fa-
cilitador de resolução de 
conflitos. As armas de fogo 
são responsáveis por mais 
de 70% dos homicídios no 
Brasil, sendo que o país 
permanece como um dos 
mais violentos do mundo.

Logo, pode-se afirmar 
com sustentação nos fatos 
científicos que o país tem 
o maior número de mortos 
em números absolutos em 
escala mundial, que o crime 
organizado é responsável 
por 19% dos homicídios e 
que mais de 70% das armas 
empregadas em crimes são 
armas de cano curto, cali-
bre permitido e fabricadas 
no Brasil. Ou seja, embora 
exista a falsa simetria de que 
as armas de fogo utilizadas 
em homicídios sejam fruto 
do crime organizado, todos 
os levantamentos disponí-
veis demonstram o contrá-
rio.

Neste sentido, uma outra 
questão seria o enfrenta-
mento ao crime organizado, 
com seus fuzis contraban-
deados para dentro do País. 
São dois problemas parale-
los, com soluções relativa-
mente distintas. A cacofo-
nia gerada entre as análises 
sobre as armas empregadas 
nos homicídios e as armas 
das organizações crimino-
sas são muitas vezes apre-
sentadas, propositalmente, 
como se a mesma questão 
fossem. Não são.

Como será observado 
no próximo artigo, ao não 
permitir que o tema seja de-
composto e tratado em suas 
várias ramificações, o resul-
tado será mais do mesmo 
obtido nos últimos anos. 
Ou ampla proibição, ou 
ampla disponibilização.

Vladimir de Paula Brito é doutor em 
Ciência da Informação.
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Nações como 
Israel e Suíça veem 
armamento como 

uma forma de 
dissuadir invasões

Armas usadas 
nos homicídios 

e armas das 
organizações 

criminosas são 
2 problemas 

distintos

Sobre o armamento da população
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Amazon enfrenta  
mais uma investigação

A autoridade antitruste da Alemanha (Bundeskartella-
mt) iniciou na última terça-feira um processo contra 
a Amazon com base em novas regulamentações 

para grandes empresas digitais, informa a agência de notícias 
Xinhua. “Se descobrirmos que a empresa tem essa posição 
[quase incontestável] de mercado, podemos tomar medidas 
antecipadas e proibir possíveis práticas anticompetitivas”, 
afirmou Andreas Mundt, presidente do órgão.

A nova emenda à Lei de Concorrência da Alemanha, 
que entrou em vigor em janeiro de 2021, permite uma 
intervenção mais precoce (não, não é cloroquina) e mais 
eficaz contra grandes grupos digitais que colocam a con-
corrência em risco.

O Bundeskartellamt tem investigado a influência da Ama-
zon nos preços dos vendedores no marketplace da empresa e 
seus acordos com fabricantes de marcas que excluem varejis-
tas terceirizados da venda de produtos no mercado.

O cerco vai se fechando: Amazon e seus pares (Big 
Techs) são acusados, além de práticas anticoncorrenciais, 
de exploração da mão de obra, abuso no uso de dados 
pessoais e drible no pagamento de impostos. Haverá força 
para condená-las?

Responsabilidade com 
o Rio e com o Brasil

A Comissão Especial de Indústria Naval e Petróleo da 
Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) se reunirá com rep-
resentantes da Petrobras nesta segunda-feira para discutir 
medidas de incentivo da empresa ao segmento no estado.

“Defendo que estratégias no cumprimento do con-
teúdo local sejam adotadas para gerar empregos e pro-
mover a nossa economia. Com a execução dos contratos 
da Petrobras aqui, há uma projeção de 60 mil empregos 
diretos, fora os indiretos fomentados pelo comércio, 
produção de peças e siderurgia. A Petrobras precisa 
honrar seu compromisso de responsabilidade social com 
o Rio de Janeiro e com o Brasil”, afirma a deputada Célia 
Jordão, que presidirá a reunião.

Herança digital

A deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) propôs 
a regulamentação da destinação ou modos de uso do pat-
rimônio pessoal digital após a morte do titular da conta. O 
PL 1.144/2021 autoriza que herdeiros tenham acesso aos 
conteúdos com valor econômico, afinal, segundo a depu-
tada, se há valor patrimonial, cabe sucessão. Ao mesmo 
tempo, a proposta garante à pessoa falecida a sua privacid-
ade e intimidade.

Inveja

O que irrita mais o brasileiro: a vacinação nos EUA a 
partir de 12 anos, sem fila, ou saber que estados como 
Ohio estão oferecendo bilhetes de loteria com prêmio de 
US$ 1 milhão para atrair público?

Rápidas

O ministro Gilmar Mendes, do STF, fará a palestra 
inaugural do seminário em comemoração aos 20 anos 
dos juizados especiais federais, nesta segunda-feira, às 9h, 
pelo canal da OABRJ no YouTube. Em seguida, o presi-
dente do STJ, ministro Humberto Martins, falará sobre 
“A evolução da Justiça Federal com o advento da Lei dos 
Juizados Especiais Federais” *** O IJCA realizará nesta 
quarta-feira, às 16h, a live “Oportunidades de formação e 
trabalho para a juventude fluminense”, pelo perfil insta-
gram.com/instituto.jca

Edital de Assembleia Geral Ordinária
A Diretoria do Sindicato dos Bibliotecários no Estado do Rio de Janeiro
(SINDIB-RJ), entidade representativa dos trabalhadores de sua base na
jurisdição no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ 42.283.309/0001-

86, e com  sede  na Av. 13 de maio, n. 13, sl. 916 – Centro –  Rio de Janeiro
- RJ, vem, pelo  presente Edital,  com base no art. 13,  do   Estatuto  Social
da entidade, convocar os sindicalizados e não sindicalizados para reunirem-
se em Assembleia, por videoconferência, através do link:  https://youtu.be/
3BdAUfNrZFw no dia 31 de maio de 2021, em 1ª. Convocação às
18h30min e em 2ª. Convocação, às 18h45min, com a qualquer número
de presença de filiados, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Apreciação dos Balanços Financeiro e Patrimonial da entidade
e do Relatório de Atividades da Diretoria, referentes aos exercícios de
2018, 2019 e 2020. Rio de Janeiro, 21 de maio de 2021.

Luciana Manta Bricio Pinhel
Presidente do SINDIB-RJ

LANSA FERRO E AÇO LTDA.
CNPJ 30.640.502/0002-29

Recebimento de Licença Ambiental (Licença de Instalação). A LANSA 
FERRO E AÇO LTDA., CNPJ 30.640.502/0002-29, torna público que recebeu 
a Licença de Instalação para Fabricação de telhas de aço, perfis, e calhas 
por conformação em chapas de aço - processo administrativo nº 00887/10, 
por parte da Prefeitura de Saquarema - Secretaria Municipal de Meio Am-
biente (SEMMA) sob o número 003-008872010, em 03 de fevereiro de 2010.

Cade: Denúncias de práticas  
anticompetitivas aumentaram no Brasil 
Número de acusações recebidas cresceu 175% em 2020

Por meio da platafor-
ma “Clique Denún-
cia” qualquer pes-

soa pode fazer denúncias 
de práticas anticompetitivas 
junto ao Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade).  Segundo 
a autarquia, são ações que 
prejudicam a concorrência 
relacionadas tanto a atos 
de concentração (opera-
ções que envolvem fusões 
e aquisições de empresas) 
quanto a condutas anticom-
petitivas, como cartéis. Em 
2020, o Cade recebeu mais 
de 1.600 denúncias pelo ca-
nal, informou a autarquia 
nesta sexta-feira.

O coordenador-geral de 
análise antitruste do Cade 
Felipe Roquete explica que 
o “Clique Denúncia” é uma 
importante interface de co-
municação direta com o ci-
dadão. O canal representa 
uma porta de entrada para 
o recebimento de relatos e 
documentos sobre possí-
veis infrações à livre con-
corrência, o que fomenta a 
atuação da autarquia no âm-
bito de investigações.

No ano de 2020, o canal 
de denúncias foi reformula-
do para ser mais intuitivo e 
oferecer um ambiente ainda 
mais seguro ao denuncian-
te. No novo formulário são 
solicitadas apenas informa-

ções estritamente essenciais 
para a análise da prática de-
nunciada.

Além disso, essa atuali-
zação da plataforma trouxe 
uma nova função: o acom-
panhamento das denúncias 
apresentadas. Para o co-
ordenador-geral, a funcio-
nalidade cria um ambiente 
favorável para que o denun-
ciante e a superintendência-
geral da autarquia troquem 
informações adicionais, 
como documentos e ou-
tras provas que corroborem 
o relato apresentado. Isso 
possibilita que as investi-
gações se tornem cada vez 
mais efetivas.

Outro ponto positivo des-
tacado por Roquete sobre a 
modernização do canal é a 
incorporação da opção para 
que o denunciante tenha a sua 
identidade preservada, nos 
termos daPortaria 292/2019. 
Desse modo, garante-se que 
eventuais empresas e pessoas 
físicas acusadas não tenham 
acesso às informações pesso-
ais do denunciante, evitando, 
assim, que eventuais represá-
lias ocorram durante a inves-
tigação.

Contudo, a denúncia 
anônima não é novidade, 
conforme explica o coor-
denador-geral. “O ‘Clique 
Denúncia’ sempre possibi-
litou a apresentação de de-

núncias anônimas, uma vez 
que não havia exigência de 
apresentação de documen-
tação de identificação e/ou 
certificação digital por parte 
dos denunciantes”.

As melhorias realizadas 
no sistema de denúncia, se-
gundo Roquete, apenas tor-
naram visível para o delator 
a oferta de ter sua identi-
dade preservada. A partir 
dessa garantia “amplia-se 
o interesse e a atratividade 
do ‘Clique Denúncia’ para 
pessoas que queiram apre-
sentar relatos ao Cade sobre 
supostas infrações à ordem 
econômica”, conclui.

Retorno positivo

As denúncias dispararam 
em 2020 após o lançamen-
to da versão simplificada 
do “Clique Denúncia”. O 
Cade encerrou o ano com 
1.668 acusações recebidas. 
O auge foi em outubro, que 
contabilizou 372 denúncias 
realizadas.

Mesmo em um período 
marcado pela pandemia, o 
canal proporcionou um re-
sultado positivo na promo-
ção da atuação do Cade no 
âmbito de investigações. Os 
números de delações com-
putados ano passado au-
mentou 175% em compa-
ração a 2019, quando foram 

recebidas 955 acusações. 
A seguir, veja a quantidade 
de denúncias recebidas pe-
lo Cade nos últimos quatro 
anos.

O coordenador-geral Fe-
lipe Roquete detalha que a 
maioria das denúncias regis-
tradas no último ano foram 
relacionadas a formação de 
cartel no mercado de reven-
da de combustíveis, cartel 
em licitações e condutas 
unilaterais. “90% das acu-
sações foram apresentadas 
por pessoas físicas e 10% 
por pessoas jurídicas e ór-
gãos do governo”, aponta.

Para Roquete, a moder-
nização do “Clique Denún-
cia” foi muito bem-sucedida. 
Neste ano, ele espera que a 
Superintendência-Geral pos-
sa iniciar investigações im-
portantes a partir dos novos 
relatos recebidos. Apenas 
nos quatro primeiros meses 
de 2021 já foram registradas 
533 denúncias.

