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Brasil é um
dos mais caros
para produção
industrial

Petrobras quer pagar R$ 361 mi para
vender usina de xisto a canadenses

O Brasil é o país mais caro para
as empresas de produção industrial fazerem negócios entre 17
mercados espalhados pelo mundo. O Canadá tem o menor custo
total entre as regiões analisadas.
Os mercados da Ásia-Pacífico
também têm bom desempenho.
Os EUA e o Reino Unido estão
empatados na quinta colocação
do ranking.
Essas são algumas das conclusões da pesquisa “Onde fabricar?
Análise global do custo de fazer
negócios” (Where to manufacture? Global analysis of the cost of
doing business, em inglês), conduzida pela KPMG. A metodologia da análise envolveu diferentes
fatores de custos, incluindo aqueles que afetam diretamente os resultados de uma empresa (custos
primários) e os que têm impactos
indiretos no seu funcionamento
(custos secundários).
De acordo com o ranking, os
índices atribuídos são os seguintes: Canadá (2,54), Coreia do Sul
(2,65), Malásia (2,67), EUA (2,69),
Reino Unido (2,69), Alemanha
(2,74), Suíça (2,77), Irlanda (2,77),
França (2,83), China (2,84), Itália
(3,00), Japão (3,26), México (3,33),
Vietnã (3,46), Índia (3,49) e Brasil
(4,20).
O conteúdo destacou ainda que
os fabricantes reconhecem cada
vez mais que os custos de mão
de obra são apenas uma parte do
custo total de fazer negócios. E
que os custos secundários, que
incluem análises do ambiente de
negócios, costumam ser um indicador melhor do custo total. Os
países com melhor classificação
no índice de custo secundário
geralmente apresentam melhor
desempenho nas classificações
gerais.
Muitos fabricantes, segundo a
pesquisa, estão reavaliando atualmente seus custos, considerando
fatores como a estabilidade da cadeia de suprimentos ou a variabilidade das taxas de câmbio. Além
disso, há diversos outros fatores
como a transformação digital, ou
mesmo fatores geopolíticos que
certamente elevam a complexidade da análise.
Já estudo da Associação Brasileira de Empresas de Software
(Abes) apontou que a desoneração da folha beneficia 17 setores
estratégicos da economia brasileira necessitam intensamente de
mão de obra – entre eles, o de
tecnologia da informação. Muitas
empresas utilizam esse benefício
e, no atual cenário de recuperação
econômica, a extinção dessa medida pode ser um obstáculo para
a manutenção e geração de novos
empregos.

Petrobras anunciou, nesta
quinta-feira, que venderá a Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), em
São Mateus do Sul (PR), de US$
33 milhões (R$ 178,8 milhões),
com o grupo canadense Forbes
& Manhattan Resources Inc. A
informação é do Sindicato dos
Petroleiros do Paraná e de Santa
Catarina (Sindipetro PR/SC), que
critica a privatização.
Segundo o sindicato, o valor da
venda da SIX não chega à metade
do que a Petrobras desembolsará
no acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP) para sanar
as dívidas relativas ao não recolhimento de royalties sobre as atividades de lavra do xisto durante
o período entre 2002 e 2012. A
companhia concordou em fazer
o pagamento de R$ 564 milhões
para solucionar a questão.
A Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários
da Petrobras (Anapetro) já havia
ingressado com denúncia na Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), no dia 5 de novembro,
contra este acordo feito entre a
estatal e a ANP.
A Anapetro questionou aspectos desse acerto, e pediu que a
CVM investigasse se houve abuso
de poder e desvio de finalidade,
contrário aos interesses da Petro-

Anapetro pediu que a CVM investigasse acordo
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bras e de seus acionistas minoritários, apenas para tornar a SIX
atraente para o mercado.
Na denúncia feita à CVM, a
Anapetro estranha e contesta o
fato de a Petrobras ter aberto mão
de seus processos judiciais, antes
mesmo de ter a sentença, e de
ter firmado, subitamente, acordo
com a ANP.
A Central Única dos Trabalhadores (CUT Nacional) também
estranha a venda. De acordo com
o secretário de Comunicação da
entidade, Roni Barbosa, a estatal
é que está pagando para os canadenses em vez de receber pela
privatização. O dirigente faz as
contas: R$ 540 milhões menos
R$ 178,8 milhões = R$ 361,2 milhões. “A Petrobras está pagando
R$ 361,2 milhões para os canadenses ficarem com a Usina de

Xisto”. Barbosa afirma ainda que
há informações de que a Usina
deu cerca de R$ 200 milhões de
lucro no ano passado. “Eles vão
vender por menos de um ano de
lucro. Olha o absurdo!”, dispara.
O Sindipetro também informou
que, além do preço subestimado, o
contrato firmado com os canadenses obrigará a Petrobras a comprar
toda a nafta de xisto produzida na
unidade por 15 anos, a enviar todo o lastro (borra de tanques de
refinarias) para processamento na
SIX por 12 anos e ainda a assumir
o passivo ambiental identificado. A
mina, por sua vez, foi cedida em
comodato, ou seja, depois de 2034
a estatal assumirá o passivo ambiental remanescente. Segundo o
Sindipetro, o contrato ainda obriga
a companhia a alugar a planta de
pesquisa da unidade.

Galeão X Santos Dumont:
concorrência deve prejudicar o Rio

O

deputado estadual Luiz
Paulo (Cidadania), o
diretor-geral da Alerj,
engenheiro Wagner Victer; e o
diretor-presidente da Assessoria
Fiscal da Alerj, economista Mauro
Osorio - visitaram a área técnica
do Aeroporto Internacional Tom
Jobim (Galeão), nesta quinta-feira.
O grupo foi recebido por dirigentes da concessionária RioGaleão.
O objetivo foi conhecer melhor
a realidade do terminal e avaliar
os impactos do processo de concessão do Aeroporto do Santos
Dumont (SDU), iniciado pelo
Governo Federal. O presidente da
Alerj, deputado André Ceciliano
(PT), que ocupa interinamente o
cargo de governador do Estado,
também esteve no encontro.
Eles avaliaram números recentes que mostram o impacto da
pandemia sobre o setor. Em 2019,
o Tom Jobim recebeu 14 milhões
de passageiros e o Santos Dumont
cerca de 10 milhões. Em 2020, auge da pandemia, três milhões de

pessoas passaram pelo terminal
da Ilha do Governador, contra 4,7
milhões no do Centro da Capital.
Hoje, Santos Dumont já concentra 67% dos voos da cidade. E esse crescimento tende a continuar,
já que o edital de concessão, que
está em fase de consulta pública,
prevê que ele pode chegar a receber mais de 14 milhões de pessoas.
A falta de coordenação no fluxo
entre os aeroportos é um motivo
de preocupação para os representantes da Alerj. Um estudo publicado pela Prefeitura do Rio mostra que esse cenário fez a cidade se
sair pior que a média nacional na
retomada dos voos. Em novembro do ano passado, enquanto o
país recuperou 60% da oferta de
assentos pré-pandemia, o Rio recuperou só 50%. No Santos Dumont, a retomada foi de 62%, enquanto no Galeão foi de 33%.
“Com a nova licitação, a perda
pode ser muito maior e isso pode
desestabilizar ainda mais o siste-

ma. A visita mostrou que o Galeão, com sua imensa infraestrutura para voos internacionais, com
as conexões com voos domésticos
e com capacidade de operação e
armazenamento de cargas, tem
que ser o aeroporto central do
nosso estado. O Santos Dumont
tem que ser para voos domésticos
e de curta extensão”, disse o deputado Luiz Paulo.
O Galeão tem capacidade para
receber até 37 milhões de pessoas
por ano e já chegou a gerar 20 mil
empregos diretos. Hoje, gera 10
mil. O diretor-geral da Alerj, Wagner Victer, disse que cada emprego direto do Galeão tem potencial
de gerar outros cinco indiretos desdobrando-se para setores comerciais, de lazer e alimentação.
“Não faz sentido ter dois aeroportos competindo entre si num
raio de 15 quilômetros. Essa modelagem é mortal para o Rio. O
Governo Federal insiste em colocar sua posição como a mais correta. É um erro”, criticou Victer.

Inflação de
outubro é
maior para os
mais pobres
O Indicador de Inflação por
Faixa de Renda apontou aceleração da taxa de inflação para todas
as faixas de renda no mês de outubro. O estudo foi divulgado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), nesta sexta-feira,
e revelou que a inflação foi mais
acentuada para as famílias de renda muito baixa (1,35%), comparativamente à apurada no grupo de
renda mais elevada (1,20%).
A inflação acumulada nos 12
meses também mostra que, embora haja uma aceleração da inflação para todas as faixas de renda,
os três segmentos de menor renda são os que registram as maiores altas inflacionárias, com taxas
superiores a 11%. Para as famílias que recebem menos do que
R$ 1.808,79, a inflação acumulada nesse período chega a 11,4%,
enquanto a alta verificada para as
famílias que recebem mais do que
R$ 17.764,49 é de 9,3%.
O grupo habitação foi o que mais
contribuiu para a alta inflacionária
das famílias dos três segmentos de
renda mais baixa no mês. Para essas
famílias de renda muito baixa, além
dos reajustes de 1,2% das tarifas de
energia elétrica, de 3,7% do gás de
botijão e de 0,9% do aluguel, as altas de 1,1% dos reparos no domicílio e de 0,95% dos artigos de limpeza explicam a pressão exercida pelo
grupo habitação.
O segundo segmento que mais
influenciou a inflação das famílias de
menor renda foi o de alimentos e bebidas, provocada pelo aumento dos
alimentos no domicílio, especialmente
da batata (16%), do açúcar (6,4%), do
café (4,6%) e das aves e ovos (3,2%),
mesmo em um contexto de queda
nos preços do arroz (-1,4%), do feijão
(-1,9%) e dar carnes (-0,04%).

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4171
R$ 5,5570
R$ 6,1892
R$ 0,8448
R$ 321,50

ÍNDICES
IGP-M

0,64% (outubro)
-0,64% (setembro)

IPCA-E
RJ (jun.)
SP (jun.)
Selic
Hot Money

0,69%
0,81%
7,75%
0,63% a.m.
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Ferrovias do Brasil: sem Estado
e em estado de abandono
Por José Manoel
Ferreira Gonçalves

O

desgoverno da
gestão de Bolsonaro se torna cada vez mais evidente. Quem
ainda nutria alguma esperança de que haveria algum
sinal de pensamento estratégico e de projeto nacional
vindos de Brasília já desistiu. A mais nova demonstração de que o Governo
Federal não possui qualquer
planejamento de longo prazo para o crescimento econômico foi a tentativa de
levar adiante uma medida
provisória para estabelecer
um novo marco legal para
as ferrovias.
Com a famigerada MP
1065, o Estado praticamente lavaria as mãos e entregaria os trilhos do país à vontade da iniciativa privada.
E tudo isso, pasmem, com
os aplausos do Ministério

da Infraestrutura, que alguns, desavisados ou malintencionados, insistem em
apontar como exemplo de
atuação e modernidade do
atual governo.
De acordo com o texto
da MP, trechos ociosos de
ferrovias poderiam ser explorados pela iniciativa privada por meio de autorizações, e as próprias empresas
– acreditem – poderiam se
autorregular, sem interferência do Estado. Trechos
sem interesse para os empresários estariam portanto
condenados ao abandono,
muito provavelmente por
décadas a fio. Seria uma temeridade e, no limite, um
crime de lesa-pátria.
Não é de hoje que vimos
esse filme, com a desculpa
de desburocratizar e destravar os investimentos,
abdica-se de levar adiante
uma política que incentive
o transporte de insumos e

manufaturados por meio
dos trilhos a todas as regiões do país, e não apenas
se ocupe da exportação de
grãos e minérios de ferro;
uma política que permita também a valorização
do modal ferroviário no
transporte de passageiros,
a exemplo de países avançados e continentais, onde
as ferrovias são orgulho
nacional e protagonistas na
integração entre diferentes
regiões, ocupando um verdadeiro papel social.
A natimorta MP das ferrovias foi mais uma vergonhosa tentativa de puxadinho por parte do governo,
perpetrada por quem não
quer, de fato, resolver o
problema das ferrovias, mas
sim criar oportunidades.
O assunto precisa ser alvo de discussões democráticas no Legislativo, com a
participação popular. O futuro dos trilhos do país não

pode ser mais uma pauta do
desastroso tratoraço com o
Governo Federal tem ido a
campo para dilapidar o patrimônio público e os recursos naturais da nação.
Uma oportunidade de
discussão surgiu com a iniciativa do Senado de evocar
junto ao Executivo a devolução da MP 1065, sob a
justificativa de que já existe
matéria na Casa – o PLS
261/18 – que versa sobre as
mesmas disposições.
Ainda que este careça de
inúmeros aperfeiçoamentos, o projeto de lei do Senado é um instrumento que
poderá ser discutido com
propriedade pela sociedade
civil, ao contrário do que
pretendeu fazer por meio
da MP.
José Manoel Ferreira Gonçalves é
engenheiro e presidente da Ferrofrente
– Frente Nacional pela Volta das
Ferrovias.

