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Índio quer
criptomoeda
Comunidades indígenas de
Rondônia e de Mato Grosso
lançaram nesta quinta-feira
a OYX, uma criptomoeda
mundial indígena. A iedia é
de Elias Oyxabaten Suruí, do
povo Suruí Paiter, que se uniu
aos Cinta Larga, dois povos
que são tradicionais rivais. “É
uma ideia minha de união. A
intenção é trabalhar com os
dois povos e mostrar serviço
para auxiliar as duas comunidades na região”. Juntos, os
Suruí Paiter e os Cinta Larga
somam cerca de 4 mil pessoas.
OYX é a abreviação do sobrenome de Elias, que tem o
significado de homem persistente. A porta-voz da criptomoeda, Adriana Siliprandi,
explica que a ideia é permitir
que as aldeias possam criar
projetos econômicos com autonomia.
“A premissa da iniciativa
não é de servir de aplicação
financeira. Embora a OYX
seja anunciada como uma
criptomoeda, trata-se, na realidade, de um token utilitário [gerador de senha], uma
espécie de criptoativo, mas
que, à diferença do bitcoin,
por exemplo, não tem características de investimento,
como perspectivas de remuneração ou de valorização em
mercado secundário”, afirma
Adriana.
Serão emitidas inicialmente 100 milhões de OYX, com
valor de R$ 10 a unidade. As
aplicações poderão ser feitas em reais. “A ideia é que
o token seja pareado com a
moeda brasileira”. Entre os
objetivos de arrecadação estão a construção de escolas,
compra de sementes e equipamentos e ações de saneamento.
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Isolux não tem nem
escritório no Amapá

Final de ano
fica sem R$ 21,5
bi do 13º dos
aposentados
MME

Transformador avariado teve que ser substituído por técnicos da Eletrobras

Procon tenta há
3 dias autuar
empresa espanhola
responsável pelo
apagão no estado
Há três dias, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP) tenta notificar a empresa
Isolux para que preste esclarecimentos sobre as causas da demora
na solução do problema que causou
a interrupção do fornecimento de
energia elétrica para 13 das 16 cidades do estado.
Para intimar os representantes
da companhia espanhola responsável pela empresa Linhas de Macapá

Transmissora de Energia (LMTE),
concessionária do serviço e pertencente à espanhola Isolux, o órgão
amapaense teve que solicitar ajuda
ao Procon de São Paulo, já que nenhuma das empresas possuem representação no estado.
“Pedi apoio até à Senacon [Secretaria Nacional do Consumidor,
do Ministério da Justiça] porque a
Isolux não tem sequer um escritório aqui no estado”, disse o diretor-presidente do Procon do Amapá,
Eliton Franco, à Agência Brasil. A
agência não conseguiu contato com
a Isolux/LMTE.
O apagão, que começou em 3
de novembro, deixou sem energia
cerca de 700 mil habitantes do estado que tem quase 830 mil habitantes. A causa foi o incêndio em
um transformador da subestação
da capital, Macapá, pertencenete à
LMTE. Até o momento, o serviço

não foi normalizado. O estado está
às voltas com um sistema de rodízio.
Na terça-feira, o Procon-AP
autuou a empresa aérea Azul pela
suposta prática de aumento abusivo nos preços das passagens para
o trecho Macapá-Belém. Segundo
o órgão, após receber denúncias de
consumidores, os fiscais constataram que, em determinados dias e
horários, os bilhetes estavam sendo
vendidos por mais de R$ 4 mil.
Em nota, a Azul afirmou que
“adota um sistema de precificação
dinâmico no valor de suas passagens”, explicando que os valores
do serviço variam conforme a disponibilidade de assentos, a proximidade entre a compra do bilhete
e a data do voo, o dia e horário em
que o cliente queira viajar e a variação do valor do dólar e do preço do
combustível de aviação.

Fiocruz desenvolve 2 vacinas brasileiras contra Covid

Peter Ilicciev/Fiocruz

Enquanto se prepara para produzir a vacina contra Covid-19
desenvolvida pela farmacêutica
AstraZeneca e pela Universidade
de Oxford, a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) trabalha em projetos próprios de imunizantes que
podem chegar a testes em humanos
em 2021. Caso esses experimentos
tenham resultados positivos ao longo do ano que vem, a expectativa é
que uma dessas vacinas esteja disponível em 2022.
As duas iniciativas em desenvolvimento são do Instituto de
Tecnologia em Imunobiológicos
(Bio-Manguinhos) e usam plataformas tecnológicas pioneiras. O
vice-diretor de Desenvolvimento
Tecnológico de Bio-Manguinhos/
Fiocruz, Sotiris Missailidis, disse à
Agência Brasil que ambas estão em
testes pré-clínicos, em laboratório,
e devem passar por uma nova etapa de testes em animais conhecida
como “estudo de desafio”.
“Essas duas abordagens que a
gente está utilizando não competem com as linhas de produção
que vamos usar para a AstraZeneca. Então, potencialmente,
poderíamos oferecer as duas ao
mesmo tempo, o que oferece

Até dezembro, o pagamento do
13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca
de R$ 215 bilhões. Este montante
representa aproximadamente 2,7%
do Produto Interno Bruto (PIB) do
país e será pago aos trabalhadores
do mercado formal, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da
União e dos estados e municípios.
Cerca de 80 milhões de brasileiros
serão favorecidos com rendimento
adicional, em média, de R$ 2.458.
As estimativas são do Dieese.
Nem todo esse montante, porém, entrará na economia no final do ano. Parte já foi adiantada,
e 2020 tem uma característica
inédita: os aposentados do INSS
receberam o 13º no primeiro semestre, medida adotada para
combater os efeitos econômicos
da pandemia.
Considerando apenas os beneficiários do INSS, são 30,8 milhões
de pessoas que receberam o valor
de R$ 43,2 bilhões. Em anos normais, metade do valor é adiantado
em agosto. Portanto, um cálculo
aproximado indica que cerca de R$
21,5 bilhões deixarão de entrar até
dezembro, como acontecia em anos
normais.
Para o cálculo do impacto do
pagamento do 13º salário, o Dieese não leva em conta trabalhadores
autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras
formas de inserção no mercado de
trabalho que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de
ano, uma vez que não há dados disponíveis sobre esses proventos.
Os dados constituem projeção
do volume total de 13º salário que
entra na economia ao longo do ano
e não, necessariamente, nos dois
últimos meses de 2020. Entretanto,
o princípio é que a maior parte do
valor referente ao 13º seja paga no
final do ano.
Dos cerca de 80 milhões de brasileiros que devem ser beneficiados
com o pagamento do 13º salário, 48
milhões, ou 60% do total, são trabalhadores no mercado formal. Entre
eles, os empregados doméstEsse
grupo receberá R$ 141 bilhões.
A economia do Rio de Janeiro
deverá receber cerca de R$ 19,8 bilhões, quase 9,2% do total do Brasil e 18,9% da região Sudeste. Esse
montante representa em torno de
2,4% do PIB estadual.
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Medicamentos poderão ficar disponíveis em 2022
uma soberania nacional”, avalia
Missailidis. Ele explica que Bio-Manguinhos vai escolher qual
das duas propostas de vacina é
mais promissora para seguir para
os testes clínicos no ano que vem.

“Ter uma vacina própria, com
que você pode garantir o mercado
nacional, com a mesma eficácia de
vacinas de grande farmacêuticas, é
muito importante para as instituições públicas, para a saúde e para

a ciência brasileira”, afirma o pesquisador. Segundo Missailidis, o
Brasil poderia, então, exportar uma
vacina própria para ajudar no combate à pandemia internacionalmente. Página 3
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Opinião

A Matemática e o nosso comportamento

O aprendizado do ser humano provavelmente começa na vida intrauterina. Ao
nascer choramos, um protesto à interrupção do conforto
no útero materno. O choro
é então utilizado como um
tipo de linguagem expressando desconforto, fome,
dores etc.
As crianças aprendem a
engatinhar e depois andar
e aprendem a falar sem que
ninguém as ensine. Elas também aprendem os conceitos
e as habilidades matemáticas
à sua própria maneira, construindo ambientes matematicamente ricos que são, ao
mesmo tempo, apropriados e
eficazes no seu desenvolvimento. A aritmética é a área
da Matemática que trata dos
números e as operações entre
eles e está presente no dia a
dia para resolver problemas
simples ou complexos. O desenvolvimento do raciocínio
lógico é um processo que se
inicia através das quatro
operações: adição, subtração, multiplicação e divisão.
A adição é a operação
mais natural na vida das
crianças. Ela está presente
nas experiências infantis.
Além disso, envolve apenas
um tipo de situação, a de
juntar ou acrescentar, que é
prazerosa. Sob a ótica de relacionamento, é importante
que o conceito não estimule a somar dinheiro e bens
materiais para si mesmo. É
legítimo agir para conquistar
uma vida digna. No entanto,
é mais importante contribuir
para uma vida digna para todos. Somar com suas ações

para o entendimento, a paz e
para a proteção da natureza.
Somar nas atitudes do dia a
dia para um clima de amorosidade familiar e na sociedade. Somar esforços para admirar, conviver e respeitar a
diversidade em todas as suas
dimensões.

