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Correção na tabela
do IRPF injetaria
R$ 60 bilhões

Inflação acumulada
no período elevaria
renda mínima para
R$ 3.689,57

Com mais um aumento no número de pessoas sem trabalho – retração de 121 mil vagas com carteira assinada no comércio e 146
mil em serviços no Estado de São
Paulo, entre janeiro e setembro,
como mostrou a última Pesquisa de
Emprego de São Paulo (Pesp) – e
em um contexto de alta na taxa de
inadimplência das famílias brasileiras (17,1% no primeiro semestre
de 2020, em comparação ao mesmo período do ano passado), volta
à tona a urgência de se rever a tabela do Imposto de Renda (IRPF)
brasileira.
A explicação é da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo de São Paulo (FecomercioSP). Segundo a entidade, os
dados de emprego formal, referentes ao estado, expressam de forma
clara a necessidade de fazer um
ajuste tributário estrutural a nível
nacional. O resultado mais grave
desta injustiça tributária, para a Federação, é a redução do poder real
de compra dos assalariados, principalmente entre as camadas médias.

Se corrigida, ela injetaria R$ 60 bilhões a mais nas mãos das famílias
brasileiras.
A FecomercioSP explica que o
sistema tributário nacional, na retenção do IRPF, vai na contramão
da imensa maioria dos países – em
que o tributo é recolhido com base
na renda auferida em um determinado período. “Aqui, a dedução é
feita, sem correções periódicas,
diretamente na fonte, promovendo
um verdadeiro empréstimo compulsório imposto pelo Estado apenas aos assalariados formais, que
só será compensado um ano depois,
na liberação dos lotes do Imposto
de Renda (IR).”
Este mecanismo, aliado à postergação dos ajustes da tabela de
deduções do fisco, se tornou a
principal fonte de recursos fiscais
do Brasil, o que deixa a situação
de resolução ainda mais urgente”,
afirma a entidade. De acordo com a
FecomercioSP, em 1996, dois anos
após a implementação do Plano
Real, o Governo Federal estabeleceu a última correção da tabela do
IR, permanecendo fixa até o começo de 2003.
Nela, foi delimitado que salários
brutos até R$ 900 teriam isenção de
dedução. “Hoje, se levasse em conta a inflação acumulada no período, este montante deveria ser de R$
3.689,57. No entanto, ela está, atualmente, no limite de R$ 1.903.98.
A alíquota mais baixa é de 7,5%.”,
frisa a entidade.

Atendimento em uma Unidade Básica de Saúde

Fortalecimento da saúde pública
é desafio dos novos prefeitos

Tornar melhor a vida das pessoas em cada um dos quase 6 mil
municípios brasileiros será o desafio dos novos prefeitos a partir
de 1º de janeiro de 2021. Entre os
temas de destaque está a saúde,
que ganhou ainda maior repercussão devido ao contexto da pandemia de Covid-19.
Especialistas
ouvidos
pela
Agência Brasil apontam a transversalidade quando o assunto é
saúde – trazendo à tona problemas
relacionados à moradia, transporte
e saneamento básico como fatores
determinantes na garantia da saúde
dos cidadãos – e revelam alguns
dos desafios da pasta na esfera municipal.

“Saúde é um conjunto de ações
sociais, ele não é só assistência
médica. São atividades de infraestrutura que não dependem só
do prefeito, mas que ele pode
começar a articular os recursos
federais e estaduais para trabalhar essas três coisas que eu acho
cruciais para a gente poder melhorar as condições de saúde, que
é moradia, água e esgoto”, disse
Oswaldo Tanaka, docente do departamento de Política, Gestão e
Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP.
Segundo a docente do Departamento de Medicina Preventiva
da Unifesp Lumena Almeida Castro Furtado “70% dos municípios
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Em Santa Catarina, 55 horas sem
luz e 17 anos sem indenização
O senador Esperidião Amin (PP-SC) lembrou a experiência vivida
em 2003, quando a capital de Santa
Catarina, Florianópolis, passou 55
horas sem energia por pane durante manutenção elétrica. Segundo o
senador, os 153 mil consumidores
prejudicados não receberam nenhuma indenização pelos prejuízos.
“O monopólio público às vezes
tem muitos defeitos, mas o monopólio privado é muito mais despótico e muito mais selvagem. De
forma que essa experiência eu quero levar, no sentido de aperfeiçoarmos, civilizarmos, a relação contratual entre a prestadora de serviço,
o abastecimento de energia elétrica
e o cidadão”, relatou Esperidião

Amin à Rádio Senado.
A Justiça Federal concedeu liminar determinando o pagamento de
indenização imediata pela União
no valor de R$ 1,2 mil aos amapaenses pelos danos sofrido no apagão de energia elétrica que atingiu
o estado nos últimos dias. O valor
deverá ser pago em duas parcelas
de R$ 600 às pessoas com direito
ao auxílio emergencial.
A petição foi protocolada pelo
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) na 2ª Vara da Justiça Federal do Amapá, em que pede indenização aos amapaenses pelos danos
sofrido no apagão de energia elétrica que atingiu o estado nos últimos
dias.

Prévia do PIB do Banco Central mostra
economia com queda de quase 5%
A economia brasileira voltou a
registrar crescimento no terceiro
trimestre deste ano. O Índice de
Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) dessazonalizado
(ajustado para o período), divulgado nesta sexta-feira, apresentou
expansão de 9,47% na comparação
com o segundo trimestre.
Em setembro, comparado a
agosto, houve expansão de 1,29%.
A expansão foi maior que a registrada em agosto (1,06%), mas inferior à de julho sobre junho (2,15%).
Em relação ao terceiro trimestre

de 2019, foi registrada queda de 3%.
No ano, o IBC-Br registra queda de
4,93% e, em 12 meses encerrados em
setembro, retração de 3,32%.
O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajudar o Banco
Central a tomar suas decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic.
O indicador oficial sobre o desempenho da economia é o Produto Interno Bruto (PIB – a soma de todas
as riquezas produzidas pelo país),
calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).

brasileiros têm menos de 20 mil
habitantes. Em um município pequeno não vai ter a rede de saúde
completa, então o gestor municipal é responsável por articular uma
produção em rede [com municípios
próximos que tenham as estruturas
que faltam]”.
Outra questão que a docente que
considera importante é o prefeito
saber que a saúde acontece na relação dos trabalhadores do setor com
as pessoas. “Ele tem que investir
no trabalhador. Ele tem que tentar
ganhar o trabalhador com o projeto
de SUS que ele quer construir, tem
que compromissar o trabalhador
com a proposta que ele quer fazer
no sistema de saúde.”

Eduardo
Marciano,
página 2

Pix começa a funcionar para
valer nesta segunda-feira
O novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central,
o Pix, começa oficialmente nesta
segunda-feira. Com o novo sistema
de pagamentos, a forma de efetuar e
receber no Brasil vai ganhar uma dinâmica totalmente diferente do que
estamos acostumados. Com transferências realizadas 24 horas por dia,
todos os dias do ano – incluindo
finais de semana e feriados – o Pix
tem por objetivo mudar o jogo dos
meios de pagamento, pois cada transação vai custar muito pouco.
O novo sistema, além de ser
muito rápido, com uma compensação de até dez segundos, e ter uma
disponibilidade nunca antes vista
no mercado financeiro, é seguro e
eficaz tanto para quem paga quanto
para quem recebe, segundo o Banco Central.
“O sistema criado pelo Banco
Central tem por objetivo facilitar a
transferência de valores entre contas bancárias, além de trazer muita
agilidade para o pagamento de bo-

letos e pequenas contas diárias”,
explica Gustavo Schmidt, gerente
de produto da fintech Juno, especializada em desburocratização de
serviços financeiros.
A partir de segunda-feira, será
possível realizar compras no comércio, pagar contas como água,
luz, telefone e, até mesmo, impostos, além de fazer transferências
para terceiros, com um simples toque na tela de um smartphone, sem
precisar sair de casa, desde que as
instituições envolvidas já estejam
com a atualização da forma de suas
cobranças por Pix atualizadas. O
Pix também vai funcionar para
compras online, sem precisar de
cartão de crédito.
Schimdt ressalta que para realizar as transações do sistema Pix,
vai ser preciso que tanto quem envia o dinheiro quanto quem recebe
tenha uma conta, não necessariamente corrente, em um banco, uma
instituição de pagamento ou em
uma fintech.

COTAÇÕES
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R$ 5,4740

Dólar Turismo

R$ 5,4530

Euro

R$ 6,4760
Cotações das moedas fornecidas
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SP (set.)
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O caos no Amapá e o colapso do Brasil
Fosse ainda o Brasil um
país com coesão, organização
e governos minimamente dignos desse nome, dificilmente
estaríamos presenciando cenas tão absurdas como as dos
últimos dias. Em pleno século
XXI, o Amapá, estado no qual
vivem mais de 860 mil brasileiros e cuja capital, Macapá,
é um importante centro regional na Região Norte no qual
habitam mais de meio milhão
de habitantes, se encontra sem
abastecimento regular de energia elétrica desde 3 de novembro. Foi quando um incêndio
atingiu a principal subestação
de distribuição de energia do
estado, deixando pelo menos
13 dos seus 16 municípios às
escuras.
Desde então, segundo notícias publicadas pelos principais jornais do país, os
amapaenses foram lançados
numa escuridão que, pelos
quatro dias seguintes, foi total. Ainda segundo eles, no
dia 7, teve início uma grande
operação envolvendo a (ainda
estatal) Eletrobras e as Forças
Armadas com vistas a realizar
o transporte e a instalação de
equipamentos provisórios capazes de, ao menos, restabelecer parcialmente o suprimento.
Desde então, foi introduzido
um “rodízio” no qual, em tese,
o abastecimento foi retomado
por períodos de até 6 horas,
muito embora relatos diversos afirmem que os turnos não
estão sendo cumpridos com
regularidade e que algumas regiões ainda permanecem inteiramente sem luz.
Seria perda de tempo enumerar neste espaço toda a
sorte de dificuldades, riscos
e prejuízos que são causados
aos cidadãos comuns por um
“apagão”. Qualquer brasileiro
na faixa dos seus 30 e poucos anos de idade deverá se
lembrar da “crise do apagão”
ou do “apagão energético de
2001”, ocorrido no final do
Governo Fernando Henrique
Cardoso em função do colapso dos investimentos governamentais no setor. Em rigor,
um sucateamento deliberado
objetivando a sua privatização,
vexame que, sem dúvidas, foi
uma das principais razões que
conduziram Luís Inácio Lula
da Silva à vitória na eleição
presidencial do ano seguinte.
Retornemos, porém, ao
Amapá. Laudo técnico divulgado no último dia 11 descartou a ocorrência de um raio,
conforme previamente especulado, como a causa do incêndio. Na realidade, segundo
o perito responsável, o fogo
teria começado numa “bucha”,
um equipamento da subestação que entrou em combustão
espontânea.
Com efeito, a subestação
incinerada é administrada sob
concessão pela Linhas de Macapá Transmissora de Energia
(LMTE). Trata-se de uma empresa pertencente desde janeiro de 2020 à Gemini Energy,
controlada pelo fundo de investimento Starboard, sediado
em Nova York. Por sua vez,
a Gemini Energy comprou a
LMTE da Isolux Corsán, em-

presa espanhola que entrou
em dificuldades financeiras e
pediu recuperação judicial no
seu país-sede, razão pela qual
liquidou seus ativos.
Vale destacar que a Isolux
havia assumido essa concessão – cuja linha de transmissão
liga o Amapá ao Amazonas e,
por seu intermédio, à usina de
Tucuruí (Pará) e ao Sistema Interligado Nacional – em 2015,
durante o governo de Dilma
Rousseff, se comprometendo
a realizar investimentos da ordem de um bilhão e meio de
reais.
Muito antes desse incidente, porém, vale nos atermos
às afirmações feitas por uma
reportagem da revista Época
Negócios datada do dia 23 de
janeiro de 2017. Então, constava que ainda em 2015 a Isolux
havia assumido o compromisso de construir 686 quilômetros de linhas de transmissão
em cidades do Pará e Rondônia, além de sete subestações
de energia. Não obstante, a reportagem afirmou na ocasião
que “nada foi feito e, até hoje,
a empresa sequer apresentou
as ‘garantias de fiel cumprimento’ das obras, documento
indispensável para que os contratos sejam assinados”. Uma
dessas obras, a construção de
uma linha de transmissão entre Taubaté (SP) e Nova Iguaçu (RJ), já acumulava mais de
três anos de atraso.
Assim, a reportagem descreveu a Isolux como “dona
de uma série de obras de linhas de transmissão de energia
com atraso de mais de um ano
e mergulhada em um processo
de recuperação judicial”, afirmando que, por essa razão, a
empresa procurava acertar
a “venda dos seus ativos no
Brasil” a outro conglomerado
espanhol, o Grupo Ferrovial. E
citou, também, que a Agência
Nacional de Energia Elétrica
vinha defendendo o cancelamento do leilão vencido pela
Isolux e a retomada dos projetos para que fossem novamente licitados.
Contra essa intenção, a Isolux e o Grupo Ferrovial argumentaram que buscavam uma
“solução de mercado”, alegando que a venda dos contratos
para outro grupo privado seria
“a opção mais célere e menos
custosa”; e que, para isso, buscavam acordo com um “agente
financeiro” e também com o
BNDES – que foi, é claro, o
financiador da concessão original – buscando obter do banco público a preservação das
condições de financiamento
do contrato original.
Curiosamente, a reportagem
ainda afirmava que “os projetos espanhóis de transmissão
se tornaram um pesadelo para
o governo brasileiro”, pois
outro grupo originário daquele país, chamado Abengoa,
possuía então 15 contratos de
concessão “em processo de caducidade e sem previsão de serem concluídos”. Dentre eles,
nove já acumulavam mais de
1.000 dias de atraso. Não obstante, e apesar disso tudo, o
texto concluiu que “sem uma
solução fácil para a situação,

o governo também torce por
uma ‘solução de mercado’
para os projetos da Abengoa”.
Sem dúvidas, a escuridão do
Amapá demonstra muito bem
a eficácia de tais “soluções”.
De fato, foi no “mercado” que
a falida Isolux resolveu os seus
problemas de liquidez, entregando o controle da distribuidora amapaense para um longínquo fundo de investimentos
estadunidense.
Tal foi a eficácia da sua
“solução” que, nesse dia 12
de novembro em que escrevo
essas linhas, o Tribunal Superior Eleitoral acatou pedido do
Tribunal Regional amapaense
para adiar as eleições do próximo dia 15 em Macapá. Além
da irregularidade no fornecimento de energia elétrica, pesou a falta de condições de segurança para realizá-las, uma
vez que a cidade vem sendo
tomada por protestos nos últimos dias. Quase dez dias
depois do incêndio, as autoridades federais simplesmente ainda não podem garantir
quando a vida no estado será
normalizada.
Em suma, temos nessa história absurda e vexatória um
pequeno demonstrativo, uma
breve genealogia do programa
de desmonte nacional executado em nosso país nas últimas
décadas. É isso, afinal, o que fazem as privatizações – sempre
financiadas por dinheiro público – dos serviços públicos,
mesmo quando fantasiadas de
“concessões” por governos
de “esquerda” pouco afeitos a
assumir o ônus dos seus atos:
dilapidam todo o patrimônio
público nacional, construído
durante décadas a duras penas;
diluem, fragmentam, repartem
os controles executivos sobre
os equipamentos que prestam
os serviços públicos mais básicos, mais essenciais, aos
brasileiros; os transformam
em meros “ativos”, fontes de
lucros facilmente repassadas
adiante para qualquer outro
controlador, sediado em qualquer lugar, na medida dos seus
interesses privados.
Nada disso, porém, se revelou suficiente para constranger
os ideólogos das supostas “soluções de mercado”. Na Globonews, Valdo Cruz afirmou
que apesar desse “episódio”,
a sociedade brasileira não deveria permitir nenhum “retrocesso” quanto à volta do papel
preponderante do Estado na
prestação dos serviços de energia elétrica, pois afinal, era óbvio que as iniciativas privadas
desempenhavam melhor essa
função.
Residente em Brasília ou
São Paulo, lamentavelmente
Valdo Cruz não terá o prazer
de passar algumas semanas
sem energia elétrica por obra e
graça do descaso de uma concessionária privada e de uma
agência “reguladora” que age
a seu serviço. Uma pena, pois
seria, no mínimo, educativo.

q Daniel Kosinski

Doutor em Economia Política
Internacional, pesquisador da
UFRJ e membro do Instituto da
Brasilidade.

