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Brasil: economia
tem 9ª maior
perda no G20

PIB dos vinte mais
ricos tem retração
recorde e deve
encolher 6% no ano
Os países que integram o G20,
das 20 maiores economias do mundo, registraram uma queda recorde
de 6,9% no produto interno bruto
(PIB), significativamente pior que
a baixa de 1,6% registrada no primeiro trimestre de 2009, no auge
da crise financeira de 2007/2008.
A China foi o único país do G20
a registrar crescimento (11,5%)
no segundo trimestre de 2020, refletindo o início mais precoce da
pandemia neste país e a subsequente recuperação, o que dá uma
esperança aos países que adotaram
medidas de isolamento social posteriormente. Os chineses, porém,
tiveram atitude diferente de outras
nações, com um bloqueio rápido e
abertura logo em seguida.
Excluindo a China, o PIB contraiu em média 11,8% em todas as
outras economias do G20 no segundo trimestre de 2020, quando
os efeitos da pandemia começaram
a ser mais amplamente sentidos. O
Brasil ficou praticamente no meio
da tabela: com queda de 9,7%, fi-
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de 2,7% da força de trabalho estava na casa dos 65 anos; em 2000
esse número subiu para 3,2%; em
2010 para 3,3%; em 2030 deve
ser de 5,3% da população mundial. Em contrapartida, na faixa
etária de 15 a 24 anos houve decréscimo: 25,1% (1990); 20,6%
(2000); 17,9% (2010); 13,6%
(projeção para 2030).
O Brasil segue o padrão mundial de envelhecimento populacional. A previsão é que até 2031
conte com mais de 43 milhões
de idosos, segundo o Ministério
da Saúde. Dados do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) apontam que desde a década de 1990 a população economicamente ativa tem aumentado
constantemente; em 2040, a projeção é que cerca de 57% da população nacional em idade economicamente ativa tenha mais de
45 anos.
Um dos cases destacados no
TrendBook é da Gol – que criou
o programa Experiência na Bagagem, voltado para atrair talentos maduros. A ideia é recrutar
profissionais com mais de 50
anos, especialmente para funções
de relacionamento com clientes
em aeroportos ou na Central de
Atendimento. Lançado em 2017,
hoje 13% do total de funcionários é formado pelo público 60+.
“A oportunidade se torna atrativa
pela combinação de dois fatores:
horários flexíveis de trabalho –
de 4 a 6 horas diárias – e a possibilidade de trabalho remoto”,
afirma Layla Vallias.

cou em 9º lugar.
O PIB caiu mais dramaticamente
(25,2%) na Índia, seguido pelo Reino Unido (queda de 20,4%). Vêm a
seguir México (17,1%), África do
Sul (16,4%), França (13,8%), Itália
(12,8%), Canadá (11,5%) e Turquia (11%). A Alemanha teve perda similar à do Brasil (9,7%), pior
que Estados Unidos (9,1%), Japão
(7,9%), Austrália (7%), Indonésia (6,9%), Coreia do Sul e Rússia
(3,2% em ambos).
Na comparação segundo trimestre de 2020 com o mesmo período
de 2019, o PIB na área do G20 caiu
9,1%, após uma contração de 1,7%
no trimestre anterior. Entre as economias do G20, a China registrou
o maior crescimento anual (3,2%),
enquanto a Índia registrou a maior
queda anual (menos 23,5%).
O G20 reúne 18 países e a União
Europeia e a Zona do Euro; representa 80% da produção econômica
mundial.
De acordo com a Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a economia global ficará muito pior se
uma segunda onda de infecções levar os governos a renovar quarentenas em larga escala. Mas, mesmo
sem novas paralisações, o crescimento global pode encolher cerca
de 6% este ano, acabando com uma
sequência de cinco anos de crescimento.

Human Rights acusa Bolívia de perseguição política a Morales

EneasMX-CC

O governo interino da Bolívia
está abusando do sistema de justiça
para perseguir mais de 100 associados e apoiadores do ex-presidente
Evo Morales, que enfrenta acusações de terrorismo que parecem ter
motivação política, acusa a ONG
Human Rights Watch (HRW) em
relatório de 47 páginas.
Os promotores acusaram algumas pessoas de terrorismo apenas
por terem contato telefônico com
Morales, concluiu a Human Rights
Watch após examinar milhares de
documentos judiciais e relatórios
policiais em 21 desses casos. Outros foram acusados de crimes por
exercerem sua liberdade de expressão, criticando o governo online.
Morales, exilado na Argentina
após o golpe que levou Jeanine
Áñez ao poder, foi acusado de terrorismo e financiamento do terrorismo, cada um punido com até 20
anos de prisão. As acusações são

baseadas em um telefonema de novembro de 2019, feito dias depois
que Morales deixou o cargo, no
qual uma pessoa que supostamente seria o ex-presidente pediu a um
associado que mobilizasse manifestantes para bloquear estradas nas
cidades e impedir a entrada de alimentos. A pessoa diz que deve “lutar, lutar, lutar” e jura “travar uma
dura batalha contra a ditadura”.
Segundo a HRW, manifestantes na Bolívia costumam usar os
termos “luta” e “batalha” para se
referir às suas manifestações. Os
promotores alegam que Morales
ordenou atos de violência, mas as
evidências analisadas pela ONG
– basicamente consistindo em um
único telefonema – simplesmente
não apoiam tais alegações.
Entre os casos que chamaram
atenção da HRW está o de Patricia
Hermosa, advogada de Morales e
ex-chefe de gabinete, acusada de
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Nem-nem seniores

Pela primeira vez na história,
cinco gerações estão trabalhando
lado a lado; a presença de profissionais maduros no ambiente
corporativo tem, inclusive, uma
trajetória cada vez mais ascendente. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta
que a proporção de pessoas com
55 anos ou mais no mercado de
trabalho cresceu cerca de 10%
nas últimas décadas.
A extensão da vida e o novo
mercado de trabalho é tema de
um dos recortes do FDC Longevidade, projeto desenvolvido pela Fundação Dom Cabral
(FDC) com apoio técnico da
Hype50+. O TrendBook Pessoas,
primeiro eixo da iniciativa, traz
um mapeamento sobre os trabalhadores “prateados” no Brasil e
analisa o crescimento da geração
nem-nem sênior: os que nem estão trabalhando, nem estão aposentados.
“Hoje têm crescido os nem-nem maduros, homens entre 50
e 64 anos que não trabalham e
não são aposentados. De acordo
com dados do Ipea, 10,5% dos
homens nessa faixa etária estão
nessa situação no país”, afirma
Layla Vallias, especialista em
Economia Prateada, cofundadora
da Hype50+ e uma das coordenadoras do estudo.
A perspectiva é que antes de
2030, os seniores alcancem uma
taxa de participação na força de
trabalho global mais alta do que
a média entre toda a população
com idade ativa. Em 1990, cerca

SEU DIREITO
Dano moral em
sentença do Trabalho
tem natureza
trabalhista

Atividade
econômica tem
resultado pior
que esperado
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou em julho expansão de 2,15%.
Em maio e junho também houve
crescimento: 1,86% e 5,32%, respectivamente, de acordo com dados
revisados pelo BC.
O IBC-Br veio abaixo das expectativas. A mediana do mercado
financeiro era de 3,40%. Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco
Digital Modalmais, previa expansão
de 3,15%. Apesar disso, ele analisa:
“As revisões de nível mostram, no
geral, um impacto marginalmente
menor da desaceleração registrada
em abril, mas uma recuperação razoavelmente semelhante.” O Modalmais mantém a projeção de PIB
em queda de 4,7% para 2020, acima
das projeções do relatório Focus,
que espera retração de 5,11%.
Em março, início das medidas de
isolamento social para o combate
à Covid-19, o IBC-Br caiu 5,89%.
Em abril, foi registrada a pior queda: 9,37%. Esses resultados são
dessazonalizados, ou seja, ajustados
para o período.
Na comparação com julho de
2019, houve queda de 4,89% (sem
ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais). Em
12 meses encerrados em julho, o
indicador teve retração de 2,90%.
No ano, o IBC-Br registrou queda
de 5,77%.
O IBC-Br é uma forma de avaliar
a evolução da atividade econômica
brasileira e tenta antecipar os dados oficiais do PIB, calculado pelo
IBGE.
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Acusações ao presidente deposto se resumem a um telefonema
terrorismo, financiamento do terrorismo e sedição baseada exclusivamente no fato de ela ter contato
telefônico com Morales depois que
ele renunciou. Ela foi presa em 31

de janeiro de 2020 e mantida em
prisão preventiva até 5 de agosto,
sem acesso a cuidados médicos durante a gravidez. Ela teve um aborto espontâneo em março.
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Opinião