Formar
indivíduos
críticos,
construtores do
conhecimento e
promotores do
bem social
A subtração é uma operação difícil, pois se configura
numa ligação de perda, diminuição, entre outros aspectos. Conceitualmente não
deve estar ligada a subtração
ilícita de qualquer valor material de alguém (calote, estelionato etc.) ou bem estatal
(corrupção) e como ação de
tirar de alguém (roubo).
A multiplicação consiste
na adição de parcelas iguais
e proporciona um dos primeiros contatos com a noção
de proporcionalidade, uma
das mais poderosas ideias
matemáticas. Para o seu
aprendizado é importante a
utilização da tabuada, que
são tabelas prontas para dar
agilidade no raciocínio lógico da criança. Conceitualmente não deve ser utilizada
para multiplicação de bens

ou de maus costumes. Ao
contrário, deve ser utilizado
para multiplicar bons exemplos e ações virtuosas.
A divisão está relacionada à subtração reiterada de
parcelas iguais. É importante destacar o fato de a
divisão estar ligada a duas
diferentes ideias, repartir
igualmente e medir, sendo
a primeira bem mais enfatizada que a segunda. Sob
o ponto de vista conceitual
e comportamental é extremamente importante. É o
que distingue o egoísmo do
altruísmo, a avareza da caridade. As situações ligadas à
divisão estarão presentes durante toda a vida da criança.
A geometria com suas
formas, a álgebra, os cálculos que buscam soluções e
os símbolos que constroem
a linguística modelam matematicamente o que está presente na vida num contexto
real de vivência, convivência e abstrações que podem
em sua essência empírica e
em raízes teóricas, formar
indivíduos críticos e construtores do próprio conhecimento e promotores do bem
social.
O ensino da Matemática é
pré-requisito de uma boa educação. Em seu livro Educação e Ética em busca de uma
aproximação, o educador Jorge Renato Johann destaca que
as potencialidades que o indivíduo pode alcançar como ser
social e promotor do próprio
conhecimento somente podem ser alcançadas mediante
a educação, o que tipifica de
forma gradual uma condição

humanizada no exercer e desenvolvimento de suas habilidades, que concretizam de
forma prática e contextualizada o fator educação na construção individual de cada ser.
A educação matemática dita
regras pertinentes à construção social e cultural, e de forma mais profunda evidencia
os alicerces das estruturas da
construção de rígidas regras
da perpetuação da humanidade.
A educação matemática,
quando aplicada à vida, norteia, desvenda, ajuda, resolve e abre possibilidades dentro da realidade que permeia
a cada pessoa, possibilitando
o caminhar em um mundo de
sonhos e projetos modelados
matematicamente inerentes
ao cidadão ativo em seus direitos, deveres e responsabilidades.
É importante lembrarmos
dois aforismos virtuosos: “A
Matemática é a única linguagem que temos com a natureza” (Stephen Hawking)
e “Porque eu fazia do amor
um cálculo matemático errado: pensava que, somando
as compreensões, eu amava. Não sabia que somando
as incompreensões é que se
ama verdadeiramente” (Clarice Lispector).
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As candidaturas de policiais e bombeiros militares
Vivemos a decisiva
véspera das eleições de
prefeito, vice-prefeito e
vereador. No próximo
domingo – quando também se comemora o 131°
aniversário da Proclamação da República – iremos às urnas escolher os
novos titulares do poder
público municipal. Cada
uma das 5.668 localidades brasileiras designará, entre os candidatos,
seus novos prefeito e vice
e de 9 a 55 vereadores,
número fixado conforme
a população. Só não haverá eleição no Distrito
Federal e Fernando de
Noronha, zonas especiais
que não integram o municipalismo.
Neste ano nós, da Aspomil, decidimos dar apoio
institucional aos mais
de 600 policiais e bombeiros militares, ativos e
inativos, que se apresentam como candidatos às
prefeituras e câmaras de
vereadores no Estado de

São Paulo. Num processo
de comunicação junto à
classe, amigos e simpatizantes, pedimos que cada
um escolha os militares
de sua preferência candidatos em sua cidade, dê a
eles seu voto e peça o voto
dos amigos.

Oxalá entidades
de outros setores
desenvolvam
movimentos em
favor de seus
candidatos
Fazemos este movimento – que não cita nome de
candidato, mas a sua condição de militar – levando
em consideração que pela
cultura, valores, treinamento recebido e atividades já desenvolvidas no
contexto da sociedade, a
classe reúne todas as con-

dições para bem governar
ou exercer a vereança nas
suas comunidades. Exemplos disso são os policiais
e bombeiros militares vitoriosos em eleições passadas, que desenvolvem
profícuo trabalho nos
postos de governo, Senado Federal, Câmara dos
Deputados, assembleias
legislativas e câmaras municipais.
A nossa iniciativa se
justifica pela conveniência de, em vez de criticar
os políticos, como muitos
fazem sistematicamente,
oferecermos alternativas
para solucionar os problemas do meio. Cabe-nos,
nessa altura, reconhecer
e agradecer o inestimável
apoio que nossa ação impessoal e suprapartidária
recebe de importantes
segmentos militares e da
sociedade.
Oxalá, num futuro
próximo, outras entidades, representativas de
diferentes setores – agri-

cultura, comércio, comunicação, engenharia,
ensino, funcionalismo,
justiça, saúde, trabalhadores etc. – se motivem e
desenvolvam movimentos análogos em favor de
suas candidaturas. Isso
daria um novo impulso
à atividade política que,
bem feita, atende aos interesses de toda a população.
Feliz o povo que consegue, como resultado
das eleições, ter a síntese
representativa das forças da sociedade e estas
podem atuar solidariamente com seus pesos e
contrapesos, sem permitir o descambar para a
demagogia, a ideologia
destruidora e, principalmente, a corrupção...
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Tenente PM, dirigente da
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Retrocesso ao direito de
defesa do contribuinte
Uma fatia relevante dos
pagadores de impostos no
Brasil acaba de ter revogado,
por uma canetada, o seu direito constitucional de recorrer administrativamente no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Até agora, pouco
barulho se fez contra isso.
Cercada por estratégia de relações públicas, a arbitrariedade foi empacotada como
medida de racionalização
administrativa em benefício
do contribuinte. O “pacote”
da vez do Carf é meio para
agilizar arrecadação supostamente devida e que vai,
de fato, multiplicar a quantidade de processos judiciais
contra a fazenda pública.
Com a publicação da Portaria 340 no Diário Oficial, a
partir de 3 de novembro, os
processos administrativos nos
quais os contribuintes discutam autuações fiscais cujo valor envolvido seja de até 60 salários mínimos não serão mais
julgados pelo Carf. Referida
Portaria prevê que competirá
às Delegacias Regionais de
Julgamento a apreciação dos
recursos interpostos contra as
decisões de Primeira Instância Administrativa, quando
se tratar do denominado contencioso administrativo fiscal
de pequeno valor – ou seja,
aqueles cujo lançamento não
supera a quantia de 60 salários
mínimos.
Em suma, com essa alteração do processo administrativo fiscal, serão criadas Câmaras Recursais com membros
das próprias Delegacias Regionais de Julgamento, que
passarão a substituir as denominadas Turmas Extraordinárias do Carf – responsáveis
atuais pelo julgamento dos
recursos interpostos em processos administrativos que
envolvem valores menos significativos.
É fácil notar que a mudança no procedimento trará
vantagens apenas para a máquina estatal, tendo em vista
que, com a desoneração do
Carf em virtude da redução do
número de casos, certamente
haverá aumento na celeridade
dos julgamentos de uma forma geral, e a consequente agilização na cobrança executiva
com o término mais acelerado
dos julgamentos administrativos.
Por outro lado, há consideráveis desvantagens para
os contribuintes. Como principal ponto negativo tem-se
a clara mitigação do exercício do contraditório e da
ampla defesa, eis que não há
previsão para a apresentação
de sustentação oral nessas
Câmaras Recursais; instrumento este extremamente
útil na esfera administrativa,
considerando que boa parte das discussões envolve
questões fáticas, que demandam esclarecimentos pontuais aos julgadores.
Ademais, não há mais
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previsão para a interposição
de recurso especial para saneamento de eventuais divergências, o que também
reduz o exercício do direito
de defesa dos contribuintes.
Apesar de a Portaria prever
que as Câmaras Recursais
deverão respeitar a previsão
das Súmulas do Carf, há de
se ressaltar que elas são poucas, motivo pelo qual a supressão do recurso especial
certamente gerará tratamento distinto aos contribuintes.
Outro ponto sensível acerca das Câmaras Recursais é
a quebra de paridade diante
da ausência de representantes dos contribuintes nas Delegacias Regionais de Julgamento. Esse deve ser o ponto
chave de qualquer análise
crítica a essa mudança de
procedimento no processo
administrativo fiscal.
Não é difícil perceber que
as Delegacias Regionais de
Julgamento proferem decisões em sua grande parte
desfavoráveis aos contribuintes – justamente por isso
gera tantas revisões de julgados administrativos pelo
Carf e pelo Judiciário.
Com a mudança do procedimento, essa “parcialidade”
das DRJs será mantida no
grau recursal, sem que o julgamento possa contar com a
visão de conselheiros representantes dos contribuintes,
que naturalmente promovem
um senso de justiça mais atrelado à experiência tributária
dos próprios contribuintes.
Sobre esse ponto, apesar
de o novo procedimento desonerar o Carf, certamente
haverá um aumento no número de processos fiscais
que serão submetidos à análise do Poder Judiciário – em
sua grande maioria, direcionados aos Juizados Especiais Federais por conta do
valor envolvido.
O que piora ainda mais o
cenário é que essa mudança
afeta justamente os contribuintes que têm menos condições financeiras – que claramente são hipossuficientes
perante o Fisco – e que, portanto, terão dificuldades para
exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa na via
judicial, diante da necessidade de garantia do Juízo.
Em suma, trata-se de
mudança que gerará claro
retrocesso ao direito de defesa garantido constitucionalmente aos contribuintes,
motivo pelo qual se espera
que a questão seja em breve
submetida ao crivo do Judiciário para análise da sua
constitucionalidade.
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Militar é obrigado a vacinar
Para presidente:
Brasil ‘tem que
deixar de ser um
país de maricas’