A água que vai para o espaço
Outro dia, assistindo ao interessante
programa Freedom, da televisão italiana, fiz uma boa descoberta, que nos permite responder à seguinte pergunta: de
onde vem a água que vai para o espaço?
A água é, desde sempre, sinônimo de
vida. Por isso, na busca de outros mundos habitáveis, onde se espera detectar
condições de vida, a presença de água,
neles, é determinante. Hoje, sabemos
que muitas luas de Júpiter e Saturno são
ricas em água. Talvez, outrora, também
em Marte este precioso líquido esteve
presente.
Por enquanto, porém, os astronautas
que vão para permanecer na Estação
Espacial Internacional têm que levar a
água consigo. Entretanto, aquela água
tão importante para o sucesso das missões espaciais é produzida na Itália, precisamente em Turim, onde, à beira do
rio Po, existe uma sociedade, a Società
Metropolitana Acque Torino. Nesta chega a água que provém do rio Sangone,
para se tornar a água que vai para o espaço.
A Itália é um país único, belíssimo,
tem história, arte, arquitetura, cultura,
mas tem outro tesouro: a água. Basta
pensar que, na Itália, há mais fontes de
água do que em todo o oeste da China!
Os italianos têm mais água que a metade
da população chinesa. Fala-se de água
de altíssima qualidade, tanto que russos
e norte-americanos decidiram que, deste
lugar, deveria sair a água que seria levada ao espaço.
A fábrica que produz água, igualmente, para usos normais, pode tornar potável mais de dois mil e quinhentos litros
a cada segundo. Parte desta água terá
outros tratamentos visando estar apta ao
uso espacial. De fato, a água que vai ao
espaço deve ter características únicas.
Devemos ter presente que levar um quilo de qualquer coisa ao espaço tem um
custo altíssimo; por este motivo, a água
não deve provocar problemas, pois ficará, por meses e meses, na estação espacial. Ou seja, ela não pode envelhecer.
Por isso, a tecnologia desenvolvida na
Itália é muito especial, única no mundo.
Países como Rússia e Estados Unidos, de fato, são países altamente tecnológicos, porém, russos e americanos
optaram para a tecnologia italiana que,

Um copo de água
no espaço custa
algo em torno de
€ 20 mil por litro
lizados, outrora, nas minas para detectar
a presença de gases mortais. Qualquer
comportamento dos peixes não considerado normal alerta os técnicos.
A água depurada é levada, então, em
dois tanques de aço, onde vem acrescentada com substâncias que a tornam apta
aos paladares russo e americano.
A água de Turim foi escolhida entre muitas e já foi levada cinco vezes ao espaço. Na
primeira viagem foram apenas 300 litros.
No total, na cinco viagens, 11 mil litros do
precioso líquido foram para o espaço.
Porém, qual é o custo de produção e
envio para o espaço de um litro desta
água? O custo de um litro, da russa e da
americana, é de cerca de € 4 mil, aqui na
Terra. A este valor devemos acrescentar
o custo para chegar até a estação espacial internacional, isto é, € 16 mil por
quilo, o peso de um litro de água. Portanto, quem bebe um copo de água no
espaço está bebendo algo que custa € 20
mil por litro!
Imaginando, pois, a chegada do réveillon para os cosmonautas que se encontram na Estação Espacial Internacional, o brinde com esta água é muito mais
valioso do que qualquer outro brinde na
Terra.

q Edoardo Pacelli

Jornalista, ex-diretor de pesquisa do CNR
(Itália), é editor da revista Italiamiga.

Home office se torna o novo
astro de processos trabalhistas
E quem pensou que ia levar este novo
estilo de trabalho na flauta, ledo engano.
Recentes levantamentos mostram que os
processos trabalhistas envolvendo o home
office cresceram aceleradamente, um aumento de 270%. As principais queixas
são: a falta de ajuda nos custos para trabalhar remotamente, como gastos com luz
e internet, problemas com ergonomia na
utilização de mesas, cadeiras e até sofás,
e demais questões trabalhistas, além das
ligadas a saúde e segurança no trabalho.
Diante deste cenário, parlamentares
discutem novas regras para garantir os
direitos de empregados e empregadores.
Com a grande adesão ao home office, as
empresas precisam levar em conta pontos básicos para este regime de trabalho.
Ficou claro que o benefício gerado para
as empresas é grande, afinal manter uma
estrutura para atender seus empregados
demanda um custo alto, mas é necessário
adotar regras que garantam os direitos e
deveres de ambas as partes, empregador e
empregado.
Começando pelo básico, luz e internet, estes itens devem ser contemplados
com uma ajuda de custo, levando-se em
conta que estes dois itens também são de
uso pessoal da família. Outro fator im-

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

além de tudo, chegou a essa sofisticação: o sabor da água russa e americana
depende do paladar dos dois povos e,
em Turim, o sabor da água permite aos
astronautas russos e americanos de delibá-la sentindo-se no próprio lar!
O fato surpreendente é que, entre os
vários sofisticados aparelhos, há um pequeno aquário com dois tipos de peixes,
monitorados continuamente, cuja função é parecida com a dos pássaros uti-

portante é disponibilizar equipamentos
para execução do trabalho remoto. Carga
horária e horas extras também precisam
de definição clara, pois a reforma trabalhista de 2017 privilegiou a autonomia
das vontades das partes; isso é perigoso.
As empresas deverão ficar atentas que
durante a jornada de trabalho em casa
poderão ocorrer acidentes de trabalho,
o que justifica adoção das leis que contemplam esta situação. Muitas empresas
estão preservando os benefícios, como
auxílio refeição, adicionais noturno e
horas extras, entre outros.
Está claro que há a necessidade de esclarecer alguns pontos e regulamentar várias
questões de cunho trabalhista, de segurança e saúde do trabalho, tudo isso é urgente, pois milhares de pessoas encontram-se
neste momento em home office. Porém é
necessário que ocorra muita ponderação,
afinal a redução de custos operacionais
para as empresas e a maior satisfação dos
funcionários, neste estilo de trabalho, passarão a ser realidade para grande parte das
empresas brasileiras.

q Eduardo Marciano

Gerente do Departamento Pessoal da King
Contabilidade.
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Militares não devem se envolver em política
Comandante
não quer que ‘a
política entre em
nossos quartéis’

Quem sofre na recessão
quer mais presença do Estado
Quase metade (45%) das pessoas que vivem em expaíses comunistas são a favor de níveis mais altos de
propriedade estatal. É o que confirma o último Relatório
de Transição do Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (EBRD). Os cidadãos também esperam
cada vez mais que o Estado seja capaz de reduzir os riscos
econômicos e de saúde que enfrentam.
Indivíduos que chegam à idade adulta durante recessões
importantes tendem a ter uma visão mais positiva da propriedade pública e da redistribuição de renda. O relatório
mostrou ainda que epidemias anteriores deixaram uma
grande marca na confiança das pessoas nas instituições
econômicas e políticas que sustentam a democracia e a
economia de mercado.
A pesquisa pode ser extrapolada para outros países.
Veja o caso do Brasil, por exemplo, em que o SUS está
nos holofotes com o tratamento à Covid, ou as instituições de pesquisa públicas concentram as esperanças do
povo em obter a vacina. Sem falar no apoio às empresas
e na renda emergencial. Sem Estado forte, o número de
mortes seria muito maior, e o buraco na economia, mais
profundo.

Políticas assassinas
Mais de 100 pessoas morreram no Mar Mediterrâneo
Central em três naufrágios ocorridos em um intervalo de
menos de 72 horas. Seis navios de resgate, incluindo um
operado pelo Médicos Sem Fronteiras (MSF), permanecem bloqueados no porto por autoridades italianas e europeias.
“Chega de lamentações vazias em resposta à carnificina que está ocorrendo”, disse Hassiba Hadj Sahraoui,
assessora de assuntos humanitários de MSF. “A responsabilidade por essas mortes recai diretamente sobre os
Estados-membros da União Europeia, como o resultado
concreto e inevitável de suas políticas assassinas de não
assistência e do bloqueio ativo de navios de resgate de
ONGs.”

Milícia da mata
Grileiros são, numa comparação ampla, os milicianos do campo. Ocupam áreas públicas e queimam a
floresta para vender a terra. A comercialização ilegal
de madeira é, por vezes, um subproduto. É em socorro
deles que Bolsonaro se insurgiu para garantir a “propriedade privada”.

Rápidas
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio
de Janeiro assinou um convênio com a MedRio CheckUp, que oferece a médicos 10% de desconto na realização do check-up *** Os shoppings da Aliansce Sonae
vão arrecadar brinquedos em bom estado que serão
doados em comunidades próximas aos empreendimentos. A campanha acontece entre 16 de novembro e 4 de
dezembro *** A fintech Zetra realizará nesta terça-feira
webinário para debater os deveres das fintechs na realização da inclusão financeira, com Délber Lage, da SalaryFits, e Bruno Nardon, co-fundador da Rappi Brasil.
Inscrições: zetra.com.br/webinar *** O Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB) fará nesta terça, às 16h,
o lançamento virtual do livro Geopolítica da intervenção – a verdadeira história da Lava Jato, do advogado
criminalista Fernando Augusto Fernandes, seguido de
palestras e debate, pelo canal TVIAB no YouTube ***
A Abimei realizará de 17 a 19 de novembro congresso
digital de tecnologias em máquinas e equipamentos industriais *** A Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, com o instituto Lawgorithm e o portal
Juristec, lança um chatbot com conteúdo exclusivo sobre as Eleições 2020. O “Yuki Eleições” disponibilizará informações sobre data e local de votação, título
eleitoral, biometria e informações para mesários. Acesso ao conteúdo em m.facebook.com/yukieleicoes/?tsi
d=0.3221714824743025&source=result *** A Faculdade BSSP oferece oficina online dias 17 a 19 sobre
“Os Quatro Segredos Corporativos”. Inscrição: bit.ly/
workshopbssp *** Nesta segunda-feira, 17h, acontecerá o lançamento oficial da startup Pinmice – nova
plataforma para otimizar o relacionamento entre hotéis
e empresas e agências realizadoras de eventos. No canal Pinmice no YouTube (youtube.com/channel/UCCR4u7qGolDoK4Ww_SCed8g) *** Em parceria com
a HemoRio o Madureira Shopping e o Shopping Nova
Iguaçu abriram suas portas para que os clientes possam
doar sangue. A coleta em Nova Iguaçu será segunda,
das 10h às 16h *** O LIV, em parceria com a Fundação Dom Cabral, lança o 1° Programa Executivo para
Gestores.

“Não queremos fazer parte da política governamental
ou do Congresso Nacional.
Muito menos queremos que
a política entre em nossos
quartéis”, afirmou o comandante do Exército, general
Edson Leal Pujol, ao comentou sobre a relação sobre
militares e política, ao participar de um evento digital
realizado pelo Instituto para
Reforma das Relações entre Estado e Empresa, nesta
quinta-feira.
O recado foi dado. Tanto
assim, que depois de insinuar que poderia usar militares
contra os Estados Unidos,

o presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) declarou que
o papel das Forças Armadas
é fora da política. Segundo
o presidente, as Forças Armadas devem permanecer
apartidárias, mas destacou
que têm de atuar “baseadas
na hierarquia e na disciplina,
sob a autoridade suprema do
Presidente da República” em
resposta a falas do general
Pujol.
Assuntos militares
“A respeito da política e
dos militares, o que tenho
a dizer é que, nestes dois
anos, o Ministério da Defesa e as três Forças se preocuparam, exclusivamente e
exaustivamente, com assuntos militares.”
O comandante também
comentou sobre a necessidade de reaparelhamento das
Forças Armadas. “Estamos
muito aquém do que o Brasil
precisa para que suas For-

ças Armadas cumpram suas
missões
constitucionais”,
disse Pujol.
Ao tratar do envolvimento dos militares com a política, o general comentava uma
afirmação de Jungmann,
segundo quem “as Forças
Armadas, como instituições permanentes de Estado, permanecem totalmente
voltadas para suas missões
profissionais e inteiramente
dentro daquilo que determina a nossa Constituição”.
“A quantidade de embarcações da nossa Marinha
para patrulhar, preservar e
defender todo o nosso litoral
e nosso extenso mar territorial. A nossa Força Aérea?
Pequenos países europeus
têm um número de aeronaves maior que todo o Brasil”,
comentou o comandante.
A fala do general, que raramente se manifesta, tem
um contexto. No auge de sua
pregação golpista, entre abril
e junho deste ano, o presi-

dente Jair Bolsonaro deixou
a entender que contava com
apoio militar para, se necessário, dar um autogolpe. Depois que Fabrício Queiroz
foi preso, ele interrompeu a
escalada retórica e foi procurar apoio no Centrão.
No governo Bolsonaro 9
ministros saíram dos quartéis. O da Saúde é um general da ativa. Luiz Eduardo
Ramos saiu do Comando
Militar do Sudeste para fazer
a coordenação política do
governo. O titular da Casa
Civil é outro general, Braga
Netto, oriundo do EstadoMaior do Exército. Ambos
foram para a reserva, mas
chegaram como homens da
ativa. Recentemente mais
um militar foi convocado
para presidir a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), seguidor do
raciocínio de Bolsonaro,
declaradamente contrário ao
processo de vacinação contra a Covid-19.

Comércio marítimo global deve cair 4,1% este ano
A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio
e Desenvolvimento (Unctad)
prevê queda de 4,1% do comércio marítimo em 2020
devido à perturbação causada pela Covid-19. Em seu relatório Revisão do Transporte Marítimo 2020, a agência
afirma que as perspectivas
de curto prazo são sombrias
e novas ondas de pandemia
podem causar um declínio
ainda mais acentuado.
A pesquisa afirma ainda
que 2019 já tinha sido um
ano fraco, devido a tensões
comerciais entre os Estados

Unidos (EUA) e a China.
Outros fatores foram incertezas em torno do Brexit,
reclamações de vários países
contra tarifas, disputa comercial entre Japão e Coréia
do Sul e movimentos gerais
em direção ao protecionismo.
O secretário-geral da
Unctad, Mukhisa Kituyi,
apresentou o novo relatório,
e segundo ele, a estimativa
é que o crescimento retorne
no próximo ano, crescendo
4,8%. Existem, no entanto,
muitas incertezas sobre a
escala da recuperação. “A

Baixa testagem para Covid-19
no Rio ainda é uma realidade
A baixa testagem para Covid-19 no município do Rio de
Janeiro ainda é uma realidade,
oito meses após o início da
pandemia na cidade. Segundo
o 2° Boletim Socioepidemiológico Covid-19 nas Favelas,
lançado nesta quinta-feira pela
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a maior frequência de
casos da doença foi observada
nos bairros sem favelas e com
baixa concentração delas, o
que pode indicar uma baixa
testagem da população.
Segundo a análise da
Fiocruz, os dados oficiais
disponibilizados pela prefeitura entre 22 de junho a 28
de setembro mostram que os
bairros com alta e altíssima
concentração de favelas apresentaram no período um total

de 2.529 casos de Covid-19,
o que corresponde a 5% do
total do município, e 111 óbitos pela doença, ou 6% do
total.
Enquanto a taxa de incidência de covid-19 no município como um todo ficou
67,74 por 10 mil habitantes,
os bairros sem favelas tiveram incidência de 135,68 e
os com altíssima concentração ficaram em 22,32 casos
por 10 mil habitantes. Na
mortalidade, a taxa por 10
mil habitantes ficou em 2,63
para o município no período, em 3,15 nos bairros com
baixa incidência de favela,
sendo este o índice mais
alto, e de 0,71 nos bairros
com altíssima concentração
de favelas.

MEDPAR SERVIÇOS ONCOLÓGICOS LTDA
CNPJ/MF 25.330.469/0001-10 - RCPJ nº 271533
Edital de Convocação e Notificação - Assembleia Geral Ordinária.
Ficam os Srs. sócios da Medpar Serviços Oncológicos Ltda convocados para
se reunirem em AGO, que será realizada em 17/12/2020, às 19 horas em
1ª convocação e às 19:30 horas, em 2ª e última convocação, na Rua República do Líbano, 61/1102, Centro, RJ, com a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação de Contas de 2016, 2017, 2018 e 2019 e notificados que os demonstrativos financeiros da sociedade estarão a disposição dos sócios quotistas
de 09:00 às 16:00hs de 16/11/2020 a 16/12/2020 no endereço onde se realizará a AGO. RJ, 13/11/2020. Franz Santos de Campos - Sócio Administrador.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Karenina David Campos de Souza e
Silva - Juiz Titular do Cartório da 35ª Vara Cível da Comarca da
Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de
vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115 Cor/
D 311 313 315 CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 3133-3206 e-mail: cap35vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos
da Classe/Assunto Execução de Título Extrajudicial - Liquidação Cumprimento - Execução, de nº 0060741-72.1998.8.19.0001
(1998.001.061577-4), movida por LUIZ ANTONIO BASTOS DE
SIQUEIRA; MARLENE BASTOS DE SIQUEIRA; CELIO AUGUSTO
BASTOS DE SIQUEIRA em face de VICTORIA MONTEIRO PEIXOTO ALVES DE SOUZA; ISADORA ALVES DE SOUZA, objetivando
execução de título extrajudicial. Assim, pelo presente edital CITA
os executados VICTORIA MONTEIRO PEIXOTO ALVES DE SOUZA
- CPF 127.079.517-14 e ISADORA ALVES DE SOUZA - CPF
057.770.057-05, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 03 (três) dias, pagar a importância de R$
216.787,29 (Duzentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta e
sete reais e vinte e nove centavos), ficando cientes de que: a)
caso não efetuem o pagamento naquele prazo, ocorrerá a penhora e avaliação de bens (Art. 829 e parágrafo 1º do mesmo artigo
do CPC); b) poderão oferecer embargos no prazo de quinze dias
úteis; c) no caso de integral pagamento no prazo de três dias, a
verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, parágrafo 1º
do CPC).no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido
inicial, querendo, ficando cientes de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não
ofereçam contestação, e de que, permanecendo revéis, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos vinte e sete dias do mês de
outubro do ano de dois mil e vinte. Eu, __ Ricardo Rocha da Costa
- Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/27941, digitei. E eu,
__ Adriano Lima da Silva - Responsável pelo Expediente - Matr.
01/31511, o subscrevo.

indústria de transporte marítimo global estará na vanguarda dos esforços para
uma recuperação sustentável.”
Kituvi afirma que o setor
precisa estar bem preparado
para um mundo diferente
depois da pandemia. Segundo ele, “a indústria deve ser
uma das principais partes interessadas, ajudando a adaptar a logística de eficiência.”
No auge da crise, o setor
cortou a capacidade e reduziu custos para manter a
lucratividade. Como resultado, as taxas de frete per-

maneceram estáveis, apesar
da queda na demanda, mas
graves limitações de espaço
causaram atrasos nas entregas.
Além disso, vários governos, autoridades portuárias e administrações alfandegárias fizeram reformas
para continuar com o fluxo
do comércio e, ao mesmo
tempo, manter as pessoas
seguras. Segundo o chefe
da Unctad, “será importante
avaliar as melhores práticas
que emergiram para fortalecer o comércio nos próximos anos.”