É possível uma conciliação
entre direita e esquerda no Brasil?
Não creio que seja. Não é possível. Não
ainda. Mas há motivos para imaginar o início de um diálogo, e a razão será o próprio
Brasil.
Dia 5 de setembro, um sábado, pela manhã, fui acordado com a notícia de que Caetano Veloso, numa entrevista a Pedro Bial
divulgada na noite anterior, tinha falado bastante sobre meu livro O Brasil Inevitável. De
fato, na segunda parte da entrevista, ao ser
perguntado por que está otimista e até contente, Caetano declarou a Bial que estava
lendo o livro e que se impressionara com a
profundidade e extensão da miscigenação no
Brasil, principalmente entre índios e negros
(em outros livros sempre se fala que a miscigenação brasileira veio do intercurso ou estupro do senhor branco sobre a negra escrava).
O livro esclarecia a ele o que ele sempre
sentira desde sua infância em Santo Amaro,
passando por toda sua vida adulta e até agora
– qual seja, de que a miscigenação era algo
extraordinário no Brasil. Por isso e outras
coisas Caetano sentia que o Brasil tinha algo
de grandioso a oferecer ao mundo, e irá oferecer algum dia. Este é o espírito do livro O
Brasil Inevitável.
Naturalmente, fiquei muito feliz e lisonjeado por Caetano apreciar meu livro na extensão que declarou. Era um segmento importante da arte e do pensamento de Esquerda no
Brasil reconhecendo uma visão diferente e
favorável ao Brasil, num momento em que a
Esquerda quer tudo menos admirar o Brasil.
Bem, acontece que não é só a Esquerda
que viu algo importante no meu livro. Ontem
(7) à noite li o discurso do presidente Jair
Bolsonaro em comemoração à Independência. O discurso é curto e elegante, e logo no
primeiro parágrafo fala do mesmo tema discutido por Caetano. Eis o trecho nas palavras
do presidente:
“A identidade nacional começou a ser desenhada com a miscigenação entre índios,
brancos e negros. Posteriormente, ondas de
imigrantes se sucederam, trazendo esperanças que em suas terras haviam perdido. Religiões, crenças, comportamentos e visões
eram assimilados e respeitados. O Brasil desenvolveu o senso de tolerância, os diferentes
tornavam-se iguais. O legado dessa mistura é
um conjunto de preciosidades culturais, étnicas e religiosas, que foram integradas aos
costumes nacionais e orgulhosamente assumidas como brasileiras.”
É certo que esse trecho não contém nenhuma menção a O Brasil Inevitável, mas a
ideia de miscigenação incluindo em primeiro lugar o índio, as ondas novas de imigração já encontrando um colchão de recepção
amigável, o desenvolvimento de religiões,
crenças e preciosidades culturais e a visão
de grandioso em nossa cultura – são temas
desenvolvidos no livro, tal como explicitado
por Caetano. Para mim isto parece evidente,
e quem leu o livro vê o mesmo, pelo que me
escreveram vários amigos leitores.
Bem, é evidente que o discurso foi escrito por alguns assessores intelectuais do presidente Bolsonaro, e não se pode dizer que
ele tenha lido o livro. Sei de amigos e conhecidos que estão no governo que o livro O
Brasil Inevitável e dois ensaios recentemente escritos que serão brevemente publicados
circularam pelos escritórios da presidência e
de algumas esferas do governo.
Por tudo isso, me sinto feliz e orgulhoso de
que tanto a Esquerda, representada por Caetano, quanto a Direita, representada nesse
discurso do presidente Bolsonaro, têm algo
em comum, qual seja, a fé no potencial cultural brasileiro, tal como discutido no meu
livro. A mim é o que importa.
As ideias e visões contidas em O Brasil
Inevitável estão ancoradas nas ideias e visões
de muitos pensadores sobre o Brasil, desde o
inefável e estupefato Pero Vaz de Caminha,

passando pelos jesuítas Anchieta, Azpicuelta
e Vieira, por Ambrósio Fernandes Brandão,
José Bonifácio, Princesa Leopoldina, Marechal Rondon, Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha, Oswald de Andrade, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque, Caio Prado Jr.,
Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Luiz Sergio
Sampaio, Vilém Flusser, Olavo de Carvalho,
Mangabeira Unger… Caetano Veloso… e
tantos outros colegas e intelectuais brasileiros sem conta.
Muita gente por esses sertões brasileiros
pensa igual, apenas com jeitos diferentes de
expressar esses sentimentos.

O que foi visto por Caetano
Veloso e por Bolsonaro,
cada um a seu modo
Não há ainda qualquer possibilidade de
conciliação ou até de mero diálogo entre
Esquerda e Direita no Brasil. As hostes de
um lado e do outro estão fincadas em suas
convicções e não abrem mão de nada. A Esquerda nem ao menos reconhece o governo
como legítimo, continuamente sonhando e
conspirando por sua derrubada. A Direita se
entrincheira em sua vitória retumbante, na
crescente popularidade presidencial e em algumas vitórias políticas e administrativas e
assim só tem desprezo pela Esquerda.
Minha posição parece ser a do isentão,
aquele que não quer saber de briga e se ofende com os insultos mútuos das duas partes.
Pode ser, mas também sei que é no insentismo onde medra o ócio intelectual e a hubris
dos enfatuados consigo mesmo.
Não, não estou isento. Mesmo pertencendo ao campo da Esquerda, torço para que o
Governo Bolsonaro dê certo, que cumpra
uma boa parte do que prometeu em matéria
de controle da violência, punição à criminalidade e à corrupção, melhoria das condições
de desenvolvimento econômico, quebra da
hegemonia cultural da Esquerda e levantamento da moral tradicional brasileira.
Será importante que cumpra essas promessas mal ou bem alinhavadas. Também
acho que no plano internacional o Brasil tem
que demonstrar seu alinhamento ao mundo
ocidental e marcar diferenças em relação à
China, em razão da disputa que virá inevitavelmente nos próximos anos entre as duas
grandes potências.
Entretanto, não estou nada satisfeito com
diversas posições e ações do governo, tais
como a falta de expertise político e administrativo e a consequente morosidade sobre
como resolver os problemas educacionais
brasileiros, especialmente na educação primária e secundária, uma visão desequilibrada
sobre o meio ambiente e os povos indígenas
(ainda que nada parecido com o quê falam as
ONGs) e um exagerado e perigoso sentimento de potência diante de adversários.
Minha opinião política não importa quase
nada. Importa que meu livro O Brasil Inevitável traz uma visão diferenciada, mais antropológica e menos ideológica, de vivência
e convivência com todas as classes sociais,
e que vê com ânimo e fé o potencial cultural
que temos. Isto é que foi visto por Caetano
Veloso e por Bolsonaro, cada um a seu modo.
Para mim, é o começo de um vislumbre
de algo em comum que precisa ser enfatizado para que haja a possibilidade de um
diálogo entre Esquerda e Direita. No futuro
próximo.

q Mércio Pereira Gomes

Ph.D em Antropologia, presidiu a Funai entre
2003 e 2007. Atualmente leciona na UFRJ.
Autor de diversos livros, mantém o blog O Brasil
Inevitável.

Profissionais da contabilidade,
precisamos falar sobre meio ambiente
Questões ambientais estão sendo elevadas à prioridade na agenda de debate
da retomada do crescimento econômico
brasileiro em período pós-pandemia.
Abertas manifestações de grandes banqueiros, empresários e economistas,
muitos com influência política, estão
fazendo coro com ambientalistas e organizações da área sobre a necessidade
de preservação das florestas e de outros
ecossistemas nacionais, entre eles, o
pantanal e o cerrado.
Em âmbito externo, da mesma forma, estamos vendo crescer uma percepção negativa sobre a imagem do
Brasil quanto a desmatamentos e manejos agropecuários que incluem extrativismos predatórios. Essa preocupação
internacional já está levando investidores a retirarem dinheiro de companhias
brasileiras, a exemplo do que ocorreu
em julho, quando uma entidade finlandesa de asset management retirou cerca de € 40 milhões em investimentos
de uma grande empresa brasileira de
carne, considerando suspeitas de que
o frigorífico fomenta o desmatamento
ao comprar gado proveniente de terras
protegidas da Amazônia.
“O clima é uma preocupação financeira”, afirmou, no início de 2020, a
Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants (NBA), por meio de
uma carta aberta. Além disso, a NBA
divulgou recentemente resultados de
uma pesquisa feita com contadores holandeses sobre até que ponto eles estão
envolvidos no combate às mudanças
climáticas e com a redução da emissão
de gases de efeito estufa, principalmente de CO2. A organização holandesa
chegou à conclusão de que os contadores devem assumir a responsabilidade e
iniciar uma discussão sobre o clima –
recomendação que conta com o apoio
do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) para o âmbito nacional.
Ainda, diante dos potenciais efeitos
calamitosos das mudanças climáticas,
a carta “Convergência pelo Brasil”,
assinada por ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Central
e divulgada em julho, também traz a
preocupação com a estabilidade financeira. Os riscos climáticos, não apenas
no Brasil, já estão sendo incluídos em
análises macroeconômicas de bancos
centrais, enquanto mercados financeiros estão reconhecendo e precificando,
de forma transparente, esses riscos de
longo prazo. Nessa carta, também é citada a reprecificação dos ativos mais
expostos às mudanças climáticas, com
impactos esperados na poupança privada e no mercado de capitais.
Inserindo a contabilidade nessa
análise, vemos que, atualmente, as
demonstrações contábeis não expressam, de forma explícita, os riscos climáticos aos quais uma entidade está
sujeita, mas há vários relatórios de
sustentabilidade que descrevem ações
das empresas para conter seus impactos no meio ambiente.
O CFC formou dois Grupos Técnicos (GTs) para a elaboração de uma
minuta de Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) sobre Relato Integrado
(RI) e sobre asseguração do RI. Essa
minuta já passou, inclusive, por análise
de comissão constituída pelo Comitê de

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

Pronunciamentos Contábeis (CPC).
Em relação à reprecificação de ativos
mais expostos às mudanças climáticas,
a contabilidade tem instrumentos para
refletir isso. Em geral, os ativos estão
sujeitos a alterações de valores quando
da evidência de perda permanente da
capacidade de recuperação do investimento, como por obsolescência, redução do valor justo ou outros, sendo que
o fato gerador desses eventos pode ter
qualquer origem, inclusive, a ambiental. Contudo, hoje ainda não existe a
prática de distinguir essas origens.
Em relação às florestas brasileiras,
a contabilidade alcança apenas aquelas formadas para fins de exploração,
como as destinadas à produção de papel e celulose. Já as florestas nativas, a
exemplo da Amazônica, não são contabilizadas porque não existe um controle
de todas as espécies da flora e da fauna
ali existentes, por isso não conseguimos
identificar e mensurar os benefícios que
podem advir delas.
As florestas nativas são patrimônios públicos. Nas áreas da Amazônia
Legal, por exemplo, as terras que não
têm nenhuma destinação, como a floresta, as reservas indígenas e as áreas
de conservação não são registradas
contabilmente no Balanço Geral da
União (BGU).
Propostas de recuperação verde e
sustentável da economia brasileira, tendo por base a responsabilidade social
e ambiental, envolvem uma série de
ações que poderiam trazer ganhos ao
Brasil. Há estudos que apontam essas
evidências.
Discussões e alguns movimentos
nesse sentido, no entanto, ocorrem há
algum tempo. Lembro-me do Protocolo de Quioto, que existe desde 1997 e
entrou em vigência há 15 anos. Embora
o Brasil tenha se comprometido quanto a reduções do nível de emissões,
não temos visto muitos resultados. Há
compromissos assumidos também para
o incentivo à produção de biocombustíveis, para a emissão de créditos de descarbonização e até já há proposta para a
remuneração de proprietários de terras
para manterem as florestas, em vez de
derrubá-las.
Infelizmente, até hoje essas iniciativas não ganharam visibilidade e impulso suficientes para movimentar governos e mercados de forma efetiva e
provocar não apenas alterações de leis
e de normas, mas o real cumprimento
delas. Agora, porém, temos a chance de
mudar essa história.
O Conselho Federal de Contabilidade está disposto não apenas a participar
do debate, mas a contribuir para que
o país possa chegar a uma regulação
que reconheça os créditos de carbono
e, também, que encontre técnicas de
mensuração aceitáveis para identificar
e mensurar os benefícios ambientais
gerados pelos recursos sob responsabilidade de uma entidade, assim como os
seus impactos ao meio ambiente.
Profissionais da contabilidade, “The
Times They Are a-Changin’”. É hora de
nos mobilizarmos pelo meio ambiente.
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PEC da dívida religiosa
Bolsonaro pede
que o Congresso
derrube o
seu próprio veto