Nos casos de desconfian-
ça de condutas irregulares 
entre empresas concorren-
tes e para realizar uma de-
núncia, basta acessar o “Cli-
que Denúncia” disponível 
na página principal do site 
do Cade e preencha o for-
mulário, pelo link: https://
cdn.cade.gov.br/Portal/
assuntos/noticias/2021/
Gif_cliquedenuncia.gif.

Brasil lidera perda de confiança em investimento
Considerando o recorte 

temporal desde janeiro de 
2020, o Brasil é o país, en-
tre 24 sondados, com maior 
queda em seu Índice Na-
cional de Confiança (-11,2). 
Em segundo lugar está a 
Polônia (-8,9) e, em tercei-
ro, o México (-7,2). Global-
mente, a queda desde janei-
ro de 2020 foi de -2,3.

O Brasil está sempre en-
tre as maiores quedas regis-
tradas no Índice Nacional 
de Confiança do Consumi-
dor desde janeiro do ano 
passado, quando levado em 
consideração os três indi-
cadores que compõem es-
se indicador. O dado mais 
preocupante é o do In-
vestment Index, que avalia 
a confiança de compras e 
investimentos e a situação 
financeira atual e futura. O 
Brasil caiu -15,2 pontos, o 
declínio mais representativo 
entre 24 países.

No Job Index, que leva 
em conta a estabilidade no 
trabalho, experiências com 
perda de emprego e pers-
pectivas profissionais futu-
ras, o índice brasileiro teve 
diminuição de -10,1 pon-
tos desde o mês janeiro de 
2020, colocando a nação 
em segundo lugar entre as 
maiores quedas. Além dis-
so, a queda do Brasil no Ex-
pectations Index, que avalia 
finanças pessoas e econo-
mia comunitária, foi de -4,1 
pontos, de janeiro de 2020 
até o momento atual. O 
Brasil é o terceiro país, de 
24 que apresentou maior 
declínio no Expectations 
index.

Até maio último, o Índi-
ce Nacional de Confiança 
do Consumidor alcançou 
39,1 pontos em maio de 
2021, apresentando uma 
queda de 0,4 ponto em 
relação ao mês passado 

(29,5). Este é o sétimo mês 
consecutivo de diminuição 
no grau de confiança do 
consumidor brasileiro. Já o 
Índice Global de Confian-
ça do Consumidor, média 
de cada um dos 24 índices 
nacionais dos mercados 
mundiais, ficou em 46,4 
neste mês, registrando um 
crescimento de 0,9 em re-
lação ao período anterior.

Além de o Brasil, ou-
tros seis países apresenta-
ram queda em seu Índice 
Nacional em maio: Índia 
(-3,4), Turquia (-2,1), Ca-
nadá (-1,1), Argentina 
(-1,1), Japão (-1,0) e Rús-
sia (-0,3). Os índices mais 
altos entre todos os 24 
países avaliados são os da 
China (72,4), Arábia Sau-
dita (65,7) e EUA (59,5). 
Em contrapartida, o índi-
ce mais baixo foi o da Tur-
quia (30), seguido pela Ar-
gentina (34,4) e África do 

Sul (36,9). O Brasil teve o 
oitavo pior índice do mês.

O índice funciona em 
uma escala de zero a 100, 
na qual acima de 50 pontos 
há um otimismo com a si-
tuação econômica do país e 
abaixo dos 50, pessimismo 
dos consumidores – o que 
mostra que a confiança da 
população brasileira segue 
muito aquém do desejado.

Os dados são baseados 
em uma pesquisa mensal 
com mais de 17.500 adul-
tos – sendo mil brasileiros 
– realizada na plataforma 
on-line Global Advisor, da 
Ipsos. O Índice Nacional de 
Confiança do Consumidor 
reflete as percepções dos 
entrevistados acerca de te-
mas como: economia local 
vigente e futura, situação fi-
nanceira atual e futura, po-
der de compra, estabilidade 
no emprego e possibilidade 
de poupar e investir.



Desenvolvimento 
sustentável ou 
insustentável?

Diversos países desenvolvidos e em desenvolvi-
mento estão adotando metas ambiciosas e 
pragmáticas de redução de emissões visando 

minimizar os danos causados pelas mudanças climáticas, 
transformando futuros prejuízos em oportunidades. Co-
operação sustentável com transição e eficiência energética 
na mobilidade urbana por meio de veículos elétricos, re-
florestamento, economia circular, neutralidade e mercado 
de carbono são exemplos de ações que vêm sendo planifi-
cadas pelos governos com a ajuda da sociedade e do setor 
privado.

De fato, países como EUA, China, Índia, Argentina, 
Panamá e Peru já perceberam que a redução de emissões 
e o mercado de carbono com a concretização de uma 
economia verde à luz da ciência oferecem horizontes 
econômicos e sociais promissores além de essenciais à 
saúde e à vida no planeta.

O presidente Jair Bolsonaro, a fim de atrair investi-
mentos e liberar o valor depositado no Fundo Amazônia, 
de cerca de R$ 3 bilhões, afirmou ao mundo, em abril, 
na Cúpula do Clima preparatória para Conferência das 
Nações Unidas no próximo ano, COP-26, o compromisso 
brasileiro em reduzir as emissões de carbono em 43% e 
eliminar o desmatamento ilegal até 2030.

No Brasil, a importância crescente do agronegócio 
deveria impor uma mobilização ainda maior para que as 
mudanças climáticas não signifiquem diminuição dessa 
estrutura social e produtiva. O Brasil necessita, muito mais 
do que outros países que não dependem da exportação de 
commodities, de uma visão proativa nas questões ambi-
entais a fim de criar políticas públicas e impor standards 
respeitáveis ao mundo.

Só será possível manter o avanço nas exportações, 
evitando o boicote de produtos não certificados, conser-
vando a estrutura e qualidade do solo bem como compro-
vando a qualidade dos produtos exportados. Isso requer 
a conservação das florestas e do ciclo climático que estas 
proporcionam, muito mais do que a devastação de novas 
áreas para plantio, abandonando aquelas já cansadas e 
menos férteis, comum de se ver nas regiões Sul e Sudeste 
do Brasil, cuja paisagem e biodiversidade natural vem 
sendo substituída por fazendas de pinheiro para celulose, 
provocando o esgotamento total do solo.

Incongruentemente, o Brasil parece distante de 
assumir um real compromisso acerca da implemen-
tação de ações de adaptação e mitigação das mudanças 
climáticas. Prova disso não é só o aumento do des-
matamento na Amazônia, 45% maior em comparação 
a abril do ano passado, ou a nova ameaça de incêndio 
no Pantanal em decorrência da estiagem. Também, a 
recente aprovação na Câmara dos Deputados do PL 
3729/2004 que, a pretexto de mitigar a insegurança 
jurídica, restringe a obrigatoriedade de licenciamento 
ambiental para diversas atividades. O projeto de lei, se 
vier a ser aprovado no Senado Federal sem a revisão 
de autoridades ambientais, pode provocar um desastre 
na proteção dos biomas naturais e da biodiversidade, 
comprometendo toda a estrutura de produção do país e 
promovendo, inclusive, maior desmatamento. 

Em tempos em que o mundo se esforça para expor 
estratégias e oportunidades do mercado verde e evitar os 
prejuízos das mudanças climáticas que se anunciam, não é 
oportuno retroagir no exemplo que o Brasil já apresentou 
de sustentabilidade ambiental. O contrário seria caminhar 
em sentido oposto ao compromisso reassumido em abril, 
rumo à verdadeira insustentabilidade ambiental.

Negócios & Empresas

MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Ordinária

Atendendo determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente, convocar os 
Senhores Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária 
do Condomínio do Edifício Central Park, que será realizada no próximo 
dia 27 de Maio de 2021 - quinta-feira, no supramencionado condomínio, 
às 19:30 horas em primeira convocação com o “quorum” legal ou às 20:00 
horas, em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, 
para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes 
da “Ordem do Dia”: 1) Aprovação das contas relativas ao exercício 
findo (10/2020 a 03/2021); 2) Aprovação do orçamento para o próximo 
exercício – 2021/2022; 3) Eleição de Síndico, definindo seu pró-labore; 
4) Eleição de Subsíndico; 5) Eleição de membros efetivos e suplentes do 
Conselho Consultivo; 6) Deliberação e aprovação sobre a “venda” da 
inadimplência do condomínio; 7) Deliberação sobre o valor arrecadado 
com a recuperação da inadimplência da unidade 1105; e 8) Assuntos 
Gerais. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em função da Pandemia do 
Coronavírus (COVID-19) e por determinação da Sr. Síndico, informamos 
que a assembleia será organizada de modo que ocorra da forma mais célere 
possível. Serão adotadas as medidas de prevenção e distanciamento social 
para realização da reunião, tais como: - As cadeiras serão espaçadas com, no 
mínimo, 1,5 metros de distância entre si; - O condomínio disponibilizará álcool 
em gel para uso de todos os presentes; - O uso de máscaras será obrigatório 
para todos os presentes, conforme determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, 
de 03.06.2020; e - A assembleia deve encerrar-se até as 22:00 horas. Para 
votação ou participação na assembleia, o condômino deverá estar quite com 
as cotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio 
que se vencerem até a data da assembleia (art. 1335, III, do Código Civil). O 
representante de condômino deverá estar munido de procuração outorgada 
com observância das normas legais, inclusive com firma reconhecida 
(Parágrafo 2º, Artigo 654, do Código Civil). 

 Rio de Janeiro, 06 de Maio de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