Apagão no Amapá
não é caso único
O apagão no Amapá está longe de ser um caso isolado.
“Em vários estados, empresas privadas, principalmente no
setor de distribuição de energia, vêm sendo alvo de reclamações dos consumidores”, aponta Ikaro Chaves, diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema
Eletrobras (Aesel).
Em artigo no site do Ilumina, Chaves lembra o caso da
italiana Enel, que acumula multas nos estados em que opera. Em Goiás, onde adquiriu a distribuidora em 2017, “a
situação é dramática, com cidades inteiras passando dias
sem luz, produtores rurais tendo prejuízos milionários e
até mesmo o abastecimento d’água de algumas cidades ficando comprometido”.
A Enel em Goiás levou em 2019 a maior multa já aplicada pela Aneel, de R$ 62 milhões. O governador Ronaldo
Caiado (DEM) pediu que a italiana fosse expulsa. Até uma
música sertaneja, feita por um cantor de identidade não
revelada, pede a expulsão da Enel de Goiás.
Ikaro Chaves enumera alguns pontos que levaram à
atual situação no Brasil:
– Até os anos 1990 havia poucas empresas atuando no
setor de transmissão, basicamente a Eletrobras. A partir
do Governo FHC, a expansão da malha de transmissão do
país passou a ser feita principalmente por centenas de empreendimentos privados.
– Com isso perde-se economia de escala. É economicamente inviável manter uma grande equipe e estocar materiais sobressalentes apenas para um empreendimento; as
empresas simplesmente não possuem essa capacidade.
– Para se sagrarem vencedores nos leilões, os concorrentes precisam oferecer o menor preço, o que muitas
vezes é conseguido com projetos no limite da tolerância
técnica.
Para o diretor da Aesel, ficam duas lições da tragédia:
primeiro, em um país com as características do Brasil, um
sistema elétrico integrado e cooperativo é muito mais adequado que um sistema fragmentado e pseudocompetitivo;
segundo, sendo um monopólio natural e essencial para a
vida das pessoas, deve ser operado por empresas públicas.

Clarice pernambucana
Por iniciativa da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj),
a Assembleia Legislativa concedeu o título de cidadã pernambucana à escritora Clarice Lispector (1920–1977). A
escritora viveu no Recife até os 14 anos, tendo em seus
contos e crônicas a demonstração da sua ligação com a
cidade.
A Fundação programa junto com Assembleia solenidade
para 10 de dezembro, data do centenário de Clarice. “Mais
do que qualquer outro autor brasileiro, a escritora, ucraniana de nascença mas de alma brasileira, já que chegou
no país aos dois meses de vida, é um fenômeno literário”,
ressalta o presidente da Fundaj, Antônio Campos.
A instituição está empenhada no projeto de recuperação
da casa onde Clarice viveu na área central de Recife, que
está deteriorada. O custo da obra está orçado em R$ 1,8
milhão. A proposta é criar um Centro Cultural.

Exportação online
Com o tema “Mais infraestrutura, menos custos e mais
mercados externos”, a Associação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB) realizará o 39º Enaex nesta quinta e sexta-feira, com a participação do presidente Jair Bolsonaro,
do vice Hamilton Mourão, dos ministro da Infraestrutura,
Tarcísio Gomes de Freitas, e da Economia, Paulo Guedes,
entre outros.
Pela primeira vez, o encontro será realizado totalmente
online, no canal YouTube da AEB. Informações: enaex.
com.br

Pelo em ovo
Alberto Carlos Almeida, um membro do instituto neoliberal Millenium e blogueiro da Veja, alerta o eleitor carioca: o vice-prefeito na chapa do PDT já foi sócio em
uma firma que já teve como sócia uma sobrinha-neta de
um traficante dos anos 60. Pra isso Gutemberg criou a imprensa? Pra isso Gutemberg criou a imprensa?

Rápidas
“Operação de arenas em eventos” é o webinário que
reunirá nomes como Luiz Augusto Brum e Igor Cavaco, nesta sexta, 19h, no canal do Youtube da Facha. Inscrições:
sympla.com.br/operacao-de-arenas-em-eventos__1043047 *** O presidente do TSE, Luís Roberto
Barroso, estará no webinário “Fake news e a defesa da democracia”, que a Aasp e o IVNL realizarão na sexta, 17h.
Inscrições: mla.bs/6d18cae6 *** As propostas de reforma
tributária serão discutidas no webinário “Competência
tributária em crise”, que o IAB realizará nesta quinta,
9h15, no canal TVIAB no YouTube *** Neste sábado, véspera da eleição, se completam dois anos e oito meses que
não se sabe quem mandou matar Marielle.

Um dia após o presidente Jair Bolsonaro - na sua
ferrenha luta para impedir a
vacinação contra o coronavírus - afirmar que o Brasil
“tem que deixar de ser um
país de maricas”, numa justificativa pela suspensão
dos testes com a vacina chinesa CoronaVac, o Ministério da Defesa, na edição
desta quarta-feira do Diário
Oficial da União, baixou a

Portaria Normativa Nº 94/
GM-MD instituindo o Calendário de Vacinação Militar onde, no seu parágrafo
único, fica estabelecido que
“as vacinas e os períodos
estabelecidos no Calendário
de Vacinação Militar serão
obrigatórios”.
Por sua vez, a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), seguindo
orientação do Comitê Internacional Independente que
analisava o caso, autorizou
a retomada de estudos de
desenvolvimento da CoronaVac, suspensos desde
segunda-feira (9). “Buscando atender ao princípio da
transparência, a Anvisa informa que acaba de autorizar
a retomada do estudo clínico

relacionado à vacina CoronaVac, que tem como patrocinador o Instituto Butantan,
diz nota da agência.
Na portaria assinada pelo
ministro Fernando Azevedo e Silva, no artigo 1º fica
instituído o Calendário de
Vacinação Militar, visando
ao controle, à eliminação e
à erradicação das doenças
imunopreveníveis e à padronização das normas de imunização para os militares das
Forças Armadas. São consideradas, para efeito de vacinação obrigatória, 13 doenças consideradas evitadas
mas não consta da relação o
coronavírus. As vacinações
se aplicam em casos como:
Febre Amarela, Sarampo,
Caxumba, Rubéola, Evitar

contaminação pelo vírus
papilomas humano, Hepatite B, Sarampo, Caxumba,
Rubéola, Difteria, Tétano e
Coqueluche.
O Calendário de Vacinação Militar estabelece que
a obrigatoriedade de vacinação será adotada para os
militares da ativa, que terá o
prazo de seis meses, após a
sua incorporação, para ter o
seu comprovante de vacinação militar atualizado (bagagem vacinal).
A comprovação de vacinação em dia é condição
necessária à: matrícula nos
cursos previstos nos Sistemas de Ensino das Forças
Armadas; e aptidão para o
Serviço Ativo por ocasião
das inspeções de saúde.

Quase R$ 100 bi de subsídios para combustíveis fósseis
Para auxiliar os produtores de petróleo, carvão mineral e gás natural no país,
o governo federal abriu mão
de R$ 99,39 bilhões somente em 2019. É o que mostra o estudo “Subsídios aos
Combustíveis Fósseis no
Brasil em 2019: Conhecer,
Avaliar, Reformar”, lançado pelo Instituto de Estudos
Socioeconômicos (Inesc)
nesta quarta-feira. Os subsídios para combustíveis
fósseis concedidos são muito altos se comparados aos
orçamentos para políticas
fundamentais, como o Bolsa Família.
O governo também quis
garantir aos consumidores
um preço menor na aquisição desses produtos, uma
alta de 16% em relação aos
R$ 85 bilhões de 2018. Isso,
diante do compromisso assumido pelo Brasil junto ao
G20 de reformar tais subsídios como parte de um
contexto de enfrentamento global para a redução de
queima de petróleo, gás e
carvão – que respondem por
mais de 80% do uso mundial
de energia primária.
O valor concedido em
2019 correspondeu a 1,36%
do Produto Interno Bruto
(PIB) do país naquele ano.
Como comparação, isto
equivaleu a, por exemplo,
três anos do Programa Bolsa Família (R$ 33,1 bilhões
no orçamento de 2019) e a
quase 29 vezes o orçamento
total do Ministério do Meio
Ambiente (R$ 3,44 bilhões
no orçamento de 2019).
Segundo o estudo, os produtores abarcaram R$ 36,27

bilhões, o correspondente a
36% dos subsídios, em especial por meio dos diversos Regimes Especiais de
tributação ao setor de Óleo
& Gás, sendo o maior deles o Repetro. Este regime
venceria em 2020, mas foi
renovado até 2040 (Lei nº
13.586/2017), após intensos
diálogos do setor público
com grupos de interesse ligados ao setor de petróleo.
Não apenas renovado, o
regime foi ampliado e renomeado nos últimos anos,
assumindo duas identidades:
o Repetro-Sped e o RepetroIndustrialização.
Os maiores aumentos dos
incentivos em 2019, comparando com 2018, foi o Repetro, que representou uma
renúncia para os cofres públicos de R$ 28,02 bilhões
em 2019, um aumento de
77,1% quando comparado a
2018 e de 359,2% em relação a 2017, em valores correntes. Esse aumento é justificado pela indústria devido
a transição ao Repetro-Sped,
que levaria a uma dupla contagem dos bens comprados
para o setor, e à alta do dólar,
mas de acordo com o estudo,
não é possível averiguar nos
dados da Receita se isso se
confirma.
O documento mostra ainda que o segundo maior aumento foi em relação ao Pis/
Cofins e Cide de combustíveis para gasolina e óleo
diesel. Em 2019, foram renunciados R$ 52,7 bilhões.
Para estes cálculos, o Inesc
considera o diferencial entre alíquotas relativas ao Pis/
Cofins e Cide-Combustíveis