Atividade econômica
cai 3% no 3º trimestre
A economia brasileira
registrou queda de 3% no
terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. Já na
comparação com o segundo
trimestre, o Índice de Atividade Econômica do Banco
Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período), divulgado nesta sextafeira, apresentou expansão de
9,47%. Em setembro, comparado a agosto, houve expansão de 1,29%. No ano, o IBCBr registra queda de 4,93% e,
em 12 meses encerrados em
setembro, retração de 3,32%.
O IBC-Br é uma forma
de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira
e ajudar o Banco Central a
tomar suas decisões sobre a

taxa básica de juros, a Selic.
O índice incorpora informações sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, comércio e
serviços e agropecuária, além
do volume de impostos. O indicador oficial sobre o desempenho da economia, porém é o
Produto Interno Bruto (PIB – a
soma de todas as riquezas produzidas pelo país), calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Devido aos efeitos da
pandemia de Covid-19 na
economia, o mercado financeiro projeta queda do PIB
em 4,8%, neste ano. O Banco Central prevê retração de
5% e a Secretaria de Política
Econômica do Ministério da
Economia, de 4,7%.

CENTRO ESPÍRITA DISCÍPULOS DE JESUS
CNPJ n° 29.995.271/0001-06
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
De acordo com os artigos 7º e 8º, do Estatuto, e, em virtude da não
realização da AGO e AGE, convocadas pelo Edital, publicado no Jornal
Monitor Mercantil, de 10 de março de 2020, devido à legislação referente à
pandemia COVID-19 imposta ao nosso País, são convidados os associados
do “Centro Espírita Discípulos de Jesus” a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, na sede social, na Rua Félix da Cunha n° 64, nesta cidade, no
dia 25 de novembro deste ano, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos),
nas modalidades presencial e por video conferência, para deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: a- Relatório da Diretoria pertinente às atividades
de atualização da contabilidade dos anos de 2010 a 2016; b- Relatório
da Diretoria pertinente às atividades desempenhadas nos anos civis de
2017, 2018 e 2019; c- Demonstrações financeiras e patrimoniais expressas
no Balanço Contábil da instituição dos anos 2010 a 2019; d- Parecer do
Conselho Fiscal a propósito dessas contas; e- Eleição de Conselho Diretor
e Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2020. A Diretoria.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL
CNPJ 04.646.734/0001-01– NIRE 33.4.0003976-9
A Diretora Presidente da COOPIDADE COOPERATIVA DE TRABALHO DE
SERVIÇOS EM SAÚDE E VIDA LTDA, no uso das atribuições que lhe
confere o estatuto social e nos termos da Lei Federal n° 5.764/1971 e da
12.690/2012,no exercício de suas atribuições legais e estatutárias,convoca,
todos os 200 (duzentos) sócios em dia com suas obrigações, para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Especial, na
modalidade presencial, a realizar-se no dia 30/11/2020, instalando-se,
em primeira convocação, às 08hs, com a presença de 2/3 (dois terços)
desses sócios; em segunda convocação, às 09hs, com a presença de
metade mais 1 (um) desses sócios e em terceira e última convocação, às
10hs, com pelos menos 10 (dez) desses sócios, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1 Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: a) relatório da
gestão; b) balanço do exercício de 2019; c) demonstrativo das sobras
apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para cobertura das despesas da sociedade; d) parecer do Conselho Fiscal;
2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
deduzindo-se, na primeira hipótese, as reservas legais obrigatórias; 3 Fixação do valor dos honorários dos membros do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal;5 – Análise e ratificação das faixas de
remuneração; 4 – Assuntos Gerais sem deliberação. Em Assembleia
Geral Especial: 1- Ratificação de Plano de Gestão de Direitos Sociais,
Societários e Operacionais, incluindo-se aspectos relacionados à gestão
da cooperativa, disciplina, direitos e deveres dos sócios; planejamento e
resultado econômico dos projetos e contratos firmados; 2 - Organização
do trabalho, consoante pauta obrigatória prevista no artigo 11, caput da Lei
Federal n° 12.690/2012; 3 - Assuntos Gerais sem deliberação. Para fins
legais, define-se Avenida Presente Vargas 583, Sala 1209 - Centro, Rio de
Janeiro - RJ, 20071-003, sede da cooperativa, como local de realização da
assembleia. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2020.
Rosa Maria dos Santos de Souza
Diretora Presidente
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Fundo Amazônia
em pauta no STF
Os efeitos do desmatamento são desastrosos para a
economia e para a vida no planeta, e são necessárias políticas públicas eficientes para a preservação da floresta.
Essa foi a tônica que dominou a audiência pública sobre
o Fundo Amazônia realizada entre 23 e 26 de outubro no
Supremo Tribunal Federal, sob a coordenação da ministra
Rosa Weber, relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 59). Na referida demanda, os
partidos PSB, Psol, PT e Rede Sustentabilidade apontam
omissão inconstitucional, diante do aumento vertiginoso
de queimadas e desmatamentos na região amazônica com
retração da atividade de fiscalização, controle e implementação de políticas públicas por parte do governo federal com o uso adequado dos valores constantes do referido
“fundo”.
O Fundo Amazônia foi criado pelo Decreto Presidencial 6.527/2008 para a implementação das políticas públicas necessárias à tutela do meio ambiente do bioma amazônico. O principal doador é a Noruega, com aportes da
Alemanha e, em escala reduzida, da Petrobras. Relatório
publicado em dezembro de 2019 apontou que o Fundo
Amazônia havia contribuído significativamente para a
redução do desmatamento beneficiando projetos como
fiscalização ambiental, publicações científicas, inscrição
dos imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
além de apoio a unidades de conservação e terras indígenas.
Não obstante, em maio de 2019, mudanças unilaterais
na gestão do Fundo Amazônia pelo Governo Federal levaram os governos da Noruega e Alemanha a suspenderem
novos depósitos. Além disso, houve um represamento dos
valores depositados no fundo de cerca de R$ 1,5 bilhão
com a paralisação de projetos essenciais, prejudicando
as atividades de proteção à floresta. Dessa forma, a referida demanda, ADO 59, entende por inconstitucional a
omissão do Governo Federal acerca de implementação de
políticas públicas para a Amazônia e visa a retomada do
Fundo Amazônia como principal instrumento econômico
de política ambiental de proteção da Floresta Amazônica
De acordo com dados do Inpe, constatou-se, entre
agosto de 2018 a julho de 2019, um aumento do desmatamento na Amazônia de 34% em relação ao ano anterior.
Entre agosto de 2019 e abril de 2020, houve um aumento
de 94% na área de alertas com o avanço do desmatamento
inclusive sobre terras indígenas. A natureza dos focos de
incêndio detectados pela Nasa indica que 54% das queimadas no bioma tem origem no desmatamento decorrente
de incêndios florestais, queimadas pequenas para limpar
pastagens ou incineração de árvores após desmate. Foi
observado pelo sistema de monitoramento de satélite da
Nasa (VIIRS), que aponta em tempo real os focos e a sua
natureza, que enquanto o fogo de uso agropecuário é curto, o fogo do desmate é longo e emite grande porção de
radiação.
A audiência pública no STF contou com a participação
de especialistas e representantes do governo e da sociedade civil. Segundo a relatora, a coleta de informações, a
exemplo de recente audiência pública sobre o Fundo Clima realizada em setembro último sob a coordenação do
ministro Luís Roberto Barroso, serão fundamentais “em
especial quanto às políticas direcionadas à mudança climática que envolvem a proteção das florestas tropicais e
o combate ao desmatamento”.
No final de dois dias de apresentações, as exposições
deixam claro a importância do Fundo Amazônia para a
implementação dos projetos de preservação e restauração
de processos ecológicos, para o manejo de ecossistemas e
proteção da fauna e da flora. O governador de Rondônia,
Marcos Rocha, disse que a ferramenta representada pelo
Fundo Amazônia precisa ser de mais fácil captação, gestão e execução e necessita, ainda, incluir o setor privado.
O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Fortunato Bim, afirmou que o fundo tem o papel de apoiar
o orçamento do Ibama. Ricardo Galvão, professor do
Departamento de Física Aplicada da USP e ex-diretor do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), afirmou
que os projetos desenvolvidos no instituto com recursos
do Fundo Amazônia foram fundamentais para aperfeiçoar
os sistemas de monitoramento da Amazônia.
Espera-se que, com os dados obtidos na audiência pública sobre o Fundo Amazônia, seja possível ao Judiciário
ajudar na proteção constitucional à Amazônia Legal e que
esse importante bioma possa, em futuro próximo, com a
ação integrada do Governo Federal, por meio do emprego
de verbas públicas e com a colaboração do Fundo Amazônia, retomar políticas públicas estáveis e eficientes, essenciais ao desenvolvimento sustentável, sem o sacrifício
da floresta.

Nous é a nova marca exclusiva do GPA
Grupo aposta
no segmento de
cuidados pessoais
para quem busca
preço aliado à
qualidade

O mercado de beleza e
cuidados pessoais no país segue em expansão – o Brasil
é o quarto maior consumidor
desses produtos no mundo,
de acordo com dados da Euromonitor.
Mas um segmento que
ainda não é tão explorado
pelos varejistas nessas categorias é o de marcas próprias. De olho nesse cenário
e no potencial de crescimento desse mercado, o GPA
amplia seu portfólio de marcas exclusivas e lança Nous,
com itens focados em cuidados pessoais para venda
exclusiva em lojas físicas,
drogarias e e-Commerce do
Extra e do Pão de Açúcar.
O lançamento de Nous também está em linha com a estratégia do GPA de aumentar
a participação dos produtos de
marcas exclusivas nas vendas
dos negócios da companhia,
além de estar apoiado em um
crescimento de mais de 40%
nas vendas desses itens no acumulado dos nove meses deste ano na comparação com o
mesmo período de 2019.

A proposta da nova marca é simplificar os processos
de cuidados pessoais, oferecendo praticidade e qualidade no momento da escolha.
Nous tem em seu portfólio
linhas de desodorantes, lenços faciais demaquilantes
e micelares, absorventes e
protetores diários, algodão,
removedor de esmaltes, hastes flexíveis, aparelhos e lâminas de barbear e depilar,
shampoo,
condicionador,
géis capilares, pomada modeladora e acessórios para
banho e cabelos. No total,
são mais de 60 produtos e a
expectativa é crescer o portfólio em 15% até o final do
primeiro semestre de 2021.
“O posicionamento da
marca está sustentado nos
pilares de beleza essencial,
que simplifica, cuida e valoriza o que realmente importa,
e também na beleza sem padrão. Nous é ‘nós’ em francês, o que também já reflete
no nome da marca o nosso
pensamento coletivo e inclusivo, que é o que norteia toda
a comunicação dos produtos
A nova marca nasceu para
surpreender positivamente os
brasileiros com uma entrega
descomplicada, transparente, essencial, democrática e
empática, visando atender a
variedade de perfis de consumidores do Extra e do Pão de
Açúcar”, explica Gino Castro, diretor de Marcas Exclusivas do GPA.
Quando se fala em qualidade, os produtos de marcas
próprias do GPA, incluindo

Nous, seguem rígidos processos de gestão equivalentes
aos das grandes marcas brasileiras. Uma equipe própria
de Qualidade trabalha acompanhando de perto todas as
etapas de testes, desenvolvimento e comercialização dos
itens, avaliando ainda cada
fase de produção e embalagem. No caso de Nous, os
fornecedores são pequenos e
médios, o que contribui para
a geração de renda e emprego. Dado ao alto nível de
exigência nos processos, somado a busca por uma linha
que atendesse em qualidade e
preço os clientes do segmento de beleza, o GPA levou
mais de dois anos para chegar
à formulação final e embalagem dos itens de Nous.
“Fizemos diversos testes
com consumidores até chegar ao resultado esperado.
Assim como fizemos nos
outros segmentos de marcas
exclusivas em que trabalhamos, buscávamos em Nous
uma linha que trouxesse
confiança e segurança na
qualidade ao mesmo tempo
que representasse uma economia de até 30%, comparada às marcas líderes de cada
categoria. Nosso propósito é
seguir trabalhando com a democratização do consumo,
diversificando os produtos e
praticando preços acessíveis
aliados à qualidade”, afirma Castro. “Ficamos muito
satisfeitos com o resultado
final de Nous e, logo nos
primeiros itens colocados à
venda, observamos que os

consumidores testavam e recompravam, o que nos deu
ainda mais certeza para o
lançamento da linha completa”, completa o executivo.
Hoje, os clientes das bandeiras Extra e Pão de Açúcar
levam, em média, seis itens
de marcas exclusivas em sua
cesta de compras. E um dos
desafios é chamar a atenção
do consumidor e fazê-lo conhecer mais sobre os produtos. “O principal desafio
é que o cliente faça a primeira compra de produtos de
marcas exclusivas, e, a partir
daí, a construção da confiança. Com Nous, começamos
quebrando paradigmas, com
uma performance acima do
esperado em um grupo com
marcas muito consolidadas
como o de desodorantes, por
exemplo, que vem apresentando um desempenho bem
acima das nossas expectativas. Para os próximos anos,
temos um portfólio de lançamentos ambicioso para ampliar ainda mais a presença
de Nous em categorias que
tradicionalmente as marcas
exclusivas não participam”,
comenta Castro.
Além de Nous, hoje o portfólio de marca exclusivas
do Extra e do Pão de Açúcar
é formado por Qualitá (itens
do dia a dia, com foco em
alimentação), Taeq (alimentação saudável), Finlandek
(artigos para a casa), Club
des Sommeliers (vinhos),
Fábrica 1959 (cervejas especiais) e Casino (produtos
importados e diferenciados).

Em um ano, preço do aluguel no Centro de São Paulo sobe 13,5%
O preço médio do aluguel
e do metro quadrado em São
Paulo segue crescente. A
conclusão é do relatório produzido pelo Imovelweb, um
dos maiores portais imobiliários do país. De acordo com
o levantamento, em outubro
de 2020 houve um aumento
de 0,9% no preço da locação em relação a setembro.
Dessa forma, para alugar
um imóvel padrão (65m², 2
dormitórios e 1 vaga de garagem) em São Paulo é preciso, em média, R$ 2.019
por mês. Entretanto, o preço
médio do metro quadrado
na capital paulista cresceu
0,3%, chegando a R$ 6.328.
Nos últimos 12 meses, o
preço médio do aluguel na
região Central de São Paulo subiu 13,5%, chegando a
R$ 2.828/mês. A região foi
a que mais se valorizou em
São Paulo, tanto no valor

da locação quanto no preço
médio do metro quadrado,
onde houve um incremento
de 3,8% durante o período.
Em 2020, o preço dos aluguéis imobiliários na capital
paulista acumula um aumento de 5,2%. Entre outubro de
2019 e outubro de 2020, o
crescimento foi de 6,7%. O
valor está acima da inflação
(IPCA 15), que registra um
aumento de 3,5% nos últimos
12 meses, mas está abaixo
do Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M), que subiu
20,8% durante o período.
Em outubro, o valor do
aluguel cresceu 0,9% em
relação ao mês anterior. Os
bairros que registraram os
maiores aumentos no preço
médio do aluguel nos últimos 12 meses foram Belém
(24,7%), Jardim Fonte do
Morumbi (23,9%) e Vila
Cunha Bueno (23,9%) . Por

outro lado, as maiores desvalorizações foram registradas nos bairros Vila Santo
Estéfano (-23,5%), Cidade
Jardim (-20,7%) e Jardim
Paraíso (-20,5%).
De acordo com o relatório
produzido pelo Imovelweb,
para comprar um imóvel padrão em São Paulo é preciso, em média, R$ 405.600.
Já um imóvel de 95 m², três
quartos e uma vaga na garagem custa, em média, R$
592.800. Em 2020, o preço
do metro quadrado subiu
1,7% em São Paulo, sendo
que esse também é o percentual de crescimento durante o período de outubro de
2019 e outubro 2020.
Os locais onde o metro
quadrado mais se valorizaram entre outubro de 2019 e
outubro de 2020 foram Jardim Centenário (R$ 5.337/
m², alta de 19,9%), Vila Aze-

vedo (R$ 8.155/m², crescimento de 19,7%) e Vila Sabrina (R$ 4.883/m², aumento
de 18,6%).
Já as maiores desvalorizações foram registradas no
Parque do Carmo (R$ 3.709/
m²), Conjunto Habitacional
Barro Branco II (R$ 2.561/
m²) e Jardim Penha (R$
4.356/m²), com queda de
18,8%, 17% e 16,4%, respectivamente.
Segundo o relatório, o
índice de rentabilidade imobiliária relaciona o preço de
venda e valor de locação do
imóvel para verificar o tempo necessário para recuperar
o dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. No relatório de outubro, o índice subiu para 5,6%. Dessa forma,
são necessários 18 anos para
obter o valor investido no
imóvel, 4,9% a menos que
há um ano.
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Natura&Co abrirá primeira loja física na China

A quarta maior fabricante de cosméticos do
mundo, a Natura&Co, prevê abrir na China sua primeira loja física no final
de 2021. A notícia foi dada
pelo presidente-executivo
do conselho de administração da fabricante de
cosméticos, Roberto Marques, em teleconferência
com analistas nesta sexta-feira, acrescentando que,
inicialmente, divulgará no

país as marcas Aesop e
The Body Shop.
“Estamos altamente comprometidos na China. Já
estabelecemos uma corporação Natura&Co e estamos
na fase de registro de produtos, o que vai consumir metade do ano que vem”, disse
o executivo. Ele acrescentou que o grupo está dando “passos cautelosos para
estar em linha com nossos
valores, por exemplo, com