Ambulantes perderam mais
da metade do faturamento
Um mês depois da retomada das atividades comerciais, os ambulantes de Niterói (RJ) registravam perda média de 55% no faturamento. Nove em cada 10 registraram
queda nas vendas. A pesquisa “Impactos da pandemia da
Covid-19 – Retomada do Comércio ambulante em Niterói” é uma parceria entre a Associação dos Ambulantes
(Acanit) e pesquisadores da Universidade Federal Fluminense do projeto UFF nas Ruas – Extensão Universitária e Assessoria Popular. Os dados preliminares foram
publicados nesta coluna.
O levantamento mostra que os trabalhadores ambulantes idosos, com mais de 65 anos, registraram a maior
perda, de 61%. Thiago José Silva, pesquisador da área
de Trabalho do Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito da UFF explica que a cidade ainda ocupa
uma posição privilegiada na região metropolitana do
Rio: “Niterói é uma das poucas cidades no estado onde
a Prefeitura implementou um programa de renda básica
municipal, que tem dado suporte às famílias destes ambulantes e ampliado o poder de compra da clientela. Se
por aqui a situação das vendas do comércio ambulante é
grave, não temos dúvidas de afirmar que no restante do
país, a situação seja alarmante.”
Foram ouvidos 253 comerciantes ambulantes, entre
24 e 29 de agosto, semana que marcou um mês da reabertura, com pontos fixos no Centro (86,6%) e em Icaraí,
zona nobre da cidade (13,4%). Estima-se que 944 pessoas sobrevivem diretamente do comércio ambulante. A
movimentação diária de R$ 81 mil antes da pandemia
caiu para R$ 37 mil.
Um dado chama atenção: entre os ambulantes licenciados, quase 1 em cada 10 (9,2%) têm ao menos ensino
superior.

Benefício para quem, cara-pálida?
A YPF Brasil vai adotar o trabalho remoto de modo
permanente. A empresa de energia e lubrificantes automotivos passa a adotar o que chama de “Flexible Work”.
“Mais de 60% do nosso quadro de colaboradores será
beneficiado pela nova modalidade de trabalho remoto”,
salienta Graciele Fagundes do Nascimento, supervisora
de RH.
O benefício é concreto para a empresa: “Durante a
pandemia e a adoção do home-office no período, tivemos
uma redução de aproximadamente 60% no custo de
despesas fixas do escritório”, explica Graciele. Não entrou nas contas do RH, mas despesas como transporte
também devem ter tido forte queda.
Para o trabalhador, a YPF não anunciou nenhuma indenização pelo aumento de despesas em casa, como energia, por exemplo.

Aprovação de menos de 40%
Foi divulgado o resultado preliminar da primeira
edição do Exame de Suficiência de 2020 do Conselho
Federal de Contabilidade (CFC). Dos 40 mil candidatos
que fizeram a prova online, 38,19% foram aprovados. O
resultado final do exame sairá em até 50 dias, contados
após a aplicação das provas. Detalhes em consulplan.net

‘Ligue djá’
A TV Record, do Bispo Macedo, contratou um neoliberal chamado Rodrigo Constantino, que já “xingou”
Olavo de Carvalho de “uma fusão entre Bispo Macedo e
Walter Mercado”. “Ligue djá” para o RH!

Rápidas
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participará
nesta terça, às 9h, do Painel Telebrasil 2020. A agenda completa do evento e o acesso gratuito aos debates
podem ser feitos no site paineltelebrasil.org.br *** As
advogadas Marina Mendonça e Lara Marujo, sócias do
escritório Mendonça e Marujo Advogados, serão as mediadoras do painel “Abuso Infantil e Exploração Sexual:
Surgimento, Prevenção e Combate”, em parceria com o
IDP, nesta quarta-feira, às 10h, no canal do IDP no YouTube: youtube.com/user/idponline *** Primeiro curso
de assessoria de imprensa pelo Zoom, feito pela Comunicação Digital em outubro, permitirá acesso de profissionais de todo o país. Informações pelo e-mail cequalltda@uol.com.br *** Acontece nesta terça, às 19h30, o
Smart Talks, live que discutirá o uso da tecnologia para
a promoção da qualidade de vida do cidadão no conceito
de cidades inteligentes. Inscrição em bit.ly/31RTQcF
*** Aasp realizará nesta quinta-feira, às 10h, o webinar “Transação tributária: instrumento para sucesso da
recuperação judicial”. Inscrições: aasp.org.br/eventos
*** Orquestras Violões do Forte de Copacabana, projeto
com coordenação e direção artística de Márcia Melchior,
e SindiRefeiçõesRJ lançam nesta terça-feira, às 18h,
uma homenagem aos professores: o minidocumentário
Ao mestre com carinho, no youtube.com/violoesdoforte

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que
disciplina o acordo com credores para pagamento com
desconto de precatórios federais, texto que também
perdoava as dívidas tributárias de igrejas, mas esse
dispositivo foi vetado por
Bolsonaro, que foi aprovado
anteriormente pelo Congresso Nacional. A anistia das
dívidas enfrentava resistência da equipe econômica e
também foi desaconselhada
pelos assessores jurídicos
do presidente, que alertaram
para o risco de crime de responsabilidade, o que poderia
abrir brecha para um eventual processo de impeachment.
O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PPPR), porém, trabalha para
manter o veto, apesar de Jair
Bolsonaro ter dito que, se
fosse parlamentar, votaria
para derrubar o próprio veto.
O governo discute os termos
de uma Proposta de Emenda
à Constituição sobre o assunto. A proposta foi anunciada
pelo próprio presidente da
República nas redes sociais.

Segundo ele, o PEC trará
uma “possível solução para
estabelecer o alcance adequado da imunidade das igrejas
nas questões tributárias”.
A bancada evangélica no
Congresso teve reação imediata. Nesta segunda-feira,
foi escalado para porta-voz
o deputado Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), que disse à
CNNque a Frente Parlamentar Evangélica já tem votos
suficientes para derrubar o
veto à isenção da Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) para igrejas e
templos religiosos.
“Vamos derrubar. A FPE
tem articulação suficiente
para derrubar o veto”, afirmou o parlamentar à coluna.
Pelas contas de Cavalcante,
Câmara e Senado devem
derrubar o veto com o mesmo placar de quando aprovaram a emenda prevendo a
isenção. Na Câmara, foram
345 votos a 125. No Senado,
a votação foi simbólica.
Por sua vez, a SecretariaGeral da Presidência da República afirmou, em nota,
que o presidente apoia a não
tributação de templos e que,
apesar dos vetos, o governo irá propor “instrumentos
normativos a fim de atender
a justa demanda das entidades religiosas”.
“Embora se reconheça a
boa intenção do legislador,
alguns dispositivos não atenderam as normas orçamentá-

rio-financeiras e o regramento constitucional do regime
de precatório, razão pela qual
houve a necessidade da aplicação de vetos”, diz a nota.
As igrejas contam com
imunidade
constitucional
contra a cobrança de impostos, mas a proteção não alcança contribuições como a
CSLL e a previdenciária. Nos
últimos anos, a Receita Federal identificou manobras dos
templos para distribuir lucros
e remuneração variável de
acordo com o número de fiéis sem o devido pagamento
desses tributos, burlando as
normas tributárias.
A medida aprovada pelo
Congresso Nacional pretendia, por meio de uma lei ordinária, estender a imunidade constitucional das igrejas
à cobrança da CSLL e ainda
anular dívidas passadas.
Outro dispositivo almejava anistiar multas e outras
cobranças aplicadas sobre a
prebenda, como é chamada
a remuneração dos pastores
e líderes do ministério religioso. Bolsonaro vetou o primeiro dispositivo, que trata da
CSLL, para afastar qualquer
eventual violação à Constituição. Mas o presidente sancionou o artigo sobre a prebenda,
de caráter mais interpretativo.
Após estimativas iniciais
apontarem o risco de desfalque de R$ 1 bilhão aos cofres da União caso os dois
artigos fossem sancionados,

cálculos atualizados da área
econômica mostraram um
prejuízo potencial de até R$
2,9 bilhões. Com a sanção
do artigo sobre a prebenda, o
risco seria de R$ 1,1 bilhão.
Mas a avaliação na área econômica é que o dispositivo
foi mal redigido e dá margem para que a Receita Federal siga na briga pela cobrança dos débitos.
Grandes devedores
Segundo a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
(PGFN), sob o Ministério da
Economia, a maior devedora
é a Associação das Famílias
para Unificação e Paz Mundial Brasil, que deve R$ 99,2
milhões à União em débitos
não especificados. Em seguida está a Igreja Mundial
do Poder de Deus, fundada
por Valdomiro Santiago. O
valor que a instituição deve
chega a R$ 91,4 milhões.
Estão na lista também as
igrejas: Igreja Internacional
da Graça de Deus (R$ 37,8
milhões), Associação Vitória
em Cristo (R$ 35,9 milhões),
Igreja Renascer em Cristo
(R$ 33,4 milhões), Centro
Islâmico Brasileiro (R$32,7
milhões), Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e de
São Benedito dos Homens
Pretos (R$ 18 milhões), Mosteiro de São Bento da Bahia
(R$ 13,4 milhões) e Igreja da
Lagoinha (R$ 10,1 milhões).