aplicados à gasolina e ao
óleo diesel e cobradas em
2019 e aquelas originalmente aprovadas nas legislações
que dão base a esta cobrança.
Outros incentivos ao
setor, como os gastos orçamentários diretos do governo, tiveram queda em
2019 quando comparamos
a 2018. O estudo conclui,
neste sentido, que enquanto gastos mais regulados e
monitorados pela sociedade, como gastos diretos, sofreram queda, os incentivos
mais opacos para a compreensão do público, como as
renúncias fiscais, aumentaram, amplificando o cenário
de aprofundamento dos déficits fiscais no país.
No meio de uma recessão econômica que completou seis anos em 2019,
a renúncia ﬁscal, conforme
estimado pelo Tribunal de
Contas da União (TCU),
atingiu R$ 348,4 bilhões,
correspondendo a 4,8% do
PIB no ano passado – um
aumento em relação a 2018
quando alcançara 4,6% do
mesmo produto. “A forte
elevação das renúncias, no
período de 2015 a 2017,
mostrou-se ineficaz como
tentativa de reversão do
cenário de recessão e aprofundou a crise fiscal brasileira, além de comprometer
a base de financiamento
das Políticas Públicas”, comenta a assessora política
do Inesc, Alessandra Cardoso.
Os incentivos fiscais são
ainda mais preocupantes
quando analisamos a renún-

cia aos combustíveis fósseis, pois grande parte dela
não é contabilizada pela
Receita Federal na categoria “Gastos Tributários”.
Isso significa que eles não
aparecem junto com outros incentivos no Projeto
de Lei Orçamentária Anual
(PLOA), e, logo, não possuem a mesma transparência e controle social que outras renúncias, como a Zona
Franca de Manaus.
Para o Inesc, um passo
fundamental para a solução
da crise fiscal brasileira é a
revisão dos subsídios fósseis, que podem ajudar no
alívio às contas públicas.
A revisão também é fundamental para a transição para
uma matriz energética limpa
e expansão da energia solar e
fotovoltaica no país, que não
possuem a mesma estrutura
de subsídios.
Existem alternativas aos
subsídios aos combustíveis
fósseis, que estão, cada dia,
mais próximas, como, por
exemplo, a geração descentralizada de energia na
Amazônia à base de energia
solar ou biomassa. “Grupos
indígenas na Raposa Serra do Sol (RO) e no Xingu
(PA) estão testando, com
boas chances de sucesso,
experiências de geração de
energia solar. São exemplos
de como é possível reformar
subsídios aos combustíveis
fósseis com planejamento
e políticas públicas capazes
de incentivar que outras fontes possam surgir e ser mais
viáveis econômica, social e
ambientalmente”, comenta
Alessandra Cardoso.

Bolívia reestabelece relações diplomáticas com Venezuela
A Bolívia reestabeleceu
oficialmente as relações diplomáticas com a Venezuela.
O presidente boliviano, Luis
Arce, recebeu nesta quartafeira as credenciais do embaixador venezuelano Alexander Yáñez. As relações
entre os países foram rompidas pela então presidente Je-

anine Áñez, ex-senadora de
extrema direita que assumiu
o país após o golpe de Estado que forçou a renúncia de
Evo Morales.
Durante a gestão de Áñez,
os serviços consulares venezuelanos no país foram
ocupados por representantes
de Juan Guaidó, deputado

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, nos
termos do estatuto da Entidade Sindical e conforme a legislação vigente,
convoca todos os jornalistas empregados em veículos de radiodifusão ( rádio
e televisão) a participarem de Assembleia Geral Extraordinária Virtual, a realizar-se no dia 12 de novembro de 2020 às 13h, em primeira convocação com
o quórum estatutário e às 13h30 em segunda convocação com qualquer
número de presentes, conforme previsto no artigo 8º, III e VI da Constituição
Federal e o Estatuto da Entidade Sindical, de forma virtual pela plataforma
Zoom com inscrição prévia pelo e-mail sindicato-rio@jornalistas.org.br informando nome completo, CPF, celular e documento de identidade que comprove
o vínculo com a empresa (crachá, contracheque,), sendo o link a ser informado aos inscritos pelo e-mail sindicato-rio@jornalistas.org.br para discutir e
votar a seguinte pauta:1) discussão sobre proposta apresentada pelo sindicato patronal para o Acordo Coletivo 2020; 2) manter a assembleia aberta em
caráter permanente; 3) autorizar o sindicato a celebrar convenção coletiva,
acordo coletivo, ou ajuizar dissídio coletivo e ações de cumprimento referentes às normas coletivas descumpridas pelas empresas nos últimos cinco
anos; 4) ratificar a decisão da assembleia sobre o desconto em folha da
contribuição negocial no valor de R$ 90,00 (noventa reais);5) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, quatro de novembro de 2020.
Marcio Câmara Leal
Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município
do Rio de Janeiro – Sindijor Rio CNPJ 34.057.448/000163

Assine o Monitor Mercantil

venezuelano que se autoproclamou presidente da Venezuela e que foi reconhecido
pelo então governo boliviano.
Arce, antes de sua posse,
já havia prometido o restabelecimento das relações diplomáticas com a Venezuela
como um dos primeiros atos

de sua administração.
A cerimônia de credenciamento aconteceu na Casa do
Governo com a participação
do ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge
Arreaza, seu homólogo boliviano, Rogelio Mayta, além
de outras autoridades de ambos os governos.

COMPANHIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA
CNPJ: 72.372.998/0004-09
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONCORRÊNCIA PRIVADA
SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE
DE MINÉRIO DE FERRO PARA EXPORTAÇÃO
A Companhia Portuária Baía de Sepetiba (“CPBS”), de acordo com o
Contrato de Arrendamento celebrado com a Companhia Docas do Rio de
Janeiro (Contrato DEPJUR nº 155/1996), por meio do qual se comprometeu
a realizar a movimentação mínima anual de minério de ferro oriundo de
mineradoras que não a sua controladora, a Vale S.A. (“VALE”), informa às
mineradoras interessadas, que a partir desta data até o dia 17 de novembro
de 2020, poderão obter o Edital completo e o Contrato de Serviços Portuários
com a CPBS, através do e-mail: guilherme.lavareda@vale.com. As propostas
vencedoras serão aquelas que, atendendo aos critérios mínimos de
contratação estabelecidos pelo Edital completo, preferencialmente, não se
enquadrarem ainda nas seguintes condições: a. Empresa ou participante de
consórcio vencedores de Oferta Pública do período imediatamente anterior,
nos terminais arrendados no Porto de Itaguaí: CPBS e CSN; b. Empresa
ou consórcio que assumiu, por motivo de recusa ou incapacidade da
vencedora, o total ou saldo superior a 50% do lote ofertado, no período
imediatamente anterior, em qualquer um dos terminais arrendados no
Porto Público de Itaguaí: CPBS e CSN; c. Empresa ou participante de
consórcio vencedores da Oferta Pública no terminal arrendado à CSN no
Porto Público de Itaguaí no mesmo período. Aplicada a preferência prevista
nos itens acima, caso existam duas ou mais ofertantes na mesma situação
classificatória, as propostas vencedoras serão aquelas que, atendendo aos
critérios mínimos de contratação aqui estabelecidos, oferte os melhores
preços para o embarque do minério de ferro de acordo com a quantidade
fixa para cada cota estabelecida devendo ser declaradas vencedoras pela
CPBS as duas propostas com os valores de preço mais altos. Caso, ainda
assim, permaneça o empate entre duas ou mais propostas de preço, haverá
uma nova rodada de tomada de preço, onde a melhor oferta será declarada
a vencedora. Em permanecendo o empate entre duas ou mais propostas de
preço, a classificação entre elas será definida por sorteio, realizado em ato
público, para o qual as participantes selecionadas tenham sido convocadas.
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Vendas do comércio
crescem 0,6% em setembro

O volume de vendas do
comércio varejista brasileiro
cresceu 0,6% na passagem
de agosto para setembro deste ano. Essa é a quinta alta
consecutiva do setor, que
vem apresentando avanços
desde maio. Com isso, o patamar do comércio varejista,
que já havia atingido seu nível recorde no mês de agosto, continua em crescimento.
Os dados da Pesquisa
Mensal de Comércio foram
divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). As vendas do co-

Imóvel tem 2 quartos, no bairro Passagem

Apartamento em Cabo Frio
Zukerman está realizando leilão de apartamento em
Cabo Frio. Tem 2 dormitórios, localizado no Edifício
Paquetá, com direito ao uso de 1 vaga de garagem.
Situado à Rua Antônio Feliciano de Almeida, 465, Bairro
Passagem, tem área construída de 84,45m².
O imóvel vai a segunda praça em 30 de novembro, às
15h10, com lance mínimo de R$ 157.486,09. O leilão
será online mediante cadastramento e habilitação. O
prazo máximo permitido para novos usuários efetuarem
a habilitação e participarem através da internet será até
30/11/2020 às 14h10 do horário de Brasília. Não serão
aceitas habilitações de novos usuários fora deste prazo.
Confira outros imóveis oferecidos: zukerman.com.br

Imóvel na Barra da Tijuca
Franco Leilões anuncia pregão online de apartamento
na Av. Lúcio Costa, 9500, apto 523, Barra da Tijuca no Rio
de Janeiro. Lance mínimo R$ 590.000,00 com incremento
mínimo de R$ 2.000,00. Tem opções de parcelamento.
A Franco tem outras oportunidades, atua no segmento
de leilões oficiais extrajudiciais e judiciais em todo o
território nacional: francoleiloes.com.br

Oportunidade em Copacabana
Disponibiliza para leilão apartamento o
apartamento 601 na Aires Saldanha, 136 em
Copacabana. Tem 120m², sala, três quartos, sendo
um suíte, banheiro social, quarto de empregada
com banheiro, área de serviço, cozinha em bom
estado de conservação. Primeiro leilão: 26/11/2020.
Detalhes em nunesleiloes.com.br. Contato:
contato@nunesleiloes.com.br e (21) 96566-4197
(WhatsApp).