EVOLTZ IV - SÃO MATEUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 07.114.999/0001-49 - NIRE 33.3.0028131-2
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 06 de novembro de
2020. Data, Hora e Local: Aos 06 dias do mês de novembro de 2020, às 11
horas, no endereço da sede social da Evoltz IV - São Mateus Transmissora de
Energia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 204,
CEP 22.775-022. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em
virtude da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº
6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante no
Livro de Presença de Acionistas. Composição da Mesa: Srs. João Pinheiro
Nogueira Batista - Presidente e Renata Alvarez Vieira - Secretária. I. Ordem
do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (a) a autorização para realização,
pela Companhia, da sua primeira emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor
total de R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente), para distribuição pública, com esforços restritos de
distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM
476”) e da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 201 (“Lei 12.431” e “Oferta Restrita”,
respectivamente), por meio da celebração do “Instrumento Particular de
Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória,
em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Evoltz
IV - São Mateus Transmissora de Energia S.A.”, entre e Oliveira Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), na
qualidade de agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das
Debêntures (“Debenturistas”), a Companhia, na qualidade de emissora das
Debêntures e a Evoltz Participações S.A. (“Garantidora”), na qualidade de
garantidora da Emissão (“Escritura de Emissão”); (b) a outorga, pela
Companhia, das Garantias Reais (conforme definido abaixo), a serem
reguladas nos termos do Contrato de Garantia (conforme definido abaixo), a
fim de garantir as obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da
Emissão; (c) a autorização para celebração, pela Companhia, do Contrato de
Distribuição (conforme definido abaixo); (d) a outorga, pela Companhia, de
procurações no âmbito dos Documentos da Operação (conforme definido
abaixo), por prazo de validade equivalente à vigência do respectivo Documento
da Operação; e (e) a autorização à diretoria da Companhia, ou aos seus
procuradores, para prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou
convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento
das deliberações tomadas nesta Assembleia com relação à Emissão, incluindo
a celebração dos contratos e documentos acessórios à Escritura de Emissão
e ao Contrato de Distribuição e seus eventuais aditamentos (a Escritura de
Emissão, em conjunto com o Contrato de Garantia, o Contrato de Distribuição
e os respectivos aditamentos, denominados “Documentos da Operação”). II.
Deliberações: Após examinadas e discutidas as matérias constantes da
ordem do dia, as seguintes deliberações foram aprovadas, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições: (a) A celebração, pela Companhia, da
Escritura de Emissão, e realização, nos termos do artigo 59 da Lei das
Sociedades por Ações, da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as
seguintes características e condições principais: (i) Número da Emissão. As
Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da
Companhia. (ii) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de
R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme
abaixo definida). (iii) Número de Séries. A Emissão será realizada em série
única. (iv) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 70.000 (setenta mil)
Debêntures. (v) Agente de Liquidação e Escriturador. A instituição prestadora
de serviços escrituração e agente de liquidação das Debêntures é a Oliveira
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº
3.434, 2º andar, sala 201, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
36.113.876/0001-91 (“Escriturador” e “Agente de Liquidação”, conforme o caso).
(vi) Regime de Colocação. As Debêntures serão objeto de oferta pública de
distribuição com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de
colocação, com relação à totalidade das Debêntures, nos termos da Instrução
CVM 476, conforme o “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública da
Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série
Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Evoltz IV - São
Mateus Transmissora de Energia S.A.” (“Contrato de Distribuição”), com
intermediação do Banco Modal S.A., instituição financeira com sede na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 501, 6º
andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 30.723.886/0001-62 (“Coordenador
Líder”), tendo como público alvo das Debêntures quaisquer investidores
profissionais, nos termos definidos no artigo 9º-A da Instrução da CVM nº 539,
(“Investidores Profissionais”). (vii) Procedimento de Distribuição. O plano de
distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, observado
o disposto no Contrato de Distribuição. Para tanto, os Coordenadores poderão
acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo
possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores
Profissionais. (viii) Preço de Subscrição. O preço de subscrição de cada uma
das Debêntures, na Primeira Data de Integralização (conforme definido
abaixo), será o Valor Nominal Unitário, admitindo-se, ainda, ágio ou deságio
na integralização das Debêntures, desde que ofertado em igualdade de
condições a todos os investidores em cada data de integralização (“Preço de
Subscrição”). Caso aplicável, o ágio ou deságio será o mesmo para todas as
Debêntures. (ix) Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão
subscritas e integralizadas por meio do MDA, em moeda nacional, à vista no
ato da subscrição, em uma única data, pelo respectivo Valor Nominal Unitário
(conforme abaixo definido) na data da subscrição e integralização (“Data de
Subscrição e Integralização”). (x) Garantias. O valor total da dívida da
Companhia representada pelas Debêntures e todos os seus acessórios,
incluindo o Valor Nominal Atualizado (conforme abaixo definido), acrescido da
Remuneração (conforme abaixo definido) e dos Encargos Moratórios
(conforme abaixo definido), conforme aplicável, bem como das demais
obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão, incluindo, sem
limitação, tributos, taxas, comissões, honorários e despesas advocatícias,
custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, honorários do Agente Fiduciário,
e outras despesas e custos de natureza semelhante, incorridas pelo Agente
Fiduciário, com relação à execução da Escritura de Emissão (“Obrigações
Garantidas”) são garantidas pelas seguintes garantias: I. Alienação Fiduciária
de Ações da Companhia: alienação fiduciária pela Garantidora e pelo TPG
Seville SPV, LLC (“TPG”), em favor dos Debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciário, de acordo com as disposições dos artigos 1.361 e seguintes
do Código Civil e dos artigos 40, 100 e 113 da Lei de Sociedades por Ações,
as ações representantes de 100% (cem por cento) do capital social da
Companhia. A alienação fiduciária de ações recairá sobre todos os direitos
futuros e presentes das ações do capital social da Companhia, toda e qualquer
nova ação emitida pela Companhia, direitos de subscrição, debêntures
conversíveis, certificados, opções de compra, e quaisquer outros títulos
representativos, ou que possam no futuro representar, direitos sobre o capital
social da Companhia, de acordo com os termos e condições do Contrato de
Garantia (“Alienação Fiduciária de Ações da Companhia”); II. Cessão
Fiduciária de Direitos Creditórios da Garantidora e do TPG: cessão fiduciária
pela Garantidora e pelo TPG, em favor dos Debenturistas, representados pelo
Agente Fiduciário, todos e quaisquer recursos provenientes de alienações e
transferências, pela Garantidora e pelo TPG, das ações de emissão da
Companhia por eles detidas, de acordo com os termos e condições do
Contrato de Garantia (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da
Garantidora”); e III. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Companhia:
a Companhia se obriga a ceder fiduciariamente em favor dos Debenturistas,
representados pelo Agente Fiduciário, todos e quaisquer direitos, presentes e/
ou futuros emergentes do Contrato de Concessão (conforme será definido na
Escritura de Emissão), inclusive os relativos a eventuais indenizações devidas
à Companhia em decorrência da extinção ou revogação do Contrato de
Concessão, de acordo com os termos e condições do Contrato de Garantia
(“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Companhia” e, em conjunto
com a Alienação Fiduciária de Ações da Companhia e com a Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios da Garantidora, as “Garantias Reais”). (xi) Fiança da
Garantidora. A Garantidora, se obrigará, conforme termos e condições a
serem previstos na Escritura de Emissão, em caráter irrevogável e irretratável,
perante os Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, como fiadora
e principal pagadora, responsável pelo cumprimento de todas as Obrigações
Garantidas a qualquer tempo devidas, nas datas previstas na Escritura de
Emissão, (“Fiança”), renunciando expressamente aos benefícios de ordem,
direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos
artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838
e 839 do Código Civil e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil;
(xii) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será de
R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo) (“Valor
Nominal Unitário”). (xiii) Data de Emissão. Para todos os fins de direito e
efeitos, a data de emissão das Debêntures será o dia 16 de novembro de 2020
(“Data de Emissão”). (xiv) Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as
hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido) das
Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, o prazo das Debêntures será de 84 (oitenta e quatro) meses
contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de
2027 (“Data de Vencimento”). (xv) Forma e Comprovação de Titularidade das
Debêntures. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural,
sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a
titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures
emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, para as Debêntures custodiadas
eletronicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade o
extrato em nome do Debenturista emitido pela B3. (xvi) Conversibilidade. As

proibição de testes com animais”, informou Marques.
A primeira loja física na
China será da marca Aesop, a
ser implantada em Xangai no
quarto trimestre do ano que
vem, disse o executivo.
A Natura&Co divulgou
na noite de quinta-feira lucro
líquido do terceiro trimestre
quase estável ante mesmo período de 2019, mas com crescimento do lucro operacional
(Ebitda) de 33%, apoiado em

parte por fortes vendas do
grupo no Brasil.
Conforme a Reuters, durante a teleconferência, os
executivos da companhia
mostraram otimismo sobre
o quarto trimestre no Brasil, o principal período para
o varejo no país, mas comentaram certo receio com
a volta de lockdowns e outras medidas de isolamento
social na Europa, onde o
número de casos de corona-

Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia.
(xvii) Espécie. As Debêntures serão da espécie com garantia real, com
garantia adicional fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei de Sociedades
por Ações. (xviii) Atualização Monetária das Debêntures. As Debêntures terão
o seu Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário (conforme
abaixo definido), conforme aplicável, será atualizado monetariamente pela
variação acumulada do IPCA, desde a data a Data de Subscrição e
Integralização até a data do efetivo pagamento (“Atualização Monetária”),
sendo o produto da Atualização Monetária incorporado ao Valor Nominal
Unitário ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável (“Valor
Nominal Atualizado”), conforme fórmula a ser definida na Escritura de
Emissão. (xix) Juros Remuneratórios das Debêntures. Sobre o Valor Nominal
Atualizado das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes, a
serem definidos de acordo com o procedimento de definição da remuneração,
a ser realizado no dia Útil Anterior à Data de Subscrição e Integralização
(“Procedimento de Definição da Remuneração”), correspondentes ao que
for maior na data de realização do Procedimento de Definição da Remuneração
entre (i) a taxa indicativa divulgada pela ANBIMA do cupom da taxa interna de
retorno da Nota do Tesouro Nacional, série B – NTN-B, com vencimento em
15 de maio de 2025, apurada pela cotação indicativa no fechamento do Dia
Útil anterior à data de realização do Procedimento de Definição da
Remuneração (excluindo-se a data de realização do referido procedimento no
cômputo de dias), conforme taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em
sua
página
na
internet
(http://www.anbima.com.br),
acrescida
exponencialmente de um spread de até 3,00% (três por cento) ao ano, com
base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou (ii) a variação
acumulada do IPCA acrescida de sobretaxa de 4,80% (quatro inteiros e
oitenta centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis. Os Juros Remuneratórios deverão ser calculados de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis, sobre o Valor Nominal Atualizado
das Debêntures, por Dias Úteis decorridos desde a Data de Subscrição e
Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios das
Debêntures (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, conforme o
caso, até a data do efetivo pagamento, e pagos ao final de cada Período de
Capitalização (a ser definido na Escritura de Emissão) (“Juros Remuneratórios”).
(xx) Pagamento dos Juros Remuneratórios. Os Juros Remuneratórios serão
pagos em 13 (treze) parcelas, conforme termos e condições a serem previstos
na Escritura de Emissão, sendo certo que o primeiro pagamento de Juros
Remuneratórios das Debêntures será realizado em 15 de outubro de 2021 e
os demais pagamentos ocorrerão semestralmente e sucessivamente, sempre
nos meses de abril e outubro, sendo o último pagamento realizado na Data de
Vencimento (cada uma dessas datas uma “Data de Pagamento dos Juros
Remuneratórios”). Farão jus ao recebimento dos Juros Remuneratórios
aqueles que forem titulares de Debêntures ao final do Dia Útil imediatamente
anterior à respectiva data de pagamento. (xxi) Repactuação Programada. Não
haverá repactuação programada das Debêntures. (xxii) Periodicidade de
Pagamento do Valor Nominal Atualizado das Debêntures. O Valor Nominal
Atualizado das Debêntures deverá ser amortizado pela Companhia em 13
(treze) parcelas, devidas nas Datas de Pagamento, sendo a primeira devida
em 15 de outubro de 2021 (inclusive), e as demais em parcelas semestrais e
consecutivas, a serem pagas sempre no dia 15 dos meses de abril e de
outubro de cada ano (exclusive), até a Data de Vencimento das Debêntures,
conforme cronograma e percentuais a serem previstos na Escritura de
Emissão. (xxiii) Local de Pagamento. Os pagamentos referentes às Debêntures
e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia, nos
termos da Escritura de Emissão, serão realizados (i) pela Companhia, no que
se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Atualizado, aos Juros
Remuneratórios e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures
que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; e/ou (ii) pela
Companhia, nos demais casos, por meio do Escriturador, caso as Debêntures
não estejam custodiadas eletronicamente na B3. (xxiv) Prorrogação dos
Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de
qualquer obrigação a ser prevista na Escritura de Emissão até o 1º (primeiro)
Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia
Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. (xxv)
Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer
valor devido pela Companhia aos Debenturistas no âmbito da Emissão,
adicionalmente ao pagamento da Atualização Monetária e dos Juros
Remuneratórios, incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso (a)
multa não-compensatória no valor equivalente a 2% (dois por cento) do
montante principal em atraso, e (b) juros de mora equivalente a 1% (um inteiro
por cento) ao ano, calculados pro rata temporis a partir da data de
inadimplemento até a data do efetivo pagamento (em conjunto, “Encargos
Moratórios”), independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial. (xxvi) Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures. A
Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, conforme termos e
condições a serem previstos na Escritura de Emissão, a qualquer tempo a
partir da Data de Emissão, e com aviso prévio de 5 (cinco) Dias Úteis aos
Debenturistas (por meio de publicação de anúncio nos Jornais de Publicação
ou por meio de envio de notificação individual a todos os Debenturistas, com
cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Agente
de Liquidação e à B3, o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (e
não menos do que a totalidade), com o consequente cancelamento de tais
Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”), mediante o pagamento do
Valor Nominal Atualizado das Debêntures, conforme o caso, acrescido dos
Juros Remuneratórios aplicáveis, calculados pro rata temporis a partir da Data
de Subscrição e Integralização ou da Data de Pagamento aplicável
imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data do efetivo pagamento,
acrescido de prêmio, incidente sobre o valor do resgate (sendo que o valor do
resgate significa o saldo do Valor Nominal Atualizado da Debêntures, acrescido
dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis desde da Data de
Subscrição e Integralização ou a Data de Pagamento imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento), calculado conforme
cronograma e percentuais a serem previstos na Escritura de Emissão. (xxvii)
Vencimento Antecipado. O Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente
vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de
qualquer notificação, e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor
Nominal Atualizado das Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios,
calculados pro rata temporis, a partir da Data de Subscrição e Integralização
ou da Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme o caso, até a
data do efetivo pagamento, sem prejuízo, se aplicável, dos Encargos
Moratórios, mediante ocorrência de qualquer dos eventos previstos abaixo: I.
Insolvência, dissolução e outros. (a) Liquidação, dissolução, decretação de
falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) da
Companhia e/ou da Garantidora; (b) pedido de autofalência (ou qualquer outro
procedimento similar na jurisdição em questão) formulado pela Companhia e/
ou pela Garantidora; (c) apresentação, pela Companhia e/ou pela Garantidora,
de plano de recuperação extrajudicial (ou qualquer outro procedimento similar
na jurisdição em questão) a qualquer credor ou classe de credores,
independentemente de ter sido solicitada ou obtida a aprovação judicial do
referido plano; (d) apresentação, pela Companhia e/ou pela Garantidora de
plano de recuperação judicial (ou qualquer outro procedimento similar na
jurisdição em questão) a qualquer credor ou classe de credores,
independentemente de referido plano ter sido aceito ou aprovado pelo juízo
competente; ou (e) pedido de falência (ou qualquer outro procedimento similar
na jurisdição em questão) apresentado por terceiros em face da Companhia
e/ou da Garantidora não elidido e/ou suspenso, em ambos os casos, no prazo
legal aplicável; II. Transformação Societária. Transformação da forma societária
da Companhia de sociedade por ações para qualquer outro tipo societário,
nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei de Sociedades por Ações; III.
Inadimplemento de obrigação pecuniária. Inadimplemento pela Companhia e/
ou pela Garantidora de qualquer obrigação pecuniária decorrente da Escritura
de Emissão e/ou qualquer dos Documento da Operação perante os
Debenturistas, desde que não seja sanado no prazo de 02 (dois) Dias Úteis,
a partir da data de sua ocorrência. IV. Inadimplemento de obrigação não
pecuniária. Inadimplemento, pela Companhia e/ou pela Garantidora de
qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão e/ou em
qualquer dos demais Documentos da Operação, desde que não seja sanado
no prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados da data da sua ciência, observado
que referido prazo de cura não se aplicará às obrigações sujeitas a prazos de
cura específicos. V. Declarações. Caso qualquer das declarações ou garantias
prestadas pela Companhia e/ou pela Garantidora nos termos da Escritura de
Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação, seja
comprovadamente falsa, incorreta ou incompleta (sendo a incompletude de
forma a tornar a informação enganosa), na data em que a declaração foi
prestada. VI. Vencimento Antecipado Cruzado (Cross-acceleration) (nível do
projeto). Vencimento antecipado de obrigação financeira perante terceiros sob
qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação) da Companhia,
em valor igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ou o
equivalente em outras moedas. VII. Vencimento Antecipado Cruzado (Crossacceleration) (nível da Garantidora). Vencimento antecipado de obrigação
financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos
das Operação) da Garantidora, em valor igual ou superior a R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais), ou o equivalente em outras moedas. VIII.
Inadimplemento Cruzado (Cross-default). Inadimplemento de obrigação
financeira perante terceiros no âmbito de endividamentos contraídos sob
qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação), (a) da
Garantidora, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou equivalente em outras moedas, ou
(b) da Companhia, em valor individual ou agregado, igual ou superior a R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ou o equivalente em outras moedas,
desde que o inadimplemento, em qualquer caso, não seja sanado dentro do
prazo previsto no respectivo contrato, ou na ausência de prazo específico, no
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis da data do inadimplemento. IX. Protesto de
títulos. Ensejará hipótese de vencimento antecipado não automático, protesto

vírus tem avançado.
Marques contou que 95%
das lojas das marcas Aesop
e The Body Shop já reabriram na Europa e isso ajuda
a explicar parte da força do
resultado no trimestre passado. “As lojas estão vendo
um pouco mais tráfego, com
tíquete médio mais alto. Mas
com a volta de alguns lockdowns isso pode ser uma questão (para o quarto trimestre”,
disse o executivo.
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O presidente e diretor financeiro da Natura&Co,
João Paulo Ferreira, afirmou
que o grupo está “muito otimista” com a integração com
a norte-americana Avon. O
desempenho trimestral ainda
não reflete as mudanças estruturais que a empresa está
promovendo. Mas de julho a
setembro, a Avon teve o primeiro crescimento de receita
no Brasil desde o quarto trimestre de 2018.