CBO HOLDING S.A.
Cia. Aberta

CNPJ nº 14.882.295/0001-81 - NIRE 33.3.0030510-6 | Cód. CVM 2362-0
EXTRATO DA ARCA: No dia 26/04/2021, às 17h, situada na Travessa Braga 
nº 2, na cidade de Niterói, RJ, CEP 24.110-220 (“Cia.”), reuniram-se a tota-
lidade dos membros do Conselho de Administração da Cia., a saber: Bruno 
Pessoa Serapião, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Marcelo Antônio Gonçalves 
Souza, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, José Guilherme Cruz Souza, Gabriel 
Felzenszwalb, Ricardo Schenker Wajnberg e Adriana Waltrick dos Santos. Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Bruno Pessoa Serapião e secretariados 
pelo Sr. Ricardo Wagner. Nessa ocasião, o Conselho de Administração apro-
vou, por unanimidade e sem ressalvas, dentre outras matérias, os assuntos 
constantes dos itens 3.(i), 3.(vii) e 3.(viii) da Ordem do Dia, quais sejam: (i) a 
eleição do Presidente do Conselho de Administração da Cia.; (vii) a eleição de 
2  novos membros da Diretoria da Cia.; e (viii) a unificação dos mandatos da 
Diretoria da Cia., nos termos das deliberações contida nos itens 4.(i), 4.(vii) e 
4.(viii) da respectiva ata, quais sejam: (i) a eleição do Sr. Gabriel Felzenszwalb 
para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Cia., nos termos 
do Art. 13, §1º do Estatuto Social da Cia.; (vii) a eleição dos seguintes novos 
membros da Diretoria: a. Darcy de Paula, brasileiro, casado, advogado, C.I. 
RG nº 13.777.147-2- SSP/SP, CPF/ME nº 012.052.378-79, com domicílio 
profissional na Cidade de Niterói, no RJ, na Travessa Braga nº 2, Barreto, CEP 
24.110-220, como Diretor sem Designação Específica; e b. César Augusto 
Moraes Almeida, brasileiro, separado, engenheiro, C.I. RG nº 86692514- IFP, 
CPF/ME nº 035.393.957-92, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, 
no RJ, na Travessa Braga nº 2, Barreto, CEP 24.110-220, como Diretor sem 
Designação Específica; (viii) a unificação de todos os mandatos dos membros 
da Diretoria, conforme constante nos seus respectivos termos de posse nos 
Anexos IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 e IV.6, da presente ata, ficando a Diretoria 
da Cia. composta pelos seguintes membros, todos com mandato pelo prazo 
de 3  anos, até a 1ª RCA que ocorrer após a AGO de Acionistas de 2024: a. 
Marcos Roberto Tinti, brasileiro, casado, contador, C.I. RG nº 18017376-5 
SSP/SP e CPF/ME nº 084.250.178-90, com domicílio profissional na Cidade 
de Niterói, RJ, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, como Diretor 
Presidente; b. Rafael Passos Kirsten, brasileiro, casado, economista, C.I. 
RG nº 44.666.393-1 SSP/SP e CPF/ME nº 330.162.738-29, com domicílio 
profissional na Cidade de Niterói, RJ, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 
24110-200, como Diretor de Relações com Investidores; c. Marcelo Jorge 
Martins, brasileiro, casado, engenheiro naval, C.I. nº 08382818-6 do IFP/
RJ e CPF/ME nº 018.727.267-04, com domicílio profissional na Cidade de 
Niterói, RJ, na Travessa Braga, nº 2, Barreto, CEP 24110-200, como Dire-
tor sem Designação Específica; d. Rodrigo Ribeiro dos Santos, brasileiro, 
casado, economista, C.I. nº 09692438-6, CPF/ME nº 035.541.167-93, com 
domicílio profissional na Cidade de Niterói, no RJ, na Travessa Braga, nº 2, 
Barreto, CEP 24.110-220, como Diretor sem Designação Específica; e. Darcy 
de Paula, brasileiro, casado, advogado, C.I. RG nº 13.777.147-2- SSP/SP, 
CPF/ME nº 012.052.378-79, com domicílio profissional na Cidade de Niterói, 
no RJ, na Travessa Braga nº 2, Barreto, CEP 24.110-220, como Diretor sem 
Designação Específica; e f. César Augusto Moraes Almeida, brasileiro, se-
parado, engenheiro, C.I. RG nº 86692514- IFP, CPF/ME nº 035.393.957-92, 
com domicílio profissional na Cidade de Niterói, no RJ, na Travessa Braga 
nº 2, Barreto, CEP 24.110-220, como Diretor sem Designação Específica. 
Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas 
de RCA da Cia.. Niterói, 26/04/2021. Ricardo Wagner–Secretário. Jucerja 
nº 4059265 em 03/05/2021.

Rio terá fundo soberano 
semelhante ao da Noruega
A Comissão de Tri-

butação, Controle 
da Arrecadação 

Estadual e de Fiscalização 
de Tributos Estaduais da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) realizou audiência 
pública remota, nesta quin-
ta-feira, para debater a Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição Estadual (PEC) 
56/21, de autoria do pre-
sidente da Alerj, deputado 
André Ceciliano (PT), que 
cria um fundo soberano no 
Estado do Rio de Janeiro, 
com 30% do excedente ar-
recadado com a compen-
sação financeira e com as 
participações especiais pro-
venientes da exploração do 
petróleo.

Presidente da comissão, 
o deputado Luiz Paulo 
(Cidadania) fez um balan-
ço positivo da audiência. 
“Houve uma concordância 
muito grande em torno do 
projeto, e, claro, discordân-
cia em alguns pontos, afinal, 
somos um parlamento, lu-

gar de debate”, considerou. 
Luiz Paulo disse que pre-
tende sugerir uma emenda 
para que 50% dos recursos 
obtidos pelo Estado com o 
ágio da venda da Cedae se-
jam também destinados a 
esse fundo.

A PEC entrará em pauta 
semana que vem. Caso se-
ja aprovada, será necessário 
aprovar um projeto de lei 
complementar regulamen-
tando a sua atuação.

Secretário estadual de 
Fazenda, Nelson Rocha si-
nalizou concordância do 
governo com o projeto. 
“Sou favorável ao projeto. 
É extremamente importan-
te para o estado”, disse ele, 
ressalvando que gostaria de 
discutir a partir de quando 
fosse implementado.

Líder do Governo na 
Assembleia, o deputado 
Márcio Pacheco (PSC) fez 
elogios ao projeto e tam-
bém destacou que o fun-
do é visto com bons olhos 
pelo poder Executivo. “É 
uma proposta enxuta, quase 

irreparável. Não se trata de 
uma iniciativa de governo, e 
sim de estado. Como líder 
do governo, trago o com-
promisso de avançar, para 
aprovarmos algo tão valo-
roso e importante com ve-
locidade. Vamos trabalhar a 
data de início”, acrescentou.

Analista de Políticas Pú-
blicas e Gestão Governa-
mental da prefeitura de 
Niterói, Lucas Almeida 
contou sobre a experiên-
cia do município com um 
fundo soberano: “Em Ni-
terói, começamos com o 
fundo há 2 anos. Nós não 
prevíamos a pandemia, mas 
o fundo nos serviu para 
usarmos R$ 200 milhões 
para combatê-la. O fundo 
permite a estabilização das 
receitas compensatórias da 
exploração do petróleo, que 
representam entre 35% e 
40% da receita de Niterói. 
As receitas provenientes 
do petróleo são muito volá-
teis, dependem do valor do 
barril de petróleo, do dólar, 
etc”.

Noruega

Lançado em 1996, o fun-
do soberano da Noruega, 
de US$ 1,3 trilhão, detém 
participações em cerca de 
9.200 empresas em todo 
o mundo, detendo 1,5% 
de todas as ações listadas. 
Também investe em títulos 
e imóveis não listados. É o 
maior do mundo.

O fundo detém o equiva-
lente a US$ 240 mil para cada 
norueguês. No final do ano, 
72,8% dos investimentos do 
fundo eram em ações, 24,7% 
em títulos e 2,5% em imóveis 
não listados.

Em 2020, o fundo norue-
guês obteve um retorno sobre 
investimentos de US$ 122,7 
bilhões, o segundo maior em 
seus 25 anos de história.

Os resultados do fundo 
foram impulsionados por 
ações de tecnologia dos 
EUA, com Apple, Amazon, 
Microsoft e Tesla contri-
buindo ao máximo para seu 
retorno absoluto, mostrou a 
apresentação.

Supermercados 
faturaram R$ 554 
bilhões em 2020

O faturamento do 
setor de super-
mercados, que 

conta com 91.351 lojas, 
chegou a R$ 554 bilhões 
em 2020. Os dados foram 
divulgados pela Associação 
Brasileira de Supermerca-
dos (Abras), segundo a qual 
o valor representa 7,5% do 
Produto Interno Bruto do 
Brasil. São 3 milhões de 
empregos diretos e indire-
tos no setor.

“O faturamento das 91 
mil lojas, com as mudanças 
novas que estamos trazendo 
neste momento, são R$ 554 
bilhões. Nesse valor, nós 
temos todos os canais de 
distribuição dos supermer-
cados. Estamos falando das 
vendas físicas, das vendas 
por e-commerce, por deli-
very”, disse Marcio Milan, 
vice-presidente da Abras.

Ele acrescentou que os 
dados incluem os supermer-
cados de bairro, os super-
mercados tradicionais, os 
minimercados, os chamados 
atacarejo, que são atacados 
também voltados ao varejo.

“Essa grandeza hoje aqui 
demonstrada traz para a 
Abras um novo patamar, 
uma nova informação, de 
uma sinalização como vai ser 
tratada essa grandeza do seg-
mento que atende hoje quase 
90% da população”, disse.

Já estudo anual da Kantar 
intitulado Winning Omni-
channel, em sua quinta edição, 
traz uma visão global abran-
gente de como as dinâmicas 
do FMCG (bens de consumo 
massivo) e do varejo se trans-

formaram em 2020 e o que 
deve acontecer em 2021.

A análise considerou o 
comportamento de consu-
mo em 42 países e constatou 
que os eventos causados pela 
pandemia mudaram a forma 
de comprar FMCG. Algu-
mas das tendências vistas nos 
anos anteriores se acelera-
ram, outras se inverteram.

No início de 2020, espe-
rava-se uma continuação do 
crescimento de FMCG perto 
de 2,5%, e o que se viu foi 
um crescimento quatro ve-
zes maior, para 10%, o que 
representa US$ 220 bilhões. 
Os fatores foram diversos, 
do movimento de estocagem 
no primeiro trimestre até a 
mudança contínua do consu-
mo fora de casa para dentro 
durante o resto do ano e a 
falta de interações sociais pre-
senciais. Os impactos foram 
sentidos em quase todas as 
regiões, países, canais, setores e 
categorias, com taxas de cres-
cimento dobrando ou tripli-
cando. Para 2021, num cenário 
ainda incerto, sem definição 
sobre o fim de lockdown 
(confinamento) em alguns 
países, o estudo prevê dois 
cenários potenciais: 1. Como 
seria o crescimento se per-
manecêssemos em bloqueio 
total durante todo o ano? 2. 
Como seria o crescimento se 
as restrições diminuíssem a 
partir do segundo trimestre? 
Ambos representam uma de-
saceleração no crescimento 
da FMCG; com o cenário 
um projetando crescimento 
de + 5,2% e o cenário dois + 
2,2% globalmente.
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CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S.A.
CNPJ Nº 15.363.867/0001-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Exercícios findos em  
31 de dezembro de

Notas 2020 2019
Receitas (despesas) operacionais

Despesas administrativas 4(a) (10.991) (15.076)
Despesas com estudos e pesquisas 4(b) (17.326) -
Baixa de ativos 9 (7.387) (957)
Outras receitas operacionais 187 18

Prejuízo operacional (35.517) (16.015)
Resultado financeiro 5

Receitas financeiras 218 98
Despesas financeiras (58) (111)

Prejuízo do exercício (35.357) (16.028)
Prejuízo básico e diluído por ação - Em R$ (0,34) (0,89)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
Em milhares de reais

Exercícios findos em 31 de dezembro de
2020 2019

Prejuízo do exercício (35.357) (16.028)
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente (35.357) (16.028)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Em milhares de reais

Ca-
pital 

social

Capital 
a inte-

gralizar

Reserva 
de  

capital

Prejuízos 
acumu- 

lados

Patri-
mônio 
líquido

Saldo em 31/12/2018 18.000 (1.338) 22.321 (22.663) 16.320
Prejuízo do exercício - - - (16.028) (16.028)

Transações com acionistas
Aumento de capital e reservas - 1.338 11.689 - 13.027
Absorção de prejuízo - - (34.010) 34.010 -

Saldo em 31/12/2019 18.000 - - (4.681) 13.319
Prejuízo do exercício - - - (35.357) (35.357)

Transações com acionistas
Aumento de capital 36.753 - - - 36.753

Saldo em 31/12/2020 54.753 - - (40.038) 14.715
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL 
Em milhares de reais

Notas
31 de dezembro de  

2020
31 de dezembro de  

2019
Ativo
Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa   6 5.752 2.964
Adiantamentos a terceiros 7 1.372 441
Outros 127 95