292 veículos
Primordial promove a realização de leilões de 292
veículos e 34 utilitários. Desde 1992 atuando com leilões
em território nacional. Especializado na avaliação e venda
de ativos físicos por meio de leilões oficiais presenciais e
via internet simultaneamente.
Contatos: primordialleiloes.org/br, (11) 42812679 – (11) 93486-5933 WhatsApp e e-mail:
primordialleiloesorg@gmail.com

A arte de Cícero Dias
Especializada em leilões de arte, a Tableau está
destacando obra de Cícero Dias, com lance livre a partir
de R$ 950,00. A Tableau Arte & Leilões tem um catálogo
com mais de 900 autores. Foi fundada em 1975 pelo
leiloeiro público oficial, perito e avaliador Luiz Carlos
Moreira, que atua no mercado de arte nacional desde
1966. É atualmente a mais antiga casa de leilões do Brasil
sob uma mesma direção. Mais informações em tableau.
com.br/index.php

Colecionadores de moedas e cédulas
Ponto do Colecionador está anunciando a realização
de leilões de moedas e cédulas para colecionares.
Disponibiliza diversos catálogos. A empresa além do
leilão virtual atende em seu endereço na rua do Ouvidor,
139 – Centro do Rio de janeiro. Mais informações:
pontodocolecionadorleiloes.com.br, ou pelos telefones
(21) 98887-4350 e (21) 98713-0238.

mércio também tiveram alta
de 2,8% na média móvel trimestral, de 7,3% na comparação com setembro de 2019
e de 0,9% no acumulado de
12 meses. No acumulado do
ano, apresenta estabilidade.
Na comparação com
agosto deste ano, houve alta
em cinco das oito atividades
pesquisadas: livros, jornais,
revistas e artigos de papelaria (8,9%), combustíveis
e lubrificantes (3,1%), artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos e de perfumaria (2,1%), equipamentos
e materiais para escritório,

informática e comunicação
(1,1%) e móveis e eletrodomésticos (1%). Três atividades tiveram queda no
período: tecidos, vestuário e
calçados (-2,4%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,6%), e supermercados, produtos alimentícios,
bebidas e fumo (-0,4%).
No varejo ampliado, que
também analisa os segmentos de veículos e de material
de construção, o volume de
vendas cresceu 1,2% em
relação a agosto deste ano,
também a quinta variação
positiva consecutiva. Os ve-

R$ 15 milhões para a
indústria automotiva inovar

Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), vinculada
ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações
(MCTI), vai selecionar
cinco novos Institutos de
Pesquisas para desenvolver
projetos de PD&I em parceria com a indústria automotiva nacional. Os grupos
de pesquisas serão credenciados como Unidades Embrapii e passarão a integrar

a Rede de Inovação Rota
2030 de Mobilidade.
O anúncio foi feito nesta
quarta-feira pelo ministro da
Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. As
novas Unidades vão atuar
no âmbito do Programa Rota
2030 e terão disponíveis R$
15 milhões para apoiar o desenvolvimento tecnológico
e a competitividade das empresas da cadeia produtiva
do setor automotivo.

A expectativa é gerar cerca R$ 45 milhões em projetos de inovação, uma vez
que o modelo de atuação
prevê o co-investimento do
setor empresarial, (soma-se
aos recursos da instituição,
os valores da contrapartida
das empresas e o recurso
não-financeiro das Unidades – como uso de equipamento e pagamento de
hora-homem).
Em seis anos de atua-

ículos, motos, partes e peças
tiveram crescimento de 5,2%
e os materiais de construção,
de 2,6%. O varejo ampliado
também teve altas de 4% na
média móvel e de 7,4% na
comparação com setembro
de 2019. Mas teve quedas de
3,6% no acumulado do ano e
de 1,4% em 12 meses.
Na receita nominal, o comércio varejista teve altas de
2,1% na comparação com
agosto, de 13,4% em relação a setembro de 2019, de
3,6% no acumulado do ano
e de 4,2% no acumulado de
12 meses.

ção, a Embrapii apoiou 120
empresas com o desenvolvimento de 84 projetos na
área de mobilidade, que
somam R$ 97 milhões. Há
um ano, passou a coordenar
o Programa de Mobilidade
do Rota 2030, política do
governo federal que traça
linhas para o futuro da mobilidade e que tem como
objetivo contribuir com a
inserção global da indústria
automotiva brasileira.

Novo chatbot automatiza respostas
nas redes sociais corporativas
A Botmaker, empresa de
tecnologia voltada para automatizar vendas e atendimento a clientes, acaba de lançar
seu chatbot para responder
a posts e comentários nas
redes sociais de empresas e
marcas. A novidade permite interagir com os clientes
de forma rápida e escalável,
ampliando o relacionamento com consumidores, fãs e
seguidores das redes mais
populares do mundo - Instagram, Facebook e Twitter.
O chatbot para redes sociais da Botmaker traz a
possibilidade de interagir no
mural ou feed dessas redes de
forma customizada: híbrida
(mesclando bot com um agente de atendimento em live

chat, por exemplo) ou 100%
automatizada. “É uma solução que veio para trazer agilidade e eficiência no atendimento, especialmente no caso
de empresas com alto volume
de interação nas redes sociais,
e que traz impacto positivo direto em vendas e resultados”,
avalia o CTO da Botmaker,
Hernán Liendo.
O diferencial é que, na
plataforma da Botmaker, o
próprio cliente faz a gestão
de todos os canais, configura as respostas ao público
de acordo com a estratégia
de negócio e, dessa forma,
proporciona um atendimento personalizado, em tempo
real. Além da facilidade na
gestão do atendimento, o

chatbot para redes sociais
da Botmaker pode ser integrado pelo próprio cliente,
diretamente na plataforma,
sem custo adicional, otimizando custos operacionais.
“Dois dias após o lançamento, mais de 10% dos nossos
clientes já tinham pedido a
integração, que é totalmente
fácil e amigável, e não precisa de desenvolvimento”,
destaca o CTO.
Os comentários ficam
visíveis na guia de chat da
plataforma da Botmaker e a
equipe de atendimento pode
interagir diretamente por
lá, ajustando as permissões
conforme a estratégia da empresa. Caso a opção seja por
automatizar os comentários,

basta criar um bot específico para a integração, já que
as respostas devem obedecer às limitações específicas
das redes sociais - o bot não
pode ter menu e o texto das
respostas não deve ultrapassar 220 caracteres. Além
disso, é recomendável que o
bot tenha respostas específicas para comentários públicos e mensagens privadas.
A automatização do feed é
cobrada por usuário diário,
como nos demais canais,
com número ilimitado de
mensagens recebidas e enviadas em uma janela de 24
horas a partir da primeira
resposta a um comentário
no Facebook, Instagram ou
Twitter da empresa.
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Seguros

Planos médico-hospitalares
voltam a ultrapassar os 47 milhões
Setembro confirmou a
tendência de crescimento
dos planos de saúde médicohospitalares verificada nos
meses anteriores. De acordo com os dados da Nota de
Acompanhamento de Beneficiários (NAB), divulgada
pelo Instituto de Estudos de
Saúde Suplementar (Iess),
com o avanço de 0,3% no
período de 12 meses o setor
voltou a ultrapassar o total
de 47 milhões de vínculos,
o que não acontecia desde
abril.
Entre setembro de 2019 e
o mesmo mês desse ano, o

segmento de planos médicohospitalares registrou mais
de 124 mil novos beneficiários. Segundo José Cechin,
superintendente executivo
do IESS, o número reforça
a tendência de crescimento, ainda em ritmo lento,
registrada a partir de julho.
“Importante notar que no
intervalo de três meses, entre junho e setembro, o setor
cresceu 0,8%, o que representa aproximadamente 380
mil novos contratos”, aponta.
“Esse crescimento foi
alavancado pelo resultado

dos coletivos empresariais,
o que mostra que as empresas voltaram a admitir novos
colaboradores e, consequentemente, contratar novos
planos”, completa Cechin.
Em setembro de 2020, 38
milhões (80,7%) de beneficiários médico-hospitalares
possuíam um plano coletivo.
Desse total, 83,6% eram do
tipo coletivo empresarial e
16,4% do tipo coletivo por
adesão.
Entre os estados, no período de 12 meses encerrado
em setembro, foi registrado
aumento de beneficiários em

planos de assistência médica
em 17 unidades federativas.
Piauí e Goiás lideram o crescimento, com 4,3% e 2,8%,
respectivamente. Em números absolutos, Minas Gerais,
Goiás e Distrito Federal foram os que tiveram o maior
ganho de beneficiários. Só
em Minas Gerais foram registrados mais de 118 mil
novos vínculos em 12 meses, crescimento de 2,4%.
Na análise anual, a faixa
etária de 59 ou mais foi a
que registrou o aumento
mais expressivo, com avanço de 2,0%.