de títulos contra (a) a Garantidora, em valor individual ou agregado igual ou
superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e/ou (b) a
Companhia, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais); exceto se tiver sido validamente
comprovado ao Agente Fiduciário, dentro do prazo de 10 (dez) Dias Úteis
contados da data da ciência do referido evento que (a) que os protestos foram
anulados, suspensos ou cancelados; (b) o valor integral do protesto tenha
sido depositado judicialmente; ou (c) qualquer outra garantia tenha sido
depositada judicialmente e tenha sido aceita pelo juízo competente. X.
Descumprimento de decisão judicial ou arbitral. Ensejará hipótese de
vencimento antecipado não automático, descumprimento pela Companhia e/
ou pela Garantidora de decisão administrativa ou judicial ou arbitral (em todo
caso, apenas na hipótese de ser exequível desde logo e não passíveis de
recurso ou questionamento de qualquer natureza): (a) contra a Garantidora,
no valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais); e (b) contra a Companhia, no valor individual ou agregado
igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). XI. Mudança da
estrutura acionária da Companhia. Se houver qualquer alteração na estrutura
acionária direta da Companhia, inclusive uma alteração no controle da
Companhia conforme definição do artigo 116 da Lei de Sociedades por Ações,
exceto pelas Transferências Permitidas, observado que qualquer venda de
ações de emissão da Companhia estará sujeita à prévia aprovação pelo
Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, da
parcela da receita proveniente da venda que deverá ser utilizada para
amortização das Debêntures. XII. Transferência de Controle da Companhia e/
ou da Garantidora. Se houver qualquer transferência de controle direta ou
indireta da Companhia ou da Garantidora, sendo o controle indireto observado
até o nível dos acionistas da Garantidora, conforme definição de controle
prevista no âmbito do artigo 116 da Lei de Sociedades por Ações (e não
incluindo a transferência das ações da Companhia detidas pelo Seville Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia para outro fundo de
investimento cuja gestão e/ou indicação de comitê de investimentos seja
realizada direta ou indiretamente pelo TPG), exceto pelas Transferências
Permitidas (conforme será definido na Escritura de Emissão), observado que
qualquer venda de ações de emissão da Companhia estará sujeita à prévia
aprovação pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos
Debenturistas, da parcela da receita proveniente da venda que deverá ser
utilizada para amortização das Debêntures. XIII. Restruturação societária.
Exceto pelas Transferências Permitidas, cisão, fusão, incorporação ou
qualquer reestruturação societária envolvendo a Companhia que acarrete
uma alteração no controle da Companhia conforme definição do artigo 116 da
Lei de Sociedades por Ações, incluindo incorporação de ações, que não
tenha sido devidamente aprovada em assembleia geral de Debenturistas. XIV.
Endividamento adicional. Caso a Companhia incorra em qualquer
endividamento adicional. XV. Distribuições. No caso de redução do capital
social, distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros sobre o capital
próprio ou quaisquer outras distribuições de recursos pela Companhia às
suas acionistas, que não tenha sido devidamente aprovada em assembleia
geral de Debenturistas, exceto pelas Distribuições Permitidas (conforme será
definido na Escritura de Emissão). XVI. Legislação socioambiental. (i)
Existência de qualquer decisão administrativa ou judicial contra a Companhia
e/ou a Garantidora e/ou envolvendo o Projeto (conforme será definido na
Escritura de Emissão) por descumprimento de leis socioambientais (exceto
se tal procedimento for arquivado ou suspenso no prazo de cura 30 (trinta)
dias), ou (ii) existência de qualquer processo administrativo ou judicial contra
a Companhia e/ou a Garantidora, por descumprimento da legislação sobre
vedação de trabalho infantil e análogo à escravo, ou crime de favorecimento
à prostituição. XVII. Decisão judicial ou arbitral. Existência de qualquer
decisão administrativa, judicial ou arbitral contra a Companhia e/ou a
Garantidora que, independentemente do montante em discussão, impossibilite
o cumprimento pela Companhia ou pela Garantidora de cumprir com as
obrigações previstas na Escritura de Emissão. XVIII. Procedimento
Anticorrupção. Caso (i) um processo tenha sido iniciado por autoridade
governamental, incluindo o Ministério Público, União Europeia e os seus
Estados-membros, com a alegação de violação de qualquer disposição de lei
ou regulação contra a prática de corrupção ou atos lesivos à administração
pública, conforme definido pela Lei 12.846/13, incluindo, sem se limitar, as
Leis Anticorrupção, pela Companhia e/ou pela Garantidora, no Brasil ou no
exterior (exceto se tal processo seja arquivado ou suspenso em 30 (trinta)
dias do seu início); ou (ii) tenha sido proferida uma decisão administrativa ou
judicial exequível contra a Companhia e/ou a Garantidora, fundamentada no
descumprimento por tais instituições das Leis Anticorrupção, cujo resultado
possa impactar adversamente os interesses dos Debenturistas. XIX. Objeto
social. Qualquer mudança no estatuto social da Companhia e/ou da
Garantidora que altere os respectivos objetos sociais, de forma a modificar as
principais atividades atuais, ou acrescente a essas atividades novos negócios
que possam prevalecer e representar desvios das atividades atualmente
realizadas, ou que possa resultar em uma Mudança Adversa Relevante. XX.
Constituição Voluntária de Ônus. Constituição voluntária de garantias pela
Companhia e/ou pela Garantidora em relação aos ativos do Projeto, ou de
qualquer Ônus sobre seus ativos ou recebíveis em relação ao Projeto, exceto
pelo Pacote de Garantias (conforme será definido na Escritura de Emissão)
ou em decorrência de depósitos judiciais realizados pela Companhia e/ou
pela Garantidora. XXI. Constituição Involuntária de Ônus. Constituição
involuntária de ônus sobre ativos ou recebíveis em relação ao Projeto (exceto
em decorrência depósitos judiciais realizados pela Companhia e/ou pela
Garantidora), (a) da Garantidora, em valor individual ou agregado igual ou
superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), e/ou (b) da Companhia,
em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais); observado, em qualquer caso, o prazo de cura de 30 (trinta)
dias corridos. XXII. Restrição de ativos. Existência de qualquer decisão
administrativa ou judicial ou medida tomada por autoridade governamental
com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar ou de outra forma
adquirir compulsoriamente os ativos relevantes da Companhia e/ou da
Garantidora, que possa causar uma Mudança Adversa Relevante. XXIII.
Destinação dos Recursos. Utilização, pela Companhia, dos recursos obtidos
com a Emissão para propósito diferente daquele previsto na Escritura de
Emissão. XXIV. Contrato de Concessão. Extinção do Contrato de Concessão,
inclusive, por quaisquer dos motivos a seguir: (a) advento do termo contratual;
(b) encampação do serviço; (c) caducidade; (d) rescisão; ou (e) anulação
decorrente de vicio ou irregularidade constatados no procedimento ou no ato
de sua outorga. XXV. Autorizações e licenças. Não obtenção ou renovação
tempestiva das licenças, autorizações ou qualquer outra forma de aprovação
governamental necessária para realização do seu objeto social e que sejam
necessárias (incluindo, mas não se limitando, a aspectos regulatórios, sociais
e ambientais) para construção, implementação e/ou operação do Projeto,
conforme o estágio do seu desenvolvimento, de acordo com a legislação
aplicável, exceto em relação a atrasos de renovações cuja solicitação de
tenha sido realizada tempestivamente, com atendimento dos requisitos
aplicáveis e nos termos da legislação socioambiental. XXVI. Invalidade,
nulidade ou inexequibilidade. Invalidade, nulidade ou inexequibilidade da
Escritura de Emissão e/ou qualquer dos demais Documentos da Operação.
XXVII. Questionamentos pela Companhia e/ou pela Garantidora. Caso a
Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação sejam questionados
judicialmente pela Companhia e/ou pela Garantidora. XXVIII. Questionamentos
por terceiros. Caso a Escritura de Emissão e/ou os Documentos da Operação
sejam questionados judicialmente por terceiros, desde que tal questionamento
não seja contestado, suspenso ou arquivado pela Companhia em 15 (quinze)
Dias Úteis. XXIX. Cessão. Transferência ou qualquer outra forma de cessão
ou promessa de cessão da Escritura de Emissão, do Contrato de Garantia ou
dos Documentos do Projeto (conforme será definido na Escritura de Emissão),
sem a prévia anuência dos Debenturistas. (xxviii) Demais Condições. Todas
as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou às
Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. (b) A celebração, pela
Companhia, do Contrato de Distribuição, de forma a viabilizar a distribuição
das Debêntures pelos Coordenadores aos Investidores Profissionais,
respeitados os termos e condições das Debêntures, conforme descrito no
item “a” acima. (c) A outorga, pela Companhia, das Garantias Reais, nos
termos do “Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de
Direitos Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado pela Companhia, pela
Garantidora e pela TPG (“Contrato de Garantia”), a fim de garantir as
Obrigações Garantidas. (d) A outorga, pela Companhia, de procurações no
âmbito dos Documentos da Operação, por prazo de validade equivalente a
vigência do respectivo Documento da Operação. (e) Autorização à diretoria
da Companhia, ou seus procuradores, a praticar todos os atos necessários e/
ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta Restrita, bem como
ratificar quaisquer atos já praticados neste sentido, incluindo, mas não se
limitando, (i) a contratação de instituições financeiras autorizadas a operar no
mercado de capitais para realizar a distribuição pública das Debêntures, com
esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476; (ii) a contratação dos
demais prestadores de serviços inerentes à Emissão, à Oferta Restrita e às
Debêntures, incluindo, sem limitação, o Escriturador, o Banco Liquidante, o
Agente Fiduciário, os assessores legais, a agência de classificação de risco
(rating) das Debêntures, a B3, dentre outros; e (iii) praticar todo e qualquer ato
necessário à realização da Oferta Restrita e da Emissão, incluindo a
celebração de todos os documentos necessários à concretização da Emissão,
dentre os quais a Escritura de Emissão, o Contrato de Distribuição e o
Contrato de Garantia. III. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar, a
sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, achada conforme e
assinada pelos presentes. IV. Assinaturas: Mesa: Srs. João Pinheiro Nogueira
Batista - Presidente e Renata Alvarez Vieira - Secretária. Acionistas presentes:
Evoltz Participações S.A. e TPG Seville SPV, LLC. Rio de Janeiro, 06 de
novembro de 2020. Certifico que a presente confere com a original lavrada em
livro próprio. João Pinheiro Nogueira Batista - Presidente; Renata Alvarez
Vieira - Secretária. Arquivada na Jucerja sob o nº 3965996 em 10/11/2020.
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Radar da Oi está voltado para soluções de infraestrutura
Há quatro anos em recuperação judicial, a companhia de telefonia Oi teve
prejuízo de R$ 2,6 bilhões
no terceiro trimestre, uma
queda de 54,1% em relação
ao mesmo período de 2019.
O segmento da operadora
que mais teve crescimento
no trimestre foi o pré-pago,
com aumento de 8,2% na receita dos clientes.
A Oi atribui o prejuízo
ao alto nível de investimentos em fibra óptica que fez,
projetado no plano de recu-

peração. A fibra saiu de uma
faixa de 4% para 24% das
receitas residenciais em um
ano e já estaria compensando, segundo a companhia,
a perda da receita do cobre.
Para tentar solucionar suas
dívidas, a Oi colocou ativos
à venda. O aditivo ao plano
de recuperação, aprovado
em outubro, permite a venda
de R$ 22,8 bilhões em ativos, montante imprescindível para a companhia tentar
se recuperar.
A operadora, que divul-

EVOLTZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 28.037.759/0001-68 - NIRE 33.3.0032953-6
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de novembro de 2020. Data, Hora e Local: Aos 6 dias do mês de novembro de
2020, às 09:30 horas, no endereço da sede social da Evoltz Participações S.A.
(“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, CEP 22.775040. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação,
nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo sido constatada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
conforme o Livro de Presença e assinaturas ao final. Composição da Mesa:
Srs. João Pinheiro Nogueira Batista - Presidente e Renata Alvarez Vieira - Secretária. I. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (a) a autorização para a outorga, pela Companhia, de garantia pessoal, na forma de fiança,
no âmbito da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie com garantia real, em série única, no valor total de
R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição
da Evoltz IV - São Mateus Transmissora de Energia S.A. (“Emissora”), nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e da Lei nº
12.431, de 24 de junho de 201 (“Lei 12.431” e “Oferta Restrita”, respectivamente), por meio da celebração da “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Evoltz IV - São Mateus Transmissora de Energia S.A.”, entre e Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de agente fiduciário,
representando a comunhão dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”), a
Emissora, na qualidade de emissora das Debêntures e a Companhia, na qualidade de garantidora da Emissão (“Escritura de Emissão”); (b) a outorga, pela
Companhia, da Alienação Fiduciária de Ações da Emissora e da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Garantidora (conforme definidos abaixo), a ser
regulada nos termos do Contrato de Garantia (conforme definido abaixo), a fim
de garantir as obrigações assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão; (c)
a autorização para celebração, pela Companhia, do Contrato de Distribuição
(conforme definido abaixo), na qualidade de garantidora da Emissão; (d) a
outorga, pela Companhia, de procurações no âmbito dos Documentos da
Operação (conforme definido abaixo), por prazo de validade equivalente à vigência do respectivo Documento da Operação; e (e) a autorização à diretoria
da Companhia, ou aos seus procuradores, para prática de todos e quaisquer
atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações tomadas nesta Reunião com relação à Emissão, incluindo a celebração dos contratos e documentos acessórios à Escritura de Emissão e ao Contrato de Distribuição e seus eventuais
aditamentos (a Escritura de Emissão, em conjunto com o Contrato de Garantia, o Contrato de Distribuição e os respectivos aditamentos, denominados
“Documentos da Operação”). II. Deliberações: Após examinadas e discutidas
as matérias constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram
aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (a) A celebração, pela Companhia, da Escritura de Emissão, e outorga de garantia pessoal no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita, que terão as seguintes características e condições principais: (i) Número da Emissão. As Debêntures representam a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora. (ii) Valor Total da
Emissão. O valor total da Emissão será de R$70.000.000,00 (setenta milhões
de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definida). (iii) Número de
Séries. A Emissão será realizada em série única. (iv) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas 70.000 (setenta mil) Debêntures. (v) Agente de Liquidação e Escriturador. A instituição prestadora de serviços escrituração e agente
de liquidação das Debêntures é a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, 2º andar, sala 201, CEP
22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Escriturador”
e “Agente de Liquidação”, conforme o caso). (vi) Regime de Colocação. As
Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação, com relação à totalidade das
Debêntures, nos termos da Instrução CVM 476, conforme o “Contrato de Coordenação e Distribuição Pública da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Evoltz IV - São Mateus Transmissora de Energia S.A.”
(“Contrato de Distribuição”), com intermediação do Banco Modal S.A., instituição financeira com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Botafogo, nº 501, 6º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
30.723.886/0001-62 (“Coordenador Líder”), tendo como público alvo das Debêntures quaisquer investidores profissionais, nos termos definidos no artigo
9º-A da Instrução da CVM nº 539, (“Investidores Profissionais”). (vii) Procedimento de Distribuição. O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM 476, observado o disposto no Contrato de Distribuição.
Para tanto, os Coordenadores poderão acessar, no máximo, 75 (setenta e
cinco) Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição
por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. (viii) Preço de Subscrição. O preço de subscrição de cada uma das Debêntures, na Primeira Data
de Integralização (conforme definido abaixo), será o Valor Nominal Unitário,
admitindo-se, ainda, ágio ou deságio na integralização das Debêntures, desde
que ofertado em igualdade de condições a todos os investidores em cada data
de integralização (“Preço de Subscrição”). Caso aplicável, o ágio ou deságio
será o mesmo para todas as Debêntures. (ix) Forma de Subscrição e Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas por meio do MDA,
em moeda nacional, à vista no ato da subscrição, em uma única data, pelo
respectivo Valor Nominal Unitário (conforme abaixo definido) na data da subscrição e integralização (“Data de Subscrição e Integralização”). (x) Garantias
Reais. O valor total da dívida da Emissora representada pelas Debêntures e
todos os seus acessórios, incluindo o Valor Nominal Atualizado (conforme
abaixo definido), acrescido da Remuneração (conforme abaixo definido) e dos
Encargos Moratórios (conforme abaixo definido), conforme aplicável, bem
como das demais obrigações pecuniárias previstas na Escritura de Emissão,
incluindo, sem limitação, tributos, taxas, comissões, honorários e despesas
advocatícias, custas e despesas judiciais ou extrajudiciais, honorários do
Agente Fiduciário, e outras despesas e custos de natureza semelhante, incorridas pelo Agente Fiduciário, com relação à execução da Escritura de Emissão
(“Obrigações Garantidas”) são garantidas pelas seguintes garantias: I. Alienação Fiduciária de Ações da Emissora: alienação fiduciária pela Companhia e
pelo TPG Seville SPV, LLC (“TPG”), em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, de acordo com as disposições dos artigos 1.361 e
seguintes do Código Civil e dos artigos 40, 100 e 113 da Lei de Sociedades
por Ações, as ações representantes de 100% (cem por cento) do capital social
da Emissora. A alienação fiduciária de ações recairá sobre todos os direitos
futuros e presentes das ações do capital social da Emissora, toda e qualquer
nova ação emitida pela Emissora, direitos de subscrição, debêntures conversíveis, certificados, opções de compra, e quaisquer outros títulos representativos, ou que possam no futuro representar, direitos sobre o capital social da
Emissora, de acordo com os termos e condições do Contrato de Garantia
(“Alienação Fiduciária de Ações da Emissora”); II. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Garantidora e do TPG: cessão fiduciária pela Companhia e
pelo TPG, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário,
todos e quaisquer recursos provenientes de alienações e transferências, pela
Companhia e pelo TPG, das ações de emissão da Emissora por eles detidas,
de acordo com os termos e condições do Contrato de Garantia (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Garantidora”); e III. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora: a Emissora se obriga a ceder fiduciariamente
em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, todos e
quaisquer direitos, presentes e/ou futuros emergentes do Contrato de Concessão (conforme será definido na escritura de emissão), inclusive os relativos a
eventuais indenizações devidas à Emissora em decorrência da extinção ou
revogação do Contrato de Concessão, de acordo com os termos e condições
do Contrato de Garantia (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora” e, em conjunto com a Alienação Fiduciária de Ações da Emissora e com
a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Garantidora, as “Garantias Reais”). (xi) Fiança da Garantidora. A Companhia, se obrigará, conforme termos
e condições a serem previstos na Escritura de Emissão, em caráter irrevogável
e irretratável, perante os Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário,
como fiadora e principal pagadora, responsável pelo cumprimento de todas as
Obrigações Garantidas a qualquer tempo devidas, nas datas previstas na Escritura de Emissão, (“Fiança”), renunciando expressamente aos benefícios de
ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos
nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 834, 835, 837,
838 e 839 do Código Civil e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo
Civil. (xii) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será
de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo)
(“Valor Nominal Unitário”). (xiii) Data de Emissão. Para todos os fins de direito
e efeitos, a data de emissão das Debêntures será o dia 16 de novembro de
2020 (“Data de Emissão”). (xiv) Prazo e Data de Vencimento. Ressalvadas as
hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido) das
Debêntures ou de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, o prazo das Debêntures será de 84 (oitenta e quatro) meses contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2027
(“Data de Vencimento”). (xv) Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural,
sem emissão de certificados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido
pelo Escriturador. Adicionalmente, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3, será reconhecido como comprovante de titularidade o extrato
em nome do Debenturista emitido pela B3. (xvi) Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Emissora. (xvii) Espé-