Inflação continua impactando mais as famílias pobres
A inflação continuou em
agosto pressionando mais
o custo de vida de pessoas
com renda mais baixa. Segundo o Indicador de Inflação por Faixa de Renda do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), esse
fenômeno vem ocorrendo
desde março deste ano.
De acordo com o Ipea,
em agosto, a inflação de
famílias mais pobres (cuja
renda domiciliar é menos do

que R$ 900) teve variação
de 0,38%, acima da taxa de
0,10% percebida pelas famílias mais ricas (com renda
maior do que R$ 9 mil).
Com o resultado de agosto, a inflação no ano chega
a 1,50% para famílias mais
pobres, enquanto as famílias
mais ricas têm uma deflação
acumulada de 0,07%. Em
12 meses, o acumulado para
famílias mais pobres é de
3,20%, mais do que o dobro

(1,54%) das famílias mais ricas.
O Ipea constatou que o
grupo de despesas que está
mais pressionando a inflação
é o de alimentos no domicílio, que formam o gasto com
maior peso na cesta de consumo das famílias mais pobres,
e que subiram 0,78% no mês.
No ano, alimentos importantes para os brasileiros acumulam altas de preços: arroz
(19,2%), feijão (35,9%), leite

(23%) e ovos (7,1%).
Ao mesmo tempo, os serviços tiveram queda de preços, o que provoca um alívio
mais intenso no orçamento
das famílias mais ricas. Os
gastos com educação recuaram 3,47% no mês. As
mensalidades escolares, por
exemplo, tiveram quedas de
preços em agosto: creches
(-7,7%), escolas de ensino
fundamental (-4,1%) e escolas de ensino médio (- 2,9%).

Fux testa positivo
para Covid-19

isolamento pelos próximos
dez dias.

lizar quatro doações feitas
pela empresa Odebrecht ao
Instituto Lula entre 2013 e
2014. o advogado afirma
que as doações, classificadas pela Lava Jato como
“dissimuladas”, estão devidamente documentadas por
meio recibos emitidos pelo
Instituto Lula e foram devidamente contabilizadas.

do Brasil e de outros países,
a embaixada norte-americana esclareceu em nota, que
seguem mantidas as exigências anteriores para quem
deseja entrar no país. Só podem embarcar para os EUA
cidadãos do próprio país, residentes permanentes legais
(portadores de green card),
familiares imediatos de cidadãos norte-americanos e
residentes permanentes legais e categorias específicas.
Cidadãos brasileiros que não
se enquadrem nas exceções
continuam tendo entrada vedada em território dos EUA.

O presidente do Supremo
Tribunal Federal, ministro
Luiz Fux, testou positivo
para Covid-19 nesta segunda-feira, após procurar serviço médico no Rio de Janeiro
quando identificar “aumento
da temperatura corporal”. A
suspeita é de que Fux tenha
contraído o coronavírus em
um almoço de confraternização familiar no último
sábado, dois dias após a cerimônia de posse do ministro no STF. Fux ficará em

Lava Jato volta
a atacar Lula
O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, Cristiano Zanin Martins, anunciou nesta segunda-feira que a força-tarefa
da operação Lava Jato prepara uma nova denúncia
contra o ex-presidente Lula.
Em nota, ele afirma que os
procuradores do Ministério
Público Federal de Curitiba
tentam desta vez crimina-

Brasileiro não pode
viajar para os EUA
Após o governo dos EUA
anunciar a suspensão das
restrições de voos oriundos
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AgeRio já pode aderir ao Pronampe
Dinheiro pouco,
minha dor primeiro
A natureza jurídica da indenização que se paga por
dano moral ao empregado que se acidenta em serviço
sempre foi discutível no meio jurídico. Para uns, a natureza jurídica da indenização por dano moral, por decorrer
do contrato de trabalho, é tão salarial como qualquer outra verba. Para outros, apenas indiretamente a indenização por dano moral tem natureza salarial, mas como não
é contraprestação paga pela empresa ao trabalhador, não
tem essa natureza, mas sim a de uma indenização.
Em princípio, os dois lados têm razão. Uma verba só
tem natureza salarial quando corresponde ao salário em
sentido estrito, isto é, quando decorre de uma prestação
normal e habitual do serviço por parte do empregado e é
paga diretamente pela empresa. Não sendo assim, pode
ter qualquer outra natureza, menos salarial. Para outros,
pouco importa a circunstância de ter sido ou não paga diretamente pela empresa. Desde que seja devida por alguma condição específica ligada ao trabalho, tem natureza
salarial.
No julgamento do REsp 1.869.964, relatado pela ministra Nancy Andrighi, a 3ª Turma do Superior Tribunal
de Justiça decidiu que a parcela relativa a dano moral fixada por sentença pela Justiça do Trabalho em favor do
trabalhador tem natureza de crédito trabalhista, e assim
deve constar na recuperação judicial da empresa. No
caso julgado, o STJ confirmou acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo que classificou o valor devido a um
empregado, por dano moral, como verba de natureza privilegiada trabalhista, como disposto no art.83, I, da Lei
11.101/2005. Segundo os autos, o empregado sofreu intoxicação ao consumir alimentos contaminados no refeitório da empresa. Com o trânsito em julgado da decisão,
habilitou seu crédito nos autos da recuperação, mas a empresa impugnou a pretensão alegando que o crédito por
dano moral era de natureza civil e quirografário. O juízo
da recuperação rejeitou a pretensão da empresa, que então
recorreu ao STJ por meio de recurso especial.
A ministra Nancy Andrighi entendeu que a obrigação
de reparar o dano ao trabalhador decorria do reconhecimento da ilicitude da empresa pela Justiça do Trabalho e
a natureza da reparação era de crédito trabalhista porque
tanto a CLT quanto a CF/88 impõem à empresa a obrigação de garantir a segurança, a higidez física e psicológica e a saúde dos empregados. No acórdão, a relatora
registrou que “não importa que a solução da lide que deu
origem ao montante a que tem direito dependa do enfrentamento de questões de direito civil, mas sim que o dano
tenha ocorrido no desempenho das atividades laborais, no
curso da relação de emprego”, e que, “...não existindo o
contrato, o recorrido não estaria realizando a refeição que
o contaminou no refeitório da sociedade empregadora,
agora em recuperação judicial”.
A decisão é inovadora porque empresta à indenização
por dano moral natureza salarial, e não meramente indenizatória, já que o próprio Fisco entende que indenizações
por dano moral não devem sofrer incidência de imposto
de renda porque não têm natureza salarial, mas compensatória, já que não representam acréscimo de patrimônio
decorrente da atividade normal do trabalhador. Para quem
quiser ler o acórdão, acesse este link: https://ww2.stj.jus.
br/processo/revista/documento/mediado/?componente=I
TA&sequencial=1954444&num_registro=20190106977
0&data=20200619&formato=PDF
O Superior Tribunal de Justiça já uniformizou o entendimento de que indenizações por dano moral não podem ser tributadas para o imposto de renda porque não
representam acréscimo de patrimônio do trabalhador. A
indenização por dano moral apenas se limita a recompor
o patrimônio imaterial do trabalhador ofendido em serviço por qualquer ato ilícito praticado pela empresa ou por
seus prepostos.
No acórdão que unificou no STJ o entendimento de que
dano moral não pode sofrer tributação do imposto de renda, o ministro Herman Benjamin disse que “a tributação
da reparação do dano moral, nessas circunstâncias, reduziria a plena eficácia material do princípio da reparação
integral, transformando o Erário simultaneamente em sócio do infrator e beneficiário da dor do contribuinte. Uma
dupla aberração. Destaco que as considerações feitas no
presente voto, referentes à incidência do IR sobre o dano
moral, restringem-se às pessoas físicas enquanto possuidoras, por excelência, dos direitos da personalidade e das
garantidas individuais, consagrados no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”.

JUÍZO DE DIREITO DA 21ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de COBRANÇA, movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VALIA RIO em face de
GLOINFO 500 SOLUÇÕES EM TELEMÁTICA LTDA,
processo nº 0096627-10.2013.8.19.0001, na forma abaixo:
A Dra. SIMONE GASTESI CHEVRAND, Juíza da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interessados especialmente a GLOINFO 500 SOLUÇÕES EM TELEMÁTICA
LTDA, que em 24/09/20, às 12:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II do
CPC, não havendo licitantes no dia 29/09/20, no mesmo local e
hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do NCPC,
o DIREITO E AÇÃO imóvel registrado no 7º RGI, matrícula nº 37.268,
Av. Presidente Wilson nº 228 – 2º pavimento – Centro - RJ, avaliado as fls. 253/254 em 09/04/2018, por R$ 1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil reais). Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 5% ao leiloeiro e custas de
1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra estará
afixado no local de costume e na sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exigência contida
no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado nesta cidade, em
21/08/20. Eu, Maria Lucilia de Souza Gerk, Chefe de Serventia, o fiz
digitar e subscrevo. (ass) Dra. SIMONE GASTESI CHEVRAND,
Juíza de Direito.

A Lei 9.005/20, que autoriza a Agência Estadual de
Fomento (AgeRio) a aderir ao
Programa Nacional de Apoio
às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Pronampe),
foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio
Castro, e publicada pelo Diário Oficial do Estado, nesta
segunda-feira.
O Pronampe foi criado para
socorrer micro e pequenas empresas impactadas pela pandemia do coronavírus e o auxílio
poderá ser solicitado por microempresas com receita bruta

anual de até R$ 360 mil e pequenas empresas com receita
bruta anual entre R$ 360 mil
e R$ 4,8 milhões. Os valores
devem ser referentes ao ano de
2019.
Não poderão ser contempladas empresas que possuam
condenação relacionada a trabalho em condições análogas
à escravidão ou a trabalho infantil; além de empresas declaradas inidôneas ou que estejam
oficialmente impedidas de contratar com o Poder Público. Os
recursos poderão ser utilizados
para investimentos e para capi-

tal de giro isolado e associado,
sendo vedada a sua destinação
para distribuição de lucros e dividendos entre os sócios.
Durante o estado de calamidade pública, os esforços
deverão se concentrar no auxílio àquelas empresas com
dificuldade de acesso ao crédito financeiro disponibilizado
pelo Sistema Financeiro. As
informações detalhadas dos
empréstimos serão publicadas
on-line para garantir o acesso
público e facilitar o processo
de fiscalização.
Como contrapartida, a nor-

ma prevê que os beneficiados
assumirão contratualmente a
obrigação de preservar o quantitativo de empregados em
número igual ou superior ao
período compreendido entre
a data da contratação da linha
de crédito e o 60º dia após o
recebimento da última parcela
da linha de crédito. Em caso de
descumprimento, eles estarão
sujeitos ao adiantamento do pagamento da dívida. Os beneficiários também deverão seguir
todas as disposições previstas
na Lei Federal 13.999/2020,
que criou o programa.