A medicina politicamente
correta nas redes sociais
Por Carlos Lopes

E

m um mundo cada
vez mais conectado e integrado, as
mídias sociais se tornaram
uma ferramenta necessária
e imprescindível para inúmeras profissões, e a medicina não seria uma exceção.
É inegável o seu poder de
informar sobre saúde, divulgar conhecimento e técnicas inovadoras, além de
também aproximarem do
convívio diário os clientes
já fidelizados e aqueles em
potencial – ou seja, uma
excepcional ferramenta de
marketing.
No entanto essa é uma
área em que o médico nunca foi preparado em sua
formação, e, mais ainda, foi
claramente desencorajado,
como se a medicina não
fosse uma prestação de serviços, mas sim algo divino,
ou sagrado, não necessitando ser submetida às leis de
mercado, como qualquer
outra profissão.
A competitividade e a
quantidade de profissionais

existentes fizeram com que
o médico repensasse o seu
posicionamento na sociedade, procurando não só estar
de acordo com os preceitos éticos da profissão, mas
também enveredasse pelo
caminho natural de vender
o seu serviço.
Mas qual o limite do que
pode, ou ainda, do que deve
ou não estar presente neste
mundo digital?
Infelizmente esse é um
tema praticamente desconhecido e nunca abordado
em congressos e simpósios
médicos. Então, grande
parte dos profissionais ignoram as melhores práticas, as recomendações das
resoluções de publicidade
médica, como ter um bom
posicionamento em redes
sociais, o perigo do viés
comercial/mercadológico e
do oversharing.
Se formos buscar o manual de publicidade médica
e de ética não há dúvidas do
que deve ser seguido pelos
profissionais: não se pode
insinuar nem prometer resultados de tratamentos (os
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famosos antes e depois),
não exibir a imagem do
paciente (mesmo com autorização do mesmo), não
anunciar tratamentos exclusivos ou especializações em
áreas de atuação na medicina, ainda não reconhecidas.
Esses são só alguns dos
muitos pontos que o médico deve seguir quando pensa em usar as redes sociais
de forma profissional.
Além disso há o ético e
politicamente correto que
vai além das resoluções dos
conselhos de classe: as grandes questões sociais, como
machismo, racismo, homofobia e respeito a minorias
devem ser examinadas com
muito critério antes de serem expostas. Se, um dia,
milhares de seguidores são
potenciais compradores do
seu serviço, a subcultura
do cancelamento ao menor
deslize pode fazer com que
esses mesmos se tornem
milhares de “haters”, que
talvez, quem sabe, possam
prejudicar significativamente uma imagem e posicionamento construídos ao lon-

go de anos.
Aos médicos que adentram no mundo do marketing digital é muito importante estarem atentos as
seguintes questões: confira
se a forma e a mensagem
coadunam com os valores
percebidos da profissão e
os seus pessoais, de ética e
caráter; verifique se não está utilizando nenhum termo
ou hashtag que são consideradas impróprias, banidas
ou politicamente incorretas.
Dessa forma sua presença nas redes sociais vai gerar frutos positivos para sua
imagem e mitigar enormemente as chances de problemas. Posicionamento é
extremamente importante,
mas de forma responsável,
equilibrada e que se alinhe
com a sua conduta profissional, no seu dia a dia e no
desempenho de sua profissão.
Carlos Lopes é médico, professor
convidado da pós-graduação de
nutrologia do Hospital Israelita
Albert Einstein e da Associação
Brasileira de Nutrologia/BWS.
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O controverso
projeto de emenda
constitucional – PEC
dos precatórios
Por Andrea
Teichmann
Vizzotto

M

ais uma vez, um
projeto de lei
de iniciativa do
Poder Executivo Federal é
motivo de discussão e controvérsia desnecessária. O
objetivo de referido projeto
é o de alteração do artigo
100 da Constituição Federal de 1988, que estabelece
o procedimento isonômico
de pagamento das dívidas
da administração pública
em todas as esferas federativas. Esses valores devidos
são decorrência de decisões
judiciais, esgotadas as possibilidades recursais. Isso
significa que o Poder Judiciário, com a força da sua
jurisdição, decidiu que a
administração pública deve determinada quantia ao
credor, impondo àquela o
pagamento.
A fim de que não ocorram favorecimentos ou
perseguições, a Constituição Federal repetiu o rito já
adotado no sistema constitucional anterior. Apresentados os valores devidos
pela administração pública,
o processo é encaminhado
ao Tribunal de Justiça para
a requisição de pagamento
ao poder público devedor,
a fim de que inclua em seu
orçamento verba necessária ao pagamento daquele
débito. Incluído o valor no
orçamento público, o precatório será pago em ordem
cronológica, segundo as regras constitucionais e a natureza do crédito (alimentar
ou não).
Esse mecanismo garante o pagamento de modo
justo, transparente e impessoal, permitindo ao poder
público a organização necessária. Tal pagamento é a
etapa final de um processo
judicial que tramitou com
todas as fases de conhecimento, recursos e de execução da sentença. Isso é,
a alteração pretendida pela
PEC desconsidera, desrespeita e afasta as decisões do
Poder Judiciário. Esse fato
afronta diretamente a au-

tonomia e a independência
dos poderes, desequilibrando as estruturas republicanas brasileiras.
O que ocorre é que o governo – não o Estado – necessita de verbas públicas
para o financiamento de
programas públicos. A finalidade é a de retirar algum
percentual da verba destinada ao pagamento dos precatórios para aportá-la em novo programa de auxílio para
famílias de baixa renda. Entendo que não há que se justificar tal medida em razão
do objetivo do programa
social. Não é esse o ponto.
O que merece ser debatido é a criação, sem prévio
planejamento, de um programa social às vésperas
de uma campanha eleitoral.
Além disso, há um programa da mesma natureza que
funciona há mais de 20 anos
no Brasil. A afronta à impessoalidade é duplamente
evidente.
O planejamento das políticas públicas é da essência
do Estado. É o que justifica
a sua existência: satisfazer as
necessidades públicas da sociedade por meio do governo democraticamente eleito.
O perfil do governo permite
a discricionariedade do governante, mas não de forma
ilimitada ou absoluta.
Essa é a razão para a
existência das leis orçamentárias: o Plano Plurianual, a
Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual. Além delas, a Lei
de Responsabilidade Fiscal
prevê regras e sanções que
balizam a atuação do gestor
público no que diz respeito
à falta de planejamento e
gestão das finanças públicas. Nenhum desses dispositivos legislativos impediu
a ausência de propostas
governamentais, a médio e
longo prazos.
Não é a primeira vez que,
nos últimos anos, a falta de
planejamento e gestão prejudica a atuação pública e,
ao fim, a própria sociedade
brasileira.
Andrea Teichmann
Vizzotto é advogada.
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Presidente da COP26 pede
esforço final para acordo

Setor de serviços teve queda
de 0,6% em setembro

Continua a busca de consenso para limitar aquecimento global

O

presidente
da
Conferência da
Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre o Clima, Alok Sharma,
disse nesta sexta-feira que
houve muitos avanços, sobretudo no financiamento,
nas negociações que ocorrem em Glasgow e pediu
aos países esforço final para
um acordo. Depois de duas
semanas de discussões, os
participantes da cúpula tentam aprovar um texto final,
no dia de encerramento da
iniciativa mais importante para tentar controlar as
emissões de gases de efeito
de estufa e o aquecimento
global.
Em entrevista prévia a

um plenário de ministros
dos Estados participantes,
Alok Sharma falou dos esforços feitos durante a noite passada para um novo
esboço de acordo, que inclui melhorias (em relação
ao primeiro) nas previsões
de financiamento dos países mais pobres. Ele pediu
aos representantes dos 197
governos que continuem as
negociações no mesmo “espírito de colaboração” mostrado até agora, e garantiu
que o processo de negociação está sendo “transparente”.
Os países estão buscando consenso nas medidas
para limitar a 1,5 grau Celsius o aquecimento global

durante este século em
relação aos valores préindustriais. O projeto de
conclusões discutido apela para cortes mais rápidos nas emissões de gases
de efeito de estufa, ajuda
para os países mais pobres em relação a catástrofes naturais, e limites aos
combustíveis fósseis.
Líderes políticos e milhares de especialistas e
ativistas encerram a participação na 26.ª Conferência
das Partes da ConvençãoQuadro das Nações Unidas
sobre Alterações Climáticas
(COP26), a fim de atualizar
as contribuições dos países
para a redução das emissões
de gases até 2030.

A COP26 é realizada
seis anos após o Acordo de
Paris, que estabeleceu como meta limitar o aumento da temperatura média
global do planeta de 1,5°C
a 2°C acima dos valores
da época pré-industrial.
Segundo a ONU, apesar
dos compromissos assumidos, as concentrações
de gases de efeito estufa
atingiram níveis recorde
em 2020, mesmo com a
desaceleração econômica
provocada pela pandemia
de Covid-19. A organização estima que, se mantido
o atual ritmo de emissões,
as temperaturas serão, no
fim do século, superiores
em 2,7ºC.

Juiz de
Bolsonaro
na OEA

da atuação da política externa brasileira no sistema
interamericano de direitos
humanos”, diz o informe
do Itamaraty, que parabenizou o jurista.
Rodrigo
Mudrovitsch
é formado em direito pela Universidade de Brasília
(UnB), onde adquiriu o título de mestre em Direito,
Estado e Constituição. Ele
também é Doutor em Direito Constitucional pelo
Departamento de Direito
do Estado da Universidade
de São Paulo (USP).

gestão, 22% acham regular
e 3% não souberam ou não
responderam.
Questionados sobre a
maneira como Bolsonaro lida com seu trabalho,
54% desaprovam enquanto 23% aprovam. De
acordo com a pesquisa, o
ex-presidente Lula vence
todos os adversários tanto
no primeiro como no segundo turno.
Foram
entrevistadas
1.200 pessoas por telefone entre os dias 9 a 11 de
novembro. A margem de
erro é de três pontos percentuais para mais ou para
menos.

suceder Angela Merkel como chanceler da Alemanha
após a legenda sair vitoriosa
nas últimas eleições.
“Encerrando a passagem por Berlim com uma
agradável conversa com @
OlafScholz, vencedor da
eleição alemã em setembro.
Falamos sobre o processo
que está em curso para a
formação de um novo governo e sobre a importância
de fortalecer a cooperação
Brasil Alemanha”, escreveu
Lula.Scholz atualmente negocia com o Partido Verde
e o Partido Liberal alemão
a formação do seu governo
como primeiro-ministro. O
encontro durou cerca de 1
hora.
Mais cedo, também em
Berlim, Lula teve encontro com Martin Schulz,
que presidiu o Parlamento Europeu e é filiado ao
SPD. Schulz veio ao Brasil
em 2018 para visitar Lula
quando o petista estava na
prisão, em Curitiba (PR),
após ser condenado sem
provas.

O jurista Rodrigo de
Bittencourt Mudrovitsch
foi eleito juiz da Corte Interamericana de Direitos
Humanos nesta sexta-feira, informou o Ministério
das Relações Exteriores
em nota. O brasileiro, indicado pelo presidente
Jair Bolsonaro, disputou
a eleição da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos durante a
51ª Assembleia Geral da
Organização dos Estados
Americanos (OEA), realizada em Washington, DC
(EUA).
Segundo a nota do Ministério, Mudrovitsch foi
o mais votado entre sete
candidatos que disputavam
quatro vagas na OEA. Ele
foi a escolha de 19 votantes.
“O resultado demonstra,
além das qualidades do candidato, o reconhecimento

Reprovação
entre
evangélicos
A aprovação do governo Jair Bolsonaro entre os
evangélicos é de 28%, 11
pontos percentuais a menos do que a rodada de 22
de outubro. Segundo levantamento Exame/Ideia, a
administração federal tem
uma desaprovação de 52%.
Ao todo, 23% aprovam a

Sucessor
de Merkel
recebe Lula
O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira com
Olaf Scholz, líder do Partido Social-Democrata da
Alemanha (SPD) que deve

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL em que
CONDOMINIO VERDE VALE move em face KARLA JANAINA DE SOUZA OLIVEIRA, na forma abaixo. Processo nº 001634943.2014.8.19.0209. Ao Dr. Mario Cunha Olinto Filho, Juiz Titular de Direito na 02ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, FAZ
SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, aos interessados, em especial a Credora Hipotecária SPE SANTA HELENA
INCORPORAÇÕES S.A e a devedora KARLA JANAINA DE SOUZA OLIVEIRA que no dia 23 (vinte e três) de novembro de 2021, com
início às 11h00min e término às 11h40min, será levado a Leilão Público, por valor igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público
LEONARDO SCHULMANN, com escritório na Travessa do Paço, nº 23 – sala 812, Centro, CEP.: 20010-170, leilão este que se
realizará no endereço eletrônico www.schulmannleiloes.com.br, o bem penhorado á fls. 291 e avaliado as fls. 314/315, descrito
como segue. AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA: IMÓVEL – DIREITO E AÇÃO: Estrada dos Bandeirantes, nº 28.600 casa 04, Vargem
Grande - Rio de Janeiro – RJ, caracterizado e registrado sob a matrícula 304710 no Cartório do 9º Ofício de Registro de Imóveis Capital Rio de Janeiro. Com tipologia casa, utilização residencial, posição frente, idade 2007, área edificada 235m2, inscrição:
3.098.246-6. DO IMÓVEL: O imóvel situa-se dentro do condomínio Verde Vale, na Estrada dos Bandeirantes. Assim Avalio Indiretamente
O Imóvel Acima Descrito Em R$ 1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais). Rio de Janeiro, 05 de abril de 2021. Constam
débitos de IPTU no valor de R$33.672,00 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e dois reais), taxa de incêndio no valor de R$999,47
(novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos) e débitos condominiais no valor de R$507.921,25 (quinhentos e sete
mil, novecentos e vinte e um reais e vinte cinco centavos) contabilizado até o período de 06/2021, valor este que será atualizado até
a data do leilão. Ficam os interessados cientes de que será necessário o pagamento de mais de um ITBI a ser pago pelo arrematante;
Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 30 (trinta) de novembro de 2021 no mesmo local horário, pela oferta acima
de 50%, de acordo com o art. 886, V, do CPC/2015. Para que os interessados tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi
afixado no local de costume, ficando assim os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio deste edital, suprindo assim a
exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. A arrematação Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o Auto de Arrematação ou
Leilão (artigo 901, do CPC), 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 CPC, autoriza 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 efetuado em até o dia útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo. O devedor poderá exercer o direito de
remição expressamente previsto no art. 826 do CPC até o momento anterior à adjudicação ou da alienação dos bens, com o pagamento
de todos os débitos, inclusive despesas e comissão de leiloeiro, conforme abaixo indicado. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA
TAL POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do CPC) OU SE ADMITIRÁ REMIÇÃO PARCIAL PARA SUSTAR
O LEILÃO. A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, sem prejuízo da reposição dos valores
empregados para a realização das praças. Caso após os inícios dos trabalhos do leiloeiro ocorra a remição ou qualquer ato por conta do
devedor ou credor que obste a consumação da alienação em hasta pública, caberá o pagamento de comissão no equivalente a 2,5%
(dois e meio por cento) do valor da avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal valor será pro rata), sem prejuízo da reposição
das despesas. E 1% de custas de cartório até o máximo permitido por lei, serão pagas pelo arrematante. 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 CPC:
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 existam dívidas propter rem (subrogáveis), do preço pago pelo arrematante as mesmas serão quitadas. O arrematante depositará o total de seu lance, nas formas já
descritas, cabendo em 15 dias apresentar certidões dos débitos atualizados, para que o juízo defira o levantamento parcial da
quantia necessária à quitação, sobre o seu próprio depósito, cabendo a ele a quitação por meios próprios. Rio de Janeiro, 20 de outubro
de 2021. Eu, Luciane Santive Barbosa, _Escrivão, mandei digitar e subscrevo. (Ass.) Mario Cunha Olinto Filho, MMO Dr. Juiz _.