FenaSaúde sugere debate amplo sobre oncológicos orais
O presidente da FenaSaúde, João Alceu Amoroso
Lima, defendeu a necessidade de ampliar o debate
sobre a ��������������������
incorpora�����������
çã���������
o de ����
tecnologias e medicamentos no
país, mais especificamente
os oncológicos orais, com a
participação de representantes da sociedade e de toda a
cadeia de prestação de serviços de saúde.
“�����������������������
A incorpora������������
ção de medicamentos, logo após registro
na Anvisa, é um tema que
preocupa o setor de saúde
como um todo. O projeto
de lei 6.330/2019, aprovado
pelo Senado, possui uma s��
érie de vícios que colocam em
risco a segurança do paciente e a sustentabilidade do
sistema de saúde brasileiro”,
afirmou.
Ele participou do webinar
“�������������������������
Covid��������������������
-�������������������
19: Li�������������
ções aprendidas e perspectivas���������
”��������
, promo-

vido pelo Conselho Nacional
de Entidades de Saúde dos
Servidores P������������
ú�����������
blicos (Conessp) nesta terça-feira (10).
Entre os pontos abordados,
Amoroso Lima avaliou o ���
cenário da saúde suplementar e
dos desafios do setor durante
e a partir da pandemia.
Segundo o executivo,
apenas a A������������������
ná����������������
lise de ��������
T�������
ecnologia ���������������������
em Saúde (ATS) permite uma avaliação completa
do custo-efetividade de um
novo medicamento ou uma
nova terapia. “���������
����������
Concordamos que o processo atual da
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) precisa
ganhar mais celeridade, mas
não pode deixar de existir,
principalmente se considerarmos que os recursos são
finitos e o sistema suplementar tem como base o mutualismo”.
O tema tem sido ampla-

mente discutido pela FenaSaúde em conjunto com
entidades de defesa de pacientes, como o Instituto
Oncoguia, e de instituições
representativas da saúde,
que cobram a necessidade de
avaliação mais criteriosa de
aspectos que vão além dos
observados pela Anvisa.
Em mais de uma hora de
evento, o presidente da FenaSaúde também tratou de
temas como a necessidade
de haver uma regulação definitiva para a telemedicina.
“Na pandemia�����������
, a telemedicina se mostrou uma solução viável e eficiente para
tratamentos contínuos e para
orientar a busca por prontosocorro. O uso desta tecnologia é um legado positivo e
no qual não podemos voltar
atrás”, afirmou.
Com o surgimento do
coronavírus, a modalidade

de atendimento à distância
teve autorização válida em
caráter emergencial no país
enquanto durar a pandemia.
“������������������������
Precisamos de uma regulação definitiva”, sugeriu o
presidente da FenaSaúde. “O
setor espera que o Conselho
Federal de Medicina (CFM)
pense da mesma forma”.
Amoroso Lima também
comentou a suspensão dos
reajustes das mensalidades
dos planos de sa������������
ú�����������
de determinada pela ANS. “A agência
reguladora precisa definir
como será a recomposição
desses reajustes para o mercado se estruturar. São recursos essenciais para o sistema
continuar funcionando e
salvando vidas”. ��������
A mediação do webinar foi feita pelo
presidente do Conessp Latif
Abrão Jr.

Procura por seguro residencial cresce na pandemia
O coronavírus ocasionou
transformações no cotidiano do brasileiro, devido ao
isolamento social. Por estar
mais tempo dentro de casa,
mais atividades internas e
maior uso dos equipamentos
como consequência, gerou o
risco de acidentes domésticos. O novo normal apresentou uma preocupação maior
com o patrimônio.
Segundo dados divulgados pela Superintendência
de Seguros Privados (Su-

sep), a busca por seguro residencial cresceu 21% em
junho de 2020, comparada a
maio desse ano e 8,87% em
relação a junho do ano passado.
De acordo com o gestor da
Vieira Corretora de Seguros,
Fernando Vieira, o aumento
pela procura do seguro residencial se deu por conta
também do aumento na incidência do home office, que
foi adotado pela maioria das
empresas.

“Com o isolamento social, as corporações adaptaram o modelo do trabalho
em home office e os colaboradores acabam passando
mais tempo em casa. Os dados da Susep a respeito do
aumento do seguro residencial procedem, pois posso
afirmar que na corretora a
procura por essa modalidade de seguro, aumentou em
42%. Com as pessoas mais
tempo em casa, é normal
que a família busque por

proteção”, explicou.
O Seguro Residencial
protege o patrimônio do
segurado,
proporcionando serviços de assistência
24 horas, como bombeiro hidráulico, eletricista,
chaveiro, limpeza de caixa
d’água, suporte desktop,
indicação de profissionais
para manutenção de eletrodomésticos, limpeza de calha, serviços de caçamba,
recolhimento de periféricos, dentre outros.

Transmissão remota sobre Seguro Cyber Risk
A Kuantta Consultoria
promove nova transmissão
remota nesta quinta-feira,
às 19 horas, com o tema
“Seguro Cyber Risk”. Para
compartilhar conhecimento
com o fundador da Kuantta,
Arley Boullosa, os convidados da semana são os especialistas Claudio Macedo
Pinto, da Clmamapi Seguros
e Fernando Vieira da Vieira
Corretora de Seguros. Os
dois corretores atuam com
essa modalidade de seguro e
vão tirar as dúvidas e debater

o tema durante a transmissão. O evento será transmitido no Facebook e no canal
do YouTube da Kuantta Digital https://www.youtube.
com/channel/UCA_C3Qw1MOihmfDseRvbrSg.
Boullosa menciona a importância dos corretores
tirarem as dúvidas sobre o
assunto que será abordado. “Depois de falarmos de
LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), tínhamos que
trazer o tema Cyber Risks
para nosso bate papo sema-

nal. Os dois assuntos estão
ligados e queremos que os
corretores tirem todas as
dúvidas possíveis sobre o
produto, por isso convidei
os dois maiores especialistas de Cyber do Brasil. Será
mais um evento com muito
conteúdo para a categoria”,
declarou.
Já o Gestor da Vieira
Corretora de Seguros, Fernando Vieira, é necessário
orientar os corretores, que
quanto mais conhecimento, maior é a excelência do

atendimento ao segurado.
“Fizemos um levantamento na corretora sobre esse
seguro, com o objetivo de
gerar mais segurança para
as empresas, pois já estávamos acompanhando todo
andamento da nova Lei Geral de Proteção de Dados.
E com a pandemia, houve
um aumento considerável
na incidência do home office, devido ao isolamento
social. É uma excelente
oportunidade de negócio
atuar com esse segmento”,

Rede Saúde Total apoia o Novembro Azul
Segundo um levantamento feito pelo Instituto Lado a
Lado Pela Vida mais da metade dos homens brasileiros
atendidos pelo SUS, nunca
foram ao urologista. A mesma pesquisa confirma que
esse tipo de câncer tem 90%
de chances de cura, quando é
detectado precocemente.

A Rede Saúde Total
apoia essa campanha e informa aos seus clientes e
parceiros sobre os sintomas
e o tratamento, além de
divulgar os dados estatísticos. O Instituto Nacional
do Câncer (INCA), estima que houveram 65.840
novos casos desse tipo de

enfermidade surgiram esse
ano. Esse tipo de câncer é
o mais comum entre os homens no Brasil.
Acima de 50 anos, essa
doença passa a ser mais comum, mas aqueles que têm
parentes com câncer de
próstata devem procurar um
médico a partir dos 45 anos,

assim como a população
afrodescendente, onde a esse
tipo de câncer se manifesta
de forma mais precoce. O
Novembro Azul é uma ação
promovida pelos médicos
para chamar a atenção para
necessidade de tomar todos
os cuidados contra o câncer
de próstata.
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Seguro Habitacional
cresce 9,8% com venda
recorde de imóveis

O seguro Habitacional,
contratado em financiamentos imobiliários, é um
dos ramos que apresentam
crescimento consistente
mesmo neste cenário de
pandemia, de acordo com
levantamento
realizado
pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).
Em setembro, o Habitacional cresceu 9,8%
quando comparado com

o mesmo mês do ano anterior e, no acumulado do
ano, registra um avanço
de 7,4%, movimentando
mais de R$ 3 bilhões em
prêmios de seguros. Para a
CNseg, o cenário positivo
é impulsionado pelas vendas de imóveis que dispararam em agosto, com alta
de 58,9% em relação ao
mesmo mês do ano anterior, sendo este um desempenho recorde desde 2014.

Seguro de crédito: alternativa
pouco conhecida pelas empresas
Além das muitas dificuldades para funcionamento e
venda que as empresas estão
enfrentando, um novo risco
deve se tornar real no decorrer
dos meses, o crescimento da
inadimplência. O coronavírus
pelo Brasil já fechou comércios, levou empresas à falência
e o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) projeta que ainda se vai aumentar a
inadimplência do brasileiro nos
próximos meses.
Diante o atual cenário de
pandemia, os principais setores produtivos do Brasil estão
sendo impactados pelo aumento considerável dos riscos
de inadimplência, sendo projeto para 2020 um crescimento superior a 20% das insolvências empresariais. Diante
deste cenário as empresas
devem proteger seu caixa e
uma alternativa ainda pouco
utilizada pelas empresas é o
Seguro de Crédito.

Mas, muito além de proteger o fluxo de caixa de
uma empresa, o seguro de
crédito também pode ajudar
a reduzir custos operacionais
e expandir os negócios com
maior segurança. O Superintendente da Euler Hermes no
Brasil, Daniel Luján, explica
que essa é também uma maneira de aumentar as vendas, ampliando a carteira de
clientes, tendo a possibilidade de escolher os melhores
mercados para cada tipo de
negócio.
“O seguro de crédito permite que a empresa adquira
maior confiança para negociar com novos clientes e
isso consequentemente faz
com que exista crescimento
com segurança e saúde financeira, além da possibilidade de acompanhar de perto a estabilidade financeira
desses clientes para monitorar possíveis riscos”, afirma.