7.251 3.500
Ativo não circulante

Tributos a recuperar 8 842 576
Outros 373 8

1.215 584
Imobilizado 9 23.418 21.423

24.633 22.007
Total do ativo 31.884 25.507
Passivo
Passivo circulante

Fornecedores 6.059 1.326
Salários e encargos sociais 2.690 985
Adiantamento de clientes -
Parte Relacionada 11 7.869 -
Tributos a recolher 551 124

17.169 2.435
Passivo não circulante

Adiantamento para futuro
 aumento de capital 10 - 9.753

- 9.753
Total do passivo 17.169 12.188
Total do patrimônio líquido     10 14.715 13.319
Total do passivo e
 patrimônio líquido 31.884 25.507
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Em milhares de reais

Exercícios findos em  
31 de dezembro de

Notas 2020 2019
Prejuízo do exercício (35.357) (16.028)

Ajustado por: 
Depreciação 9 1.149 999
Baixa de imobilizado 9 7.387 957
Outros (109) (47)

Variações de ativos e passivos: 
Adiantamento a terceiros (931) (231)
Tributos a recuperar (266) (296)
Fornecedores 4.702 1.221
Salários e encargos sociais 1.705 665
Tributos a recolher 427 55
Obrigações com aquisição de propriedade - (1.276)
Adiantamento de clientes - Parte Relacionada 11 7.869 -
Outros ativos (257) -

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (13.681) (13.981)
Fluxo de caixa das atividades de investimento: 

Investimento no imobilizado 9 (10.531) (6.590)
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimento (10.531) (6.590)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento: 

Adiantamento para futuro aumento de capital 10 27.000 22.780
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamento 27.000 22.780

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 
 no exercício 2.788 2.209
Caixa e equivalentes de caixa no início
 do exercício 2.964 755

Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício 5.752 2.964
Transações que não envolveram caixa:
Aumento de capital mediante a capitalização 
de AFAC 9.753 -
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Senhores acionistas, A administração do Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.S.as. as Demonstrações Financei-
ras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Ao encerrarmos o exercício de 2020, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora 
Vale S.A. bem como a todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Mauro Fumio Yamamoto - Diretor; João Sichieri Moura - Diretor.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. Contexto operacional: O Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis 
S.A. (“Sociedade”) é uma sociedade anônima de capital fechado, subsidiária 
da New Steel S.A. (“New Steel”), tendo como controladora final a Vale S.A. 
(“Vale”), com sede no Rio de Janeiro, Brasil. A Sociedade tem como principal 
objetivo a prestação de serviços de beneficiamento de minerais em geral e 
desenvolvimento de patentes minerárias, siderúrgicas e industriais em geral. 
A Sociedade finalizou a construção de sua unidade industrial em dezembro de 
2015, iniciando suas operações em 2016 e tendo como foco principal o apoio 
à controladora em suas atividades, não havendo ainda geração de benefícios 
econômicos para a Sociedade. A Vale tem a intenção de continuar a prestar 
apoio financeiro para a Sociedade manter sua capacidade operacional, de 
modo a cumprir as responsabilidades e obrigações contratuais a vencer, 
bem como exercer as atividades usuais sem qualquer impacto significativo 
nas suas operações. Neste contexto, a Sociedade é capaz de liquidar seus 
passivos no curso normal das operações, não havendo dúvida sobre a sua 
continuidade operacional.
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração 
de conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade 
(“demonstrações financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil por meio do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e 
correspondem às utilizadas na gestão da Administração da Sociedade. b) 
Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram preparadas 
com base no custo histórico e ajustadas para refletir as perdas pela redução 
ao valor recuperável (“impairment”) de ativos. Os eventos subsequentes 
foram avaliados até 30 de abril de 2021, data em que a emissão das 
demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. Em janeiro de 
2019 ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão de 
propriedade da Vale, acionista controlador da Sociedade. Os impactos do 
evento são mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras da Vale, 
não havendo desdobramentos relevantes que impactem o plano de negócios 
da Sociedade, bem como alterações em suas demonstrações financeiras em 
decorrência do evento. c) Moeda funcional: As demonstrações financeiras 
são mensuradas utilizando o real (“R$”), que é a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Sociedade opera (“moeda funcional”). As 
operações em outras moedas são convertidas para a moeda funcional 
utilizando a taxa de câmbio vigente na data das transações. Os ganhos e 
as perdas cambiais resultantes da conversão pela taxa de câmbio do fim do 
período são reconhecidos no resultado como despesa ou receita financeira. 
d) Principais políticas contábeis: As políticas contábeis significativas 
aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras foram incluídas 
nas respectivas notas explicativas e são consistentes em todos os exercícios 
apresentados. Algumas normas e interpretações contábeis foram emitidas, 
porém, ainda não estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020. A Sociedade não adotou antecipadamente nenhuma destas normas. 
Adicionalmente, a Sociedade não espera que essas normas tenham um 
impacto material nas demonstrações financeiras em períodos subsequentes. 
e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das 
demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e o exercício de 
julgamento por parte da Administração na aplicação das políticas contábeis da 
Sociedade. Essas estimativas são baseadas na experiência e conhecimento 
da Administração, informações disponíveis na data do balanço e outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem 
razoáveis sob circunstâncias normais da Sociedade. Alterações nos fatos e 
circunstâncias podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados 
reais futuros poderão divergir dos estimados. Considerando a natureza e a 
complexidade das operações da Sociedade, na opinião da Administração, as 
estimativas contábeis e julgamentos feitos no curso da preparação dessas 
demonstrações financeiras não são subjetivas ou complexas em um grau 
que requeresse sua descrição como crítica.

3. Pandemia de coronavírus: A pandemia de COVID-19 se desenvolveu 
rapidamente em 2020, com relatos de várias fatalidades decorrentes da 
COVID-19. A administração da Sociedade segue acompanhando a evolução 
do cenário da pandemia e avaliando os possíveis impactos na Sociedade. 
No exercício de 2020, a Sociedade não sofreu impactos em virtude da 
COVID-19, e não vislumbra, nesse momento, impactos significativos futuros.
4. Despesas por natureza: 
a) Despesas administrativas: Exercícios findos em 31 de dezembro de

2020 2019
Pessoal (i) (6.683) (9.424)
Serviços de terceiros (1.176) (2.348)
Material de consumo (1.672) (660)
Energia elétrica (106) (289)
Alimentação (142) (262)
Manutenção (63) (186)
Depreciação e amortização (1.149) (999)
Outras despesas - (908)
Total (10.991) (15.076)
(i) O principal fator da variação dos anos está atrelado ao maior bônus 
concedidos aos funcionários em 2019. b) Despesas com estudos e 
pesquisas: Conforme informado na nota 1, a Sociedade tem por objetivo o 
desenvolvimento de patentes minerárias, siderúrgicas e industriais em geral. 
As despesas com estudos e pesquisas referem-se aos gastos realizados 
para tais finalidades e para os quais não existe evidências de geração de 
benefícios econômicos para a Sociedade. 
5. Resultado financeiro: Exercícios findos em 31 de dezembro de

2020 2019
Despesas financeiras
 Juros de mora (4) (98)
 Tarifa bancária (8) (10)
 Outros (46) (3)

(58) (111)
Receitas financeiras
 Rendimentos de aplicações financeiras                   64 6
 Variação cambial ativa 141 48
 Descontos obtidos 13 44

218 98
Resultado financeiro, líquido 160 (13)
6. Caixa e equivalentes de caixa: 31 de dezembro de

2020 2019
Caixa e bancos 51 4
Aplicações financeiras 5.701 2.960
Total 5.752 2.964
Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, 
depósitos líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em 
investimento com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de 
aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2020 referem-se a aplicações 
de Certificados de Depósitos Bancários (CDB) no montante de R$ 5.701 (R$ 
2.960 em 2019), prontamente conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa 
dos certificados de depósito interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
7. Adiantamentos de terceiros: Os adiantamentos de terceiros referem-
se a pagamentos antecipados a fornecedores para importações de peças e 
equipamentos utilizados na elaboração de protótipos. 
8. Tributos a recuperar: 31 de dezembro de

2020 2019
PIS e COFINS 824 572
Outros 18 4
Total 842 576
Não circulante 842 576
Total 842 576
Os saldos relativos a créditos de contribuições federais brasileiras (PIS e 
COFINS) são derivados da aquisição de bens. 

serviços de montagens, entre outros, são registrados no ativo imobilizado 
e depreciados durante o período de benefícios desta manutenção até 
a próxima parada. Para os ativos imobilizados, quando há indicação de 
redução ao valor recuperável, diretamente atribuída a um ativo, é identificado 
o menor grupo de ativos para os quais exista fluxos de caixa separadamente 
identificável (“unidade geradora de caixa” ou “UGC”) e é realizado o teste de 
impairment para identificar o valor recuperável desses ativos agrupados. Se 
identificada à necessidade de ajuste, o mesmo é apropriado a cada ativo da 
unidade geradora de caixa. O valor recuperável é maior entre o valor em uso 
e o valor justo menos custos para venda.
10. Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 
o capital social é de R$ 54.753 (R$ 18.000 em 2019), correspondendo a 
103.674.826 ações (18.000.000 em 2019), ordinárias e nominativas, 
totalmente integralizadas e sem valor nominal. A New Steel detém 100% 
do capital social da Sociedade. Em 2020, a Sociedade aumentou o capital 
social em R$ 36.753 e emitiu 85.674.826 novas ações ordinárias, mediante 
a conversão dos adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC 
recebidos da sua acionista New Steel, sendo R$ 27.000 recebidos durante 
o ano de 2020 e R$ 9.753 recebidos em 2019. b) Reserva de capital - São 
registrados os ganhos provenientes do valor pago a maior pelos acionistas 
quando da integralização do capital social. Esses valores não transitam pelo 
resultado como receitas, visto que não resultam do esforço da Sociedade 
em termos de entrega de bens ou de prestação de serviços. Os valores 
registrados são destinados ao aumento do capital e compensação de 
prejuízos ou dividendos. A Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de 
julho de 2020, deliberou a utilização do saldo total da Reserva de Capital da 
Sociedade, no montante total de R$ 34.010 para absorção de parte do saldo 
de Prejuízos Acumulados. 
11. Partes relacionadas: Adiantamento de clientes - Partes 
relacionadas - Em novembro de 2020, a Sociedade celebrou um contrato 
com a Vale para o fornecimento de blocos de separadores magnéticos, 
peças sobressalentes, bem como a prestação de serviços de supervisão 
de montagem, acompanhamento do comissionamento e da operação 
assistida, e treinamento para a equipe operacional. A Sociedade recebeu 
um adiantamento no valor de R$ 7.869, referente a fase 1 do contrato que 
engloba o fornecimento de documentos de engenharia e 14 blocos para a 
montagem de 4 separadores por bloco. Adiantamento para futuro aumento 
de capital - Em 2020, a Sociedade recebeu de sua controladora New Steel 
o montante de R$ 27.000 (R$ 22.780 em 2019) como adiantamento para 
futuro aumento de capital. O montante de R$ 36.753 foi integralizado, 
conforme apresentado na demonstração das mutações do patrimônio líquido 
durante o ano, não havendo saldo em aberto em 31 de dezembro de 2020. 
Remuneração do pessoal-chave da administração - A remuneração 
chave dos administradores da Sociedade foi paga pela sua controladora final 
Vale, pela sua acionista New Steel e pela Sociedade. Não há remuneração 
baseada em ações da própria Sociedade e incentivos de longo prazo. 
12. Classificação dos instrumentos financeiros:

Custo amortizado
31 de dezembro de

2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 5.752 2.964
Total dos ativos financeiros 5.752 2.964
Fornecedores 6.059 1.326
Adiantamento para futuro aumento de capital - 9.753
Total de passivos financeiros 6.059 11.079
Política Contábil: A Sociedade classifica os ativos financeiros com 
base no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas 
características dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os ativos 
financeiros são classificados como subsequentemente mensurados ao valor 
justo por meio do resultado a menos que certas condições sejam atendidas 
que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado. Os passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e classificados como 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e atualizados pelo 
método da taxa de juros efetivos. 
13. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A 
Sociedade monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez 
de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com 
o foco estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura 
de capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. b) 
Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito 
decorre de recebíveis em transações comerciais e investimentos financeiros. 
O processo de gestão de risco de crédito fornece uma estrutura para avaliar 
e gerir o risco de crédito das contrapartes e para manter o risco da Sociedade 
em um nível aceitável. (i) Gestão de risco de crédito de investimentos 
financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito originada por aplicações 
financeiras, a Sociedade controla a diversificação de sua carteira e monitora 
diferentes indicadores de solvência e liquidez das diferentes contrapartes 
que foram aprovadas para negociação. c) Gestão de risco de mercado 
- A Sociedade está exposta a diversos fatores de risco de mercado que 
podem impactar seu fluxo de caixa. Considerando a natureza dos negócios e 
operações da Sociedade, os principais fatores de risco de mercado aos quais 
a Sociedade está exposta são: risco da taxa de câmbio, risco da taxa de juros 
e risco de preços de produtos e insumos. A avaliação do potencial impacto, 
oriundo da volatilidade dos fatores de risco e suas correlações, é realizada 
periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito 
da estratégia de gestão do risco. d) Seguros - A Sociedade emite diversas 
políticas de seguros, tais como: política de seguro de riscos operacionais, 
seguro de risco de engenharia (projetos), responsabilidade civil, seguro de 
vida para seus funcionários, dentre outros. As coberturas destas apólices, 
similares às utilizadas em geral na indústria de mineração, são emitidas de 
acordo com os objetivos definidos pela Sociedade, a prática de gestão de 
risco corporativo e as limitações impostas pelo mercado de seguro. De forma 
geral, os ativos da Sociedade diretamente relacionados as suas operações 
estão contemplados na cobertura dos seguros contratados. 

DIRETORES
Mauro Fumio Yamamoto - Diretor

João Sichieri Moura - Diretor
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Anderson Teixeira Moreira - Contador - CRC-RJ 104207/O-5
Cecília Albuquerque - Gerente de Controladoria

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas 
Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. (“Socieda-
de”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Sociedade é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financei-
ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluir-
mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Patricio Marques Roche
Contador
CRC 1RJ081115/O-4

9. Imobilizado: Terrenos Imóveis Instalações Equipamentos Outros Imobilizado em curso Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 3.230 4.705 885 3.270 727 3.969 16.786
Adições - - - - - 6.590 6.590
Baixas - - (2) (261) (137) (557) (957)
Depreciação - (206) (118) (493) (182) - (999)
Transferências - - - 2.417 982 (3.399) -
Total 3.230 4.499 765 4.933 1.393 6.603 21.423
Custo 3.230 5.219 1.174 6.729 1.924 6.603 24.879
Depreciação acumulada - (720) (409) (1.796) (531) - (3.456)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.230 4.499 765 4.933 1.393 6.603 21.423
Adições - - - - - 10.531 10.531
Baixas (i) - - (1) (2) (4) (7.380) (7.387)
Depreciação - (168) (71) (694) (216) - (1.149)
Transferências (591) 633 834 1.879 (172) (2.583) -
Total 2.639 4.964 1.527 6.116 1.001 7.171 23.418
Custo 2.639 5.859 2.610 7.932 1.562 7.171 27.773
Depreciação acumulada - (895) (1.083) (1.816) (561) - (4.355)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.639 4.964 1.527 6.116 1.001 7.171 23.418

(i) O saldo de baixas no valor de R$ 5.355, refere-se a projetos que no ano de 
2020 não tiveram sua viabilidade econômica comprovada. Política Contábil: 
Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou 
construção, líquido da depreciação acumulada e perdas por redução do valor 
recuperável. Os ativos imobilizados são depreciados pelo método linear, com 
base na vida útil estimada, a partir da data em que os ativos estão disponíveis 
para serem utilizados no uso pretendido. A exceção são os terrenos que não 
são depreciados. As vidas úteis estimadas são as seguintes:

Vida útil
Imóveis 15 a 50 anos
Instalações 8 a 50 anos
Equipamentos 3 a 33 anos
Outros 3 a 44 anos
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a cada exercício 
social e ajustados, se necessário. Os gastos relevantes com manutenção 
de áreas industriais e de ativo relevantes, incluindo peças para reposição, 
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Três perguntas: as criptomoedas e as transferências internacionais
Por Jorge Priori

uando se conversa 
sobre criptomoe-
das, um dos argu-
mentos utilizados 

a seu favor é a facilidade 
para usá-las em transferên-
cias internacionais. Uma 
pessoa ou empresa compra 
uma quantidade “x” de uma 
criptomoeda e a transfere 
para qualquer lugar do Pla-
neta Terra de forma rápida, 
segura e barata. A pessoa 
que recebeu as criptomo-
edas faz a sua venda e fica 
com os recursos.

Por exemplo, a Ripple* 
e sua moeda, o XRP, nas-
ceram com esse propósito. 
Acessando seu site, é possí-
vel verificar que a empresa 
americana sediada em San 
Francisco, Califórnia, expõe 
como seus usuários as mar-
cas da American Express, 
Bank of  America e Santan-
der, entre outras empresas. 
Tecnicamente falando, o 
que não fica claro é a forma 
como essas empresas utili-
zam o XRP.

As transferências interna-
cionais são extremamente 
controladas pelos governos. 
Os recursos que entram 
e saem têm que ser regis-

trados. Já as criptomoedas 
nasceram para não serem 
controladas pelos governos. 
Aqui fica a pergunta: uma 
empresa, independente do 
seu tamanho, pode utilizar 
criptomoedas para fazer 
transferências internacio-
nais?

Para entendermos essa 
questão, conversamos com 
a Associação Brasileira de 
Câmbio (Abracam), através 
de sua presidente executiva, 
Kelly Gallego Massaro, e 
do seu conselheiro Airton 
Júnior.

Com a atual legislação 
em vigor nos países, há 
como as empresas utili-
zarem criptomoedas para 
realização de transferên-
cias internacionais?

É preciso deixar claro 
que as criptomoedas não 
são efetivamente consi-
deradas moeda no Brasil. 
Aqui elas são usadas como 
ativos de investimentos e 
ainda não são reguladas 
pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), que é 
o órgão responsável pe-
lo mercado de capitais. É 
um mercado que está se 
estruturando, com todos 
os seus prós e contras e 
características específicas 

de risco e retorno. Portan-
to, o mercado de câmbio e 
de criptomoedas não con-
versam diretamente por se 
tratarem de instrumentos 
diferentes e com finalida-
des distintas.

Perante a regulação bra-
sileira, as transferências 
internacionais devem ser 
feitas exclusivamente com 
o uso de moedas, engloban-
do todas as ferramentas de 
controle fiscal e legal exigi-
das pelas autoridades e com 
os elementos de segurança 
oferecidos às duas pontas.

Embora os brasileiros 
façam investimentos nes-
te tipo de instrumento, as 
criptomoedas não são re-
guladas pela CVM, porém 
existem ETFs (fundos de 
investimentos) especializa-
dos nesse mercado e, esses, 
sim, têm suas ações nego-
ciadas em Bolsa.

Como a Abracam tem 
visto a utilização de so-
luções criptografadas e 
suas criptomoedas, como 
a Ripple e o XRP, na rea-
lização de transferências 
internacionais?

Como dissemos na per-
gunta anterior, as cripto-
moedas não são um ins-
trumento passível de ser 

usado para transferências 
internacionais, uma vez que 
têm características de risco, 
volatilidade e segurança dis-
crepantes das necessárias 
para as operações de paga-
mento e remessas de valo-
res.

Em relação ao blo-
ckchain, já há o uso desta 
tecnologia para remessas 
internacionais, feitas por 
empresas reguladas no mer-
cado de câmbio, e isso po-
de crescer. Hoje passa pela 
rede Swift mais de 90% de 
todas as transações interna-
cionais, e o blockchain po-
de contribuir para baratear 
e reduzir custos mantendo a 
segurança.

O uso do blockchain é 
crescente, mas temos que 
destacar toda a parte regu-
latória e de segurança. De 
forma simples, algo que 
promove o barateamento 
das operações tem que ser 
olhada também sob o pris-
ma da segurança, que é uma 
preocupação constante das 
instituições e de seus depar-
tamentos de compliance. 
Grande parte das institui-
ções estão atentas a como 
usar esta tecnologia para 
reduzir custos, principal-
mente para operações me-
nos volumosas, de remessas 

entre pessoas, por exemplo. 
Contudo,  para grandes 
operações, como as corpo-
rativas, o Swift, ainda que 
mais moroso, deve prevale-
cer por mais tempo.

Recentemente, nós ti-
vemos o lançamento do 
iuan digital. Na opinião 
da Abracam, caso as mo-
edas digitais dos países 
prosperem, isso pode ge-
rar impactos nas opera-
ções de câmbio?

Em relação às moedas 
digitais, embora o assunto 
ainda não esteja maduro, 
acreditamos que tudo o que 
for estudado, ponderado 
e regulado pelas autorida-
des, com as devidas alte-
rações legais e infralegais, 
pode resultar em mudanças, 
até muito significativas no 
mercado. No entanto, não 
vislumbramos impactos 
profundos, uma vez que o 
surgimento e uso das mo-
edas digitais vai alterar a 
forma, mas não o aspecto 
operacional.

Grande parte do esforço 
das instituições financeiras 
na realização de operações 
de câmbio está relacionada 
a controles para prever e 
combater ilícitos. E todo o 
instrumental de controle, 

segurança e observância 
deverá ser mantido inde-
pendente da moeda ser di-
gital ou física. Do contrá-
rio colocaríamos em risco 
os esforços globais nos 
combates à lavagem de 
dinheiro e financiamento 
do terrorismo e do tráfi-
co em geral. O maior im-
pacto que a moeda digital 
pode causar é no mercado 
negro, e não no mercado 
regulado, que passa a ter 
uma outra forma de escoar 
divisas originadas em ope-
rações criminosas.

* Em dezembro de 2020, a 
SEC (Security and Exchange 
Commission, a CVM america-
na) acionou judicialmente a Ri-
pple, sediada em San Francisco, 
Califórnia, pelo levantamento 
de US$ 1,3 bilhão através de 
vendas não registradas de XRPs 
desde 2013 e pela utilização da 
criptomoeda para pagamento 
de serviços contratados. Além 
disso, os executivos Christian 
Larsen e Bradley Garlinghouse 
estão sendo acionados por não 
terem registrado vendas pessoais 
de XRP no valor total de US$ 
600 milhões. Para a SEC, o 
XRP é um título, e suas ofertas 
primárias deveriam ter sido re-
gistradas. O processo encontra-se 
em andamento.