O

setor de serviços
registrou queda
de 0,6% em setembro. Com isso, foi interrompida a sequência de
taxas positivas nos cinco
meses anteriores. No período, o ganho acumulado ficou em 6,2%. Mesmo
com o recuo de setembro,
o setor ainda ficou 3,7%
acima do patamar pré-pandemia, de fevereiro do ano
passado. No entanto, está
8% abaixo do recorde alcançado em novembro de
2014. O acumulado do ano
chegou a 11,4% e o dos 12
meses, 6,8%, maior taxa da
série histórica, iniciada em
dezembro de 2012. Os dados da Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS) foram divulgados nesta sexta-feira
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Conforme o levantamento, quatro das cinco atividades investigadas pela pesquisa acompanharam a queda.
O destaque ficou com os
transportes (menos 1,9%),
que tiveram a taxa negativa
mais acentuada desde abril
do ano passado (menos
19%). As outras atividades
que também caíram no período foram outros serviços
(menos 4,7%), informação e comunicação (menos
0,9%) e serviços profissionais, administrativos e complementares (menos 1,1%).
Em setembro, o setor de
serviços prestados às famílias registrou a sexta taxa
positiva consecutiva (1,3%)
e foi o único que cresceu
na passagem de agosto para setembro. O resultado de
setembro indicou recuo do
setor em 20 das 27 unidades da Federação, referente
ao mês anterior. São Paulo
apresentou o maior impacto (menos 1,6%), seguido
por Minas Gerais (menos
1,3%), Rio Grande do Sul
(menos 1,3%), Pernambuco
(menos 2,2%) e Goiás (menos 2,2%). As maiores altas
ficaram com o Rio de Janeiro (2%), o Distrito Federal
(2,9%) e o Mato Grosso do
Sul (3,6%).
Na comparação com setembro do ano passado, o

volume de serviços subiu
11,4%, o que significa a sétima taxa positiva consecutiva.
O ganho acumulado do setor
no ano é de 11,4%, em relação ao período de 2020. Nos
12 meses, o acumulado é de
6,8%. Segundo o IBGE, é a
“taxa mais intensa da série
histórica, iniciada em dezembro de 2012”. O índice de
atividades turísticas cresceu
0,8% ante agosto. Essa é a
quinta taxa positiva consecutiva, acumulando no período
ganho de 49,9%. Ainda assim, o segmento de turismo
ainda está 20,4% abaixo do
patamar de fevereiro do ano
passado, no cenário pré-pandemia.
De acordo com o IBGE,
a pesquisa produz indicadores com os quais é possível
acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no país. Os
dados são obtidos por meio
da receita bruta de serviços
nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou
mais pessoas ocupadas, que
desempenham como principal atividade um “serviço
não financeiro, excluídas as
áreas de saúde e educação.
Há resultados para o Brasil
e todas as unidades da federação”.
Em setembro, o comércio paulista gerou quase 15
mil empregos com carteira
assinada, após 116,44 mil
admissões e 101,56 mil desligamentos, a menor evolução mensal desde abril.
Os dados são da Pesquisa
do Emprego no Estado de
São Paulo (PESP), realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São
Paulo (Fecomércio-SP). Podem ter contribuído para a
desaceleração: a conjuntura
de inflação, os juros e o endividamento familiar altos,
porém, a acomodação do
mercado de trabalho já era
esperada. Com o resultado de setembro, o estoque
avançou 0,54%, atingindo
2,78 milhões de postos de
trabalho formais. Dentre as
três divisões que formam
o comércio, o varejo foi o
que mais se destacou, com a
criação de 9 mil vagas.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA
Ciclus Ambiental do Brasil S/A. – CNPJ 10.319.900/0003-11 torna público que
recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 14/201.196/2010, a renovação
da Licença Municipal de Operação LMO 2862/2021 com validade de 60 meses
para Estação de Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos com capacidade
operacional de 21.000t/MÊS, na Estrada da Pedra, 2100, Santa Cruz, Rio de
Janeiro, em substituição a Licença Municipal de Operação LMO 732/2012.

AUSTRAL SEGURADORA S.A.
CNPJ/MF Nº 11.521.976/0001-26 / NIRE 33.3.0029234-9
Ata de Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local:
Aos 31/03/2021, às 10h:00, na sede da Austral Seguradora S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ,
CEP 22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades para convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração via conferência telefônica,
nos termos do § 1º do art. 21 do Estatuto Social da Companhia. 3. Composição da Mesa: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente; e
Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. 4. Ordem do Dia:
Apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da ata na
forma de sumário; e (ii) a eleição do Presidente e do Vice-Presidente deste
Conselho de Administração. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de
Administração, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. Os membros do Conselho de Administração aprovam a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme
§ 1º do art. 130 da Lei 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”). (ii) Os membros do Conselho de Administração,
por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, elegem para o cargo
de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Bruno Augusto Sacchi
Zaremba, brasileiro, divorciado, economista, CI 08.423.755-1, IFP/RJ, CPF/
MF 034.032.377-96 e, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de
Administração, o Sr. Gabriel Felzenszwalb, brasileiro, casado, engenheiro,
CI 11.883.694-9, IFP/RJ, CPF/ME 081.208.657-07; ambos com escritório na
Av. Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da
qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por
todos. Mesa: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente e Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos – Secretária. Conselheiros presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Gabriel Felzenszwalb e Antônio Alberto Gouvea
Vieira Filho. Confere com a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro,
31/03/2021, às 10:00 horas. Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente;
Daniella Lugarinho Fischer Matos - Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob
o nº 4094064 em 29/06/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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COP-26: Glasgow
não pode falhar

N

as duas últimas semanas, líderes de diversos
países estão reunidos na COP-26 em Glasgow,
procurando construir soluções para manter a
meta prevista no Acordo de Paris de 2015 de limitar o
aquecimento do planeta a no máximo 1,5º C.
A crise climática foi comparada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anfitrião da Conferência,
a uma “bomba relógio que precisa ser desarmada”. O
secretário-geral da ONU, António Guterres, declarou:
“É hora de dizer basta. Estamos cavando nossa própria
cova!”
As ambições de mitigação e adaptação têm sido prejudicadas por uma certa vontade de flexibilização da referida
meta, bem como por falta de compromissos mais sérios
em torno do financiamento das nações desenvolvidas para
auxiliar aquelas menos desenvolvidas. Foi anunciado um
compromisso assinado por mais de 100 líderes prometendo parar e reverter o desmatamento e a degradação da
terra até 2030, bem como para cortar em 30% as emissões
de metano até 2030.
Para apoiar o cumprimento do pacto, serão mobilizados cerca de US$ 19,2 bilhões. Além da Declaração de
Glasgow sobre Florestas e Uso do Solo, os governos que
representam 75% do comércio global de commodities devem assinar uma nova Declaração de Florestas, Agricultura e Comércio de Commodities em que se comprometem
com comércio sustentável para reduzir a pressão sobre as
florestas.
O Brasil emitiu, em 2020, 2,16 bilhões de toneladas de
CO2, um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior,
indo contra a tendência global, uma queda de 7% puxada
pela crise econômica da pandemia (O Globo, 29/10/2021).
O volume de emissões do Brasil foi o maior em 15 anos,
impulsionado principalmente pelo aumento do desmatamento, a maior fonte de emissão de CO2 no Brasil.
Apesar disso o Brasil esteve presente na Conferência e
disse estar engajado e ser parte dos esforços para a mitigação das emissões e construção dos instrumentos para
cumprimento do Acordo de Paris, inclusive por meio do
financiamento dos países desenvolvidos.
Reduzir as emissões em curto prazo é um grande desafio, e a urgência é reconhecida por todos, com o intuito
de criarem políticas nacionais mais ambiciosas fixadas
no Acordo de Paris, inclusive com a disponibilização de
fundos para auxiliarem os países menos desenvolvidos, e
ser possível a redução das emissões ao menos em 45% até
2030. Sem ações sérias e imediatas, a vida no planeta corre
imenso risco. Soluções que incluam não apenas os governos, mas toda a sociedade civil, comunidades indígenas,
jovens e mulheres, são essenciais. A importância da ciência
aliada à defesa dos direitos humanos mediante equidade
intergeracional também foi ressaltada.
Essa década pode decidir o futuro da humanidade, e
o aumento da temperatura do planeta é crítico já apresentando impactos em muitos países. Os próximos meses
já podem anunciar um grande aumento da temperatura.
Poluição e desastres ambientais ameaçam a vida presente
e futura se não houver sucesso para uma economia limpa
e sustentável.
Uma coisa parece ser ponto comum entre os países: são
necessárias ações urgentes para mitigação das emissões e
adaptação com mecanismos de financiamento para promover suporte para os países mais vulneráveis e menos
desenvolvidos que necessitam proteger suas terras e suportar as mudanças climáticas. O sucesso da Conferência
é essencial. Glasgow não é só esperança, não pode falhar.

Sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira, 13, 14, 15 e 16 de novembro de 2021 l Monitor Mercantil

MEIs ligados à moda são os
mais criados na pandemia

D

e acordo com levantamento feito
pelo Sebrae, com
base em dados da Receita
Federal, nos dois primeiros
semestres de 2020 e 2021
quase meio milhão de brasileiros resolveram empreender em moda. O resultado
representa um aumento de
16,5% se comparado com
o mesmo período de 2018 e
2019. A pesquisa revela ainda que cerca de 90% desses empreendimentos são
compostos por microempreendedores individuais
(MEI), totalizando 440,9
mil negócios formalizados.
Entre as atividades levantadas pelo Sebrae, a que
conta com maior número
de pequenos negócios é o
comércio varejista do vestuário e acessórios, que engloba mais de 78% dos negócios da moda, com 390,6
mil microempreendedores
individuais e micro e pequenas empresas. Logo em
seguida, estão os negócios
que comercializam tecidos
e roupas de cama, mesa e
banho, com 57,5 mil em-

presas abertas nos dois primeiros semestres de 2020 e
2021.
De acordo com a 9ª edição da Pesquisa de Impacto
do Coronavírus nas Micro
e Pequenas, realizada pelo
Sebrae em parceria com a
Fundação Getulio Vargas
(FGV), o segmento da moda foi o que mais realizava
vendas pela internet nessa
edição do estudo: 84% dos
empreendedores disseram
que estavam utilizando o
comércio eletrônico para
negociar seus produtos, número bem superior à média
de 70%.
WhatsApp
O canal preferido para realizar negócios citado
pelos empreendedores foi
o WhatsApp, adotado por
89% dos pequenos negócios da moda que usam o
comércio eletrônico, seguido pelo Instagram (67%),
Facebook (57%) e site próprio, com apenas 19%. Esses empreendedores ainda
citaram plataforma como

Mercado Livre, OLX e aplicativos de entregas como
canais de comercialização
de seus produtos.
Mesmo assim, quando
o assunto é item de beleza, com a alta do comércio
eletrônico, seis em cada 10
consumidores ainda preferem ir às lojas. Pesquisa realizada com a startup Opinion Box, a Flora (detentora
das marcas Neutrox, Kolene e Francis) constatou que
o motivo para a preferência
do presencial fica por conta
da experimentação, com os
consumidores escolhendo
testar cheiros, texturas e
diferenciais dos cosméticos ainda na loja: 64% do
público preferem realizar
as compras em lojas físicas,
principalmente de cosméticos e produtos para cuidados pessoais.
O estudo entrevistou
449 homens e 672 mulheres acima de 16 anos de todas as regiões do país, para
mais de 60% dos entrevistados, o grande motivo de
escolher a loja física é “ver
e sentir” o produto pesso-

almente. A experimentação, inclusive, é um fator
transformador na opinião
dos consumidores entrevistados, visto que 84% informaram que já compraram
produtos que receberam
como amostra grátis.
Quando não há a possibilidade de experimentar
o produto, a opinião de
amigos ou familiares vale tanto ou até mais que a
indicação de especialistas,
quase metade dos entrevistados (48%) indicaram que
estariam mais propensos a
comprar um produto caso
tenha recebido uma indicação, contra 44% que compraria caso tivesse a sido
recomendado por um especialista.
Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), no terceiro
trimestre as franquias injetaram cerca de R$ 41,140
bilhões na economia. Comparado com anos anteriores, obteve-se uma variação
de -35,7% de 2019 para
2020, e de +48,4% para
2021.

Querosene de aviação sobe mais
que gasolina e gás de cozinha

O

preço do querosene de aviação
(QAV), que no
segundo trimestre deste ano
registrou alta de 91,7% em
relação a igual período de
2020, acumula aumento de
47,7% de 4 de janeiro a 25 de
outubro, revela um levantamento feito pela Associação
Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com os dados
mais recentes disponíveis da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Esse resultado supera o
de combustíveis que têm
surgido constantemente como um dos principais responsáveis pelo aumento da
inflação brasileira, como a
gasolina e o gás de cozinha
(GLP). A escalada do preço
do QAV neste ano supera
em 4,2 pontos percentuais a
variação de 43,5% registrada pela gasolina no mesmo
período. Já em comparação com o gás de cozinha,
que apresenta aumento de
36,1% de janeiro a outubro,
o valor do litro do QAV ficou 11,6 pontos percentuais acima.

Mesmo com a decisão do
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) de
congelar o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias
e Serviços por 90 dias, ainda existe a possibilidade de
a gasolina aumentar de preço na bomba. Isso porque o
ICMS é apenas uma parte
da composição e mesmo
congelado, se houver aumento do dólar ou do preço do barril de petróleo, seu
valor será maior.
Para Gabriel Quintanilha, advogado especialista em Direito Tributário
e Econômico e Professor
de Direito Tributário da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV), a medida do congelamento pode funcionar
a curto prazo. Ele explica
que o ICMS incide sobre o
Preço Médio Ponderado ao
Consumidor Final (PMPF)
que, com o congelamento,
não deverá sofrer oscilação.
“Com isso, de imediato, é
possível uma estabilização
do preço, mas no médio e
longo prazos não deverá
ter efeito tão efetivo assim.
Além do ICMS, o custo do

SINDICATO COMÉRCIO VAREJISTA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
SINDIGÊNEROS-RJ
CNPJ Nº 33.646.423/0001-32
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convoco os empresários das empresas representadas a participar da
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social à Rua do Arroz,
90 – salas 310/315 – Penha – Mercado São Sebastião, no dia 24 (vinte e
quatro) do corrente mês, em 1ª convocação às 9:30 (nove horas e trinta
minutos), e em 2ª e última convocação às 10:00 (dez horas), com qualquer
número, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1º - Relatório
da Diretoria; das Contas; do Balaço e do Parecer do Conselho Fiscal
referente ao exercício de 2020 (dois mil e vinte). 2º - Previsão Orçamentária
e Parecer do Conselho Fiscal para o exercício de 2022 (dois mil e vinte e
dois); e, 3º - Assuntos de Interesse Geral. Rio de Janeiro, 16 de novembro
de 2021. Napoleão Pereira Velloso - Presidente.

EBC

combustível também está
sendo impactado pela oscilação do mercado pós pandemia”, afirma o advogado.
Quintanilha lembra que o
preço dos combustíveis no
Brasil sofre diversas influências. Ele cita o exemplo
do biodiesel e do álcool, que
são misturados no diesel e
gasolina, respectivamente,
e que também precisam ter
redução na tributação porque fazem parte do preço.
“Além disso, nosso combustível é atrelado ao dólar
e, apesar da produção nacional ser significativa, ele
sofre com a desvalorização
do real. E ainda temos a
questão da reforma tributá-

ria, que poderia equacionar
melhor a relação entre produção e consumo”.
O advogado entende que
numa economia instável como a brasileira, o preço do
combustível não deveria ser
atrelado ao dólar. “Se o país
estivesse com a economia
equilibrada, atraindo capital
estrangeiro e o câmbio sob
controle, até faria algum
sentido vincular o preço da
gasolina à moeda americana
para que não sofrêssemos
pressões
internacionais.
Mas, quando não se tem
absolutamente nada disso,
esse vínculo contribui para o alto valor que estamos
vendo”, conclui.

Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 34.595.494/0001-16 - NIRE 33.211.403.307
Extrato da Ata de Reunião de Sócios em 12.11.2021
Por considerar que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade foi
aprovado a redução de capital social, nos termos do art. 1.082, II do Código
Civil, no montante de R$ 100.000.000,00, com o consequente cancelamento de 100.000.000 quotas da Sociedade de titularidade do Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro Fundo de Investimento Imobiliário, CNPJ/
ME 37.266.902/0001-84, com o valor nominal de R$ 1,00 cada, e restituição
do capital social ao único sócio no prazo e forma determinados pela administração, observado o prazo de 90 dias a contar da publicação desta ata
para eventual oposição de credores da Sociedade, conforme estabelecido
pelo art. 1.084 do Código Civil. Autorizar os administradores a praticarem todas as medidas necessárias à efetivação da deliberação acima. O capital
social passará dos atuais R$ 221.727.283,00, dividido em 221.727.283 quotas, para R$ 121.727.283,00, dividido em 121.727.283 quotas, com valor de
R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do
País. Alteração do Contrato Social. Rio de Janeiro, 12.11.2021. Sócio: Estoque Residencial e Comercial Rio de Janeiro Fundo de Investimento Imobiliário - Por: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Monitor Mercantil l Sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira, 13, 14, 15 e 16 de novembro de 2021

Financeiro 5

Crescem sanções a correspondentes bancários por irregularidades
Estado de São Paulo lidera as queixas no país

A

autorregulação para
o consignado registrou em setembro
58 novas punições a correspondentes bancários por irregularidades cometidas na
oferta dessa modalidade de
crédito. O número é o segundo maior em punições,
atrás apenas de agosto e
julho, ambos com 66, quando atingiu o maior patamar
desde o início da vigência
da autorregulação, em janeiro de 2020. Em setembro
foram 37 suspensões temporárias, 18 advertências e
três suspensões definitivas,
informou a Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
“O setor bancário tem intensificado a fiscalização com
relação à oferta consignado e
o resultado é o volume crescente de punições a corres-

pondentes que desrespeitam
os princípios da boa fé e da
transparência. Não se pode
permitir que o consumidor
seja prejudicado ou que o
produto seja malvisto, quando na verdade é uma importante modalidade de crédito
por suas condições flexíveis
e juros atrativos. Seguiremos
rigorosos quanto à punição
e suspensões”, afirma Isaac
Sidney, presidente da Febraban.
Adotada pela Febraban
e pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC),
a Autorregulação do Consignado foi adotada para
dar mais transparência ao
consumidor. Participam da
Autorregulação 32 instituições financeiras que representam cerca de 99% do
volume total da carteira de

crédito consignado no país.
De janeiro de 2020 a setembro de 2021, 729 sanções foram aplicadas, 339
correspondentes bancários
foram advertidos e 158 tiveram suas atividades suspensas temporariamente. Nos
casos em que houve reincidência, os agentes tiveram
suas atividades suspensas
por prazos que variam entre 5 e 30 dias. Trinta foram
suspensos
permanentemente e estão impedidos de
prestar serviços aos bancos.
Falta grave
Pela autorregulação, é
considerada falta grave
qualquer forma de captação
ou tratamento inadequado
ou ilícito dos dados pessoais dos consumidores sem

sua autorização, e todos os
bancos que participam da
autorregulação assumem o
compromisso de adotar as
melhores práticas relativas à
proteção e ao tratamento de
dados pessoais dos clientes.
Os bancos que não aplicarem as sanções podem
ser multados pelo Sistema
de Autorregulação por conduta omissiva, cujos valores
variam de R$ 45 mil até R$ 1
milhão. As multas arrecadadas serão destinadas a projetos de educação financeira. “Continuaremos com o
devido rigor na fiscalização,
para que o consumidor possa usufruir com segurança
desse produto tão atrativo”,
afirma Sílvia Scorsato, presidente da ABBC.
O acompanhamento e a
aferição das ações irregula-

res são feitos por várias fontes de informação. Além da
quantidade de reclamações
procedentes registradas nos
canais internos dos bancos
ou recebidas pelos Procons,
pelo Banco Central ou por
intermédio do Consumidor.
gov.br, são avaliados as ações
judiciais e os indicadores de
uma auditoria, que leva em
conta questões de governança e gestão de dados.
Não Me PerturbeOutra
medida integrante do Sistema de Autorregulação do
Consignado é a plataforma
Não me Perturbe, por meio
da qual os consumidores podem proibir que instituições
financeiras e correspondentes bancários façam contato
proativamente para oferecer
crédito consignado. Entre 2
de janeiro de 2020 a 26 de

outubro de 2021, 2.232.688
solicitações de bloqueios de
telefone para o recebimento
de ligações de oferta indesejadas sobre crédito consignado foram solicitados.
Já os pedidos feitos diretamente às instituições financeiras somaram 1.724.250.
A maioria dos pedidos de
bloqueio de telefone partiu
de consumidores de cidades
da região Sudeste (54,20%).
A região Sul responde por
17,90% do total de pedidos, seguida pelo Nordeste (13,93%). Centro-Oeste
e Norte respondem por
10,73% e 3,24% dos pedidos,
respectivamente. O estado de
São Paulo, com 666.998 pedidos de bloqueio, lidera as
queixas no país, seguido por
Minas Gerais (252.987) e Rio
de Janeiro (247.262).

Fitch: Balanços alavancam ratings e investimentos no 5G

A

maior licitação da
história das telecomunicações brasileiras, o leilão 5G, é neutra
para os ratings da América
Móvil S.A.B. de C.V. (‘A+’/
Perspectiva Positiva), controladora da Claro no Brasil, da Telefônica Brasil S.A.
(‘AAA(bra)’/Estável) e TIM
S.A. (TIM; ‘AAA(bra)’/
Estável), segundo a Fitch
Ratings. O headroom dos
ratings é alto, e os indicadores de crédito, suficientemente fortes para absorver
os investimentos previstos
no certame. “As empresas
têm forte liquidez, e não há

expectativa de aumento significativo da alavancagem
para pagar outorgas e obrigações vinculadas”, destacou o relatório da Fitch.
No dia 5 de novembro, a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) concluiu o leilão de espectro
da frequência de 3,5GHz,
a ser utilizada para a rede
5G. Também houve oferta de blocos nas faixas de
700MHz e 2,3 GHz, para
serviços 4G, bem como na
faixa de 26 GHz, para banda
larga fixa. O leilão arrecadou
BRL7,4 bilhões em outorgas e atingiu o valor eco-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO para Assembléia Geral Extraordinária
da ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI
DA RUA GAGO COUTINHO
AMAGAGO - Associação dos Motoristas de Táxi da Rua Gago
Coutinho, CNPJ nº 05.775.830/0001-04, na pessoa do seu Presidente
Clayton Ferreira de Araujo, brasileiro, solteiro, nascido em 04/03/1984, taxista
autônomo, portador da identidade nº 020674507-7 DICRJ e CPF/MF nº
103.522.977-35, residente e domiciliado na Rua Afonso Bento, L 28, Qd E –
Vilar dos Teles – São João de Meriti – Rio de Janeiro – Cep: 25.561-200,
convoca seus 35 associados para Assembléia Geral Extraordinária a ser
realizada em 30 de Novembro de 2021, na Rua Coqueiros, 157, apto 101 –
Catumbi - Rio de Janeiro – Cep: 20.251-330, em 1ª primeira convocação
com a presença mínima de 2/3 dos associados às 15:00 h e 2ª segunda
convocação com qualquer número de associados presentes às 15:30 h,
conforme Art.16º, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1) Eleição
de Diretoria. 2) Eleição do Conselho Fiscal. 3) Eleição do Conselho de Ética
e Disciplina. 4) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2021.
Presidente Clayton Ferreira de Araujo .

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5
Edital de Convocação – AGE. Ficam os senhores acionistas da AUSTRAL
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede
na Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob o nº 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
(“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”), convocados para
reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”), a ser
realizada no dia 26/11/2021, às 9h:00, em primeira convocação, na sede social
da Companhia, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a modificação do objeto social da Companhia para “a participação, como acionista ou
cotista, em sociedades autorizadas a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), e que adotem padrões de governança corporativa,
na forma definida na legislação vigente”, com a consequente alteração do art.
3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) o exame, a discussão e a aprovação
do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Austral Participações II S.A. pela Austral Participações S.A.”, celebrado nesta data
pelas administrações da Companhia e a da Austral Participações II S.A.,
sociedade por ações de capital fechado, com sede na Av. Bartolomeu Mitre,
nº 336, Parte, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, CNPJ/ME nº 30.094.010/000102, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCERJA
sob o NIRE 33.3.0032669-3 (“Austral II”), o qual consubstancia as justificativas,
os termos, as cláusulas e as condições da incorporação da Austral II pela Companhia (“Protocolo e Justificação”); (iii) a ratificação da nomeação da Account Assessores S/S Ltda., sociedade simples limitada, com sede na Cidade
de Barueri, Estado de São Paulo, na Av. Andrômeda, nº 885, 35º andar, sala
3523, Alphaville, CEP 06473-000, devidamente inscrita no Conselho Regional
de Contabilidade de São Paulo sob o nº 2SP017202/O-2 e no CNPJ/ME sob o
nº 96.513.015/0001-22 (“Empresa Avaliadora”), como empresa especializada
responsável pela elaboração do laudo de avaliação do valor patrimonial contábil do acervo líquido da Austral II a ser incorporado pela Companhia (“Laudo
de Avaliação”); (iv) o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora;
(v) a incorporação da Austral II pela Companhia, nos termos e condições do
Protocolo e Justificação (“Incorporação”); (vi) consignação de que a incorporação da Austral II não resultará em alteração do capital social da Companhia; e
(vii) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os
atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral.
Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relativos às
matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Rio de Janeiro, 11/11/2021.
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente do Conselho de Administração.

nômico de R$47,2 bilhões.
Claro, Telefônica Brasil
e TIM garantiram, cada
uma, licenças nacionais de
100MHz para operar na frequência de 3,5 GHz, o que
lhes permite utilizar todo
o potencial do 5G. A Claro pagará BRL1,7 bilhão,
a Telefônica Brasil, R$1,1
bilhão, e a TIM, R$1 bilhão
em outorgas, considerando
o espectro em outras faixas,
sendo 10% na assinatura do
acordo e 90% ao longo dos
próximos anos. A Anatel
fornecerá linhas de crédito
de longo prazo para financiar essas licenças. Não há

expectativa de que o 5G
pressione significativamente o investimento total das
operadoras.
Desembolsos
Para os blocos de 5G de
cobertura nacional, as três
operadoras ainda terão
que desembolsar R$2,1
bilhões cada, dos quais
50% serão pagos em abril
de 2022 e 50% em agosto
de 2022, para constituir a
Empresa Administradora
da Faixa (EAF). As três
também deverão pagar
R$630 milhões cada, em

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO LICENÇA
Ciclus Ambiental do Brasil S/A. – CNPJ 10.319.900/0003-11 torna público que
recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e
Simplificação - SMDEIS, através do processo nº 14/201.196/2010, a renovação
da Licença Municipal de Operação LMO 2862/2021 com validade de 60 meses
para Estação de Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos com capacidade
operacional de 21.000t/MÊS, na Estrada da Pedra, 2100, Santa Cruz, Rio de
Janeiro, em substituição a Licença Municipal de Operação LMO 732/2012.

JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE NITERÓI– RJ.
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA GRANDE
que move em face de GENILDA DANTAS DE OLIVEIRA
(processo nº 0019100-37.2017.8.19.0002) na forma abaixo:
A DRA. MARIA APARECIDA DA COSTA BASTOS – Juíza de direito
Titular na Décima Vara Cível da Comarca de Niterói - FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, especialmente a: GENILDA DANTAS DE
OLIVEIRA (CPF: 280.271.247-00), suprindo a exigência contida
no artigo 889, I, do NCPC, que no dia 16/11/2021 as 14:00 horas
será aberto na “modalidade eletrônico” o 1º leilão Público, através
da site: www.facanhaleiloes.com.br, tendo como Leiloeira
Pública Oficial CRISTINA FAÇANHA, matriculada na JUCERJA
sob o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ sob o nº 205,
com escritório na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502
– Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem
mais der acima da avaliação, ou no dia 18/11/2021 no mesmo
horário pela “melhor oferta a partir de 70% da avaliação”
observando o artigo 891 § 1º do CPC o imóvel descrito e avaliado
como segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO – OBJETO DA AVALIAÇÃO
- APARTAMENTO 1002 DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA
PROFESSOR HERNANE MELLO Nº 43 - BAIRRO SÃO DOMINGOS,
NO MUNÍCIPIO DE NITERÓI - RJ, com direito a uma vaga de
garagem, inscrito na Prefeitura Municipal de Niterói sob o nº
1723030 cujas características, metragens e confrontações são
as constantes na descrição do imóvel matriculado junto ao 2º
Ofício de Justiça de Niterói sob o número 10.711. Apartamento
situado de frente para Rua Professor Hernani Mello, condomínio
com o porteiro 24 horas, elevadores. Localizado em rua de
calçamento asfáltico, dotado de toda infraestrutura que
normalmente serve as áreas urbanas, tais como: redes de água,
energia elétrica, esgotos, pavimentação, telefone, servido por
comércio e linhas de transportes coletivos, próximo ao imóvel
Centro, Plaza Shopping, universidade Federal Fluminense e
Barcas. Sendo assim, ATRIBUO AO IMÓVEL O VALOR DE R$
500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). DA INTIMAÇÃO POR
EDITAL: Ficam as partes em especial a executada, INTIMADA
por intermédio do presente Edital de Leilão e intimação, suprindo
assim a exigência contida no artigo 889, I, do NCPC. Dado e
passado, Niterói, aos 05 (cinco) dias do mês de outubro do ano de
dois mil e vinte um. Para que produza seus efeitos legais, o presente
Edital encontra-se devidamente assinado eletronicamente pela
Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha pela Responsável do
Expediente Karla Cristina de Jesus Vilhena Palhares e pela MMª.
Dra. Maria Aparecida da Costa Barros – Juíza de Direito.