gou o relatório de resultado
na quinta-feira à noite, teve
a reestruturação do seu plano de recuperação aprovado
em setembro conseguindo
mais tempo para resolver
pendências que se arrastam e
reduzir sua dívida bilionária.
Em junho deste ano, a dívida bruta financeira da Oi era
de R$ 24 bilhões, e a líquida, de R$ 18 bilhões. A dívida incluída no primeiro
Plano de Recuperação Judicial (PRJ) com a Anatel é de
R$ 11,09 bilhões, sendo que,

destes, R$ 3,89 bilhões destinados à gestão da Anatel e
R$ 7,20 bilhões em favor e
sob a gestão da Advocacia-Geral da União (AGU).
Em entrevista exclusiva
ao E-Investidor do Estadão
, Rodrigo Abreu, CEO da
Oi, afirmou que a operadora
deve voltar a ser sustentável
entre 2022 e 2023. A companhia está apostando em
infraestrutura e tem no radar
as novas oportunidades do
modelo de rede neutra e do
5G. A empresa aposta na in-

cie. As Debêntures serão da espécie com garantia real, com garantia adicional
fidejussória, nos termos do artigo 58 da Lei de Sociedades por Ações. (xviii)
Atualização Monetária das Debêntures. As Debêntures terão o seu Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário (conforme abaixo definido), conforme aplicável, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do IPCA, desde a data a Data de Subscrição e Integralização até a
data do efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), sendo o produto da Atualização Monetária incorporado ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor
Nominal Unitário, conforme aplicável (“Valor Nominal Atualizado”), conforme
fórmula a ser definida na Escritura de Emissão. (xix) Juros Remuneratórios
das Debêntures. Sobre o Valor Nominal Atualizado das Debêntures incidirão
juros remuneratórios correspondentes, a serem definidos de acordo com o
procedimento de definição da remuneração, a serem definidos de acordo com
o procedimento de definição da remuneração, a ser realizado no dia Útil Anterior à Data de Subscrição e Integralização (“Procedimento de Definição da
Remuneração”), correspondentes ao que for maior na data de realização do
Procedimento de Definição da Remuneração entre (i) a taxa indicativa divulgada pela ANBIMA do cupom da taxa interna de retorno da Nota do Tesouro
Nacional, série B - NTN-B, com vencimento em 15 de maio de 2025, apurada
pela cotação indicativa no fechamento do Dia Útil anterior à data de realização
do Procedimento de Definição da Remuneração (excluindo-se a data de realização do referido procedimento no cômputo de dias), conforme taxas indicativas divulgadas pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.
com.br), acrescida exponencialmente de um spread de até 3,00% (três por
cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis; ou
(ii) a variação acumulada do IPCA acrescida de sobretaxa de 4,80% (quatro
inteiros e oitenta centésimos por cento) ao ano, com base em 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis. Os Juros Remuneratórios deverão ser calculados
de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, sobre o Valor Nominal
Atualizado das Debêntures, por Dias Úteis decorridos desde a Data de Subscrição e Integralização ou a Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios
das Debêntures (conforme abaixo definido) imediatamente anterior, conforme
o caso, até a data do efetivo pagamento, e pagos ao final de cada Período de
Capitalização (a ser definido na Escritura de Emissão) (“Juros Remuneratórios”). (xx) Pagamento dos Juros Remuneratórios. Os Juros Remuneratórios
serão pagos em 13 (treze) parcelas, conforme termos e condições a serem
previstos na Escritura de Emissão, sendo certo que o primeiro pagamento de
Juros Remuneratórios das Debêntures será realizado em 15 de outubro de
2021 e os demais pagamentos ocorrerão semestralmente e sucessivamente,
sempre nos meses de abril e outubro de cada ano, sendo o último pagamento
realizado na Data de Vencimento (cada uma dessas datas uma “Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios”). Farão jus ao recebimento dos Juros
Remuneratórios aqueles que forem titulares de Debêntures ao final do Dia Útil
imediatamente anterior à respectiva data de pagamento. (xxi) Repactuação
Programada. Não haverá repactuação programada das Debêntures. (xxii) Periodicidade de Pagamento do Valor Nominal Atualizado das Debêntures. O
Valor Nominal Atualizado das Debêntures deverá ser amortizado pela Emissora em 13 (treze) parcelas, devidas nas Datas de Pagamento, sendo a primeira
devida em 15 de outubro de 2021 (inclusive), e as demais em parcelas semestrais e consecutivas, a serem pagas sempre no dia 15 dos meses de abril
e de outubro de cada ano (exclusive), até a Data de Vencimento das Debêntures, conforme cronograma e percentuais a serem previstos na Escritura de
Emissão. (xxiii) Local de Pagamento. Os pagamentos referentes às Debêntures e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emissora, nos
termos da Escritura de Emissão, serão realizados (i) pela Emissora, no que se
refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Atualizado, aos Juros Remuneratórios e aos Encargos Moratórios, e com relação às Debêntures que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; e/ou (ii) pela Emissora, nos demais casos, por meio do Escriturador, caso as Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na B3. (xxiv) Prorrogação dos Prazos.
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação a ser prevista na Escritura de Emissão até o 1º (primeiro) Dia
Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja Dia Útil,
não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. (xxv) Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Emissora aos Debenturistas no âmbito da Emissão, adicionalmente ao pagamento da Atualização Monetária e dos Juros Remuneratórios,
incidirão, sobre todos e quaisquer valores em atraso (a) multa não-compensatória no valor equivalente a 2% (dois por cento) do montante principal em
atraso, e (b) juros de mora equivalente a 1% (um inteiro por cento) ao ano,
calculados pro rata temporis a partir da data de inadimplemento até a data do
efetivo pagamento (em conjunto, “Encargos Moratórios”), independentemente
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. (xxvi) Resgate
Antecipado Facultativo das Debêntures. A Emissora poderá realizar, a seu
exclusivo critério, conforme termos e condições a serem previstos na Escritura
de Emissão, a qualquer tempo a partir da Data de Emissão, e com aviso prévio
de 5 (cinco) Dias Úteis aos Debenturistas (por meio de publicação de anúncio
nos Jornais de Publicação ou por meio de envio de notificação individual a
todos os Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário), ao Agente Fiduciário, ao Escriturador, ao Agente de Liquidação e à B3, o resgate antecipado da
totalidade das Debêntures (e não menos do que a totalidade), com o consequente cancelamento de tais Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo”),
mediante o pagamento do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios aplicáveis, calculados pro
rata temporis a partir da Data de Subscrição e Integralização ou da Data de
Pagamento aplicável imediatamente anterior, conforme aplicável, até a data
do efetivo pagamento, acrescido de prêmio, incidente sobre o valor do resgate
(sendo que o valor do resgate significa o saldo do Valor Nominal Atualizado da
Debêntures, acrescido dos Juros Remuneratórios, calculada pro rata temporis
desde da Data de Subscrição e Integralização ou a Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento), calculado conforme cronograma e percentuais a serem previstos na Escritura de
Emissão. (xxvii) Vencimento Antecipado. o Agente Fiduciário deverá declarar
antecipadamente vencidas as obrigações decorrentes das Debêntures, independentemente de qualquer notificação, e exigir o imediato pagamento, pela
Emissora, do Valor Nominal Atualizado das Debêntures, acrescido dos Juros
Remuneratórios, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Subscrição
e Integralização ou da Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme
o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo, se aplicável, dos Encargos Moratórios, mediante ocorrência de qualquer dos eventos previstos
abaixo: I. Insolvência, dissolução e outros. (a) Liquidação, dissolução, decretação de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em
questão) da Emissora e/ou da Companhia; (b) pedido de autofalência (ou
qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) formulado pela
Emissora e/ou pela Companhia; (c) apresentação, pela Emissora e/ou pela
Companhia, de plano de recuperação extrajudicial (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido solicitada ou obtida a aprovação judicial
do referido plano; (d) apresentação, pela Emissora e/ou pela Companhia de
plano de recuperação judicial (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição em questão) a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de referido plano ter sido aceito ou aprovado pelo juízo competente; ou
(e) pedido de falência (ou qualquer outro procedimento similar na jurisdição
em questão) apresentado por terceiros em face da Emissora e/ou da Companhia não elidido e/ou suspenso, em ambos os casos, no prazo legal aplicável;
II. Transformação Societária. Transformação da forma societária da Emissora
de sociedade por ações para qualquer outro tipo societário, nos termos dos
artigos 220 a 222 da Lei de Sociedades por Ações; III. Inadimplemento de
obrigação pecuniária. Inadimplemento pela Emissora e/ou pela Companhia de
qualquer obrigação pecuniária decorrente da Escritura de Emissão e/ou qualquer dos Documento da Operação perante os Debenturistas, desde que não
seja sanado no prazo de 02 (dois) Dias Úteis, a partir da data de sua ocorrência. IV. Inadimplemento de obrigação não pecuniária. Inadimplemento, pela
Emissora e/ou pela Companhia de qualquer obrigação não pecuniária prevista
na Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação, desde que não seja sanado no prazo de 20 (vinte) Dias Úteis contados
da data da sua ciência, observado que referido prazo de cura não se aplicará
às obrigações sujeitas a prazos de cura específicos. V. Declarações. Caso
qualquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora e/ou pela
Companhia nos termos da Escritura de Emissão e/ou em qualquer dos demais Documentos da Operação, seja comprovadamente falsa, incorreta ou
incompleta (sendo a incompletude de forma a tornar a informação enganosa),
na data em que a declaração foi prestada. VI. Vencimento Antecipado Cruzado (Cross-acceleration) (nível do projeto). Vencimento antecipado de obrigação financeira perante terceiros sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da Operação) da Emissora, em valor igual ou superior a R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ou o equivalente em outras moedas.
VII. Vencimento Antecipado Cruzado (Cross-acceleration) (nível da Companhia). Vencimento antecipado de obrigação financeira perante terceiros sob
qualquer instrumento (exceto os Documentos das Operação) da Companhia,
em valor igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou o
equivalente em outras moedas. VIII. Inadimplemento Cruzado (Cross-default).
Inadimplemento de obrigação financeira perante terceiros no âmbito de endividamentos contraídos sob qualquer instrumento (exceto os Documentos da
Operação), (a) da Companhia, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), ou equivalente em outras
moedas, ou (b) da Emissora, em valor individual ou agregado, igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ou o equivalente em outras
moedas, desde que o inadimplemento, em qualquer caso, não seja sanado
dentro do prazo previsto no respectivo contrato, ou na ausência de prazo específico, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis da data do inadimplemento. IX. Protesto de títulos. Ensejará hipótese de vencimento antecipado não automático,
protesto de títulos contra (a) a Companhia, em valor individual ou agregado
igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e/ou (b) a
Emissora, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 10.000.000,00

ternet por fibra. O único serviço que cresce no segmento
residencial. A operadora encerrou o trimestre com 1,6
milhão de casas conectadas
com tecnologia FTTH (uma
tecnologia de interligação de
residências através de fibra
óptica), salto de 336,5% em
relação a 2019. São 7,9 milhões de domicílios aptos a
contratar a tecnologia, com
taxa de ocupação de 22,2%.
“A venda de ativos ocorre em linha com o crescimento da fibra e a redução

de custos. A possibilidade
de olhar para o futuro com
um modelo sustentável se
desenhou com a aprovação
do aditivo ao plano de recuperação judicial. A redução
da nossa dívida também foi
aprovada em plano e vai
acontecer a partir da venda
de ativos que estamos realizando. Logo, a percepção
de execução e da relação
entre o risco e potencial da
Oi certamente mudou ao
longo do tempo”, disse na
reportagem o CEO.