Q

APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

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

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 
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JUÍZO DA 42ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL – RJ

EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA e INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco)
dias, extraído do processo nº 0148338-88.2012.8.19.0001,
proposto por GILSON DART TUPINAMBA e JOAO LUIZ DE SOUZA
PEREIRA(procuração ao Dr ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS,
OAB/RJ 77812 no indexador 209) em face de BERTY DERIVADOS
DE PETROLEO LTDA (procuração ao Dr ADAME TOMAZ DE OLI-
VEIRA, OAB/RJ 73979 e ao Dr LUIZ CORREIA DE ARAÚJO, OAB/
RJ 87080 no indexador 125, bem como substabelecimento SEM
reserva à Drª Valeria Valverde de Macedo, OAB/RJ 196171, às fls.
468) e VALTAIR MOMBRINE MARTINS (citado pessoalmente pe-
los indexadores 107 e 108 e inerte conforme certidão do indexador
113), em que a Drª. KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM,
Juiz de Direito da 42ª Vara Cível da Comarca da Capital do Esta-
do do Rio de Janeiro, FAZ SABER  aos que o presente Edital,
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, na modalide exclusivamente on-
line (site www.maiconleiloeiro.com.br, onde o interessado encon-
trará todos os detalhes para cadastro e oferta do lanço), de que
no dia 27/05/2021, das 13:30 horas às
14:30 horas, sendo que após o término do horário inicialmente
previsto para encerramento do
leilão haverá acréscimo automático lançado pela
plataforma,pelo Leiloeiro Público Oficial Maicon Rodrigues
Itaboray, matrícula 0149, será apregoado e vendido, em primeira
Praça, a quem oferecer maior valor em relação à avaliação, ou, no
dia 28/05/2021, das 13:30 horas às 14:30 horas sendo que após
o término do horário inicialmente previsto para encerramento
do leilão haverá acréscimo automático lançado pela
plataforma,pela maior oferta, desde que superior a 50% (cinquenta
por cento) ao valor da avaliação, em segunda Praça, acerca do
bem descrito neste edital, cuja penhora foi determinada no
indexador 256. Termo de penhora no indexador no indexador
260. Intimação da penhora pela ré no indexador
263. O bem é descrito (certidão de ônus reais do indexador
251) como GALPÃO Nº 1.206, na ESTRADA VELHA DO PILAR, si-
tuado no lugar denominado “2º Loteamento das CHACARAS RIO
PETRÓPOLIS”, 2º Distrito deste Município, dentro do perímetro
urbano, próprio para indústria, com a área constríuda de 220m²,
inscrito na PMDC sob o código imobiliário
nº 2.3.257.011.000 (2.3.257.011.002 e 2.3.257.011.003), e seu
respectivo terreno designado por LOTE nº 14 DA QUADRA 11,
medindo: 40.80m de frente para a Estrada Velha do Pilar, 40,00m
de largura na linha dos fundos, onde confronta com a Avenida
Calombé, tendo de extensão da frente aos fundos, pelo lado
direito, 93,20m e pelo lado esquerdo 102,00m, confrontando pelo
lado direito com o lote 15 e pelo lado esquerdo com o lote 13,
distando 430,00m da esquina daEstrada Capim Melado, mais
ou menos, com a área total de 3.920m². AVALIADO EM
R$ 1.536.000,00 (UM MILHÃO QUINHENTOS E TRINTA E
SEIS MIL REAIS) em 20/03/18, pelos indexadores 357/359. DO
RGI: Conforme Certidão do 1º Ofício de Registro de Imóveis de
Duque de Caxias/RJ (indexadores 357/359), o referido imóvel
encontra-se matriculado em nome do executado Valtair Mombrine
Martins e sua esposa Sandra Borges Martins, os quais foram
intimados pessoalmente da penhora (indexadores 263 e 285/
286).Cientes os interessados de que, no ato da arrematação,
adjudicação ou remição, deverá ser efetivado o pagamento inte-
gral à vista do preço ofertado, acrescido de 5% (cinco por cento)
de comissão ao Leiloeiro de acordo com o parágrafo único, do
art. 24, Decreto nº 21.981/32  e custas de cartório de 1% até o
máximo permitido. Na hipótese de acordo ou remição, após a
publicação do presente edital no site do sr. Leiloeiro ou em local
para tanto destinado, o sr. Leiloeiro fará jus à íntegra de sua co-
missão, conforme art. 7º, §3º, Resolução 236/2016 do CNJ. E,
para conhecimento dos interessados, foi expedido o presente
Edital, que está afixado no Cartório. As certidões necessárias à
prática do ato serão disponibilizadas aos interessados no mo-
mento da Praça. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021, __________.
Eu, __________, subscrevo. __________ Juiz de Direito.

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – RJ
 EDITAL DE 1ª, 2ª PRAÇA e INTIMAÇÃO, com prazo de 5 (cinco)
dias, extraído do processo nº 0114688-79.2014.8.19.0001,
proposto por GLAYCE MARTINS FONTES (Patrocinada pela
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro) em face
de HAMILTON JOSÉ SALES FONTES (procuração à
Drª Angela Maria Soares da Conceição, OAB/RJ 54239, às fls.
43), em que a Drª MARIA CRISTINA BARROS GUTIERREZ SLAIBI,
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado
do Rio de Janeiro, FAZ SABER  aos que o presente Edital, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, na modalidade híbrida, isto é, presencial (Auditório do Sin-
dicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro, que fica localizado na
Rua Erasmo Braga, 227, sala 1008, Centro, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20020-000) e on line (site www.maiconleiloeiro.com.br, onde
o interessado encontrará todos os detalhes para cadastro e ofer-
ta do lanço), de que no dia 07/06/2021, das 14:00 horas às 15:00
horas, sendo que após o término do horário inicialmente
previsto para encerramento do leilão haverá
um acréscimo automático lançado pela plataforma, pelo Leiloei-
ro Público Oficial Maicon Rodrigues Itaboray, matrícula 0149, será
apregoado e vendido, em primeira Praça, a quem oferecer maior
valor em relação à avaliação, ou, no dia 14/06/2021, das 14:00
horas às 15:00 horas, sendo que após o término do horário inici-
almente previsto para encerramento do leilão haverá
um acréscimo automático lançado pela plataforma, pela maior
oferta, desde que superior a 50% (cinquenta por cento) ao valor
da avaliação, em segunda Praça, acerca do bem descrito neste
edital, cuja sentença determinando a extinção do condomínio
ocorreu às fls. 71 e o trânsito em julgado às fls.
87. O bem é descrito como APARTAMENTO 804, Av.
Niemeyer, 869, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ, com direito
a (01) uma vaga de garagem, cujas características, metragens e
confrontações são as constantes da certidão de ônus
reais referente à matrícula 26267 do 2º Ofício do Registro de Imó-
veis da Cidade do Rio de Janeiro. Inscrição Municipal nº 1414075-
0 (espelho do IPTU indica 72m²). Conforme laudo pericial de fls.
615/657, o imóvel foi avaliado no valor de R$ 692.000,00 (SEIS-
CENTOS E NOVENTA E DOIS MIL
REAIS) em 31 de agosto 2020. DO RGI: Conforme Certidão
do 2º Ofício doRegistro de Imóveis da Capital do Rio de Janeiro,
o referido imóvel encontra-se matriculado sob o nº 26267,
em nome das partes (R-4 COMPRA E VENDA) e consta,
ainda, como importantes à presente
alienação osseguintes atos: R-11 PENHORA por determinação da
12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Rio de
Janeiro, nos autos nº 2002.120.104425-2; R-12 PENHORA por
determinação da 30ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado
do Rio de Janeiro, nos autos nº 0170390-49.2010.8.19.0001. Con-
forme decisão de fls. 696, item “6”: “...Na forma do artigo 892,
caput, do CPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o
pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por cento) do valor
lançado, com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias.
Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetu-
ado no dia útil seguinte ao leilão, à disposição do juízo. O valor da
comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago
diretamente a ele pelo arrematante...”. Os interessados em ad-
quirir o bem em prestações poderão protocolar petição com a
proposta de que trata o art. 895,CPC até o horário designado para
início do leilão. Os eventuais débitos condominiais serão objeto
de diligência do sr. Leiloeiro para informar aos interessados no
ato do pregão. O imóvel será vendido livre e desembaraçado dos
créditos de natureza “propter rem” (art. 130, parágrafo único, CTN
e art. 908, §1º, CPC), os quais se sub-rogam sobre o respectivo
preço. Não consta recurso ou processo pendente sobre o bem
(art. 886, VI, CPC). Fica a parte executada intimada das Praças
por intermédio deste edital, na pessoa de seu Advogado consti-
tuído nos autos (art. 889, I, CPC). E, para conhecimento dos inte-
ressados, foi expedido o presente Edital, que está afixado no
Cartório. As certidões necessárias à prática do ato
serão disponibilizadas aos interessados no momento da Praça.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2021, __________. Eu,
__________, subscrevo. __________ Juiz de Direito.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81

EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES 
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁ-
RIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos 
das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), 
vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), para a 
Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia Geral”) a se realizar no 
dia 01/06/2021 às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, através da 
plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado indi-
vidualmente, pela Securitizadora aos Titulares dos CRI devidamente habilitados 
nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobili-
ários (“CVM”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo em vista 
a repactuação aprovada pelos Titulares dos CRI na Assembleia Geral de Titula-
res dos CRI realizada em 24 de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na refe-
rida assembleia, segundo o entendimento do Agente Fiduciário, não constou de 
forma clara: (a) as novas datas das parcelas de pagamento de principal e juros 
dos CRI (“Fluxo de Pagamento”); (b) a alteração da Data de Vencimento dos 
CRI, conforme definido no Termo de Securitização; (c) a definição do termo “ar-
recadação” para recomposição da Reserva de Liquidez, para que seja dada ci-
ência que este faz referência a arrecadação dos Créditos Imobiliários, conforme 
definido no Termo de Securitização; e (d) a definição de que a concessão do pe-
ríodo de carência foi apenas para o pagamento de principal e juros dos CRI nos 
meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o pagamento de principal dos CRI 
nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 e não para o pagamento 
dos Créditos Imobiliários pelos devedores. Assim, mediante o exposto acerca 
dos itens acima que não constaram de forma explicita em ata, deliberar acerca 
das alterações das deliberações tomadas na AGT 24/06/2020 para aprovação 
expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b) da alteração da Data de Vencimento 
dos CRI; (c) da definição do termo “arrecadação”; (d) a ratificação do período de 
carência dos CRI. (ii) Declaração ou não do vencimento antecipado da Emis-
são, em virtude do descumprimento do  Procedimento de Substituição dos Com-
promissos de Compra e Venda desenquadrados, conforme definido na cláusula 
9.7 do Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 
21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de re-
composição da Reserva de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendi-
mentos Imobiliários Sul de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY 
Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 
23.428.740/0001-29 e SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jar-
dim Primavera Alterosa Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) 
nos termos da cláusula 9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do 
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes 
de Contratos de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 
(“Contrato de Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem 
tomadas pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no 
item (ii) da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuiza-
mento das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a decla-
ração de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento 
antecipado da Emissão, os Titulares deverão orientar a Emissora sobre quais 
medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente, poderão 
apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada para apro-
vação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação de proposta 
de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá convocar nova 
assembleia de titulares, ocasião em que a aprovação da referida proposta será 
deliberada; (iv) Deliberação sobre a solicitação das Cedentes, para alteração da 
cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitização, passando o índice 
de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV para IPCA/ IBGE, sendo cer-
to que os Titulares dos CRI deverão informar na Assembleia a data na qual pas-
sará a valer a alteração, caso aprovado este item;  (v) Caso aprovados os itens 
acima da Ordem do Dia, autorização para que a Emissora, em conjunto com o 
Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as de-
liberações, inclusive a formalização de aditamentos aos Documentos da Emis-
são; A Emissora esclarece ainda que, conforme o disposto no item (i) da Ordem 
do Dia, será necessário aos Titulares de CRI, presentes na AGT, a ratificação 
das deliberações tomadas na AGT 24/06/2020, em virtude da constatação feita 
pelo Agente Fiduciário, de que a ata da AGT 24/06/2020 não foi suficientemen-
te clara quanto às referidas deliberações. As deliberações constantes nos itens 
(ii), (iv) e (v) da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de 
Titulares dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI 
em circulação, nos termos da Cláusula 10.10 do Termo de Securitização. Com 
relação as deliberações constantes nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para se-
rem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem 2/3 
(dois terços) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 10.11 do Termo de 
Securitização. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do Dia serão oponí-
veis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 
de maio de 2020, a Assembleia será realizada por meio da plataforma ele-
trônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora 
àqueles que enviarem por correio eletrônico ri@reit.com.br e contencio-
so@pentagonotrustee.com.br, os documentos que comprovem os poderes 
de representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua 
condição de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Os documen-
tos e informações relacionados à Ordem do Dia, encontram-se à disposição 
para consulta dos Titulares dos CRI na sede da Emissora e no endereço ele-
trônico www.reit.net.br, mediante senha a ser disponibilizada pela Emissora aos 
Titulares dos CRI que a solicitarem por escrito por correio eletrônico ri@reit.com.
br. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: 
participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade 
do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da 
respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura 
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identida-
de do Titular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto 
ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento 
societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digita-
lizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso represen-
tado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de 
cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Rio de Janeiro, 24 de maio 
de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Chinesa BYD entregará 
1,5 mil veículos elétricos 
para Noruega este ano

Jato Phenom 300 continua  
como o mais vendido no mundo
A Embraer entregou 

o 600º jato execu-
tivo Phenom 300 

para a Superior Capital 
Holdings, LLC, com sede 
em Fayetteville, Arkansas, 
Estados Unidos. A aero-
nave, que recentemente 
se tornou o jato leve mais 
vendido do mundo pelo 
nono ano consecutivo e o 

bimotor mais entregue de 
2020, com base em relató-
rios de faturamento e re-
messa de aeronaves de fim 
de ano da General Avia-
tion Manufacturers Asso-
ciation (Gama), será usada 
para apoiar as operações 
de aviação executiva da 
empresa nos Estados Uni-
dos. Esse modelo de jato 

custa em torne de US$ 9, 
6 milhões.

“Estamos honrados em 
alcançar este marco, pois a 
popularidade e o sucesso 
contínuo da série Phenom 
300 são um reflexo direto 
do nosso compromisso em 
fornecer a melhor experi-
ência ao cliente na aviação 
executiva,” disse Michael 

Amalfitano, Presidente e 
CEO da Embraer Aviação 
Executiva. Anteriormente, 
a Superior Capital Holdin-
gs, LLC operava um tur-
boélice monomotor, no 
entanto, após experimentar 
um voo no Phenom 300E, 
decidiu que a aeronave era 
a melhor escolha para seus 
negócios. 

ABFintechs: Nova resolução do BC trará benefícios
Prevista para entrar em 

vigor em março de 2022, a 
Resolução BCB 96 do Banco 
Central, publicada na quarta-
feira (19), está mexendo com 
o mercado. O BC estabele-
ceu novas regras para aquisi-
ção de cartões de crédito e de 
contas de pagamento pré-pa-
gas. A intenção é promover 
a digitalização dos meios de 
pagamento e desta maneira 
atrair o surgimento de servi-
ços financeiros inovadores. 

De acordo com o BC, a 
resolução visa aprimorar as 
regras referentes a contra-
tação de cartões de crédito 
(contas de pagamento pós-
pagas) e de contas de paga-

mento pré-pagas, alinhan-
do às regras que tratam da 
abertura de conta de depó-
sitos (conta corrente). 

“Entre outras medidas, 
a Resolução elimina a lis-
ta taxativa de informações 
cadastrais mínimas dos 
clientes para a abertura de 
contas de pagamento pré e 
pós-pagas (a definição das 
informações que serão pe-
didas fica a critério de cada 
instituição, a depender do 
perfil do cliente), bem co-
mo inclui novos procedi-
mentos com vista a facilitar 
pedidos de encerramento 
dessas contas”, explicou o 
BC.

Na opinião de Marcelo 
Martins, diretor executivo 
da Associação Brasileira de 
Fintechs (ABFintechs), a 
resolução trará grandes be-
nefícios para as fintechs. “O 
ponto central desta resolu-
ção é que ele elimina a obri-
gatoriedade das fintechs 
de terem que pedir infor-
mações no onboarding de 
seus clientes, tais como as 
informações cadastrais no 
processo de uma abertura 
de conta. Neste sentido, fi-
cará a critério da instituição 
escolher quais as informa-
ções que ela deseja ter co-
nhecimento ou não”, citou 
o diretor. Segundo ele, a de-

pender da fintech ela pode-
rá personalizar esse proces-
so e se adequar a cada perfil 
de cliente que ela tiver, o 
que fará mais sentido para 
o modelo de negócio que 
essa empresa tem”, explica 
o diretor.

Martins ainda destaca que 
para as fintechs, há também 
outros ganhos, tais como a 
facilidade de todo o proces-
so, apoiando assim a experi-
ência do usuário (abertura e 
encerramento de contas), li-
berdade na escolha de quais 
informações elas precisam 
exatamente, sem onerar ou 
deixar cansativo o onboar-
ding.

A BYD, montadora lí-
der de veículos de nova 
energia (NEV, em inglês) 
da China, entregará 1,5 
mil novos NEVs para a 
Noruega até o fim deste 
ano. O primeiro lote de 
100 SUVs elétricos BYD 
Tang será enviado para a 
Noruega, o primeiro país 
europeu no qual a BYD 
expandiu seu mercado de 
automóveis de passagei-
ros, no fim de maio.

A empresa fez o anún-
cio na quarta-feira (19), em 
uma cerimônia que marcou 
a produção de seu milio-
nésimo NEV. É a primeira 
montadora chinesa a pro-
duzir um milhão de NEVs. 
As receitas da BYD aumen-

taram 108,3% ano a ano 
para 40,99 bilhões de yuans 
(US$ 6,37 bilhões) no pri-
meiro trimestre. Entre ja-
neiro e abril, a BYD vendeu 
80.413 veículos totalmente 
elétricos, um aumento anual 
de 128,5%.

Na terça-feira (18), o pre-
sidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, defendeu a 
produção de veículos elé-
tricos e frisou que esse é o 
futuro da indústria automo-
bilística. Em visita a uma fá-
brica da Ford em Michigan, 
o democrata também afir-
mou que a China não ga-
nhará a corrida de inovação. 
“A América está de volta na 
competição do século 21”, 
declarou.
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PODER JUDICIÁRIO DO RIO DE JANEIRO FORO CENTRAL
48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 325 C, 327 C, 329 C,
CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ

C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-1934 -
E-mail: cap48vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA, COM PRAZO DE 05 DIAS PARA CONHECIMENTO

DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S),
EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE

CONTRATO POR INEXECUÇÃO VOLUNTÁRIA C/C REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por RAPHAEL DIAS

NUNES e SANDRO HENRIQUE FERREIRA REIS
em face de SÔNIA MARIA ALVES DE MELLO, nos autos do

PROCESSO Nº 0134158-57.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) MAURO NICOLAU JÚNIOR, Juiz Titular da Vara acima,
FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão Judicial na
forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos os
interessados e em especial ao(s) Executado(s), que será realizado
o público leilão eletrônico pelo Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS
REPRESAS CARDOSO, com escritório na Rua Dom Gerardo, 63,
Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20090-030; Telefones:
(21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O
Primeiro Leilão para venda por valor superior a avaliação será no
dia 08/06/2021 às 12:00h, e não havendo lances no primeiro leilão,
o Segundo Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 15/06/
2021 às 12:00h, onde o lanço inicial deverá ser superior ao preço
mínimo ora fixado em 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado
da avaliação (R$ 938.550,89 - fls.703), sendo certo que os lances
serão realizados exclusivamente através do portal do site do
leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada serão recebidas exclusivamente
através do e-mail sergiorepresas@gmail.com, nos termos deste
edital. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme Laudo de
Avaliação Direta no index. 673, devidamente retificado no index.
685: CASA 09 DA VILA SITUADA NA RUA BARÃO DA TORRE, Nº
175, IPANEMA, RIO DE JANEIRO, RJ. MATRICULADO NO 5º OFÍCIO
DO RGI SOB O Nº 106.741 E INSCRITA NA PREFEITURA SOB O Nº
0.309.008-1 E CL Nº 06647-2. COM 56,28 M2 DE ÁREA EDIFICADA.
DESCRIÇÃO: O imóvel/casa residencial é composto por sala, dois
quartos, dois banheiros, cozinha e área de serviço. Prédio antigo
construído em 1938, conforme disposto no carnê de IPTU de 2020.
O imóvel possui dois andares. No primeiro andar, ficam a sala
que é bem ampla, com piso cerâmico branco, cozinha com
armários e bancadas, um banheiro e área de serviço. No segundo
andar, ficam os dois quartos e um banheiro social, em regular
estado de conservação. Um dos quartos possui janelas em
madeira para a frente da vila. O imóvel necessita de reforma geral
e modernização. A presente avaliação utiliza o método comparativo
de pesquisa do valor do metro quadrado encontrado nos sites
imobiliários ZAP Imóveis, Viva Real e OLX, com consonância com
o estabelecido na Consolidação Normativa da CGJ em seu artigo
357. A pesquisa foi embasada em levantamento dos imóveis
residenciais similares atualmente oferecidos à venda no mesmo
logradouro, no bairro de Ipanema. Importante ressaltar, que a área
indicada é desvalorizada, por encontra-se perto do acesso as
comunidades do Pavão e Pavãozinho. DAS CONFRONTAÇÕES E
DIVISAS: Constituído pelo terreno que mede: 3,37m de frente de
largura por 15,70m de extensão, confrontando de um lado com o
prédio nº 9, do outro com o nº 11, e nos fundos com propriedade do
domínio útil da União ou sucessores. DA AVALIAÇÃO: O bem
penhorado nestes autos, foi avaliado em 07/10/2020 pelo valor de
R$ 900.480,00 (Novecentos mil, quatrocentos e oitenta reais),
correspondente a 253.299,57 UFIR, que devidamente atualizadas
nesta data, perfaz o valor de R$ 938.550,89 (Novecentos e trinta e
oito mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos).
DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados do
seguinte: Que o valor do crédito exequendo atualizado em 14/01/
2021 perfaz a quantia de R$ 675.018,47 (Seiscentos e setenta e
cinco mil, dezoito reais e quarenta e sete centavos); Que, conforme
certidão atualizada em 20/05/2021, perfaz o valor aproximado de
R$ 8.530,28 (Oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e oito
centavos); Que, consta dívida de Taxa de Incêndio (FUNESBOM)
inerentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, cuja
soma perfaz o valor aproximado de R$ 486,41 (quatrocentos e
oitenta e seis reais e quarenta e um centavos). OBSERVAÇÕES
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os
interessados, que por meio da referida certidão está demonstrada
a cadeia dominial do imóvel, de onde se extrai que a atual
proprietária é a executada destes autos, conforme se vê no R-5.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PROCESSO: Ciente os
interessados do seguinte: Que a parte ré foi citada conforme index.
117; Que o início da execução ocorreu no index. 579; Que no index
585 consta a manifestação da Defensoria Pública dizendo que
não mais representa a Ré; Que consta no index. 590 o seguinte
Despacho:” ...Diante da manifestação de fls. 585, intime-se a ré
por via postal, no endereço em que foi validamente citada se outro