cinco parcelas semestrais,
a partir de abril de 2022,
para constituir a Entidade
Administradora da Conectividade das Escolas (EACE).
Para a Fitch, a alavancagem líquida da Telefônica
Brasil deve permanecer baixa, apesar dos investimentos no leilão do 5G e da
aquisição de ativos móveis
da Oi. Em base pro forma,
o índice dívida líquida/Ebitda deve aumentar para 0,2
vez, de 0,5 vez negativa no
período de 12 meses encerrado em setembro de 2021,
considerando as licenças

adquiridas e as obrigações
do leilão do 5G (BRL3,9
bilhões), as taxas retidas
para o Fistel (Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações), de R$1,3 bilhão,
a aquisição de ativos da Oi
Móvel (R$5,4 bilhões) e o
Ebitda estimado da Oi. Este índice fica substancialmente abaixo do gatilho de
alavancagem líquida, de 2,5
vezes, para um possível rebaixamento.
Em setembro de 2021, a
empresa possuía uma forte
posição de caixa e aplicações financeiras, de R$8,7
bilhões.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias,
extraído dos autos em Epígrafe em que BANCO MAXIMA S.A.
move em face de VILMA DOS SANTOS GOMES E FRANCISCO
ADÃO BATISTA, na forma do Processo nº 027508719.2013.8.19.0001. Ao Dr. Mario Cunha Olinto Filho, Juiz Titular
de Direito na 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, FAZ
SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, aos interessados
e aos devedores VILMA DOS SANTOS GOMES E FRANCISCO
ADÃO BATISTA, que no dia 22 (vinte e dois) de novembro de
2021, com início às 11:00 horas e com termino as 11:40horas
leilão que será realizado da forma eletrônica no site:
www.schulmannleiloes.com.br, será levado a Público Leilão, por
valor igual ou acima da avaliação, pelo Leiloeiro Público
LEONARDO SCHULMANN, e ou sua Preposta GLACE DI NAPOLI
com escritório na Travessa do Paço, nº 23 – sala 812, Centro,
Cep.: 20010-170, o bem penhorado e avaliado em fls. 546, 573,
616, 687 o imóvel a seguir LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA
IMÓVEL: DIREITO E AÇÃO - Rua Diana Sayad Koury,(Empres),
200 / bloco 6, casa 4 - Recreio dos Bandeirantes, inscrição de
IPTU, número 3157186-2, localização da região: a região
encontra-se servida de todos os melhoramentos públicos, tais
como rede de agua e esgoto , distribuição de energia elétrica,
telefone, iluminação pública, mercados, colégio, farmácias e etc.
Informação dada ao oficial pelo porteiro Fábio, que a casa está
alugada, não encontrando ninguém em casa. Avalio o imóvel
descrito no mandado em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta
mil reais). Rio de Janeiro, 10 de maio de 2021. Possíveis débitos
de IPTU, FUNESBOM e de condomínio serão informados até a
data do leilão. Sendo infrutífera a primeira praça, será feito a
segunda praça no dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2021 no
mesmo local e horário pela melhor oferta acima de 50%, de
acordo com o art. 886,v, do CPC/2015. Para que os interessados
tomem conhecimento deste edital, o mesmo foi afixado no local
de costume, ficando assim os Réus intimados da Hasta Pública,
por intermédio deste edital, suprindo assim a exigência contida
no art. 887 do novo CPC/2015. A arrematação Feito o leilão, lavrarse-á de imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo 901, do
CPC), 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 CPC, autoriza 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 efetuado em até o dia útil seguinte ao leilão
efetuado, à disposição do juízo. O devedor poderá exercer o direito
de remição expressamente previsto no art. 826 do CPC até o
momento anterior à adjudicação ou da alienação dos bens, com
o pagamento de todos os débitos, inclusive despesas e
comissão de leiloeiro, conforme abaixo indicado. EM HIPÓTESE
NENHUMA SERÁ DEFERIDA TAL POSSIBILIDADE APÓS OS
REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do CPC) OU SE
ADMITIRÁ REMIÇÃO PARCIAL PARA SUSTAR O LEILÃO. A
comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação, sem prejuízo da reposição dos valores
empregados para a realização das praças. Caso após os inícios
dos trabalhos do leiloeiro ocorra a remição ou qualquer ato por
conta do devedor ou credor que obste a consumação da
alienação em hasta pública, caberá o pagamento de comissão
no equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação
por quem der causa (no caso de acordo, tal valor será pro rata),
sem prejuízo da reposição das despesas. E 1% de custas de
cartório até o máximo permitido por lei, serão pagas pelo
arrematante. Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021. Eu, Luciane
Santive Barbosa, _Escrivão, mandei digitar e subscrevo. (Ass.)
Mario Cunha Olinto Filho, MMO Dr. Juiz _.

Sábado, domingo, segunda-feira e terça-feira, 13, 14, 15 e 16 de novembro de 2021 l Monitor Mercantil
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Brasileiros investiram 6,8%
a mais em 2021 até setembro

Alibaba fatura US$ 84,54
bi com a semana dos
namorados na China

Anbima: Renda variável ainda é o destaque do período

O

volume total dos
investimentos das
pessoas
físicas
cresceu 6,8% entre janeiro e
setembro de 2021, chegando
a R$ 4,45 trilhões. No mesmo período do ano passado,
o crescimento foi de 7,9%,
de acordo com estatísticas
da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Analisando apenas para
o terceiro trimestre, o patrimônio líquido aplicado pelos
brasileiros subiu 0,5%.
Os clientes do segmento
de varejo alta renda lideraram
o aumento do ano, com uma
subida de 9,4% no patrimônio líquido aplicado em setembro frente a dezembro de
2020. O private (reúne clientes com, pelo menos, R$ 3
milhões em aplicações) também teve bom desempenho,
com alta de 8,1% no montante investido, seguido pelo
varejo tradicional, que fechou
o período com variação positiva de 3,2%, ambos no mesmo período de comparação.
Na análise por classes de
ativos dentre os investidores de todos os segmentos,
a renda variável se destacou,
aumentando sua fatia de
19,8% em dezembro de 2020
para 21,2% em setembro de
2021. A renda fixa segue recuperando sua participação,

que já era expressiva: passou
de 35,2% para 35,6%.
“Com a elevação da taxa
Selic registrada nos últimos
meses, a tendência é que fatia aplicada em renda fixa
continue crescendo”, explica José Ramos Rocha Neto,
presidente do Fórum de Distribuição (da Anbima). Em
relação ao total dos investimentos, a poupança reduziu
sua proporção, passando de
23,7% para 22,2% na mesma
base de comparação.
Na distribuição do volume
financeiro por região, foi registrado crescimento no período em todo o país. O Centro-Oeste foi a região com
maior aumento percentual
de patrimônio em relação
a dezembro de 2020 – uma
alta de 9,5%, totalizando R$
221,9 bilhões – seguido pelo
Sul, que avançou 6,9%, alcançando R$ 760,7 bilhões. Os
demais crescimentos foram
do Nordeste, Sudeste e Norte. Enquanto as duas primeiras regiões tiveram variação
positiva de 6,7%, atingindo
a marca de R$ 371,4 bilhões
e R$ 3,0 trilhões, respectivamente, a terceira teve aumento de 3,9% no volume, que
chegou a R$ 71,2 bilhões.
Varejo
Segundo a Anbima, o

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO GONÇALO
RUA GETÚLIO VARGAS 2512 3º ANDAR
SANTA CATARINA - C.E.P.: 24416-000
Tel.: (21) 3715-8313 - E-mail: sgo02vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DAAÇÃO DE COBRANÇA
EM FASE DE EXECUÇÃO proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
GÊMEOS – PARQUE RESIDENCIAL ZODÍACO em face de
MARCELLA LISBOA SALDANHA, nos autos do
PROCESSO Nº 0020137-55.2001.8.19.0004, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) NATASCHA MACULAN ADUM DAZZI – Juíza Titular
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão
Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos
os interessados e em especial ao(s) Executado(s) e Credor
Hipotecário (Letras S/A), 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) 993154063, (21) 99670-6366, (21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão
para venda por valor igual ou superior a avaliação será no dia 29/
11/2021 às 12h, e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo
Leilão para venda pela melhor oferta será no dia 02/12/2021 às
12h, onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, sendo certo que os lances serão realizados
exclusivamente através do portal do site do leiloeiro:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as propostas para
arrematação de forma parcelada serão recebidas exclusivamente
através
do
e-mail
sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: Conforme o Laudo de
Avaliação Indireta de fls. 319: APARTAMENTO Nº 1203, BLOCO 06,
DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA DR. ALFREDO BACKER Nº 989,
ALCÂNTARA, SÃO GONÇALO, RJ E SUA CORRESPONDENTE
FRAÇÃO IDEAL DE 0,001145/1.000.000 DO TERRENO E DEMAIS
PARTES COMUNS DO EMPREENDIMENTO. MATRICULADO NO 4º
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO GONÇALO SOB O Nº
45.570 E NA PREFEITURA SOB O Nº 99.398. MEDINDO 50m² DE
ÁREA EDIFICADA, COM DIREITO A UMA VAGA DE
ESTACIONAMENTO VINCULADAS AO CONDOMÍNIO. Ciente os
interessados que as características, metragens e confrontações
são as que constam na matrícula do imóvel perante o RGI. DO
PRÉDIO: Residencial, com idade aproximada de 37 anos, com 12
blocos de dezessete andares e oito apartamentos por andar, de
concreto armado e alvenaria de tijolos, sobre pilotis, no alinhamento
da calçada; fachada em pintura, janelas em esquadrias de
alumínio, piso em ardósia; portaria com decoração simples, porta
de vidro, piso em granito e paredes pintadas, com porteiro, porteiro
eletrônico e telefonia interna, servido de dois elevadores;
playground bem simples, são de festas simples, área de esporte
com quadra regular/ruim estado de conservação, duas piscinas,
churrasqueiras. DO APARTAMENTO: Com 50m² (conforme IPTU)
de área privativa, andar alto, com uma sala, pequena área de
circulação, dois quartos; banheiro social, cozinha/área de serviço.
DA AVALIAÇÃO INDIRETA: O apartamento objeto de leilão foi
avaliado em 03/04/2021, pelo valor de R$ 145.000,00 (Cento e
quarenta e cinco mil reais), correspondentes a 39.133,133 UFIR.
DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que
conforme Certidão Enfiteutica atualizada até 29/10/2021, constam
débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 25.278,61 (vinte e
cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e um
centavos); Que conforme certidão de 14/10/2021, constam Débitos
de FUNESBOM, cuja soma perfaz o valor de R$ 199,89 (cento e
noventa e nove reais e oitenta e nove centavos); Que conforme
planilha fornecida, constam débitos de condomínio que atualizada
em 17/09/2021 perfazia a quantia de R$ 361.486,91 (Trezentos e
sessenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e
um centavos). Cientes os interessados que todos os débitos acima
apresentados, serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os
interessados que consta registrado no R-12 da matrícula do imóvel
objeto de leilão, o gravame de HIPOTECA em favor da empresa
LETRAS S/A – Crédito Imobiliário. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o executado

volume financeiro alocado
nos segmentos de varejo
tradicional e alta renda cresceu 6%, impulsionado pelo
aumento dos investimentos
em títulos e valores mobiliários. A soma dessas classes de ativos (que incluem
CDBs – Certificados de
Depósitos Bancários –, títulos públicos, ações, LCAs
– Letras de Crédito do
Agronegócio –, debêntures
e outros) subiu 14%, chegando a R$ 1 trilhão. Esse
movimento de subida acontecia desde o ano passado e
se consolidou em 2021.
Com o fim do pagamento do auxílio emergencial,
a poupança teve oscilação
de 0,1%. “Em número de
contas, a poupança ainda
predomina, mas o volume
financeiro dos títulos e valores mobiliários ultrapassou a caderneta, que tradicionalmente concentrava a
maior parte dos recursos, o
que reflete a busca dos investidores por maior diversificação”, analisa Rocha.
Private
O patrimônio líquido dos
investimentos no segmento
private foi puxado pelas altas do volume aplicado em
ações (15,7%) e renda fixa
(9,3%). O total dos investi-

mentos chegou a R$ 1,7 trilhão, sendo que os fundos
de investimento continuam
concentrando a maior base
de recursos, com R$ 769,7
bilhões sob gestão.
Na composição da carteira, a renda variável continua ganhando espaço entre
esses clientes. O montante
alocado em ações passou
de 26,3% em dezembro de
2020 para 28,1% em setembro de 2021, praticamente
equiparado ao patrimônio
dos fundos multimercados,
que detêm uma fatia de
28,2%. Os fundos de ações
também se destacaram, subindo sua participação de
8,0% para 9,1% na mesma
base de comparação.
O total de crédito concedido ao segmento de
private cresceu 19,4% nos
três primeiros trimestres
do ano, com destaque para
os empréstimos do agronegócio, que variaram 24,2%
em relação a dezembro de
2020. Em seguida estão as
operações para capital de
giro (alta de 20,9%), crédito imobiliário (20,0%)
e empréstimos pessoais/
outros (17,3%). O crescimento acumulado no ano
é de 19,4%, menor que os
30,1% de variação positiva
no mesmo período do ano
passado.

foi citado da Execução conforme index. 85/86; Que no index. 213 e
230 consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi
Lavrado no index. 231; Que o Réu foi intimado da Penhora no
index. 235 e verso; Que o laudo de avaliação foi homologado no
index. 326. DOS 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 exclusivamente
através do site do Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, 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; 4. 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, CPF e enviar
uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de identidade
aberto (frente e verso) 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. 5. A aprovação do cadastro será confirmada
através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se
indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. 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. 7. 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
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 do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 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

A

Tmall, plataforma
de comércio eletrônico do Alibaba, gerou 540,3 bilhões de
iuanes (US$ 84,54 bilhões)
em volume bruto de mercadorias (GMV, na sigla
em inglês) durante o anual
festival de compras online
do Dia dos Solteiros, de 1 a
11 de novembro, refletindo
uma economia dinâmica de
consumo no país. “O festival de compras do Dia dos
Solteiros deste ano foi um

marco significativo como
parte de nosso compromisso em construir um futuro
sustentável”, disse Yang
Guang, vice-presidente do
Alibaba Group.
Dados mostram que 78
marcas registraram de 10
a 100 milhões de iuanes
no GMV, enquanto outras
698 acumularam de 1 a 10
milhões de iuanes durante
o festival de compras, de
acordo com um comunicado de imprensa da empresa.

BC muda regras sobre
infrações e penalidades
de participantes do Pix

O

Banco
Central
(BC) alterou regras que tratam
de infrações e penalidades
para participantes que violarem termos do regulamento do Pix, o sistema de
pagamentos instantâneos
da autoridade monetária. A
resolução com as mudanças
foi publicada nesta sextafeira (12) no Diário Oficial
da União. De acordo com
a autarquia, passa a ser previsto um processo de notificação ao infrator para que
ele adote ou cesse determinada prática. “Tal medida

visa dar mais celeridade ao
processo de correção de
conduta”, explicou.
Para evitar reincidência
na conduta ou na omissão,
quando aplicável, a instituição
deverá apresentar ao BC um
plano de ação contemplando as medidas propostas e os
correspondentes prazos para
sua implementação. Também
foi alterada a possibilidade de
isenção de multas. O regulamento do Pix prevê penalidades e até suspensões em
casos de irregularidades, com
multas que vão de R$ 50 mil
a R$ 1 milhão.