Movimentação nos shoppings aumentou 54,97% em agosto
Levantamento do Sem Parar sobre a movimentação
em shoppings centers no país
aponta que, no comparativo ao
mês anterior, a movimentação
nos estabelecimentos teve alta
de 54,97%. As informações
foram analisadas com base em
transações realizadas nos estacionamentos dos principais
shoppings do Brasil, onde a
empresa atua no país.
O Paraná, estado da Região
Sul do país, foi o estado que
apresentou o maior crescimento na movimentação em
seus shoppings, com 106,39%
ao todo na comparação com o
mês anterior.
Em São Paulo, o aumento
foi de 64,77% entre os meses
de julho e agosto. Já o Estado do Rio de Janeiro ocupa o
terceiro lugar na análise, com
crescimento de 24,64%, no
mesmo período.

Os dados também mostram
que o setor ainda não retomou
as suas atividades ao mesmo
nível do que foi registrado em
2019. Apenas no comparativo
com agosto do ano passado,
houve uma queda de 53,70%
na movimentação de pessoas
em shoppings.
Outra pesquisa, do C6
Bank/Datafolha, apontou que
de cada dez brasileiros, oito
realizaram recentemente atividades como visitas a bares
e restaurantes, shoppings ou
comércio de rua, parques ou
praças, salões de beleza ou
clínicas de estética e uso de
transporte público.
Entre os brasileiros que flexibilizaram a quarentena, 50%
visitaram shopping ou comércio de rua nos 15 dias anteriores à pesquisa, 24% foram
a salões de beleza ou clínicas
de estética, 21% estiveram em

restaurantes ou lanchonetes e
16% frequentaram parques ou
praças. A retomada das atividades é mais frequente entre
os perfis mais escolarizados da
população e com maior renda.
Entre brasileiros das classes
A/B, 54% relatam compra em
lojas do comércio de rua ou visita a shopping.
Os entrevistados com 60
anos ou mais são os que menos indicam a realização dessas atividades: 32% fizeram
compras em comércio de rua,
7% foram a shoppings, 13% a
salão de beleza, 9% a restaurante, bar ou lanchonete e 6%
a parques ou praças.
A pesquisa também mostra
que 37% dos entrevistados
aumentaram os gastos com
atividades e compras fora de
casa, índice que cai para 24%
na região Sul. Por outro lado,
31% dos brasileiros mantive-

ram o nível de gastos e 32%
estão gastando menos atualmente.
A pandemia também alterou os hábitos dos brasileiros
em relação aos transportes
públicos. Entre os entrevistados, 40% aumentaram o uso
de meios alternativos ao transporte público que não tinham
o hábito de usar antes da quarentena, como bicicleta e carro próprio. A pesquisa mostra que 30% do público usou
transporte público nos 15 dias
anteriores à pesquisa, percentual abaixo das médias registradas antes da pandemia.
A pesquisa foi feita entre
os dias 21 e 31 de agosto, com
base em 1.536 entrevistas nas
cinco regiões. A margem de
erro máxima para o total da
amostra é de três pontos percentuais, para mais ou para
menos, considerando.

Arroz, leite e óleo lideram os maiores aumentos de 2020

O Índice de Preços dos
Supermercados, calculado
pela Apas/Fipe, teve inflação de 0,90% em agosto e
acumula 5,93% no ano. O
valor para o mesmo período acumulado em 2019 foi
de 3,03%. De acordo com
a Associação Paulista de
Supermercados (Apas), por
ser um mês em que poucos
produtos tiveram deflação,
o aumento de preços é sistêmico.
Segundo a associação, desde 2008, o acumulado anual até agosto não alcançava
índices como 25,7%. Uma
série de fatores tornaram o
arroz o produto com um dos
maiores aumentos no ano. O
primeiro deles vem da Índia,
maior exportador, que teve dificuldades logísticas e de colheita diante de seus recordes
diários de mortes e casos de
Covid-19. O mesmo aconteceu em países como Vietnã e
Tailândia.
“Por conta disso, o Brasil,
11º exportador mundial de arroz, é atrativo para os estrangeiros, uma vez que o real está
em baixa, o que torna o produto ainda mais atrativo aos
países importadores. Soma-se
a isso o auxílio emergencial,

que incentivou o consumo de
itens da cesta básica, como o
arroz, instigando a demanda”,
explica a Apas.
Por fim, o valor da saca de
arroz em casca no campo teve
no acumulado de 107% no
ano. Embora o Governo Federal tenha acatado a solicitação
do setor supermercadista para
que a alíquota de importação
fosse zerada durante a pandemia, isso não garante que
o preço do arroz recuará num
futuro próximo. Bem como,
não é possível afirmar que o
aumento nos preços, por parte
dos fornecedores de alimento,
já tenha chegado em seu auge.

lado que chega a 23,8%, a
inflação só foi vista em 2001
quando o preço chegou a subir 38%. O motivo do aumento em 2020 vem da China. O
país foi o primeiro que saiu
da pandemia de Covid-19 e,
desde fevereiro, importa 73%
do produto. O cenário só não
é pior, pois o Brasil continua
batendo recordes de produção, porém não o suficiente
para equilibrar a oferta interna
com a exportação. E, por fim,
no acumulado de 2020, a soja
no campo registrou um aumento de 57%.

Leite

Segundo a Apas, no campo
dos hortifrutis, apesar do grupo registrar uma deflação de
0,62%, alguns itens também
chamam a atenção pela elevação nos preços, como o limão
(37,16%), o mamão (22,4%), a
melancia (21,9%), o maracujá
(16,8%) e o tomate (16,23%).
Já entre as proteínas animais,
o maior aumento de agosto ficou nos suínos (5,56%),
seguido das aves (3,28%) e
bovinos (1,21%). Entre os
cortes, os que mais subiram
foram o fígado (10,09%), pernil com osso (9,78%) e pica-

De acordo com a Apas,
além da entressafra que chega
ao fim, produtores de leite e
indústria alegam que os insumos estão mais caros devido
ao alto valor do dólar. Segundo eles, a ração subiu 65% em
12 meses e houve um descompasso entre a oferta de produtores e indústria. Em agosto,
o leite registou 24,23% e, no
acumulado de 2020, encontra-se em 27,78%.
No óleo, com 13% de aumento no mês e um acumu-

Companhia Aberta
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

FATO RELEVANTE
MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290,
sala 101-A, parte, Leblon, CEP 22.430-060 (“Companhia”), com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
sob o NIRE 333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92,
em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, e em complemento aos fatos relevantes divulgados pela
Companhia em 2 de julho de 2020, 3 de agosto de 2020, 12 de agosto de
2020 e 19 de agosto de 2020, e ao comunicado ao mercado divulgado pela
Companhia em 17 de julho de 2020, todos com referência à oferta pública
de aquisição de ações por aumento de participação (“Oferta”) a ser realizada
por Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. (“STMA”), vem comunicar aos
seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
A Companhia recebeu, nesta data, comunicação da STMA informando que
se compromete a aumentar o preço por ação a ser ofertado na Oferta, de
R$ 120,00 (cento e vinte reais) para R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais)
(“Novo Preço da Oferta”).
A STMA informou, ainda, o seu compromisso de alterar a documentação da
Oferta, na retomada do processo de registro perante a CVM, para (i) prever
o pagamento do Novo Preço da Oferta e (ii) esclarecer que em caso de
declaração de proventos (dividendos e/ou juros sobre o capital próprio) pela
Companhia, os valores que vierem a ser declarados pela Companhia até a data
do leilão da Oferta (e, conforme o caso, até a data do término do prazo para
aquisições supervenientes nos termos da regulamentação aplicável) passarão
a ser deduzidos por seu valor líquido, observado que para os fins aqui indicados, o valor líquido a ser considerado para dedução no caso de pagamento
de juros sobre capital próprio será o equivalente a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor bruto pago pela Companhia a seus acionistas a esse título.
A STMA reforçou na comunicação que o Novo Preço da Oferta atende aos
requisitos aplicáveis à Oferta, uma vez que excede o valor justo apurado por
meio do laudo de avaliação já apresentado para os fins da Oferta.
A Companhia reafirma o compromisso de manter seus acionistas e o mercado
em geral informados sobre os assuntos aqui tratados.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores

Demais itens

nha (6,44%). Os ovos tiveram
queda de 2,61% em agosto,
porém acumulam aumento de
7,45% em 2020.
Entre os produtos com
maiores quedas no preço em
agosto está o feijão, com deflação de 3,98%, porém, ele
soma inflação de 18,23% no
acumulado de 2020. Entre
outros itens presentes na mesa
dos brasileiros que registraram baixas estão a cebola
(16,21%), a batata (14,07%) e
alho (13,62%).
O Índice de Preços dos Supermercados tem como objetivo acompanhar as variações
relativas de preços praticados
no setor supermercadista ao
longo do tempo. O Índice de
Preços dos Supermercados é
composto por 225 itens pesquisados mensalmente. No
que diz respeito à indústria,
de maneira análoga, possibilita a tomada de decisão com
relação a preços e custos dos
produtos destinados aos supermercados. Ao mercado e
aos consumidores é útil para a
análise da variação de preços
ao longo do tempo possibilitando o acompanhamento da
evolução dos custos ao consumidor do setor supermercadista.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 25 de Setembro de 2020, às 10:00 horas, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ07.20 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A
cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS TELE URCA, devidamente inscrita no CNPJ sob o no 68.630.979/0001-15, estabelecida na
Rua Fausto Barreto, n° 20, Benfica, Rio de Janeiro - CEP 20.910-210, representada neste ato por 1/5 de seus Cooperados no uso de suas atribuições
Estatutárias, vem convocar seus 10 associados no gozo de seus direitos
sociais para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, conforme
dispõe o art. 9, "b" do Estatuto Social da Associação, a ocorrer no dia
28/09/2020, a ser realizada na Rua Santa Fé, no 19, sala 201, Méier, Rio de
Janeiro, sendo que às 13:00h horas em la convocação com a presença
mínima de 2/3 dos cooperados, em 2a convocação às 14:00 horas com 1/
3 dos Associados (art. 32, parágrafo único Estatuto Social), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição para Diretoria (Diretor
Presidente; Diretor Vice Presidente; 1° e 2° Tesoureiro, Diretor Secretário e
Diretor Conselheiro) Para o Mandato de 2 anos de 29/09/2020 a 28/09/2022
2) Eleição para Conselho de Ética e Disciplina (Três Membros) - Mandato de
29/09/2020 a 28/09/2022; 3) Eleição do Conselho Fiscal (Três Membros) Mandato de 29/09/2020 a 28/09/2021; 4) Ratificação dos atos da Administração de 10/07/2020 até 26/09/2020 por força da MP 931/2020 5) Consolidação do quadro social. Rio de janeiro, 14 de Setembro de 2020.
Diretor presidente Luiz Mauricio Urjais Rodrigues
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JORNALISMO
FAZ BEM
PARA A
DEMOCRACIA
O direito à informação é uma das bases da democracia,
e o jornalismo é a garantia do exercício desse direito.
A atividade profissional de apurar e divulgar os fatos,
buscando sempre a verdade, ajuda as pessoas
a entenderem melhor o mundo em que vivem e
a tomarem suas decisões. É por isso que o jornalismo
faz bem. Faz bem à cidadania, aos cofres públicos,
ao meio ambiente, à educação, à saúde,
à segurança, à mobilidade e a tantas outras
questões fundamentais do nosso dia a dia.
Hoje é o Dia Internacional da Democracia.
Comemore com a gente as liberdades de
informação e de expressão. Compartilhe a hashtag
#JornalismoFazBem e homenageie as conquistas
da democracia no Brasil.
Jornalismo faz bem para a democracia.
Jornalismo faz bem para você.

# JornalismoFazBem
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Banco lança duas plataformas
e estreia no varejo bancário
Implantação do Brexit vai
afetar exportações brasileiras
Um volume de ao menos US$ 295,6 milhões em exportações anuais do Brasil para o Reino Unido está indefinido
com a saída do país da União Europeia, o Brexit. Os números são de um levantamento da Confederação Nacional
da Indústria (CNI) que considera produtos hoje exportados
pelo Brasil para a União Europeia com cotas específicas para
isenção no pagamento de imposto de importação.
Em 1º de janeiro de 2021 entrarão em vigor as novas tarifas de importação e toda política comercial do Reino Unido, que foram alvo de consulta pública. Mas o Brasil ainda
precisa renegociar essas cotas tanto com a União Europeia
como com o Reino Unido separadamente, tudo no âmbito da
Organização Mundial do Comércio (OMC).
O diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, Carlos
Eduardo Abijaodi, explicou que, para o Brasil, se essas cotas não forem negociadas nos próximos cinco meses, as exportações ficarão indefinidas. Os principais produtos cujas
exportações podem ser afetadas são frango salgado, açúcar
de cana para refino e carnes de aves processadas. A União
Europeia anunciou redução das cotas para esses produtos, e
a ideia é que elas devam ser integralmente compensadas por
um aumento pelo Reino Unido.
“Sobretudo em um momento de crise econômica, é fundamental que o Brasil mantenha o seu fluxo de comércio tanto
com o Reino Unido quanto com a União Europeia. Qualquer
redução na exportação prejudica a retomada dos trabalhos
nas indústrias. Além disso, é de direito do Brasil, negociado
na OMC, que essas exportações tenham essa compensação
no Reino Unido”, afirma o diretor.
No processo de renegociação, tanto União Europeia quanto Reino Unido colocam sobre a mesa as suas ofertas, que
devem ser avaliadas pelo Brasil. Na conclusão, o volume
geral de cotas somando União Europeia e Reino Unido não
pode ser menor do que o Brasil já possui hoje. Assim, por
exemplo, se a cota para um determinado bem era 100.000 toneladas por ano para a União Europeia e, após o Brexit, esse
bloco define uma cota de 70.000 toneladas para esse bem, é
necessário que uma cota de 30.000 toneladas seja negociada
com o Reino Unido, completando o total.
Até agora, o Reino Unido já definiu as tarifas de importação que entrarão em vigor em 2021. Elas caem, na média,
na comparação com as praticadas pela União Europeia. Por
exemplo, na indústria, elas passam de 7,2% para 5,7%. Para
a agroindústria e para a agricultura, elas também caem, mas
permanecem em um patamar elevado. No primeiro caso,
passam de 15,9% para 10,6% e, no segundo, de 18,3% para
16,1%. O que ainda está pendente é a negociação das cotas.

Exportações do agronegócio
crescem 7,8%
O Brasil exportou US$ 8,91 bilhões em produtos do agronegócio, em agosto deste ano. O valor representa uma elevação de 7,8% em relação ao mesmo mês do ano passado (US$
8,26 bilhões). O aumento ocorreu em função da quantidade
dos produtos exportados, que registrou aumento de 16,5% na
comparação entre agosto de 2019 e 2020. O crescimento foi
de US$ 646,24 milhões em valores absolutos.
A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
divulgou a Balança Comercial do Agronegócio nesta sextafeira (11). De acordo com a secretaria, a elevação das vendas
externas da soja em grãos e de açúcar de cana foram os responsáveis pelo resultado do mês. O agronegócio representou
mais de 50% na participação das exportações totais do país.
As exportações de soja em grão atingiram US$ 2,21 bilhões (+25,1%). Desse total, a China comprou perto de 75%,
o que representou US$ 1,65 bilhão. Com a queda de produção de açúcar na Índia e Tailândia na safra 2019/2020, houve
novas oportunidades para o Brasil aumentar as exportações
do produto, que alcançou em agosto US$ 960 milhões, com
incremento de 107%.
Os embarques dos produtos do agronegócio brasileiro
para a China também explicam o incremento no mês analisado. Foram despachados para o país asiático 30% a mais
que o registrado em 2019 (US$ 639 milhões), totalizando em
agosto US$ 2,7 bilhões. As importações de produtos agropecuários diminuíram de US$ 1,10 bilhão (agosto/2019) para
US$ 912 milhões (agosto/2020), o que significou um recuo
de 17,3%. Desta forma, o saldo da balança comercial de
agosto somou US$ 7,1 bilhões.

Curso de Estratégia de
Internacionalização
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) abriu inscrições para a segunda edição
do Curso de Estratégia para Internacionalização em 2020, que
pretende capacitar empresas brasileiras para lidar com os principais desafios da expansão internacional, com foco nas reflexões estratégicas e nas ferramentas de gestão que auxiliam
nas análises, planejamento, tomadas de decisão e mitigação
de riscos associados a operações no exterior. O curso será totalmente digital e as inscrições estão abertas entre 1º e 15 de
setembro pelo link click.apexbrasil.us/qWT3w
Realizado com apoio da Fundação Instituto de Administração (FIA Business School), o curso permitirá às empresas
identificar os riscos e questões inerentes à complexidade atual
do ambiente competitivo global. A capacitação é orientada aos
tomadores de decisão e principais líderes das empresas para
estruturar a visão estratégica sobre a expansão internacional,
oferecendo conhecimento especializado e de ponta sobre as
principais tendências para ampliar a visão global do empreendedor brasileiro.
No decorrer do curso, os participantes contarão com uma
dinâmica pedagógica orientada pelo modelo de negócio Canvas FIA/Apex, que reflete sobre a prioridade de atuação internacional, posicionamento competitivo, proposta de valor,
competência global e configuração da operação internacional.
Após a conclusão do curso, os participantes que cumprirem
a carga horária estabelecida receberão certificado da FIA. A
capacitação está dividida em seis dias com aulas remotas ao
vivo oferecidas com o apoio da plataforma Instructure Canvas
e Zoom, totalizando 25 horas de curso
Informações: portal.apexbrasil.com.br

BTG Pactual
pretende ofertar
a abertura de
contas a qualquer
interessado

Mesmo com a pandemia
do novo coronavírus, o
BTG Pactual está entrando no varejo bancário. com
duas plataformas, a BTG+,
voltada para pessoas físicas, e a BTG+ Business,
que atenderá micro, pequenas e médias empresas
(MPMEs). “Desde meados
de anos 90 a gente discutia
se o Pactual entraria no varejo e finalmente esse momento chegou”, mencionou
o CEO do banco, Roberto
Sallouti, disse durante a coletiva de lançamento.

Fundado em 1983, o
BTG é especializado em
capital de investimento e
capital de risco, além da
administração de fundos de
investimento, de gerenciamento de patrimônio, e de
ativos globais - investment
banking, wealth management e global asset management. Segundo Sallouti
, a conta corrente transacional do BTG+ está disponível aos clientes já cadastrados na plataforma de
investimentos BTG Pactual
Digital. A partir de janeiro,
o banco pretende ofertar a
abertura de contas a qualquer interessado.
De acordo com ele, inicialmente os clientes investidores do BTG Digital podem utilizar funcionalidades
como pagamentos de contas, boletos, transferências
e portabilidade de salário.
Ao longo dos próximos meses, outros produtos serão

incorporados, como cheque
especial, financiamentos de
veículos, ‘home equity” e
seguros.
Junto com a conta, o
BTG+ também já vai disponibilizar cartões de crédito
nos perfis black e “platinum”
e um programa de fidelidade
batizado de Invest+, que traz
um sistema de cashback no
qual um percentual das compras realizadas é revertido
para um fundo de investimento da asset do grupo financeiro.
O sócio e chefe do BTG
+, Rodrigo Cury, explicou
que o cartão “black” terá
1% de cashback, enquanto
os modelos platinum vão
reverter 0,75%. “Mas teremos alguns tipos de incentivos e campanhas que podem elevar esse percentual
para até 2%, no caso do
black”, acrescentou.
A Receita Total do BTG
aumentou 64% em rela-

ção ao primeiro trimestre
de 2020, atingindo 2,48 bilhões. Foram destaques o
Banco de Investimento com
aumento de receita de 8,8
por cento, empréstimos para
empresas com aumento de
18 por cento, Empréstimos
Corporativos com aumento
de 14 por cento, Corretora
(trading) com aumento de
124 por cento.
Este forte aumento na
Corretora foi impulsionado
por um bom desempenho
das mesas de operações de
câmbio e ações, com altos
níveis de taxas de corretagem, parcialmente compensados por menores receitas
das mesas de juros e energia.
“É importante destacar que
as principais linhas de receita do banco devem continuar
com forte crescimento nos
próximos trimestres”, reportou a instituição na ocasião
da apresentação dos resultados.