não tiver sido informado, para que dê cumprimento ao despacho
de fls. 572 na forma da lei.”; Que no index. 596 consta a intimação
da ré por AR, a respeito do despacho de index. 590; Que no index.
623/624 consta deferimento da penhora; Que como consta na
decisão de index. 623/624, a mesma serviu como Termo de
Penhora; Que a Ré foi intimada da Penhora no index. 647 e 649/
650; Que a avaliação do imóvel foi homologada no index. 694/695;
Que a executada constituiu advogados nos autos, conforme
procuração de index. 846. 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 à preferência na
arrematação, observar-se-á o artigo 892, §§ 2º e 3º, do NCPC. DO
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. A venda será efetuada à vista.
1.1. Feito leilão, lavrar-se-á de imediato o Auto de Arrematação ou
Leilão (artigo 901, do NCPC), devendo o valor apurado ser
depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito
as penas da lei. Na forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo
que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e
imediato) de 30% (trinta por cento) do valor lançado, com a
complementação no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Caso haja
interessados em participar do leilão através de oferecimento de
lances para pagamento em parcelas, nos termos do art. 895, I e II
do CPC, poderá apresentar ao Leiloeiro a proposta de aquisição
do bem, sempre antes do início de cada leilão, por escrito, através
do e-mail sergiorepresas@gmail.com, sendo certo que o
parcelamento deferido pelo juízo foi mediante sinal à vista do valor
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo
o remanescente ser pago em até 03 (três) parcelas iguais, mensais
e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito em
conta judicial vinculada a este feito e Juízo junto ao Banco do Brasil,
em 15, 30 e 45 dias contados da data do leilão, ficando o imóvel
penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço
ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). 2.1. No caso de atraso no
pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por
cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas
vincendas (art. 895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o
desfazimento da arrematação com a perda da caução (art. 897).
2.2. Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre
prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC.  3. O valor da
comissão de leiloeiro deverá, no caso de arrematação, ser pago
diretamente a ele pelo arrematante. 3.1. O arrematante deverá
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor de 5% sobre o
produto da arrematação, ou no valor de 2,5% sobre o valor da
dívida (e não do acordo) para o caso de acordo, pagamento
voluntário do débito, remissão ou adjudicação, acrescido do valor
das despesas comprovadamente realizadas em todos os casos,
desde que posterior à expedição dos editais. 3.2. 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. 4. Cientes os interessados
que com o pagamento integral e prova do recolhimento tributário
(artigo 901, do NCPC), será extraída a Carta de Arrematação, além
de mandado de imissão na posse (sendo imóvel) imediatamente,
em favor do arrematante. 5. O devedor poderá exercer o direito de
remição expressamente previsto no artigo 826 do NCPC até o
momento anterior à assinatura do termo de adjudicação ou de
arrematação. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA ESSA
POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902
e 903, do NCPC). 6. A venda se dará livre e desembaraçada, com
a sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as
tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos
que recaem sobre o bem, inclusive de natureza propter rem,
sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência,
atendendo-se ainda ao que consta no artigo 130, parágrafo
único, do CTN. Caso o leiloeiro, ao verificar os débitos, perceba
que o valor das dívidas aqui mencionadas supere o valor
fixado como preço mínimo, deverá alertar o Juízo para análise
da viabilidade do leilão e eventual alteração do preço mínimo.
7. Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os
ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor. 8.
A partir da data da arrematação todas as despesas, em especial
os tr ibutos, 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 por intermédio deste Edital, se
não for(em) encontrado(s), na forma do art. 889, 892 do NCPC.
O edital se encontra disponibilizado e publicado no site do
leiloeiro e nos autos deste processo. Rio de Janeiro, 20 de
maio de 2021. Eu, Simone Sleiman Razuck, Mat. 01-28499 -
Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dr. MAURO
NICOLAU JÚNIOR - Juiz Titular.

MG terá14 usinas de energia solar
BNDES financiará R$ 1,47 bi, equivalente a 72% do investimento total

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econômi-

co e Social (BNDES) vai 
financiar a implantação de 
14 usinas fotovoltaicas, que 
geram energia elétrica a par-
tir do sol, no município de 
Janaúba, no norte de Minas 
Gerais. Os recursos serão 
emprestados à Elera Reno-
váveis, braço de energia da 
gestora de ativos canadense 
Brookfield. O banco de fo-
mento não informou sobre 
quando o empreendimento 
terá início ou previsão de 
conclusão.

O empreendimento tem 
capacidade de gerar 700 
Megawatts (MW) de ener-
gia limpa e renovável para o 
sistema elétrico brasileiro, o 
equivalente ao abastecimen-
to de 933 mil residências. O 
projeto é considerado pelo 
banco de fomento o maior 
complexo solar em constru-
ção na América Latina. Aas 
obras para a instalação das 
usinas devem gerar 1.265 
postos de trabalho.

O financiamento do BN-
DES às 14 Sociedades de 
Propósito Específico (SPE) 
constituídas para esse pro-

jeto será de R$ 1,47 bilhão. 
Esse montante equivale a 
72% do investimento total, 
de R$ 2,04 bilhões, e ocor-
rerá de forma direta, no 
âmbito do BNDES Finem. 
As SPEs foram batizadas 
como Janaúba I Geração 
Solar Energia S.A., Janaúba 
II Geração Solar Energia 
S.A e assim em diante até a 
Janaúba XIV Geração Solar 
S.A. 

“O apoio ao Complexo 
Fotovoltaico Janaúba de-
monstra o compromisso do 
BNDES com projetos que 
ampliem a participação das 
fontes renováveis na matriz 
energética brasileira. Além 
de gerar emprego e renda 
no entorno, o projeto con-
cilia a preservação do meio-
ambiente com o desenvol-
vimento do país”, explicou 
Petrônio Cançado, Diretor 
de Crédito e Garantia do 
BNDES. 

Módulos fotovoltaicos
Os investimentos nessas 

14 usinas envolvem sobre-
tudo a aquisição de módu-
los fotovoltaicos (painéis 
que captam a irradiação 
solar e a transformam em 
energia elétrica), de trackers 

(sistema que orienta a angu-
lação das placas solares para 
captação do sol) e de inver-
sores (equipamento que ar-
mazena e distribui a energia 
captada pelos painéis). Mas 
também haverá obras civis 
para construção da subesta-
ção e a instalação das linhas 
de conexão para integração 
ao sistema interligado na-
cional.

Segundo o BNDES, to-
dos estes investimentos em 
usinas de geração solar es-
tão alinhados ao esforço do 
Plano Nacional sobre Mu-
danças Climáticas (PNMC) 
para redução das emissões 
de gases de efeito estufa. O 
Plano também busca man-
ter elevada a participação de 
energia renovável na matriz 
elétrica, preservando posi-
ção de destaque que o Brasil 
sempre ocupou no cenário 
internacional. “O esforço 
do Banco também vai ao 
encontro do Plano Nacio-
nal de Energia 2030, do 
Governo Federal, com es-
tratégias para expansão de 
energia econômica e susten-
tável pelos próximos anos”, 
informou o BNDES.

Nas iniciativas em ener-

gia solar, em outubro de 
2020, o BNDES aprovou 
dois projetos para implan-
tação de usinas fotovoltai-
cas nos municípios de Oli-
veira de Brejinhos (BA) e 
Araxá (MG), em um total 
de investimentos superior 
a R$ 1,1 bilhão. A potência 
instalada desses dois proje-
tos ultrapassou os 500 MW, 
empregando cerca de 3.400 
trabalhadores. Em dezem-
bro, foram aprovados R$ 
191 milhões para cons-
trução de três usinas foto-
voltaicas com capacidade 
instalada 90 megawatts no 
município de Pedranópolis 
(SP).  As obras vão criar ou-
tros 1.400 empregos.

BNDES Finem é o pro-
grama de financiamento 
acima de R$ 10 milhões 
voltado a projetos de inves-
timento em geral. O apoio 
se estende a praticamente 
todos os segmentos econô-
micos, tendo como um dos 
principais critérios de ava-
liação os benefícios sociais 
destas iniciativas. As condi-
ções financeiras oferecidas 
também estão associadas 
às prioridades de apoio do 
BNDES. 

B3: Cobrança da taxa 
de saldo em custódia 
superior a R$ 5 mi

A B3 informou em 
comunicado que 
a cobrança da ta-

xa em função do saldo em 
custódia superior a R$ 5 
milhões no Tesouro Direto 
ocorrerá a partir de 01 de 
junho. “A taxa de custódia 
do Tesouro Direto será cal-
culada sobre o valor total 
dos títulos, por conta de 
custódia, desconsiderando 
o limite dos saldos acima 
de R$ 5 milhões”. A taxa 
de custódia é cobrada pela 
B3para manter os recursos 
investidos nos títulos públi-
cos. Esta taxa incide duas 
vezes por ano e tem alíquo-
ta de 0,25% sobre o total 
investido

“É importante que os 
agentes de custódia infor-
mem seus clientes com 
saldos a partir desse valor, 
bem como providenciem 
eventuais atualizações em 
seus sites sobre o Tesouro 
Direto”, alertou em comu-
nicado a B3. O Tesouro 
Direto é um sistema do 

Tesouro Nacional, opera-
cionalizado por meio de 
uma parceria com a B3. 
Através dele, investido-
res pessoas físicas podem 
comprar títulos públicos, 
via internet, pelo site do 
Tesouro Direto.

Em março, o Tesouro 
Nacional informou que 
o número de investidores 
cadastrados no Tesouro 
Direto havia aumentado 
em 390.394, crescimen-
to de 3,95% em relação 
a fevereiro, atingindo a 
marca de 10.285.781 pes-
soas. As aplicações de até 
R$ 1 mil representaram 
61,33% das operações de 
investimento no mês. O 
valor médio por operação 
foi de R$ 7.454,64.  O to-
tal de investidores ativos 
no Tesouro Direto, isto 
é, aqueles que atualmente 
estão com saldo em apli-
cações no programa, che-
gou a 1.479.805 pessoas, 
um aumento de 9.357 in-
vestidores no mês.
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