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 considerarse-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.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante. 2.1.
O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o
valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no montante
do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso integral das
despesas adiantadas para a realização do leilão, que serão
deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de arrematação
pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o
exequente ciente que deverá depositar imediatamente na conta
corrente do Leiloeiro o valor das despesas realizadas no leilão. 3.
Outrossim, na hipótese de sustação do leilão por remissão da
dívida ou por acordo entre as partes, será devida a comissão ao
Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da Resolução do CNJ nº 236 de
13 de julho de 2016, com reembolso integral das despesas
adiantadas para sua realização. 4. Caso haja interessados em
participar do leilão através de oferecimento de lances para
pagamento parcelado, poderá apresentar ao Leiloeiro a
proposta de aquisição do bem, sempre antes do início de cada
leilão, por escrito, através do e-mail sergiorepresas@gmail.com,
na forma do Art. 895 do CPC e seguintes, e não havendo lances
on-line para pagamento a vista, a proposta parcelada de maior
valor, com maior valor de entrada e menor quantidade de
parcelas será declarada como lance vencedor, devendo o
arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o pagamento
referente ao valor da entrada mediante guia judicial, sendo certo,
que o início do pagamento das parcelas para quitação do saldo
remanescente, será após trinta dias o pagamento do valor da
entrada, em parcelas mensais e sucessivas, devidamente
corrigidas, depositando-as em conta-judicial à disposição do
Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que
o próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca
judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a
proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II,
§ 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que o imóvel será
vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma do Art.
130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes os
interessados que ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor, e ainda, que partir da data da
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as
cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade
do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio
deste Edital da hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na
forma do art. 889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado
e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio
de Janeiro, 14 de outubro de 2021. E eu, Luiza Helena
Quintanilha da Silva - Mat. 01-31031 - Resp. pelo Expediente, o
subscreve. NATASCHA MACULAN ADUM DAZZI – Juíza Titular.
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COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

Secretaria de
Transportes

CNPJ/MF 04.611.818/0001-00
RELATÓRIO ANUAL DE 2020
Senhores Acionistas e Público em geral, apresentamos a seguir o Relatório de Administração-2020, com as
principais atividades da Diretoria Executiva da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de
Janeiro – RIOTRILHOS, em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários.
PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA JURIDICA- ASJUR
Contencioso Trabalhista:
Defesa em 130 novos processos trabalhistas. Aproximadamente 1.000 diligências realizadas através de documentos
físicos (janeiro e fevereiro) e do SEI, como por exemplo: Encaminhamento aos setores para cumprimento de
decisão judicial; Envio para cálculos ao setor da PGE; Solicitação de informações para elaboração de recurso ou
manifestação.
Em Processo Judicial; Elaboração de respostas às demandas dos setores da companhia; Elaboração de respostas
aos ofícios da PGE. 13 audiências
Acompanhamento de aproximadamente 1.500 publicações para a elaboração de recursos, petições e organização
de diligências a serem realizadas.
Contencioso Cível/Tributário: 22 audiências/sessões de julgamento
Tramitação de aproximadamente 300 processos administrativos relacionados aos processos judiciais em curso,
como por exemplo: Encaminhamento aos setores para cumprimento de decisão judicial; Envio para cálculos ao
setor da PGE; Solicitação de informações para elaboração de recurso ou manifestação
Em Processo Judicial; Elaboração de respostas às demandas dos setores da companhia; Elaboração de respostas
aos ofícios da PGE.
Atendimento de aproxidamente 350 intimações judiciais, com a elaboração de recursos, petições, organização de
diligências para solicitação de cópias dos processos judiciais.
Realização de aproximadamente 10 diligências externas junto aos Fóruns para cumprimento dos prazos judiciais.
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASCOM
Realizados 08 eventos/cerimônias para Secretaria de Transportes e suas empresas vinculadas até o Decreto
que determinou o trabalho remoto em março de 2020. Na área de publicação de matéria legal, aconteceram
21 publicações no DOERJ e em conjunto com a Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado, 08
publicações em jornal. A Assessoria vem buscando dar continuidade a criação de um Museu dos Transportes que
poderá acontecer em área própria enquanto não acontece existe tratativas com o PRODERJ para acontecer em
sistema virtual no site da Companhia preservando a nossa história
AUDITORIA INTERNA - AUDIT / CONTROLE INTERNO - ASCOI
Análise das Prestações de Contas de Bens em Almoxarifado, Bens Patrimoniais, Ordenador de Despesas e
Descentralizações de Créditos, referentes ao exercício de 2020.
Análise de todos os Processos de Pagamentos realizados pela RIOTRILHOS no exercício de 2020. Atendimento a
solicitações e determinações dos Órgãos de Controle do Estado do Rio de Janeiro – CGE/RJ e TCE/RJ.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – DAF
A Diretoria de Administração e Finanças administrou um orçamento atualizado de R$ 112.639.585,00 sendo
R$ 72.621.639,00 (64,47%) para custeio, R$ 40.017.946 (35,53%) para investimento. Ressaltamos que do
orçamento atualizado, foi contingenciado o valor de R$ 60.720.183,00.
Efetivado a contratação de serviços de engenharia para a execução de obras de manutenção do Edifício Sede da
Companhia, objetivando preservar a segurança e o patrimônio da empresa, a saber:
Contrato 04/2020 - Recuperação estrutural, acabamento e pintura da fachada do prédio;
Contrato 05/2020 - Impermeabilização do piso da garagem e tratamento de colunas e ferragens; Contrato 06/2020
- Impermeabilização da cobertura;
Contrato 07/2020 - Reforma de 13 (treze) banheiros;
As Declarações Fiscais foram entregues nos prazos sem qualquer prejuízo para a Companhia e honrados todos os
pagamentos com seus credores através de recursos do Tesouro Estadual.
DIRETORIA DE ENGENHARIA – DE
No decorrer no ano de 2020, a Diretoria de Engenharia realizou:
Suporte técnico à SETRANS nas negociações junto à Concessionária Rio Barra - CRB para retomada das obras
metroviárias na Estação Gávea;
Elaboração de Termo de Referência e demais documentações técnicas para licitação do “Projeto Básico para
Consolidação Estrutural das Áreas Escavadas da Estação Gávea”;
Elaboração de Termo de Referência e demais documentações técnicas para contratar a execução emergencial das
obras de contenção na encosta localizada nos fundos do Condomínio do Edifício Epitácio Pessoa II (atendimento
à determinação judicial);

Avaliação técnica de diversos projetos de novos empreendimentos próximos à zona de influência do metrô;
Estudo e definição da diretriz do traçado e novo posicionamento das estações Humaitá, Laranjeiras (General
Glicério) e Real Grandeza, além da atualização relativa à configuração do Centro de Manutenção e Centro de
Controle Operacional do futuro trecho Gávea – Carioca;
Compatibilização das coordenadas do Centro de Manutenção da Av. Presidente Vargas a partir das modificações
efetuadas na implantação da Linha 1 A;
Análise técnica e recomendações de manutenção para transferência à LIGHT das linhas de transmissão
subterrâneas de 138 KV;
Levantamento, classificação, indexação e organização de todas as plantas do projeto existente de Estácio/Carioca
(318 plantas), elaborado pela Figueiredo Ferraz na década de 80;
Análise do Projeto Conceitual de Melhorias na Estação Carioca e do custo de Implantação de um segundo
Mezanino na Estação Del Castilho;
Atualização do orçamento estimativo e do Termo de Referência para execução de obras mitigadoras de dano
ambiental no Parque Estadual da Chacrinha;
Elaboração de estudo de traçado da Linha 6 – Alvorada – Fundão e localização das principais estações.
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E CONTROLE- DPC
Departamento de Gestão de Patrimônio – DEPEGEP
Notificação extrajudicial de ocupantes de áreas remanescentes não autorizados;
Elaboração de estudos, apresentando proposições para aproveitamento comercial das áreas remanescentes em
fase de aprovação governamental – PMI Botafogo;
Elaboração de Termo de Referencia para Licitação, Edital – procedimento Licitatório 001/2020 com vistas ao
aproveitamento comercial de áreas remanescentes, a saber:
AR 206 PA E-10/002/324/2014 LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 246/2014 ratificado em 03/02/2016; AR 408
PA E-10/002/331/2014 LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 009/2015 ratificado em 03/02/2016; AR 422 A / 424 PA
E-10/002/68/2016 LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 40/2016;
AR 431 C PA E-10/002/335/2014 LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 201/2014 ratificado em 03/02/2016;
Imóvel na RUA FIGUE IREDO MAGALHAES Nº 482/486 PA E-10/002/ 763/2015 LAUDO DE AVALIAÇÃO
Nº 80/2016.
O resultado desta licitação realizada dia 12/11/2020 às 15 horas foi deserta.
Departamento de Controle de Patrimônio - DEPCOP
Relatórios mensais das movimentações físicas e financeiras dos bens patrimoniais móveis e imóveis; Controle
físico e contábil dos bens patrimoniais móveis, imóveis e reversíveis;
Acompanhamento do relatório anual emitido pela concessionária dos bens reversíveis;
Relatórios Mensais das movimentações físicas e financeiras dos bens patrimoniais móveis e Imóveis; Processo de
contratação da empresa EXACTA, para a elaboração do Impairment;
Parecer sobre documentos enviados ao Departamento sobre devolução de bens reversíveis;
Novo contrato com a empresa SISPRO para dar continuidade ao sistema de controle de bens móveis,
imóveis e reversíveis;
Preparação de inventário para o ano de 2020, não realizado devido a pandemia;
Relatórios mensais das movimentações físicas e financeiras dos bens patrimoniais móveis e imóveis; Controle
físico e contábil dos bens patrimoniais móveis e imóveis reversíveis;
Acompanhamento do Relatório Anual emitido pela concessionária dos bens reversíveis.
Departamento de Fiscalização - DEPFIS
Trabalho realizado através do Convênio de Cooperação Técnica e Apoio no 001/2018 para fiscalização dos
sistemas concedidos de transporte de passageiros metroviário e aquaviário, firmado em 27 de abril de 2018 com
a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e
de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro – AGETRANSP, atendendo
também às demandas da SETRANS e da RIOTRILHOS em assuntos relativos às Concessionárias
METRÔRIO, RIO BARRA e CCR BARCAS.
Os resultados das inspeções e avaliações realizadas pela equipe de fiscalização da RIOTRILHOS, composta
por um efetivo de 43 (quarenta e três) empregados em dezembro de 2020, realizando um total de 32.542 (trinta
e dois mil e quinhentos e quarenta de dois) itens fiscalizados, que são apresentados à AGETRANSP por meio de
bancos de dados, ofícios e relatórios específicos e mensais.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.
DIRETORIA EXECUTIVA
LUIZ CARLOS TEÓFILO
DIRETOR-PRESIDENTE

ANTONIO JOSÉ DE ARAUJO ROCHA
VICE-PRESIDENTE

MAX LUIZ SCHRÖDER
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BRUNO ALBERGARIAS BEZERRA
DIRETOR DE ENGENHARIA

ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO ROCHA
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO E CONTROLE

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
2020

2019

Disponíbilidades
Créditos a Receber
Estoques
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo

622
11.724
55
28.284

399
10.719
62
39.980

Total do Circulante

40.685

51.160

ATIVO
CIRCULANTE

PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores e Credores
Provisões e Encargos com Pessoal
Contribuições Sociais e Impostos a Recolher
Financiamentos em Circulação
Pessoal a Pagar
Outras Contas a Pagar
Obrigações em Circulação
Credores de Contratos
Total do Circulante

2020

2019

14.191
21.390
10.820
1.437
1.703
3.531
753.170
791.181
1.597.423

31.651
14.171
21.391
573
12.620
3.908
752.737
720.275
1.557.326

NÃO CIRCULANTE
Operações de Crédito - Financiamentos
Subvenções Governamentais
Total do Não-Circulante

87.930
9.970.906
10.058.836

68.201
9.973.210
10.041.411

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Correção Monetária do Capital Social
Capital Social Atualizado
Reservas de Capital
Prejuízos Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
TOTAL DO PASSIVO

5.653.397
7
5.653.404
1.900.147
(6.965.277)
588.274
12.244.533

5.653.397
7
5.653.404
1.900.147
(6.849.889)
703.662
12.302.399

NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Créditos Realizáveis a Longo Prazo
Recursos Vinculados
Investimentos
Imobilizado
Intangivel

5.652
82.551
3.254
12.112.347
43

5.652
63.080
3.254
12.179.210
43

Total do Não-Circulante

12.203.847

12.251.239

TOTAL DO ATIVO

12.244.533

12.302.399

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)
2020

2019

SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO

64.523

61.650

TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA

64.523

61.650

CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS

(65.720)

(68.269)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

(1.197)

(6.619)

ADMINISTRATIVAS

(77.860)

(122.079)

FINANCEIRAS

(37.916)

(24.791)

(742)

(742)

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS

(116.518)

(147.612)

PREJUÍZO OPERACIONAL

(117.715)

(154.231)

2.327

(4)

(115.388)

(154.235)

(10,84)

(14,49)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

DESPESAS OPERACIONAIS

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

EFEITOS DA LEI 4320/64
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
PREJUÍZO LÍQUIDO POR LOTE DE UM MILHÃO DE AÇÕES DO
CAPITAL SOCIAL NO FINAL DO EXERCÍCIO

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Prejuízo do Exercício
Ajustes de Exercícios Anteriores
Reserva de Capital
Depreciações e Amortizações
Aumento/Redução do Contas a Receber-Circulante
Aumento do Contas a Receber-Não Circulante
Aumento/Redução de Fornecedores
Aumento de Contas a Pagar e Provisões-Circulante
Aumento de Contas a Pagar e Provisões-Não Circulante
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Aumento no Ativo Imobilizado
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
DIMINUIÇÃO/AUMENTO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO ANO
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO ANO
VARIAÇÃO DAS CONTAS DE CAIXA E EQUIVALENTES

2020

2019

(115.388)
66.462
10.698
(19.472)
(17.460)
57.557
17.425
(178)
401
401
223
399
622
223

(154.235)
50.598
69.011
5.508
(7.755)
(232)
36.920
236
51
(51)
(51)
399
399
-

2020

2019

(115.388)

(154.235)

(115.388)

50.598
(103.637)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais)

PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(EM MILHARES DE REAIS)

CAPITAL SOCIAL
SALDO EM 31/12/2018

5.653.397

CORREÇÃO
MONETÁRIA

CAPITAL SOCIAL
ATUALIZADO
7

5.653.404

ADIANTAMENTOS
PARA AUMENTO DE
CAPITAL
1.900.147

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
SALDO EM 31/12/2019

5.653.397

7

5.653.404

1.900.147

PREJUIZOS
ACUMULADOS

TOTAL

(6.746.252)

807.299

50.598

50.598

(154.235)

(154.235)

(6.849.889)

703.662

(115.388)

(115.388)

(6.965.277)