(dez milhões de reais); exceto se tiver sido validamente comprovado ao Agente Fiduciário, dentro do prazo de 10 (dez) Dias Úteis contados da data da ciência do referido evento que (a) que os protestos foram anulados, suspensos ou
cancelados; (b) o valor integral do protesto tenha sido depositado judicialmente; ou (c) qualquer outra garantia tenha sido depositada judicialmente e tenha
sido aceita pelo juízo competente. X. Descumprimento de decisão judicial ou
arbitral. Ensejará hipótese de vencimento antecipado não automático, descumprimento pela Emissora e/ou pela Companhia de decisão administrativa
ou judicial ou arbitral (em todo caso, apenas na hipótese de ser exequível
desde logo e não passíveis de recurso ou questionamento de qualquer natureza): (a) contra a Companhia, no valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais); e (b) contra a Emissora, no
valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). XI. Mudança da estrutura acionária da Emissora. Se houver
qualquer alteração na estrutura acionária direta da Emissora, inclusive uma
alteração no controle da Emissora conforme definição do artigo 116 da Lei de
Sociedades por Ações, exceto pelas Transferências Permitidas, observado
que qualquer venda de ações de emissão da Emissora estará sujeita à prévia
aprovação pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, da parcela da receita proveniente da venda que deverá ser utilizada
para amortização das Debêntures e (B) pela transferência de 1 (uma) ação de
emissão da Emissora ao TPG. XII. Transferência de Controle da Emissora e/ou
da Companhia. Se houver qualquer transferência de controle direta ou indireta
da Emissora ou da Companhia, sendo o controle indireto observado até o nível dos acionistas da Garantidora, conforme definição de controle prevista no
âmbito do artigo 116 da Lei de Sociedades por Ações (e observado que não
será considerada uma transferência de controle, para nenhum fim da Escritura
de Emissão, transferência das ações da Companhia detidas pelo Seville Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia para outro fundo de investimento cuja gestão e/ou indicação de comitê de investimentos seja realizada direta ou indiretamente pelo grupo TPG), exceto pelas Transferências
Permitidas (conforme será definido na Escritura de Emissão), observado que
qualquer venda de ações de emissão da Emissora estará sujeita à prévia
aprovação pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas, da parcela da receita proveniente da venda que deverá ser utilizada
para amortização das Debêntures. XIII. Restruturação societária. Exceto pelas
Transferências Permitidas, cisão, fusão, incorporação ou qualquer reestruturação societária envolvendo a Emissora que acarrete uma alteração no controle
da Emissora conforme definição do artigo 116 da Lei de Sociedades por
Ações, incluindo incorporação de ações, que não tenha sido devidamente
aprovada em assembleia geral de Debenturistas. XIV. Endividamento adicional. Caso a Emissora incorra em qualquer endividamento adicional. XV. Distribuições. No caso de redução do capital social, distribuição e/ou pagamento de
dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de
recursos pela Emissora às suas acionistas, que não tenha sido devidamente
aprovada em assembleia geral de Debenturistas, exceto pelas Distribuições
Permitidas (conforme será definido na Escritura de Emissão). XVI. Legislação
socioambiental. (i) Existência de qualquer decisão administrativa ou judicial
contra a Emissora e/ou a Companhia e/ou envolvendo o Projeto (conforme
será definido na Escritura de Emissão) por descumprimento de leis socioambientais (exceto se tal procedimento for arquivado ou suspenso no prazo de
cura 30 (trinta) dias), ou (ii) existência de qualquer processo administrativo ou
judicial contra a Emissora e/ou a Companhia, por descumprimento da legislação sobre vedação de trabalho infantil e análogo à escravo, ou crime de favorecimento à prostituição. XVII. Decisão judicial ou arbitral. Existência de qualquer decisão administrativa, judicial ou arbitral contra a Emissora e/ou a Companhia que, independentemente do montante em discussão, impossibilite o
cumprimento pela Emissora ou pela Companhia de cumprir com as obrigações previstas na Escritura de Emissão. XVIII. Procedimento Anticorrupção.
Caso (i) um processo tenha sido iniciado por autoridade governamental, incluindo o Ministério Público, União Europeia e os seus Estados-membros, com
a alegação de violação de qualquer disposição de lei ou regulação contra a
prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, conforme definido pela Lei 12.846/13, incluindo, sem se limitar, as Leis Anticorrupção, pela
Emissora e/ou pela Companhia, no Brasil ou no exterior (exceto se tal processo seja arquivado ou suspenso em 30 (trinta) dias do seu início); ou (ii) tenha
sido proferida uma decisão administrativa ou judicial exequível contra a Emissora e/ou a Companhia, fundamentada no descumprimento por tais instituições das Leis Anticorrupção, cujo resultado possa impactar adversamente os
interesses dos Debenturistas. XIX. Objeto social. Qualquer mudança no estatuto social da Emissora e/ou da Companhia que altere os respectivos objetos
sociais, de forma a modificar as principais atividades atuais, ou acrescente a
essas atividades novos negócios que possam prevalecer e representar desvios das atividades atualmente realizadas, ou que possa resultar em uma Mudança Adversa Relevante. XX. Constituição Voluntária de Ônus. Constituição
voluntária de garantias pela Emissora e/ou pela Companhia em relação aos
ativos do Projeto, ou de qualquer Ônus sobre seus ativos ou recebíveis em
relação ao Projeto, exceto pelo Pacote de Garantias (conforme será definido
na Escritura de Emissão) ou em decorrência de depósitos judiciais realizados
pela Emissora e/ou pela Companhia. XXI. Constituição Involuntária de Ônus.
Constituição involuntária de ônus sobre ativos ou recebíveis em relação ao
Projeto (exceto em decorrência depósitos judiciais realizados pela Emissora e/
ou pela Companhia), (a) da Companhia, em valor individual ou agregado igual
ou superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), e/ou (b) da Emissora, em valor individual ou agregado igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); observado, em qualquer caso, o prazo de cura de 30
(trinta) dias corridos. XXII. Restrição de ativos. Existência de qualquer decisão
administrativa ou judicial ou medida tomada por autoridade governamental
com o objetivo de sequestrar, expropriar, nacionalizar ou de outra forma adquirir compulsoriamente os ativos relevantes da Emissora e/ou da Companhia,
que possa causar uma Mudança Adversa Relevante. XXIII. Destinação dos
Recursos. Utilização, pela Emissora, dos recursos obtidos com a Emissão
para propósito diferente daquele previsto na Escritura de Emissão. XXIV. Contrato de Concessão. Extinção do Contrato de Concessão da Emissora, inclusive, por quaisquer dos motivos a seguir: (a) advento do termo contratual; (b)
encampação do serviço; (c) caducidade; (d) rescisão; ou (e) anulação decorrente de vicio ou irregularidade constatados no procedimento ou no ato de sua
outorga. XXV. Autorizações e licenças. Não obtenção ou renovação tempestiva
das licenças, autorizações ou qualquer outra forma de aprovação governamental necessária para realização do seu objeto social e que sejam necessárias (incluindo, mas não se limitando, a aspectos regulatórios, sociais e ambientais) para construção, implementação e/ou operação do Projeto, conforme
o estágio do seu desenvolvimento, de acordo com a legislação aplicável, exceto em relação a atrasos de renovações cuja solicitação de tenha sido realizada
tempestivamente, com atendimento dos requisitos aplicáveis e nos termos da
legislação socioambiental. XXVI. Invalidade, nulidade ou inexequibilidade. Invalidade, nulidade ou inexequibilidade da Escritura de Emissão e/ou qualquer
dos demais Documentos da Operação. XXVII. Questionamentos pela Emissora e/ou pela Companhia. Caso a Escritura de Emissão e/ou os Documentos da
Operação sejam questionados judicialmente pela Emissora e/ou pela Companhia. XXVIII. Questionamentos por terceiros. Caso a Escritura de Emissão e/
ou os Documentos da Operação sejam questionados judicialmente por terceiros, desde que tal questionamento não seja contestado, suspenso ou arquivado pela Emissora em 15 (quinze) Dias Úteis. XXIX. Cessão. Transferência ou
qualquer outra forma de cessão ou promessa de cessão da Escritura de Emissão, do Contrato de Garantia ou dos Documentos do Projeto (conforme será
definido na Escritura de Emissão), sem a prévia anuência dos Debenturistas.
(xxviii) Demais Condições. Todas as demais condições e regras específicas
relacionadas à Emissão e/ou às Debêntures serão tratadas na Escritura de
Emissão. (b) A celebração, pela Companhia, na qualidade de garantidora, do
Contrato de Distribuição, de forma a viabilizar a distribuição das Debêntures
pelos Coordenadores aos Investidores Profissionais, respeitados os termos e
condições das Debêntures, conforme descrito no item “a” acima. (c) A outorga,
pela Companhia, das Garantias Reais, nos termos do “Contrato de Alienação
Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, a ser celebrado pela Companhia, pela Emissora e pelo TPG (“Contrato de
Garantia”), a fim de garantir as Obrigações Garantidas. (d) A outorga, pela
Companhia, de procurações no âmbito dos Documentos da Operação, por
prazo de validade equivalente à vigência do respectivo Documento da Operação. (e) Autorização à diretoria da Companhia, ou seus procuradores, a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/
ou da Oferta Restrita, bem como ratificar quaisquer atos já praticados neste
sentido, incluindo, mas não se limitando, (i) a contratação de instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para realizar a distribuição
pública das Debêntures, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM
476; (ii) a contratação dos demais prestadores de serviços inerentes à Emissão, à Oferta Restrita e às Debêntures, incluindo, sem limitação, o Escriturador, o Banco Liquidante, o Agente Fiduciário, os assessores legais, a agência
de classificação de risco (rating) das Debêntures, a B3, dentre outros; e (iii)
praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Oferta Restrita e da
Emissão, incluindo a celebração de todos os documentos necessários à concretização da Emissão, dentre os quais a Escritura de Emissão, o Contrato de
Distribuição e o Contrato de Garantia. III. Encerramento: Nada mais havendo
a se tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, achada conforme e assinada pelos presentes. IV. Assinaturas: Mesa: Srs. João Pinheiro
Nogueira Batista, Presidente e Renata Alvarez Vieira, Secretária. Membros do
Conselho de Administração Presentes: Edward Thomas Beckley; Jerson Kelman; Jonathan Garfinkel; Li Yu Elly Thio; e João Pinheiro Nogueira Batista. Rio
de Janeiro, 6 de novembro de 2020. Certifico que a presente confere com a
original lavrada em livro próprio. João Pinheiro Nogueira Batista - Presidente;
Renata Alvarez Vieira - Secretária. Arquivada na Jucerja sob nº 3966896 em
11/11/2020.
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Área técnica da CVM analisa
atuação de influenciadores

A popularização das redes
sociais ajudou aumentar o interesse do público em geral sobre
o mercado de valores mobiliários, em especial sobre ações
de companhias abertas. Mas
é preciso cuidado. A Superintendência de Relações com
Investidores Institucionais da
Comissão de Valores Mobiliários (SIN/CVM) esclarece
suas interpretações sobre a
atuação de pessoas nas redes
sociais na suposta oferta de
serviços profissionais que dependam de registro na CVM,
sejam influencers ou não.
A área técnica da autarquia ressalta que analista
de valores mobiliários é a
pessoa natural ou jurídica
que, em caráter profissional,
elabora relatórios de análise destinados à publicação,
divulgação ou distribuição
a terceiros, ainda que restrita a clientes. A expressão

“relatório de análise” significa quaisquer textos, relatórios de acompanhamento,
estudos ou análises sobre valores mobiliários específicos
ou sobre emissores de valores mobiliários determinados que possam auxiliar ou
influenciar investidores no
processo de tomada de decisão de investimento (art. 1º,
§1º, da Instrução CVM 598).
“Grifamos o termo ‘em
caráter profissional’ para destacar que somente as pessoas
que atuam com esse cunho
é que necessitam de credenciamento para o exercício da
atividade de analista de valores mobiliários. O caráter
profissional fica caracterizado, por exemplo, quando há
uma constância na divulgação
das análises e recebimento de
remuneração, ainda que indireta”, explica Daniel Maeda,
Superintendente de Relações

com Investidores Institucionais (SIN/CVM).

Financeiro

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

O juro negativo e a renda fixa
influencer de convencer e induzir os investidores” — Rafael
Custódio, gerente da GAIN,
ligada à SIN.

Linguagem
Alerta
Muitos influenciadores
digitais usam avisos como
“não se trata de recomendação de investimento”, “são
opiniões apenas pessoais”
ou com conteúdo semelhante em seus textos e vídeos.
Mesmo assim, a área técnica
da CVM enfatiza que essas
expressões não são suficientes para descaracterizar o
serviço de análise de valores
mobiliários, caso se constate
indícios do exercício profissional da atividade.
“A linguagem utilizada é um
dos parâmetros avaliados para
verificar se há serviço profissional prestado. Fica claro que discursos mais assertivos ou apelativos comprovam a tentativa do

A área técnica da CVM destaca que é uma infração administrativa utilizar as redes sociais
para se manifestar sobre valores
mobiliários, ainda que em caráter não profissional, com o objetivo criar condições artificiais
de demanda, oferta ou preço de
valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de
operações fraudulentas e o uso
de práticas não equitativas, para
tentar auferir vantagem para si
ou para terceiros.
A infração está prevista na
Instrução CVM 8, e os responsáveis estarão sujeitos a
advertências, multas e demais penas previstas no art.
11 da Lei 6.385/79.

Serviços de auditor independente só por cinco anos
O Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade de
norma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que
veda a prestação de serviços
dos auditores independentes –
pessoa física ou jurídica – por
prazo superior a cinco anos
consecutivos para um mesmo
cliente, com a exigência de um
intervalo mínimo de três anos
para a sua recontratação. Por
maioria dos votos, na sessão
virtual encerrada em 10/11,
os ministros julgaram im-

procedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI)
3033, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio
(CNC), por entender que a
rotatividade dos auditores independentes não inviabiliza o
exercício profissional, mas o
regula com base em decisão
técnica.
A confederação alegou, entre outros pontos, que o artigo
31 da Instrução 308/1999 da
CVM atenta contra os princípios constitucionais da livre
iniciativa, da livre concorrên-

Evoltz ParticiPaçõEs s.a.
CNPJ/ME nº 28.037.759/0001-68 - NIRE nº 33.3.0032953-6
Companhia Fechada
ata da reunião do conselho de administração realizada em 9 de
novembro de 2020. 1. Data, Hora e local: Realizada aos 9 dias do
mês de novembro do ano de 2020, às 8 horas, na sede social da Evoltz
Participações S.A. (“Companhia”), situada no Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, Lote 1,
PAL 46742, sala 204, Parte, Edifício Office Park Center, Jacarepaguá, CEP:
22775-022. 2. convocação: Dispensada a convocação, tendo em vista
a presença da totalidade dos Conselheiros da Administração, conforme
previsto no Artigo 23, Parágrafo 3° do Estatuto Social da Companhia. 3.
Presença: Conselheiros: João Pinheiro Nogueira Batista, Edward Thomas
Beckley; Jeferson Kelman, Jonathan Garfinkel e Li Yu Elly Thio. 4. Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Pinheiro Nogueira Batista
(“Presidente”), que convidou a Sra. Renata Alvarez Vieira para secretariálo (“Secretária”). 5. ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias:
(i) A outorga, pela Companhia, da Alienação Fiduciária (conforme abaixo
definida) sob Condição Suspensiva (conforme abaixo definido), para
assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento das obrigações principais e
acessórias a serem assumidas pela Norte Brasil Transmissora de Energia
S.A. (“Emissora”) no âmbito de sua 2ª (segunda) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser
convolada na espécie com garantia real, para distribuição pública com
esforços restritos, em série única, no valor total de R$1.000.000.000,00 (um
bilhão de reais) da data de emissão (“Debêntures”), as quais serão objeto
de oferta pública de distribuição, com esforços restritos (“Emissão” e “Oferta
Restrita”, respectivamente); (ii) A autorização à Diretoria da Companhia e/
ou seus procuradores para praticar todos e quaisquer atos, tomar todas
e quaisquer providências e a celebrar todos e quaisquer instrumentos
necessários à prestação e formalização da Alienação Fiduciária de Ações,
incluindo, mas não se limitando, a celebração do “Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária de Ações de Emissão da Norte Brasil Transmissora de
Energia S.A. sob Condição Suspensiva” (“Contrato de Alienação Fiduciária”)
e eventuais aditamentos; (iii) A outorga pela Companhia de procuração
ao agente fiduciário das Debêntures (“Agente Fiduciário”), em razão e na
forma do Contrato de Alienação Fiduciária, a qual será válida até a final
liquidação das Debêntures; e (iv) A ratificação de todos os atos praticados
pela Diretoria da Companhia em consonância com as deliberações acima.
6. assuntos e Deliberações: os Conselheiros aprovaram, por unanimidade
de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente
ata sob a forma sumária e a sua publicação com a omissão das assinaturas
dos Conselheiros. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia,
foram tratados os seguintes assuntos, tomadas as seguintes deliberações
e aprovadas por unanimidade de votos dos presentes: 6.1. constituição
da alienação Fiduciária: os Conselheiros aprovaram, de acordo com
o previsto no art. 22, alínea (xiii) do Estatuto Social da Companhia, para
assegurar o fiel, pontual e integral cumprimento das obrigações principais
e acessórias a serem assumidas pela Emissora no âmbito da Emissão, a
outorga de alienação fiduciária (i) da totalidade das ações de emissão da
Emissora detidas pela Companhia, representativas de 51% (cinquenta e um
por cento) do capital social da Emissora (“Ações”), incluindo todos os direitos
em relação às Ações; e (ii) quaisquer novas ações subscritas, adquiridas
ou que, a qualquer título, venham a ser de titularidade da Companhia ou
seu eventual sucessor legal, representativas do capital social da Emissora,
e/ou quaisquer desdobramentos, ações resultantes de grupamentos,
ou de qualquer reestruturação societária (inclusive incorporação de
ações) (“Ações Adicionais”), incluindo todos os direitos em relação às
Ações Adicionais, conforme os termos e condições a serem previstos na
escritura de emissão das Debêntures e no Contrato de Alienação Fiduciária
(“Alienação Fiduciária”). 6.1.1. A Alienação Fiduciária deverá ser prestada sob
condição suspensiva, nos termos do artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, conforme alterada, devendo a plena eficácia da Alienação
Fiduciária estar condicionada à (a) quitação das obrigações do “Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.0834.1”, originalmente
celebrado, em 02 de outubro de 2012, entre a Emissora e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”),
com interveniência da Abengoa Concessões Brasil Holding S.A., Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, Eletrosul Centrais Elétricas
S.A. e Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (conforme aditado)
e das obrigações oriundas do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª
(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais Fidejussórias,
em Duas Séries, da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A.”, celebrado
originalmente, em 15 de agosto de 2013, entre a Emissora e a Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente
fiduciário, com interveniência das fiadoras Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
– Eletrobras e Abengoa Concessões Brasil Holding S.A.; ou (b) conforme
eventualmente seja aprovado pelos seus respectivos beneficiários, o que
ocorrer primeiro (“Condição Suspensiva”). 6.2. autorização à Diretoria:
observados os limites estabelecidos no item 6.1, os Conselheiros
autorizam a Diretoria da Companhia a praticar, direta ou indiretamente por
meio de procuradores, todos e quaisquer atos, tomar todas e quaisquer
providências e a celebrar todos e quaisquer instrumentos necessários à
prestação e formalização da Alienação Fiduciária de Ações, incluindo, mas
não se limitando, a celebração do Contrato de Alienação Fiduciária e de
eventuais aditamentos ao Contrato de Alienação Fiduciária; 6.3. outorga
de procuração: os Conselheiros autorizam a outorga, pela Companhia, de
procuração ao Agente Fiduciário, em razão e na forma a ser prevista no
Contrato de Alienação Fiduciária, a qual será válida até a final liquidação
das Debêntures; e 6.4. ratificação dos atos da Diretoria: os Conselheiros
ratificam, nesta data, todos e quaisquer atos até então adotados e todos e
quaisquer documentos até então assinados pela Diretoria da Companhia e/
ou pelos seus procuradores para a implementação da Alienação Fiduciária.
7. Encerramento e lavratura de ata: Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento
eletrônico, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros
presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 9
de novembro de 2020. Mesa: João Pinheiro Nogueira Batista - Presidente;
renata alvarez vieira - Secretária. Jucerja nº 3966672 em 11/11/2020.

cia e da liberdade de exercício
de qualquer profissão ou atividade econômica. A CVM,
por sua vez, argumentou que
a regra está embasada em lei
que lhe confere competência
para o exercício do poder de
polícia no âmbito do mercado de valores mobiliários
e levou em conta o fato de
que a prestação de serviços
de auditoria para um mesmo cliente, por prazo longo,
pode comprometer a qualidade do serviço ou mesmo a
independência do auditor na

visão do público externo.
Em fevereiro, o relator,
ministro Gilmar Mendes,
julgou prejudicada a ação,
diante da nova redação dada
pela Instrução 611/2019. A
CNC, então, interpôs recurso argumentando que a alteração apenas modificou a
redação originária do texto,
mantendo a regra questionada e a alegada inconstitucionalidade. Em 22/9, o ministro reconsiderou a decisão
monocrática e manteve o
curso da ADI.