CVM ajusta regra sobre Certificados de Investimento Audiovisual

A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) editou
nesta segunda-feira, a Resolução CVM 6, que simplifica o procedimento de
emissão e distribuição de
Certificado de Investimento
Audiovisual (CAV). O objetivo é tornar essa oferta mais
eficiente, tanto do ponto de

vista do regulador, como dos
emissores, intermediários e
investidores.
“As principais alterações
trazidas na Resolução CVM
6 contemplam a dispensa automática de registro da emissão e distribuição das ofertas
de CAV, a exclusão da obrigação de envio de certos do-

cumentos e informações à
CVM e à Agência Nacional
do Cinema (Ancine) e a alteração na periodicidade dos
relatórios exigidos pela norma”, explicou Luis Miguel
Sono, superintendente de
registros de valores mobiliários (SRE/CVM).
“A proposta teve origem

no Projeto Estratégico de
Redução de Custo de Observância, a fim de tornar
o processo da emissão e
distribuição das ofertas de
CAV menos complexo e
burocrático”, disse Antonio
Berwanger, superintendente
de desenvolvimento de mercado (SDM) da CVM.

Décima Quinta Vara Cível da Comarca da Capital
EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Daniela Bandeiraf de Freitas - Juiz
Titular do Cartório da 15ª 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 2º Pav. 233C235-237 CEP: 20210-030 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
2588-2385 e-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas
Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 019461992.2018.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
PLATANO em face de ALMERINDA MAGALHÃES DO AMPARO,
objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital CITA o réu
ALMERINDA MAGALHÃES DO AMPARO, 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, vinte
e dois de dois mil e vinte. Eu, _ Marcia Almeida da Fonseca Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/26059, digitei. E eu,
_Tarcisio de Albuquerque Rocha - Responsável pelo Expediente
- Matr. 01/23620, o subscrevo.

JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/ME Nº 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA
ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANSMISSORA
DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO
DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 1ª (primeira)
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”, respectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá no dia 29 de
setembro de 2020, às 10:00 horas, de forma exclusivamente remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft Teams, cujo acesso será enviado
aos debenturistas devidamente habilitados, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para cada debenturista devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) A constituição, em favor dos Debenturistas representados pelo Agente Fiduciário, de (1) alienação fiduciária das
ações de emissão da Companhia e de titularidade da Transmissora Aliança
de Energia S.A. (“TAESA”) e (2) de cessão fiduciária de direitos creditórios
da Companhia, passando as Debêntures a serem da espécie com garantia
real e com garantia adicional fidejussória; (ii) O compartilhamento das garantias descritas no item acima com os debenturistas da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única,
da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, para
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia
(“2ª Emissão”); (iii) autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e
quaisquer atos necessários para praticar todas as providências necessárias
para o cumprimento integral das deliberações acima que forem aprovadas,
inclusive, mas não se limitando à celebração de instrumentos particulares de
garantia e aditamento à escritura de emissão das Debêntures. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à realização
da Assembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa
de voto nos exatos termos da ordem do dia, em que o Debenturista deverá orientar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração
deverá ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, até o
horário da AGD, e deverá ser acompanhada do documento de identidade
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento
de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a
procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono
bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto
recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados,
serão computadas para fins de apuração de quórum, o qual levará também
em consideração eventuais votos proferidos durante a Assembleia. Após o
horário de início da Assembleia, os Debenturistas que tiverem sua presença
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de
votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma
eletrônica de realização da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar
seu voto por correio eletrônico enviado para luciana.ribeiro@taesa.com.br e
spestruturacao@simplificpavarini.com.br. A Companhia e o Agente Fiduciário permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas no ínterim da presente convocação e da Assembleia. Os documentos requeridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados
nos seguintes endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da
TAESA (http://ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º
andar, em São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro
de Consultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br);
e, 3) no website da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).
Condição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reunião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
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Mercado financeiro projeta
inflação maior este ano
Instituições financeiras
consultadas pelo Banco
Central (BC) alteraram a
projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de
1,78% para 1,94%, neste
ano. A estimativa de inflação está no boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo
BC, com a projeção para
os principais indicadores
econômicos.
A revisão na estimativa ocorreu após o Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) informar,
no último dia 9, que o IPCA
ficou em 0,24% em agosto,
a maior taxa para o mês desde 2016 (0,44%). A inflação
de agosto foi influenciada
principalmente pelo aumento do custo dos transportes
(0,82%) e dos alimentos
(0,78%). O IPCA acumula

intervalo de 1,5 ponto percentual para cima ou para
baixo, em cada ano.

taxas de inflação de 0,70%
no ano e de 2,44% em 12
meses.
Apesar do aumento na
projeção para o IPCA, a estimativa do mercado financeiro ainda está abaixo do piso
da meta de inflação (2,5%)
que deve ser perseguida
pelo Banco Central (BC).
A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN), é de 4% em 2020,
com intervalo de tolerância
de 1,5 ponto percentual para
cima ou para baixo. Ou seja,
o limite inferior é 2,5% e o
superior, 5,5%.
Para 2021, a estimativa
de inflação foi ajustada de
3% para 3,01%. A previsão
para 2022 e 2023 não teve
alteração: 3,50% e 3,25%,
respectivamente. A meta
de inflação para 2021 é
3,75%, para 2022, 3,50%,
e para 2023, 3,25%, com

a previsão é 4,5% ao ano e
para o final de 2023, 5,5%
ao ano (a previsão da semana passada era 5,75%).

Selic
PIB
Para o mercado financeiro, a expectativa é que a
Selic encerre 2020 em 2%
ao ano. O Comitê de Política Monetária (Copom)
ainda tem três reuniões até
o final do ano. A próxima
será nesta terça e e quartafeira (16). Para o mercado
financeiro, não deve haver
alterações na Selic até o final deste ano. Em 2021, a
expectativa é que a Selic
suba, encerrando o período
em 2,5% ao ano. Na semana passada, a previsão estava em 2,88% ao ano para o
final de 2021.
A trajetória de aumentos
na taxa segue nos anos seguintes. Para o fim de 2022,

A previsão do mercado financeiro para a queda do Produto Interno Bruto (PIB) este
ano foi ajustada de 5,31% para
5,11%. O PIB é a soma de
todos os bens e serviços produzidos no país. Para 2021, a
expectativa é de crescimento
de 3,50%, a mesma previsão
há 16 semanas consecutivas.
Em 2022 e 2023, o mercado
financeiro continua a projetar
expansão de 2,50% do PIB,
em cada ano.
A previsão para a cotação
do dólar permanece em R$
5,25, ao final deste ano. Para
o fim de 2021, a expectativa
é que a moeda norte-americana fique em R$ 5.

Banco Volkswagen recebe rating AAA pelo terceiro ano
O Banco Volkswagen, braço financeiro da Volkswagen
Financial Services Brasil,
em relatório final de rating
divulgado pela Standard &
Poors, uma das principais
agências de risco do mundo,
confirma classificação “brAAA”, com perspectiva estável. O resultado de destaque
se mantém pelo terceiro ano
consecutivo.
O rating AAA, o mais
alto na escala, é uma espécie de selo de “bom
pagador”. Isso permite
que a instituição consiga
captar recursos com um
custo mais baixo, possibilita oferecer produtos e
serviços mais competitivos aos clientes, aumentar
a rentabilidade e garantir
uma maior sustentabi-

lidade dos negócios. O
rating proporciona também maior visibilidade da
consistência de gestão do
portfólio da empresa. Atuando sob os mais rígidos
padrões de governança internos e externos, o rating
reforça junto aos investidores a disposição da empresa em inovar e permanecer na liderança de seu
segmento.
“A manutenção do rating
brAAA, pelo terceiro ano
consecutivo, demonstra a
solidez financeira do Banco Volkswagen. Mesmo
diante de um cenário desafiador, conseguimos manter uma posição de liquidez
e de capital robusta, preservando nossa relevância estratégica para os negócios

do Grupo Volkswagen no
Brasil. É importante ressaltar e agradecer o envolvimento de diversas áreas da
companhia na preparação
dos materiais solicitados
pela Standard & Poors e a
agilidade nas respostas dos
questionamentos. Esse é um
esforço e uma conquista de
toda a empresa para seguirmos com produtos atrativos
e de destaque aos nossos
clientes”, explica Rodrigo Capuruço, Managing
Director da Volkswagen
Financial Services Brasil.
VWFS Brasil
A Volkswagen Financial
Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional

Volkswagen e Volkswagen
Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa
dispõe de uma gama de
produtos para facilitar o
acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus Volkswagen
e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. A Volkswagen
Financial Services atende
mais de 700 concessionários das marcas, em todas
as regiões do Brasil. A instituição possui uma base de
mais de 800 mil clientes
ativos no Brasil. Para informações adicionais acesse:
www.vwfs.com.br/ www.
facebook.com/vwfsbrasil
/ www.linkedin.com/company/volkswagen-financial-services-brasil.