588.274

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
SALDO EM 31/12/2020

5.653.397

7

5.653.404

1.900.147

8 Financeiro
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais-R$)
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro – RIOTRILHOS situada na Avenida
Nossa Senhora de Copacabana, 493 – Copacabana - Rio de Janeiro – RJ, é uma sociedade de economia mista,
vinculada a Secretaria de Estado de Transporte, resultante da cisão parcial da Companhia do Metropolitano do
Estado do Rio de Janeiro – METRÔ, que teve como data base 25/04/2001, homologada consoante Assembléia
Geral Extraordinária – AGE, datada de 25/05/2001, na forma dos Decretos Estaduais nºs 27.898, de 09 de março
de 2001 e 28.313, de 11 de maio de 2001, sendo suas atividades básicas as de planejar, projetar e fiscalizar a
construção e implantação de sistemas de transporte sobre trilhos ou guiados no Estado do Rio de Janeiro, com
vistas à concessão do referido serviço público ou à formação de parcerias público-privadas/PPP’s e atuar como
representante técnico do poder concedente nessas matérias.
A operação do sistema esta sendo realizada pela Opportrans Concessão Metroviária , (nova Razão Social
Concessão Metroviária Rio de Janeiro SA - METRO RIO - INVEPAR, desde 05 de abril de 1998, com vigencia até
27 de janeiro de 2038, conforme o sexto aditivo ao contrato de concessão firmado em 27 de dezembro de 2007.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em
consonância com as disposições da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e alterações parciais realizadas
pela Lei 11638 de 28/12/2007 e Lei 11941 de 27/05/2009, tendo a companhia adotado igualmente o previsto na Lei
nº 4.320/64 e Lei nº287/79 (Contabilidade Pública).
NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
A. Ativo Circulante e Não Circulante: Os bens e direitos apresentados nesse grupo de contas são demonstrados
pelos valores realizados no data do balanço , acrescidos, quando aplicável, das correspondentes variações
cambiais e monetárias incorridas.
B. Resultado do exercício: É apurado pelo regime contábil de competência de exercícios.
C. Investimento: Compreende basicamente o custo de aquisição de terrenos utilizados por terceiros, sob forma
de comodato, por não serem necessários à atividade operacional da RIOTRILHOS.
D. Imobilizado: Os bens classificados no Imobilizado estão registrados aos custos de aquisição ou construção
corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, por
categoria de bens, sendo diretamente computada no resultado do exercício considerando as taxas anuais que
variam de acordo com a vida útil econômica dos bens, determinadas segundo estudos técnicos especializado.
E. Passivos Circulante e Não Circulante:
As obrigações são demonstradas pelos valores conhecidos ou
calculáveis na data do balanço, acrescidas, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações
monetárias e cambiais incidentes sobre os mesmos.
NOTA 4 – CRÉDITOS E VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
Estão representados por créditos resultantes da cisão do METRÔ, ocorrida em 2001, e ainda não realizados por
valores a receber de permissionários e empregados cedidos a pórgãos não detentores do Tesouro estadual e
pelo montante disponibilizado pelo Tesouro Estadual, decorrente de repasses orçamentários, referentes a valores
empenhados liquidados e não pagos, nos termos da Portaria da Contadoria Geral do Estado – CGE nº 163, de 11
de janeiro de 2013.
NOTA 5 – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Referem-se principalmente a depósitos e cauções constituídos em garantia dos financiamentos obtidos do
Tesouro Nacional (vide nota nº 9), efetuados no Banco do Brasil, e que serão abatidos dos montantes relativos ao
pagamento das 2 últimas parcelas do principal, a serem efetuadas em 2024.
NOTA 6 – IMOBILIZADO
O imobilizado esta apresentado como segue:
2020
Adições
Baixas
2019
Administrativo
Equipamentos Administrativos
4.984
4.984
Total Administrativo
4.984
4.984
Operacional
Terrenos e Edifícios
2.147.225
2.147.225
Instalações
146.275
146.275
Equipamentos Operacionais
425.520
61
462
425.921
Imobilizado em Andamento
11.682
11.682
Custo Corrigido
2.730.702
61
462
2.731.103
Total Operacional
2.735.686
61
462
2.736.087
Obras em Andamento
9.618.543
9.618.543
Correção Monetária1.943.663
1.943.663
Depreciação Acumulada
(2.185.545)
(66.462)
(2.119.083)
Total do Imobilizado
12.112.347
(66.401)
462
12.179.210
Os bens que compõem o ativo imobilizado são depreciados as seguintes taxas anuais:
Natureza
Tempo de Vida útil
Via Permanente
20
Sinalização - Equipamentos de Via
50
Sinalização - Equipamentos de Carros
35
Energia Primária - Subestações
50
Estações em Nível/Edifícios Adm.
60
Construção Subterrânea
100
Terceiro Trilho
50
Sistema de Ventilação
40
Máquinas e Ferramentas em Geral
10
Material Rodante - Carros Motores
35
Material Rodante - Carros em Geral
30
Móveis e Utensílios
10

Taxa Anual %
5,00
2,00
2,86
2,00
1,67
1,00
2,00
2,50
10,00
2,86
3,33
10,00

Na rubrica “Obras em Andamento” estão registrados os terrenos, os custos incorridos para implantação dos techos
de linha e dos sistemas não concluídos, compreendendo os materiais aplicados e a serem aplicados (materiais de
obras e sistemas), os serviços de terceiros e os gastos gerais de apoio administrativos.
Com a implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Minicípios – SIAFEM e o
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Financeira e Patrimonial do Estado do Rio de Janeiro - SIAFE-RIO, o
imobilizado teve sua estrutura alterada, pois o SIAFEM e o SIAFE-RIO não utilizam as nomenclaturas específicas
do Sistema Operacional de Transporte Metroviário. Entretanto para efeito de controle interno mantivemos a
estrutura original dos sistemas.
O montante de 1.943.663 são decorrentes da coreção monetária Diferença IPC/BTNF (LEI 8200/91 e 332/91) nas
contas do imobilizado que deram origem a estas corrreções monetárias, as quais são amortizadas mensalmemte.
O Ativo Imobilizado da Companhia foi incorporado pela transferência patrimonial decorrente da cisão parcial do
METRÔ, em 25/05/2001.
NOTA 7 – CREDORES DE CONTRATOS
Essa rubrica é composta, basicamente, de obrigações com construtoras, que atuaram na expansão e consolidação,
do sistema metroviário.
Apesar das baixas já realizadas existem ainda alguns acordos celebrados cuja as dívidas correspondentes ainda
não foram liquidadas, pois ainda não foram cumpridos todos os tramites operacionais que possibilitassem possíveis
acertos contabeis dos valores acordados.

NOTA 8 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINANCIAMENTOS
A. TESOURO NACIONAL
A dívida com o Tesouro Nacional, decorrente de renegociação com credores externos, tem a seguinte
composição:
2020
2019
Não
Não
Circulante
Circulante
Circulante
Circulante
PRINCIPAL
Tesouro Nacional
Bônus Diversos para Plano de Fin./1992
87.930
68.201
Total do Principal
87.930
68.201
JUROS E ENCARGOS
Tesouro Nacional
Bônus Diversos para Plano de Fin./1992
1.437
573
Total dos Juros e Encargos
1.437
573
Total Geral
1.437
87.930
573
68.201
B. Bônus Diversos para Plano de Financiamento 1992
Autorizada pela Resolução nº 98, de 23/12/92 do Senado Federal, a troca da dívida externa brasileira por bônus
de emissão da República Federativa do Brasil. A amortização semestral iniciou-se em 1997 e se estenderá até
2024, incidindo sobre ela variação cambial e juros a taxa flutuante LIBOR semestral, mais spread de 0,8125%
e 0,8750% a.a.
NOTA 9 – OBRIGAÇÕES POR CIRCULAÇÃO
Do saldo de R$ 753.170mil a RIOTRILHOS atualizou no exercício de 2020, as contingências trabalhistas transitadas
em julgado referente aos reajustes salariais de seus empregados (direitos pretéritos) e de outros benefícios (ações
de cumprimento), obtidos através de dissídios coletivos (anos de 1998, 1999, 2001, 2002 e 2003) e de acordos
coletivos do ano 2000 e de ações de cumprimento.
Em 31 de dezembro de 2020 apresentou montante de R$ 535.502 mil, posição atualizada até esta mesma database, perfazendo 71,0997% do montante da rubrica.
NOTA 10 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS – TRABALHISTAS E CIVEIS
As Contingências Trabalhistas, em 31 de dezembro de 2020 foram ajustadas, considerando em risco provável
o total no montante de R$ 192.105 mil e foram constituidas com base nos processos judiciais trabalhistas e na
expectativa da administração da Companhia e de seus assessores jurídicos, considerando em risco possível o
montante de R$ 8.095 mil e risco remoto o montante de R$ 28 mil.
As contingências Civeis em 31 de dezembro de 2020 foram ajustadas considerando risco provável de R$14.078 mil
foram constituidas com base em processos judiciais civeis e na expectativa da adminsitração da Companhia e de
seus assessores jurídicos, considerando em risco possível o montante de R$ 16.289 mil e risco remoto o montante
de R$ 1.496 mil.
NOTA 11 - CAPITAL SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social da Companhia é de R$ 5.653.397 mil, constituido de
10.642.444.970 ações, sendo 10.288.111.589 de ações ordinárias e 354.333.381 de ações preferenciais, sem
valor nominal distribuídas entre os acionistas, como segue:
LOTES DE AÇÕESLOTES DE AÇÕES
2020
2019
QUANTIDADE
%
QUANTIDADE
%
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ordinárias
9.818.650.394
92,26
9.818.650.394
92,26
UNIÃO FEDERAL
Ordinárias
335.954.609
3,16
335.954.609
3,16
Preferenciais
354.333.381
3,33
354.333.381
3,33
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
Ordinárias
133.506.586
1,25
133.506.586
1,25
TOTAL
10.642.444.970
100
10.642.444.970
100
A parcela de adiantamento para aumento de capital monta em R$ 1.900.147 mil , que deverá ser submetida à
aprovação quando da realização da Assembléia Geral de Acionistas, pra fins de capitalização.
NOTA 12 – SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS
Apartir de 2008 a RIOTRILHOS passou a reconhecer como receitas diferidas as subvenções de investimentos
recebidas do Governo Estadual, através da Circular SUNOT/CGE nº 03/2009, com base na Resolução do Conselho
Federal de Contabilidade nº 1143 de 21 de novembro de 2008. Tais receitas serão reconhecidas como receita do
exercício ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação.
Para 31 de dezembro de 2020, as receitas diferidas montam em R$ 9.970.906 mil.
NOTA 13 – SEGUROS
A politica preventiva de seguros do patrimônio operacional da Companhia, esta sob a responsabilidade da
Concessão Metroviária Rio de Janeiro SA- METRO RIO , conforme estabelecido no contrato de concessão.
Os prédios administrativos estão cobertos por apólices de seguros contratados contra incêndio no valor de
R$ 27.853 mil.
NOTA 14 – CONTINUIDADE OPERACIONAL
A continuidade operacional da Companhia esta garantida por avais do Governo Estadual prestados juntos aos
bancos e demais instituições credoras, e pelo repasse de recursos a título de subvenção, que o Estado do Rio de
Janeiro vem alocando à Companhia.
No exercício de 2020, foram repassados recursos da ordem de R$ 64.522 mil pelo Governo Estadual, para
custeio.
NOTA 15 – LEI 12973/2014
A Companhia nesse momento não tem condições de estimar os reflexos que a Lei 12.973/2014 poderá trazer
em razão da complexidade das alterações por ela introduzidas, que trata, inclusive, do reconhecimento das
subvenções para investimento e recuperablidade dos ativos.
LUIZ CARLOS TEOFILO
Diretor-Presidente
ANTONIO JOSE DE ARAUJO ROCHA
Vice-Presidente
MAX LUIZ SCHRODER
Diretor de Administração e Finanças

EDESIO FRIAS DE ARAUJO
Diretor de Patrimônio e Controle

BRUNO ALBERGARIAS BEZERRA
Diretor de Engenharia

CARLOS ALBERTO RINALDI DA SILVA
Gerente do Departamento financeiro

DELMA SANTIAGO SODRÉ
Analista Especial de Controle Interno - Contador – CRC-RJ 044262/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO DE 2020
O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RIOTRILHOS, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, reuniu-se nesta data, para examinar
as Demonstrações Financeiras (SEI-100002/000433/2021), relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, compostas pelos seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstrações dos Resultados; c)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; d) Demonstrações dos Fluxos de Caixa; e) Notas Explicativas. O Conselho Fiscal, por unanimidade, resolve APROVAR COM RESSALVAS as Demonstrações Financeiras relativas
ao exercício de 2020, considerando os apontamentos nos parágrafos BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA e ÊNFASE do Relatório da Staff Auditoria & Assessoria EPP e em seu Relatório Circunstanciado de Auditoria (Doc. SEI
nº 17232997); no Relatório Anual de Auditoria elaborado pelo Assessor Especial de Controle Interno (Doc. SEI nº 17172538); no Relatório Anual 2020 – COMAUD (Doc. SEI nº17738567); na Resolução do Conselho de Administração
RCA-06-04/2021 (Doc. SEI nº 20944439; na Resolução da Diretoria Executiva RDE Nº 627-0 2 /2021 (Doc. SEI nº 17631831) e Despacho da Auditoria Interna (Doc. SEI nº 17222221). As ressalvas são referentes aos seguintes pontos:
ausência de estudos quanto ao imobilizado e o intangível, ausência do teste de impairment, ausência do deemed cost, ausência de provisão para perdas no ativo, efeitos da não implementação do Decreto Estadual nº 46.541, de
27/12/2018, prejuízos sucessivos, diferença entre o controle patrimonial, os registros contábeis na conta “Terrenos” e Cobrança de diferença por atraso de pagamento (REFER). Importante destacar que várias dessas ressalvas têm
sido objeto de alertas deste Conselho há vários anos, sendo que no último ano, houve a sugestão de que fosse realizado planejamento ponto a ponto, visando sanar tais ressalvas. Traz especial preocupação a questão dos sucessivos
prejuízos que vêm dilapidando o patrimônio da Companhia ao longo dos anos. Assim, o Colegiado orienta que a Presidência e as Diretorias da Companhia tomem as medidas cabíveis para sanar as ressalvas elencadas nos relatórios
supracitados, além de atender às recomendações apresentadas pela empresa de auditoria independente em seu Relatório Circunstanciado de Auditoria.
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2021.
Andréa Andrade Lengruber
Conselheira Presidente

Marcelle Fraga Machado
Conselheira

Maria Angela Moreira Carnaval
Conselheira

Tania Mara Marques Motta
Conselheira

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos
Diretores, Conselheiros e Acionistas da COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS
Opinião com ressalvas
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e
as respectivas demonstrações do resultado, 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, exceto pelos assuntos descritos no parágrafo base para opinião com ressalvas, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –
RIOTRILHOS, 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 com ressalvas
Estudos sobre o imobilizado e intangível
Anteriormente, as práticas contábeis adotadas no Brasil consideravam como aceitáveis as taxas de depreciação
fiscais a serem utilizadas para fins contábeis. Com o advento da Lei 11.638/07 e a emissão do pronunciamento
técnico contábil CPC 27 - Ativo Imobilizado, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e sua interpretação ICPC
10 e pronunciamento técnico contábil CPC 04 – R1 – ativos intangíveis, as empresas foram requeridas a calcular e
registrar a depreciação e amortização de acordo com a expectativa de vida útil dos ativos imobilizados e intangível,
sendo que os efeitos dessa revisão de vida útil deveriam ter sido ajustados de forma prospectiva a partir de 01 de
janeiro de 2010. Contudo, a administração não determinou as análises para determinação da vida útil dos ativos
imobilizados e intangível, e a verificação dos possíveis impactos decorrentes da aplicação desse procedimento
contábil. Consequentemente, não foi possível satisfazermonos, por meio de outros procedimentos de auditoria,
caso a Companhia tivesse revisado a vida útil de seus ativos imobilizados e intangíveis, dos eventuais efeitos, sobre
o saldo de depreciação/amortização acumuladas registradas no ativo não circulante, no valor de R$ 2,185 bilhões
(R$ 2,119 bilhões em 2019), e da despesa de depreciação/amortização registradas no resultado do exercício no
valor de R$ 66,462 milhões (R$ 69,011 milhõesl em 2019.
Teste de impairment (teste de recuperabilidade)
A Administração da companhia não efetuou o teste de recuperabilidade dos valores registrados no imobilizado,
intangível e diferido (teste de impairment), bem como a determinação das novas taxas de depreciação, do valor

residual e do tempo de vida útil remanescente descrito no CPC 27, com o objetivo de assegurar que os citados
ativos não estejam registrados por valores superiores àqueles passíveis de serem recuperados no tempo pelo uso
nas operações da entidade ou pela sua venda. O cálculo da depreciação não foi efetuado conforme as normas
contábeis vigentes. Consequentemente não foi possível mensurar os efeitos da não adoção do CPC 27 e ICPC 10
no resultado do exercício e no patrimônio líquido.
Decreto Estadual 46.541 De 27/12/2018 - Controle Patrimonial
Decreto Estadual 46.541 de 27/12/2018 determina que a Secretaria de Estado de Transportes - SETRANS deverá
ser responsável pelo registro contábil e controle patrimonial dos direitos e obrigações oriundas dos contratos de
concessão de serviços de transportes metroviários assinados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que até
esta data era de responsabilidade da companhia, o que afeta diretamente o ativo nao circulante da RIOTRILHOS,
que não foi reconhecida contabilmente nessas demonstrações contábeis de 20119 e 2020. Consequentemente
não foi possível mensurar os efeitos da não adoção do Decreto Estadual no resultado do exercício, no ativo e no
patrimônio líquido.
Ênfase
Prejuízos sucessivos
Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para os sucessivos prejuízos que a companhia vem
apresentando nos últimos anos, sendo de R$ 115.388 milhões em 2020 e R$ 154.235 milhões em 2019. Seu
Patrimônio Líquido esta diminuíndo.foi de R$ 588.274 milhões em 2020 e de 703.662 milhões em 2019. As
demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020 foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis aplicáveis a uma empresa no curso normal de suas atividades. Tal condição somente foi possível, uma
vez que a companhia é orçamentariamente dependente do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e como acionista
controlador garante as atividades da companhia.
Outros Assuntos
Auditoria do período anterior
As demonstrações contábeis da COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - RIOTRILHOS para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram por nós examinadas, e
emitimos relatório em 22 de maio 2020 com opinião com ressalvas sobre os mesmos assuntos ressalvados neste
relatório, exceto pela ressalva sobre o decreto estadual.
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 contábeis”. Somos independentes em relação
à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as Campinas, 8
de abril de 2021 demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório de
Atividades.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório de Atividades e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório de Atividades e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório de Atividades, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