Receita total da B3 foi
maior no terceiro trimestre

A receita total da B3 atingiu
R$ 2,535 bilhões no terceiro
trimestre, alta de 48,6% em
relação ao 3T19, com crescimento de receita em todos
os segmentos, exceto Infraestrutura para Financiamentos.
Na mesma base de comparação, o lucro líquido atribuído
aos acionistas da B3 atingiu
R$ 1,137 bilhão, aumento de
58%. O Ebitda recorrente somou R$ 1.665 bilhão, alta de
50,1%. O lucro líquido recorrente1 da companhia foi de R$
1,143 bilhão.
“Com a inflação sob controle e o intuito de fomentar
a atividade econômica, as
medidas de afrouxamento
monetário continuaram a
avançar no período, com a
taxa de juros básico da economia atingindo em agosto o
menor nível histórico, intensificando a propensão dos investidores locais a buscarem
alternativas de diversificação
dos seus portfolios nos mercados em que atuamos”, comentou Gilson Finkelsztain,
presidente da B3.
No Segmento Listado, a receita foi de R$1,682 bilhão
(66,4% do total), 48,0% maior
do que no 3T19. O desempenho do segmento continuou
sendo impulsionado pela volatilidade nos mercados financeiro e de capitais decorrente
dos efeitos da pandemia da
Covid-19 e pelo ambiente de
menores taxas de juros, tanto
no Brasil quanto no mundo,
informou a B3.
A base de investidores
em renda variável cresceu
84% no período, reflexo do
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aumento do interesse pela
diversificação de investimentos em um ambiente de
taxa de juros mais baixa. A
B3 continua apoiando, com
programas de incentivo, as
corretoras que se dedicam
à atração de novos clientes
para esse mercado.
A receita de R$ 262,9 milhões (10,4% do total) significou alta de 9,5% sobre
o 3T19. O volume de novas
emissões e o estoque de instrumentos de captação bancária registrados no trimestre
cresceram 36,7% e 42,9%,
respectivamente, em função,
principalmente, do crescimento de emissões de CDB e
DI, que representaram 58,4%
e 38,1% das novas emissões,
respectivamente.
Adicionalmente, o estoque médio
de instrumentos de dívida
corporativa aumentou 8,8%,
o que reforça o aumento da
relevância do mercado de
capitais como fonte de financiamento para as companhias
no Brasil. As debêntures de
leasing representaram 29,3%
do estoque médio de dívida corporativa no 3T20 vs.
32,6% no 3T19.
O Tesouro Direto também apresentou desempenho positivo, com o número
de investidores crescendo
18,8% e o estoque em aberto
aumentando 3,9%. A B3 e o
Tesouro Nacional anunciaram em jul/20 que, a partir
de ago/20, a taxa de custódia
para os investimentos no Tesouro Selic foi zerada para os
primeiros R$ 10 mil de saldo
para todos os investidores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 17.2020
OBJETO: Aquisição de diversos materiais para obras, oriundos de usinagem,
para manutenção vias e pavimentos PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0267/
2020/20. 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
e carimbo do CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 26/11/2020 as 10:00 horas.
Tatiane Galvão Lucas
Pregoeira - CPLMSO

ADM TRADE SERVICES CONSULTORIA LTDA.
CNPJ/ME nº 39.548.003/0001-08
Ficam convocados os sócios da ADM Trade Services Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.548.003/0001-08 e com sede em Rua São
Sebastião, 18, 801, Centro, cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro,
CEP 24.210-110 (“Sociedade”), para comparecimento à assembleia geral
extraordinária a se realizar na data de 23/11/2020, às 11:00, na sede da
Sociedade, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) dissolução da
Sociedade e nomeação de liquidante; (ii) aprovação das contas e encerramento da liquidação; (iii) nomeação do responsável pelo ativo e passivo da
Sociedade após a dissolução; (iv) indicação do responsável pela guarda
dos livros da Sociedade; e (v) aprovar e assinar o Distrato Social da sociedade. Rio de Janeiro, 10/11/2020.

Após figurar entre os países com os maiores juros reais
do mundo na última década, o Brasil passou a viver uma
transformação desde o ano passado e entrou recentemente
para o clube das nações com juros negativos. Isso tem
preocupado os investidores de renda fixa, com rendimento
vinculado à taxa Selic.
Mais comum em nações desenvolvidas, como os da Europa e os Estados Unidos, os juros negativos tiveram mais
destaque após a crise internacional de 2008, quando esses
países precisaram reduzir suas taxas para estimular suas
economias, em um ambiente de inflação muito baixa. Agora, com a Covid-19, os juros reais negativos passaram a ser
a realidade de muitos países, que precisaram fazer ajustes
para frear o efeito colateral dos estragos da pandemia.
No Brasil, a situação não está totalmente ligada à covid-19, mas muito mais aos ajustes econômicos que têm
sido feito para o país sair da crise econômica que viveu nos
últimos anos. O fato é que a pandemia trouxe um efeito
surpresa e a inflação começou a ficar um pouco acima do
esperado, puxada pela alta do preço dos alimentos.
Com juros negativos, fruto da taxa Selic no menor índice da história (2% ao ano) e no possível aumento inflação
(3,20% para 2020, segundo o último boletim Focus), os
investidores de renda fixa estão preocupados.
Mas com a simples observação dos países europeus com
juros negativos, região onde atuei por muitos anos, é possível verificar que a renda fixa nunca vai acabar e no Brasil
ainda pode ser bem competitiva. Vale destacar que não dá
para colocar todos os ovos na mesma cesta e não dá para
investir apenas em renda variável. Verificamos isso neste
ano com a pandemia e muita gente acabou perdendo dinheiro quando mais precisava dos investimentos.
Sempre é bom lembrar que há a necessidade de ter uma
parte dos investimentos na reserva de emergência e, idealmente, em um produto de renda fixa com rentabilidade e
liquidez diária, como um Certificado de Depósito Bancário
(CDB) de uma instituição segura.
Mas a renda fixa pode ir muito além da reserva de
emergência. Isso porque ainda há boas opções CDBs com
vencimento no médio prazo no mercado, que podem trazer
mais segurança e rentabilidade em um momento de instabilidade como o que ainda vivemos.
Uma alternativa é escolher CDBs com taxas prefixadas
com prazos de dois e três anos, por exemplo, com taxas de
5,5% e 6,5% ao ano, respectivamente. Eles trazem a vantagem de ser possível saber qual será a rentabilidade anual
e total do investimento, já que o índice de rendimento não
está atrelado à taxa Selic.
Esse tipo de produto de médio prazo é ideal para investidores que querem diversificar suas aplicações, mas desejam uma rentabilidade maior na renda fixa. E também para
os que contam com um projeto de médio prazo e não podem ter o infortúnio de perder valor quando chegar a data.
Com isso, fica claro que esse CDB é adequado para
qualquer tipo de investidor, tanto os que têm perfis conservadores quanto os mais sofisticados e que querem proteger
seu patrimônio. Até mesmo os mais arrojados sabem que as
economias ainda sofrerão sobressaltos, o que trará instabilidade no mercado de ações.
Em uma simulação, ao investir R$ 50 mil no CDB prefixado durante três anos (6,5% ao ano), o valor atingirá R$
58.837,86, que significa uma rentabilidade três vezes superior à da poupança, que atingirá um saldo de R$ 52.123,65.
Na mesma simulação, o investimento no Tesouro Selic
atinge R$ 52.278,39. Portanto, o rendimento do CDB prefixado é muito superior às opções do mercado.
Lamentavelmente, ainda com toda essa diferença, a poupança ainda tem muito destaque quando se fala em renda
fixa. Desde o início da pandemia, os brasileiros depositaram valores recordes na caderneta de poupança. É importante que todos saibam que o rendimento da poupança está
inferior ao da inflação e que há CDBs que rendem muito
mais.
Assim como nas economias desenvolvidas e que contam
juros baixos, o Brasil, independente da taxa de juros, continuará tendo bons produtos na renda fixa. Esta é a hora de
o brasileiro fazer boas escolhas e saber investir para cada
tipo de projeto.
q Fabien Tournier
Diretor administrativo-financeiro do Banco RCI Brasil.

METHA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/ME nº 32.535.312/0001-96
Ficam convocados os sócios da Metha Sistemas de Informática Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.535.312/0001-96 e com sede em Rua São
Sebastião, 18, 8º andar, Centro, cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24.210-110 (“Sociedade”), para comparecimento à assembleia
geral extraordinária a se realizar na data de 23/11/2020, às 11:00, na sede
da Sociedade, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) dissolução
da Sociedade e nomeação de liquidante; (ii) aprovação das contas e encerramento da liquidação; (iii) nomeação do responsável pelo ativo e passivo
da Sociedade após a dissolução; (iv) indicação do responsável pela guarda
dos livros da Sociedade; e (v) aprovar e assinar o Distrato Social da sociedade. Rio de Janeiro, 10/11/2020.

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Admara Schneider - Juiz Titular do
Cartório da 40ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ
SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Av. Eramos Braga, 115 304 306
308 B CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 31332992 e-mail: cap40vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0309591-17.2014.8.19.0001, movida
por LFRF CORRETAGEM E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº
10.567.012/0001-56, em face de SAUMA S/A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ nº 03.981.633/0001-16, objetivando
Citação. Assim, pelo presente edital CITA o réu SAUMA S/A.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente
de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de
que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art.
257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, oito de setembro de dois mil e vinte. Eu, __ Roberto Luiz da
Silva Valentim - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/31309,
digitei. E eu, __ Paulo Roberto Cortez Rosa - Responsável
pelo Expediente - Matr. 01/14822, o subscrevo.
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Sábado, domingo e segunda-feira, 14, 15 e 16 de novembro de 2020

Financeiro

Discursos dissonantes entre
ministério da economia e BC
Boletim do BC
e indicadores
recentes da
atividade ‘sugerem
recuperação desigual’

No mesmo dia em que o
ministro da economia, Paulo
Guedes, afirma que o Brasil está saindo da recessão,
o Banco Central diz que a
velocidade da retomada da
atividade econômica ainda
é incerta. O BC divulgou
nesta sexta-feira o Boletim
Regional, uma publicação
trimestral com análise das
condições da economia por
regiões do país.
No mesmo dia foi divulgado o Índice de Atividade
Econômica do Banco Central (IBC-Br) dessazonalizado (ajustado para o período).
No terceiro trimestre deste
ano, o indicador apresentou expansão de 9,47% na
comparação com o segundo trimestre. Em setembro,
comparado a agosto, houve
expansão de 1,29%. Em relação ao terceiro trimestre de
2019, foi registrada queda
de 3%. Em 12 meses encerrados em setembro, houve
retração de 3,32%.
Segundo o Boletim Regional, indicadores recentes
da atividade “sugerem recuperação desigual” entre
setores na economia brasileira. “Os programas governamentais de recomposição
de renda favoreceram retomada relativamente forte do
consumo de bens. Contudo,
várias atividades do setor de
serviços, sobretudo aquelas

mais diretamente afetadas
pelo distanciamento social,
permanecem bastante deprimidas”, diz a instituição.
Nas regiões do país, o BC
avalia que “os movimentos
das economias também foram desiguais, refletindo,
em alguns casos, a estrutura produtiva distinta, e, em
outros, as diferenças do aumento da mobilidade e dos
impulsos dos programas
emergenciais”.
“Prospectivamente, apesar de melhor dimensionamento dos impactos iniciais
da pandemia, a pouca previsibilidade associada à sua
evolução e ao necessário
ajuste dos gastos públicos
a partir de 2021 aumenta a
incerteza sobre a velocidade da retomada da atividade
econômica”, acrescenta o
banco.
Regiões

Segundo o BC, a atividade econômica do Norte
apresentou o maior ritmo de
recuperação após o impacto
da pandemia. “Contribuíram
para esse movimento o aumento da mobilidade ainda
em maio, a estrutura industrial voltada para bens duráveis destinados ao mercado
doméstico e para as exportações de commodities (produtos primários com cotação internacional) e a maior
importância relativa dos
benefícios sociais”. O Índice de Atividade Econômica
Regional da Região Norte
(IBCR-N) cresceu 6,7% no
trimestre até agosto, em relação ao encerrado em maio
(-6%), de acordo com dados
dessazonalizados.
De acordo com o Banco Central, essa foi a única
região a superar o nível do

primeiro bimestre (período
pré-pandemia). “Os crescimentos do comércio, da
prestação de serviços e da
produção industrial foram
superiores aos das demais
regiões e refletiram também
em indicadores relativamente melhores no mercado de
trabalho”.
No Nordeste, a atividade
econômica, no trimestre encerrado em agosto, “recuperou parcialmente a retração
ocorrida no trimestre anterior, favorecida pelo aumento de mobilidade e reabertura de atividades econômicas,
pela recomposição da renda
decorrente do auxílio emergencial e pela expansão do
crédito”.
Apesar do crescimento
no trimestre, a economia
da região apresenta a maior
retração comparativamente
ao período pré-pandemia.
“Esse resultado repercute
os desempenhos regionais
mais fracos nos serviços e
na indústria, além de piores
indicadores no mercado de
trabalho. O comércio ampliado, favorecido pelo auxílio emergencial, registra
crescimento acima da média nacional”. O IBCR-NE
avançou 2,8% no período,
em relação ao trimestre encerrado em maio, quando
decrescera 7,1%, no mesmo
tipo de comparação.
No Centro Oeste, “a vocação agrícola e a produção
recorde de grãos impulsionaram as indústrias de processamento de alimentos e
os serviços de logística, mitigando os efeitos adversos
durante o período mais crítico de restrição de circulação
e funcionamento das empresas”. O IBCR-CO cresceu
0,5% frente ao trimestre anterior (quando a retração não
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tinha sido tão severa quanto
no restante do país), na série
com ajuste sazonal. “Ressalta-se que o setor industrial da
região é o único a recuperar
o nível do primeiro bimestre
do ano”, acrescentou o BC.
No Sudeste, os indicadores sinalizaram recuperação
da economia no trimestre
encerrado em agosto, após
queda acentuada no trimestre anterior. “O aumento
gradual da mobilidade social
permitiu a retomada da indústria e do comércio e, em
menor medida, do setor de
serviços, com reflexos positivos sobre o mercado de
trabalho”. O IBCR-SE avançou 4,3% no período, em
relação ao trimestre encerrado em maio, quando tinha
caído 6,8%, no mesmo tipo
de comparação. “Adicionalmente, a trajetória de dados
mais tempestivos – como os
de consumo de energia elétrica e vendas com cartão de
débito – sugere que a economia continuou o processo de
recuperação em setembro e
outubro, embora com alguma acomodação na margem
(recentemente)”.
Na Região Sul, indicadores mostram recuperação
“gradual da economia, em linha com a evolução relativamente mais positiva da crise
sanitária”. “Os processos de
retomada, estimulados por
medidas fiscais e creditícias, mostram-se distintos
entre os setores e com baixa
intensidade no mercado de
trabalho”, diz o BC. O nível
de atividade no Sul – medido pelo IBCR-S – avançou
5,1% no trimestre encerrado
em agosto, na comparação
com o finalizado em maio,
quando a queda de 7,1% repercutia os efeitos severos
da pandemia sobre a região.

n Monitor Mercantil

Trajetória do Iace e ICCE
mostra a recuperação
do nível de atividades
O Indicador Antecedente
Composto da Economia Brasileira (Iace) ficou estável em
outubro em 123,3 pontos, 3,3
pontos acima do período prépandemia no Brasil (fevereiro
de 2020). Das oito séries do
componente, cinco contribuíram de forma negativa e três
de forma positiva para o resultado agregado.
A maior contribuição positiva veio do Indicador de
Expectativas da Indústria, enquanto a maior contribuição
negativa veio do Indicador
de Expectativas de Serviços.
O Indicador Coincidente
Composto da Economia Brasileira (ICCE), que mensura as condições econômicas
atuais, ficou estável em 100,2
pontos, no mesmo período.
Os dados foram divulgados
nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre) da Fundação Getulio
Vargas (FGV), em parceria
com o The Conference Board.
O Indicador Antecedente
Composto da Economia busca antecipar tendências da
economia do país com base
em oito componentes: taxa
referencial de swaps DI prefixada - 360 dias, do Banco

Central, Ibovespa, Índice de
produção física de bens de
consumo duráveis, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), índices
de termos de troca e de quantum de exportações, ambos
da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
(Funcex), além dos índices de
expectativas da indústria, serviços e consumidor, da FGV.
“A trajetória do Iace e
ICCE nos últimos meses mostra a recuperação do nível de
atividades após a queda expressiva do segundo trimestre.
Os resultados de outubro, no
entanto, apontam para a lentidão e heterogeneidade dessa
recuperação entre os setores,
sendo as atividades ligadas
aos serviços as mais afetadas
pelo desempenho do mercado
de trabalho e pelas restrições
ainda impostas pela pandemia”, afirmou, em nota, Paulo
Picchetti do Ibre/FGV.
Segundo Pichetti, a aceleração da retomada nos próximos meses encontra desafios
na capacidade de extensão
dos incentivos concedidos
pelo governo e na possibilidade de recrudescimento da
crise sanitária.