CLUBE MONTE LÍBANO
CNPJ/MF nº 34.036.434/0001-63
ELIMINAÇÃO DE TÍTULOS
Comunicamos a eliminação dos títulos de nº 120 - 730 - 790 - 941 - 1000 - 1006
- 1523 - 1592 e 1744 do nosso Quadro Social.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 03.2020
OBJETO: Alienação do imóvel de propriedade do Município de Queimados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2839.2020.01. RETIRADA DO EDITAL:
www.queimados.rj.gov.br-avisos-licitacao ou na Prefeitura, Rua Hortência,
254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00 horas, mediante
a entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4, CD – ROM ou DVD – ROM e
carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 15/12/2020 as 10:00 horas.
Denilson Vilar de Queiros
Presidente – CPLMSO
ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A.
CNPJ nº 03.852.459/0001-01 - NIRE 333.0032964-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de
2020. Local, Dia e Hora: Sede da ENGETEC CONSTRUÇÕES E MONTAGENS S.A. (“Companhia”), com sede na Avenida Rio Branco, n° 156,
salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro, CEP: 20.040-003, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em 13 de outubro
de 2020, às 10:30 horas. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). MESA: Presidente: Bartolomeu
Charles Lima Brederodes; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Ordem do
Dia: Exame, discussão e votação acerca das seguintes matérias: (a) da
renúncia de um dos membros da Diretoria da Companhia; (b) eleição do
novo membro para compor a Diretoria da Companhia; (c) consolidação da
Diretoria da Companhia; e (d) da aprovação da ata da presente assembleia
de forma sumária. Deliberações: Após exame e discussão da ordem do
dia, as acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar: (a) Aceitar a renúncia do atual membro da Diretoria da Companhia, o Sr. Christiano França Diniz Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira
de identidade nº 8-115.543, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME
sob o nº 037.894.926-80, agradecendo, nesta oportunidade, pelos serviços prestados durante a sua gestão; (b) A Companhia, suas acionistas e o
diretor que ora renuncia, outorgam-se, mutuamente, a mais ampla, plena,
rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação aos atos praticados pelo integrante da Diretoria da Companhia no período que ocupou
o respectivo cargo, para que nada mais seja reclamado e/ou pretendido,
a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele. As contas
do Administrador pelo período até a data da renúncia foram devidamente
apresentadas e integralmente aprovadas pelas acionistas; (c) Em virtude
da deliberação acima, eleger como Diretor da Companhia, para completar
o mandato da atual Diretoria que se encerrará em 30/09/2022, o Sr. Hilario Leonardo Pereira Filho, brasileiro, separado, engenheiro civil, portador
da carteira de identidade nº 4557364, expedida pela SSP/SP, inscrito no
CPF/ME sob o nº 174.682.217-15, com endereço profissional na Avenida
Rio Branco, n° 156, salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro,
CEP: 20.040-003, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A
remuneração individual do Diretor ora eleito para o exercício das suas respectivas funçõs será aquela preestabelecida por ocasião da formalização
de contrato celebrado com a Companhia. O Diretor ora eleito será investido
em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro
de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. Declaração de Desimpedimento: O Diretor ora eleito atende aos requisitos do art. 147 e parágrafos
da Lei no 6.404/76, isto é, não está impedido de exercer a administração da
Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se
encontrar sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (d) Consolidar a
composição da atual Diretoria, face às deliberações acima, que tem como
integrantes, com mandato em plena vigência até 30/09/2022, os seguintes
Diretores: (i) Nathanael Robson Albuquerquer da Mota, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 93019006810, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 567.382.003-82; e, (ii) Hilario
Leonardo Pereira Filho, brasileiro, separado, engenheiro civil, portador da
carteira de identidade nº 4557364, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/
ME sob o nº 174.682.217-15, ambos com escritório na Avenida Rio Branco,
n° 156, salas 3005, 3006, 3013, 3017, 3035 e 3036, Centro, CEP: 20.040003, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (e) A lavratura
sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois
de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia
geral realizada. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente
ata lida e aprovada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Bartolomeu Charles
Lima Brederodes; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionistas: Queiroz
Galvão S.A., por Bartolomeu Charles Lima Brederodes e Amilcar Bastos
Falcão; e QGSEE Participações Ltda., por Manoel Francisco Jayme Galvão
Neto. Confere com o original lavrado no livro próprio. Amilcar Bastos Falcão
- Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003963662
em 05/11/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.
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Consórcios de imóveis foram os mais procurados na pandemia
Poupança, fundos de investimento, ações e bolsa de valores e consórcio são os investimentos mais conhecidos do
público. Pesquisa recente do
Mycon, uma administradora
de consórcios 100% digital e
que usa inteligência artificial
como recurso, aponta que os
bens mais desejados do segmento são: imóveis, automóveis e motos.
A administradora é autorizada e fiscalizada pelo
Banco Central do Brasil, da
mesma forma que os demais
consórcios que atuam no
mercado. O BC é a única entidade responsável por regulamentar e fiscalizar o segmento de consórcios, com
o objetivo de preservar os
interesses dos participantes,
proporcionando assim total
segurança para quem está
adquirindo o seu consórcio.
O Mycon, um chatbot baseado em (IA) inteligência
artificial, é o recurso tecnológico usado pela empresa.
Chatbot é traduzido como um
programa de computador que
faz o que é programado. Simula uma conversa humana
em um chat. Assim, é possível

Aeris marca
sua estreia na
B3 com ações
em
alta
A Aeris - produtora de pás
para turbinas de energia - estreou nesta quarta-feira na
B3 (AERI3). As ações ordinárias da companhia marcaram alta pela manhã. Às
12h47, os papéis eram negociados por R$ 6,34. Uma alta
de 15,5% sobre os R$ 5,50
do preço de colocação na
oferta pública inicial (IPO,
na sigla em inglês).
A empresa atua no mercado de fabricação de pás para
aerogeradores em território
nacional e também presta
serviços em parques eólicos
espalhados por toda a América. No Brasil o destino das
pás é majoritariamente o
nordeste brasileiro.
Segundo o site Money
Times, entre os mais de 70
papéis que compõem o Ibovespa, nenhum chegava nem
perto do desempenho da Aeris nesta estreia. No mesmo
instante, o Ibovespa recuava
0,47% e marcava 104.577
pontos. Na mínima do dia,
até o momento, a Aeris foi
cotada em R$ 5,61. Na máxima, alcançou R$ 6,39.
A empresa precificou seu
IPO na segunda-feira (9).
Os R$ 5,5 por ação ficaram
abaixo da faixa estimada
pelos coordenadores, de R$
6,50 a R$ 8,10 cada.
A oferta de ações novas
movimentou R$ 834,6 milhões, recursos que a companhia deve usar para modernizar suas duas fábricas e elevar
sua capacidade, hoje de cerca
de quatro mil pás por ano, parte disso para exportação.
Além disso, acionistas pessoas físicas venderam fatias
correspondentes a R$ 294,6
milhões na oferta secundária.
Com isso, a transação movimentou R$ 1,13 bilhão.
Com fábrica no Ceará, a
Aeris foi criada em 2010.
O ano de 2019 foi de oportunidades e conquistas para
a empresa. Passou por uma
grande reestruturação devido ao rápido crescimento, incluindo o processo de
internacionalização do ano
anterior, construiu novos
galpões produtivos, aumentando para uma área total de
92.049,44 m².
A Aeris terminou o ano de
2019 em R$ 626,5 milhões em
passivos totais, sendo R$ 333,1
milhões em passivos circulantes e R$ 174,2 milhões em
patrimonio líquido. As exportações representaram 68% da receita líquida, resultado da competitividade obtida através de
baixos índices de desperdício
e alta produtividade da mão de
obra. As informações financeiras remetem tanto à operação
da planta fabril da Aeris, como
aos serviços oferecidos pela
Aeris Service.

automatizar tarefas repetitivas
e burocráticas, como dúvidas
frequentes, na forma de diálogo pré-definido entre o usuário e um “robô”.
O Mycon, que tem como
lema aplicar a menor taxa de
juros do Brasil, apresentou
dados da sua operação e revelou que os bens com mais
intenção de compra nessa
quarentena pelos consorciados são imóveis (55%), automóveis (22%), motos (15%)
e serviços, como construção,
reformas, cirurgias estética e
festas, com 8%.
“É gratificante ver como o
Mycon está modernizando e
digitalizando o produto consórcio. Através da educação
financeira e venda assistida
realizada pelo Mycon nosso
Chatbot, baseado em (IA)
inteligência artificial, conseguimos levar essa opção
de compra compartilhada
a geração Y que até então
desconhecia essa forma de
obter crédito para adquirir
imóveis, automóveis, motos
e serviços”, ressalta Marcio
Kogut, CEO do Mycon.
Na fintech, a compra de
um imóvel, por exemplo,

pode ser programada em até
204 meses (17 anos), com
uma taxa de 9,99% por todo
o prazo. “Isso é até 10x mais
barato que um financiamento
e em média 50% menor que
a taxa praticada pelos outros
consórcios”, diz a empresa.
O Brasil possui mais de 7
milhões de consorciados ativos e mais de R$ 253 bilhões
de ativos administrados. O
sistema de consórcios cresceu
9,7% e a expectativa de crescimento do setor para 2020 é
de 15%, segundo a Associação Brasileira de Administradores de Consórcios (Abac).
Os estados que lideram o
ranking em vendas são: São
Paulo, Minas Gerais, Bahia,
Paraná e Rio de Janeiro.
O Mycon registrou crescimento de 197% no último
trimestre e espera triplicar o
volume este ano. A expectativa é que a fintech ultrapasse os R$ 300 milhões em
vendas até o final de 2020.
Atualmente, a empresa
está com uma campanha na
TV e no Digital a nível nacional, que contou com mais de
R$10 milhões de investimentos. Marcio Kogut explicou

CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 15.363.867/0001-89 - NIRE 33.3.0030215-8
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 30 DE JULHO DE 2020. 1. Data,
Hora e Local: No dia 30 de julho de 2020, às 14:00 horas, foram realizadas,
cumulativamente, as assembleias gerais extraordinária e ordinária do Centro
Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. (“Companhia”) de forma digital, por
meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus,
nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, incluído pela
Medida Provisória 931, de 30 de março de 2020 e regulamentado pela
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 2. Convocação,
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos
termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista
a presença, por conferência eletrônica, da única acionista da Companhia,
a New Steel S.A. (“New Steel”), conforme assinaturas lançadas no Livro
de Presença de Acionistas, neste ato representada por seu procurador,
Sr. Felipe de Araújo Bordalo, cumpre orientação de voto proferida pelos
Diretores Executivos da Vale S.A., controladora da referida acionista, Srs.
Luciano Siani Pires e Marcello Magistrini Spinelli (Decisão de Diretores
Executivos em Conjunto - DEC nº 171/2020, de 18/06/2020). Verificado,
portanto, quorum suficiente para a instalação desta Assembleia Geral e para
a deliberação das matérias constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda,
o Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Ivan Montenegro de Menezes, para
prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para
os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, tendo sido dispensada
a presença do representante da PricewaterhouseCoopers, na forma do
artigo 134, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. Ivan Montenegro
de Menezes - Presidente; e Sr. Felipe de Araújo Bordalo - Secretário.
4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: 4.1. Em
Assembleia Geral Extraordinária: 4.1.1. Do aumento do capital social da
Companhia; e 4.1.2. Da consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia; e 4.2. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.2.1. Do
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP)
auditadas da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; 4.2.2. Da destinação do resultado do exercício social
da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2019 e absorção integral
da reserva de capital da Companhia; e 4.2.3. Da fixação da remuneração
global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social
de 2020. 5. Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade,
a leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes,
todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, uma vez que tais documentos eram do conhecimento da acionista
e dos demais presentes, por terem sido publicados no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, ambos de 28 de fevereiro
de 2020, às páginas, respectivamente, 71 e 14. 6. Deliberações: A única
acionista da Companhia aprovou, sem quaisquer objeções ou ressalvas, o
seguinte: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos
ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando
o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias
para cumprir com as disposições legais em vigor; 6.2. Em Assembleia
Geral Extraordinária: 6.2.1. O aumento do capital social da Companhia,
no montante de R$18.752.567,03 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta
e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e três centavos), passando o
referido capital social de R$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) para
R$36.752.567,03 (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e dois mil,
quinhentos e sessenta e sete reais e três centavos), mediante a emissão de
36.282.920 (trinta e seis milhões, duzentas e oitenta e duas mil, novecentas
e vinte) novas ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$0,516842829353316 cada, fixado com base no critério do valor do
patrimônio líquido da ação, nos termos do inciso II do parágrafo 1º do artigo
170 da Lei 6.404/76, com base no balanço patrimonial da Companhia datado
de 31 de março de 2020, a serem subscritas pela acionista New Steel S.A. e
integralizadas mediante a conversão dos adiantamentos para futuro aumento
de capital - AFACs efetuados nos termos dos Contratos de Adiantamento
Para Futuro Aumento de Capital celebrados entre a Companhia e a sua
acionista New Steel S.A. em 11 de novembro de 2019, com respectivo
aditivo em 30 de janeiro de 2020, em 18 de fevereiro de 2020 e em 19 de
março de 2020, totalizando R$18.752.567,03 (dezoito milhões, setecentos
e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e três centavos)
e em conformidade ao Boletim de Subscrição, o qual foi lido na Assembleia
Geral e passa a integrar a presente ata como seu Anexo I; e 6.2.2. Tendo
em vista o disposto no item 6.2.1. supra, a consequente alteração do artigo
5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte
redação: “ARTIGO 5º - O capital social é de R$36.752.567,03 (trinta e seis
milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais
e três centavos), totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda
corrente nacional, dividido em 54.282.920 (cinquenta e quatro milhões,
duzentos e oitenta e dois mil, novecentos e vinte) ações ordinárias, todas
com direito pleno de voto, sob a forma nominativa e sem valor nominal.” (...)”
6.3. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.3.1. O Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) auditadas da Companhia,
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.3.2 A alocação
do prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, no valor de R$16.027.547,35 (dezesseis milhões,
vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos),
na conta de Prejuízos Acumulados, bem como a utilização do saldo total
da Reserva de Capital da Companha, no valor de R$34.010.000 (trinta e
quatro milhões e dez mil reais), para absorção de parte do prejuízo constante
da referida conta de Prejuízos Acumulados, que, após a alocação do
prejuízo apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 e a absorção realizada por meio da utilização do saldo
total da Reserva de Capital da Companhia, passará a deter o saldo de
R$4.680.198,88 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil, cento e noventa
e oito reais e oitenta e oito centavos); e 6.3.3. A fixação da remuneração
global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social
de 2020, no montante total de até R$4.000.000,00 (quatro milhões de
reais). 7. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, o Presidente da
Mesa declarou que as assembleias atenderam todos os requisitos para sua
realização, em observância à Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho
de 2020. Em seguida, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme
e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020.
Assinaturas: Mesa: Ivan Montenegro de Menezes - Presidente - Assinado
digitalmente; Felipe de Araújo Bordalo - Secretário - Assinado digitalmente;
Acionista: NEW STEEL S.A. - p.p. Felipe de Araújo Bordalo - Assinado
digitalmente. Certidão - Jucerja - Certifico o arquivamento em 27/08/2020
sob o nº 00003923957. Protocolo: 00-2020/162261-0. Data do protocolo:
26/08/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

à reportagem do MONITOR
MERCANTIL como a empresa tem atuado para ampliar
sua carteira de clientes.
A Mycon surgiu como a
primeira fintech de consórcios sem vendedores humanos (usa inteligência artificial). A empresa segue com
essa proposta?
- Sim, esse é o propósito
do Mycon – Acabar com a
intermediação e promover as
conquistas de um jeito simples, justo e humano.
Que abordagem a empresa usa para chegar ao
cliente?
- Trabalhamos com uma
abordagem mais jovem,
transparente sem pegadinhas
ou conversa fiada nos canais
digitais e através de campanhas em TVs.
De acordo com a pesquisa, imóveis e automóveis puxaram o interesse
por consórcio. Acredita na
manutenção do ritmo de
crescimento, uma vez que
pandemia já afetou a economia?
- Sim, o mercado de consórcio só cresce ano após ano
e mesmo na pandemia está ba-

tendo recorde de vendas.
Qual foi a fonte de inspiração para a criação da
Mycon?
- O fato de entender que
o produto consórcio é uma
maneira inteligente e econômica para planejar a
compra de bens sem pagar
juros, mas funcionava da
mesma forma há mais de
50 anos. Vendido através de
vendedores e representantes
que muitas vezes não vendiam o produto de forma
correta e transparente, então fazer a desintermediação retirando os vendedores

e representantes do processo e colocando tecnologias
e inteligência artificial seria
possível vender o produto da
forma correta e principalmente 50% mais barato que
os outros consórcios uma
vez que não existe pagamento de comissões a terceiros.
Quem é o concorrente da
empresa?
- O Modelo do Mycon
não tem concorrentes pois a
experiência é infinitamente
melhor para o clientes e com
a menor taxa do Brasil, em
média 50% menor que os
consórcio tradicionais.

AntecipaGov.br com 11 instituições financeiras
O Ministério da Economia credenciou 11 instituições financeiras para participarem do AntecipaGov.br,
o programa de antecipação
de recebíveis do governo
federal. Com a medida, os
fornecedores do governo federal poderão utilizar seus
contratos com a administração pública como garantia
para pedir empréstimos ou
financiamentos. De acordo
com as regras, será possível
solicitar a antecipação de até
70% dos recebíveis previstos
em contrato. O ministério
espera que a medida ajude as
micro e pequenas empresas
(MPE).
Atualmente há cerca de R$
56 bilhões em contratos ativos do governo federal e dos

demais entes que utilizam o
Sistema de Compras do Governo Federal (Comprasnet),
informou o ministério.
“Em breve, os fornecedores poderão solicitar a antecipação desse crédito por
meio do AntecipaGov.br”,
disse o secretário especial de
Desburocratização, Gestão
e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio
Mario Paes de Andrade. “Estamos desenvolvendo um
sistema para os fornecedores
escolherem a sua melhor opção entre todas aquelas que
foram credenciadas”, disse
em nota.
Do valor total em contratos ativos, cerca de R$ 12
bilhões estão distribuídos
entre 6 mil empresas com

capital social de até R$ 5
milhões. “O credenciamento
das instituições financeiras é
fundamental para que todas
as partes envolvidas tenham
segurança jurídica nessa transação. É importante
deixar claro que o edital de
credenciamento permanecerá aberto por tempo indeterminado e outras instituições
podem aderir a ele”, disse o
secretário de Gestão do ME,
Cristiano Heckert.
Segundo a agência Brasil,
das 11 instituições credenciadas até o momento, duas
são gestoras de plataformas,
que congregam, cada uma,
dezenas de instituições. Já as
outras nove são instituições
financeiras que se credenciaram diretamente.
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