Como parte da 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 contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria emresposta 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 Entidade.
• 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 possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração 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.
Campinas, 8 de abril de 2021
ROBERTO ARAÚJO DE SOUZA
CTCRC1SP242826/O-3 S “RJ”
Sócio Responsável
CRC2SP023856/O-1 S “RJ”
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Três perguntas: Rcell - os desafios da gestão financeira e logística
Por Jorge Priori

A

Rcell é uma distribuidora brasileira
especializada nos
segmentos de smartphones, games, informática e
eletro. Fundada em 2002,
a empresa trabalha com 34
fabricantes e se aproxima
dos 20 anos de idade tendo fechado o ano de 2020
com um faturamento de R$
3,6 bilhões e a comercialização de 4,5 milhões de itens.
Conversamos com Alexandre Della Volpe Elias, diretor de marketing do Grupo
Rcell, sobre os desafios na
gestão do caixa da empresa,
a organização de sua logística e a visão da empresa sobre a infraestrutura logística
brasileira.
Se por um lado o Contas
a Pagar da Rcell é concentrado, por outro seu Contas
a Receber administra 6 mil
CNPJs cadastrados e ativos.
Com relação a sua logística,
seu coração está em 3 centros de distribuição localizados em São Paulo, Espírito
Santo e Santa Catarina, a
partir dos quais são atendidos todos os 28 mil pontos
de vendas espalhados pelo

Brasil. O desafio da empresa é fazer com que uma
operação complexa funcione de forma simples.
A Rcell compra de 34
fabricantes e atende uma
rede pulverizada de varejistas dos mais diversos tamanhos. Quais são
os desafios para gerir o
caixa (Contas a Pagar
concentrado e Contas a
Receber
pulverizado),
conceder crédito e administrar a inadimplência?
Em virtude das conhecidas e reduzidas margens
operadas no mercado de
distribuição, a gestão de
caixa da empresa é feita de
maneira cirúrgica e conservadora. Primeiramente, na
maioria das negociações
junto aos fabricantes, equalizamos o prazo de faturamento do cliente x prazo de
faturamento das compras
do fabricante, e incentivamos nossos clientes a realizarem pagamentos à vista
mediante política de descontos. Em outros casos,
dependendo das condições
da negociação, compramos
mercadorias dos fabricantes
mediante pagamento à vis-

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
50ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
AVENIDA ERASMO BRAGA, 115 - SALAS 315, 317, 319 – C –
CASTELO, RIO DE JANEIRO, RJ
C.E.P.: 20020-903 - Tel.: (21) 3133-3954 E-mail: cap50vciv@tjrj.jus.br
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO DOS
EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER inscrita no CNPJ sob o nº
02.185.810/0001-95 em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do
PROCESSO Nº 0092453-79.2018.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) FERNANDA ROSADO DE SOUZA - Juiz em Exercício
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de Alienação em Leilão
Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05 (cinco) dias, a todos
os interessados e em especial ao(s) Executado(s) e promitentes
compradores, que será realizado o público leilão eletrônico pelo
Leiloeiro Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com
escritório na Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro,
RJ. CEP: 20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366,
(21) 98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor
igual ou superior a avaliação será no dia 30/11/2021 às 12h, e não
havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão para venda
pela melhor oferta será no dia 03/12/2021 às 12h, onde o lanço
inicial será por valor igual ou superior a 50% da avaliação, sendo
certo que os lances serão realizados exclusivamente através do
portal do site do leiloeiro: www.sergiorepresasleiloes.com.br, e as
propostas para arrematação de forma parcelada serão recebidas
exclusivamente através do e-mail sergiorepresas@gmail.com.
DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO: APARTAMENTO Nº 1202,
BLOCO B, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM
NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA A,
DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO
A UMA VAGA NOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO
OU NO PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E FRAÇÃO DE
0,004392 DO TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS SOB O Nº 42.872 E NA PREFEITURA SOB O
Nº 1.254.454-0 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 64m² DE ÁREA
EDIFICADA. DO PRÉDIO/APARTAMENTO: O prédio tem data de
construção de 1998. O apartamento possui área oficialmente
edificada de 64 metros quadrados, conforme IPTU, não sendo
possível a mensuração de sua segmentação e estado de
conservação interno devido à modalidade indireta de avaliação.
REGIÃO: Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica,
rede telefônica, iluminação pública, asfalto, rede de água e esgotos,
comércio em geral nas proximidades, serviço de transporte público
próximo. DAS CONFRONTAÇÕES E DIVISAS: Constituído pelos
lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672 e 9.026, situados a 81,50m
e 105,50m do nº 256 da rua Barão de Mesquita, limitando com a
rua Projetada A, por onde também fazem testada e pela qual distam
263,34m e 289,34m da esquina da rua Projetada A com o
alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina está distante 69,30m
da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº 45 da rua Babilônia,
medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua Barão de Mesquita,
em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente para aquela rua e
a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com o lote 9 da quadra
A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos fundos, em curva
externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita, confrontando com
o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando com uma área
destinada a serviços públicos, do Município; e o lote 11, 33,00m de
frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na linha oposta, pela
rua projetada A, em duas medições, a 1ª de 9,00m em curva externa
e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita, confrontando com o
lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a esquerda,
confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA (Conforme
o Laudo de Avaliação Indireta de fls. 353 devidamente ratificada
às fls. 390/391): O Sr. Avaliador compareceu ao local em 10 de
agosto de 2021, às 16h15min, porém o apartamento encontra-se
fechado e fui informado pelo funcionário da administração do
prédio, Sr. Waldemir Silva Chagas, que o condomínio não possuía
chave para que eu adentrasse no imóvel e procedesse à avaliação
direta. Assim, levando-se em conta a sua localização, dimensões,
área construída, características, idade, conforme descrição acima,
atribuo ao bem acima descrito o valor de R$ 550.000,00 (quinhentos
e cinquenta mil reais), correspondentes a 148.436,02 UFIR. DOS
DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os interessados que
conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 18/10/2021, constam
débitos de IPTU no valor total aproximado de R$ 5.575,91 (Cinco
mil, quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos);
Que conforme certidão de 18/10/2021, constam Débitos de
FUNESBOM, cuja soma perfaz o valor de R$ 499,76 (quatrocentos
e noventa e nove reais e setenta e seis centavos); Que conforme
planilha fornecida pelo exequente atualizada em 11/11/2021,
constam débitos de condomínio, que perfazia a quantia de R$

ta para obtenção de maior
rentabilidade. Porém, apesar do Contas a Receber
ser pulverizado, 75% dos
clientes da curva ABC são
clientes estratégicos, onde praticamente inexiste
inadimplência.
Ademais, temos uma
política de crédito interna
muito atuante e restritiva,
e incrementamos na operação a implantação de uma
seguradora de crédito para
avalizar as vendas para os
clientes de forma pulverizada, dividindo o “risco”
do crédito. Hoje, com um
percentual de 0,30%, a empresa praticamente não tem
inadimplência.
A empresa possui como característica a distribuição de produtos
multicategorias. Considerando tantos produtos
no portfólio e o atendimento de varejistas espalhados pelo país, como a
empresa organizou a sua
logística?
Quando definimos o
aumento de portfólio e inclusão de novas linhas que
não compunham o core da
empresa, nos deparamos

com questões desafiadoras
referentes à armazenagem e
transporte. Partir da venda
de celulares e itens de menor cubagem para produtos
como TV e Linha Branca,
a princípio, foi um desafio,
começando pela questão de
armazenar sem corromper
as margens de venda.
Primeiro, planejamos a
expansão das áreas de armazenagem, com o aumento de área e condições mais
adequadas de operação e
expedição dos novos produtos, além de custos de
armazenagem que fossem
competitivos. Também levamos em consideração os
principais destinos destas
vendas por tipo de produto.
Em seguida, firmamos parcerias com novas empresas
de transporte, cujo foco
era justamente os produtos
grandes que compunham o
nosso novo portfólio. Dessa forma, estamos conseguindo expandir vendas,
aumentando a participação
em mercados que não eram
originários de nossa empresa e alcançando resultados
bastante expressivos.
Como a Rcell avalia

27.087,24 (vinte e sete mil, oitenta e sete reais e vinte e quatro
centavos). Cientes os interessados que todos os débitos acima
apresentados, serão atualizados no ato do leilão. OBSERVAÇÕES
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI: Cientes os
interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-2 da
matricula nº 42.872 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de
Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de
Ismael Schnaider e s/m Ilce Guimarães Schnaider, contudo,
conforme disposto na Sentença proferida nos Embargos à
Execução Nº 0261427-79.2018.8.19.0001 às fls. 239/243, restou
verificado que: “(...)Como se colhe do que foi acima exposto, a
obrigação de pagar despesas de condomínio surge para o
adquirente, em regra, quando ele é investido na posse do imóvel,
o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os promissários
compradores nunca receberam as chaves, conforme informação
prestada pela réu e não contestada pelo autor. O embargante
deveria ter dado ciência inequívoca ao condomínio acerca do
negócio jurídico.(...)”; Que conforme se vê por meio do R-13 resta
demonstrada a cadeia dominial do imóvel, onde houve a
TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL em favor do executado; Consta no
R-15 o registro da penhora da execução destes autos, que
determinou o presente leilão. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o executado
foi citado da Execução conforme index. 103/104; Que no index. 269
consta deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi
Lavrado no index. 289; Que o Réu foi intimado da Penhora no
index. 276 e 306; Que o executado se manifestou concordando
com a avaliação no index. 363; Que o laudo de avaliação foi
homologado no index. 411/413. DOS 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 exclusivamente através do site do Leiloeiro Público Oficial,
pelo seguinte sítio eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br;
3. Os interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, 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; 4. 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, CPF e enviar
uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de identidade
aberto (frente e verso) 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. 5. A aprovação do cadastro será confirmada
através do e-mail informado pelo usuário, tornando-se
indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 6. 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. 7. 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
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

a infraestrutura logística brasileira? Quais são
as principais “dores” da
empresa para fazer com
que seus produtos cheguem nas pontas?
A infraestrutura logística brasileira é bem montada. Atualmente temos
opções de transportadoras
especializadas em cada categoria de produto. Quando tivemos problemas de
cortes de voos no início da

pandemia, por exemplo, os
transportadores buscaram
agilizar as entregas, mesmo
que no modal rodoviário,
encontrando alternativas de
redespacho por aeroportos
menos afetados. A principal
“dor” é cumprir prazos cada vez menores para satisfazer nossos clientes, o que
estamos buscando constantemente.
Por Jorge Priori

deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 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
término 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 considerarse-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.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892 do CPC. 2. O valor da comissão do leiloeiro deverá, no caso
de arrematação, ser pago imediatamente e diretamente a ele pelo
arrematante. 2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título
de comissão, o valor correspondente a 5%, que será devido nos
casos de arrematação ou adjudicação, o qual não está incluso no
montante do lance. 2.2. Será devido ao Leiloeiro o reembolso
integral das despesas adiantadas para a realização do leilão, que
serão deduzidas do produto da arrematação, ou no caso de
arrematação pelo exequente na forma do artigo 892, §2º e §3º, do
CPC, fica o exequente ciente que deverá depositar imediatamente
na conta corrente do Leiloeiro o valor da comissão e das despesas
realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de sustação do
leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as partes, será
devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, § 3º da
Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com reembolso
integral das despesas adiantadas para sua realização. 4. Caso
haja interessados em participar do leilão através de oferecimento
de lances para pagamento parcelado, poderá apresentar ao
Leiloeiro a proposta de aquisição do bem, sempre antes do início
de cada leilão, por escrito, através do e-mail
sergiorepresas@gmail.com, na forma do Art. 895 do CPC e
seguintes, e não havendo lances on-line para pagamento a vista,
a proposta parcelada de maior valor, com maior valor de entrada e
menor quantidade de parcelas será declarada como lance
vencedor, devendo o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar
o pagamento referente ao valor da entrada mediante guia judicial,
sendo certo, que o início do pagamento das parcelas para quitação
do saldo remanescente, será após trinta dias o pagamento do
valor da entrada, em parcelas mensais e sucessivas, devidamente
corrigidas, depositando-as em conta-judicial à disposição do Juízo
deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo certo, que o
próprio imóvel servirá como garantia na forma de hipoteca
judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados que a
proposta de pagamento do lance à vista SEMPRE prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II,
§ 7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que o imóvel será
vendido livre e desembaraçado de débitos, na forma do Art.
130 § Único do CTN, c/c §1º do art. 908 do CPC. 7. Cientes os
interessados que ficam sob encargo dos respectivos
arrematantes todos os ônus inerentes à transferência da
propriedade em seu favor, e ainda, que partir da data da
arrematação todas as despesas, em especial os tributos, as
cotas condominiais e as despesas com segurança do imóvel
(quando existentes) passarão a ser de inteira responsabilidade
do respectivo arrematante. E para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo. Ficando o(s) Executado(s) intimado(s) por intermédio
deste Edital da hasta pública, se não for(em) encontrado(s), na
forma do art. 889 do NCPC. O edital se encontra disponibilizado
e publicado no site do leiloeiro e nos autos deste processo. Rio
de Janeiro, 12 de novembro de 2021. E eu, Fabiana Goncalves
Petraglia - Titular de Cartório - Mat. 01-32542, o subscreve.
FERNANDA ROSADO DE SOUZA - Juiz em Exercício.