Webinar com
executivos da The
Lycra Company e
Rosset Têxtil

LAVE BEM AS
MÃOS, DEDO
A DEDO, COM
ÁGUA E SABÃO
VÁRIAS VEZES
AO DIA.
CARLOS BERTOLAZZI, CHEF

A melhor receita para se
proteger do coronavírus
é manter as mãos limpas
com água e sabão. Também
vale passar álcool em gel.
Fique de olho na informação
correta e evite as fake news.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

Nesta quarta-feira (16), às
19h, haverá um webinar com
líderes de duas grandes marcas do setor têxtil. A vicepresidente para América do
Sul da The Lycra Company
Brasil, Adriana Morasco,
entrevista o COO da Rosset
Têxtil, Gustavo Rosset.
The Lycra Company, líder
global no desenvolvimento
de soluções para as indústrias
têxtil, de vestuário e cuidados
pessoais está comemorando
seu primeiro aniversário como
subsidiária independente da
chinesa Ruyi Group. A empresa abriu recentemente um
novo laboratório de pesquisa
e desenvolvimento moderno
em Foshan, China.
Neste bate-papo, será possível conhecer mais dessa
parceria da The Lycra Company com uma das maiores
empresas do mercado têxtil
do Brasil e do mundo. Criada há mais de 80 anos, no
bairro do Bom Retiro, em
São Paulo, a Rosset Têxtil
tornou-se um grande grupo
que fabrica tecidos e dele
fazem parte a Doutex e a
Estamparia Salete, além de
várias marcas de moda nos
segmentos de lingerie, moda
praia e fitness: Valisere, Valfrance, Triumph, Sloggi,
Cia Marítima, Água Doce,
Classic, Rangiroa e Body
For Sure, a primeira marca
fitness do grupo, adquirida
recentemente. Os interessados devem fazer inscrição
no canal do YouTube (http://
bit.ly/LYCRA_YT). Haverá
espaço para perguntas.

BP admite redução de 80% no
consumo de petróleo até 2050

A BP já reconhece que vai acabar a tendência de aumento
no consumo de petróleo, tornando-se a primeira das grandes
petrolíferas mundiais a decretar o fim de uma era que muitos
acreditavam que iria durar pelo menos mais uma década. O
consumo de petróleo nunca mais deverá regressar aos níveis
que se verificavam antes da pandemia, refere um estudo publicado pela BP onde a petrolífera traça a evolução da indústria
até 2050, estabelecendo três cenários.
No menos drástico, apelidado de “business as usual”, a
companhia estima uma redução ligeira no consumo mundial,
estabilizando em torno de 100 milhões de barris por dia ao
longo dos próximos anos. Desta forma, assume que o pico
do consumo da matéria-prima já aconteceu no ano passado.
No Energy Outlook, publicado esta segunda-feira, a empresa inglesa revela que no segundo cenário haverá de quebra
de 50% no consumo até 2050, sendo que no mais drástico, a
redução poderá ser de cerca de 80% nos próximos 30 anos.
“A procura de petróleo vai baixar aos longo dos próximos 30
anos”, escreve a BP no relatório, onde assinala que “a escala
e o ritmo de descida vai depender do aumento da eficiência
e eletrificação do transporte terrestre”. Na publicação do ano
passado, a BP assumiu um cenário de aumento da procura
para 130 milhões de barris por dia.
Além dos efeitos imediatos da pandemia, a BP assume
esta evolução para o mercado petrolífero devido às mudanças de hábitos dos consumidores e alterações de políticas por parte dos governos.
Com a transição energética a afastar o mundo dos combustíveis fósseis, a BP quer estar na linha da frente das
mudanças no setor, reduzindo a dependência do petróleo.
O novo CEO reduziu a meta de produção de petróleo e
gás em 40% para os próximos 10 anos e pretende investir
US$ 5 bilhões por ano nos ativos renováveis. A visão da
companhia contrasta com a de outras petrolíferas, governos e países produtores, que acreditam que a supremacia
do petróleo vai persistir por muito mais anos, pois esta
é ainda a única matéria-prima capaz de satisfazer a crescente procura num contexto de crescimento da população
mundial e classe média. Porém, a britânica não é a única
gigante do setor a alterar de forma profunda o seu modelo
de negócio. Numa altura em que as alterações climáticas
continuam no centro da agenda mundial, empresas como
a Royal Dutch Shell, Total e outras companhias na Europa
estão a apostar em ativos cada vez mais “limpos”.

Vacinas motivam investidores

As principais bolsas norte-americanas começaram a
semana a transacionar em terreno positivo, por causa das
noticiais favoráveis quanto ao desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus e fusões empresariais animamm o sentimento em Wall Street. O índice industrial
abriu a sessão desta segunda-feira, 14 de 7.867,43 pontos, tal como o Nasdaq Composite a somar 1,44% para
11.010,273 pontos, e o Standard & Poor’s 500 a apreciar
1,07% para 3.376,66 pontos. No sábado, a AstraZeneca
anunciou o retomar de testes clínicos, no Reino Unido,
para a vacina experimental contra o novo coronavírus. Entretanto, foi o CEO da Pfizer defender como “provável”
que ainda antes do final deste ano seja possível contar com
uma vacina disponível no mercado norte-americano. Tal
como sucedeu na Ásia, as principais praças norte-americanas interrompem assim um ciclo de perdas que levou
à primeira série de perdas semanais acumuladas consecutivas desde março, já que na passada sexta-feira foram
concluídas duas semanas seguidas com as bolsas no vermelho. Também a alimentar o otimismo dos investidores
nesta primeira sessão semanal está um conjunto de fusões
empresariais em perspetiva. A Oracle está cada vez mais
próxima de fechar a compra da unidade norte-americana
da TikTok, a Nvidia poderá pagar US$ 40 bilhões pela divisão de chips do SoftBank e a Gilead Sciences vai adquirir a Immunomedics por cerca de US$ 21 bilhões.
Os investidores em Wall Street estão também na expetativa pela próxima reunião da Reserva Federal, aguardando eventuais pistas sobre o rumo da política monetária
da maior economia mundial no encontro que será realizado esta semana.

Totvs prorroga prazo de proposta

A Totvs prorrogou por 30 dias a validade da proposta de
combinação de negócios com a Linx. Com isso, a proposta
fica válida até 13 de outubro de 2020. A empresa também
confirmou aos assessores dos conselheiros independentes
da Linx estar de acordo com a correção pro rata da parcela
em moeda corrente nacional a ser paga por ação, no valor
de R$ 6,20, com base na variação do CDI, a partir do 6º
mês contado da poposta apresentada pela Totvs.

PDG alterar plano

A PDG propôs uma alteração ao seu plano de recuperação judicial, com o objetivo do aditamento é readequar o pagamento dos credores trabalhistas à perspectiva
econômico-financeira da companhia. A PDG alega que
houve um aumento “significativo” nas solicitações de
habilitação de credores trabalhistas nos últimos meses.
Por isso, o pagamento nos termos previstos causaria um
desequilíbrio no fluxo de caixa. A ajuste do plano de recuperação judicial será avaliado pela assembleia geral de
credores, que ainda não foi convocada.

Ser quer a Laureate e Yduqs quer atrapalhar

Por causa da oferta para a compra dos ativos da Laureate no Brasil, as ações da Ser chegaram a subir 14%, Só
porque revelou que pretende melar o negócio, oferecendo
um pouco mais, os papéis da Yduqs registraram ganhos de
7%. Onde é que tem alguma coisa errada?
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Apenas 12% das empresas estavam estruturadas para lidar com pandemia
Levantamento
do Grupo
Daryus ouviu
60 executivos de
diferentes setores

Sondagem realizada peloGrupo Daryus, que atua em
Consultoria e Educação nas
áreas de Gestão de Riscos
e Cibersegurança, aponta
que 43% das empresas ouvidas não tinham um Plano
de Continuidade de Negócios (PCN) ou Gestão de
Crises (PGC) para enfrentar
os efeitos da pandemia da

Covid-19. Apenas 12% estavam estruturadas para a continuidade, mas não haviam
testado seus planos para um
cenário parecido como este
de 2020.
O levantamento foi realizado no período de 16 a 24
de abril de 2020, por meio
de questionário online, respondido por cerca de 60
executivos de diferentes setores: Tecnologia, Indústria,
Financeiro, Educação, Serviços e outros.
“As empresas que tinham
um PCN já estruturado antes
da pandemia conseguiram se
manter vivas e competitivas,
com menos confusão, melhor gestão na crise e mais
rapidez na tomada de deci-

sões, tendo em média 50%
menos perdas e interrupções
do que as empresas que não
contavam com isso”, conta
Jeferson D’Addario, especialista em continuidade de
negócios e CEO do Grupo
Daryus.
“Isso reforça o despreparo de muitas empresas
brasileiras, e mostra que
temos muito a fazer para
conquistar uma melhor posição em produtividade e
resiliência frente a outros
países quando o assunto é
gestão de riscos, cibersegurança ou continuidade. Para
os investidores, além de
inovação, isso pesa muito
na decisão de investimento. Gestão de Riscos é mais

que papel e planilhas”,
complementa o executivo.
Outro dado interessante
apontado pela sondagem é
que 35% dos entrevistados
não estão preocupados com
riscos as instalações como:
saques, furtos, invasões, distúrbios civis, caso o período de crise seja ainda mais
longo e a segurança pública
piore.
Por outro lado, 27% buscaram medidas de segurança
adicionais e monitoramento
das informações aproximando segurança empresarial,
cyber segurança e continuidade. Outra parte importante
é a Cibersegurança. “Uma
empresa demora até 15 dias
para se recuperar de um ci-

berataque e pode perder
milhões, além de precisar
reconstruir a sua imagem perante o mercado”.
Preparação
A sondagem realizada
pelo Grupo Daryus teve
como objetivo mostrar a
percepção e preparação das
lideranças com relação à
Continuidade de Negócios,
Gestão de Crises, Segurança Empresarial e Cibersegurança frente a crise da
Covid-19. Foram ouvidos
clientes, parceiros, e empresas de diferentes setores: Tecnologia, Indústria,
Financeiro, Educação, Serviços e outros.

“Falamos com todos do
meio em que atuamos, clientes, parceiros e comunidade.
Quanto mais vemos empresas sem uma preparação madura em Gestão de Riscos,
mais identificamos a necessidades de apoiar, construir
novos produtos e serviços,
e de auxiliar empresas a sair
dessa crise econômica ainda
mais fortes. Planejamento de
Gestão de Riscos como parte
do planejamento empresarial
e de negócios é questão de
diferencial para as empresas
antigas ou novas startups.
Não devemos esperar governos cobrarem ou orientarem
sobre isso”, conta Jeferson
D’Addario, CEO do Grupo
Daryus.

China lança novas regras que regulam holdings financeiras
O Conselho de Estado
da China divulgou novas
regras para regular o acesso ao mercado de holdings
financeiras. O regulamento,
que entrará em vigor em 1
de novembro deste ano,
exige que as empresas não
financeiras ou outras entidades elegíveis, que controlam
pelo menos duas instituições
financeiras que operam nos
setores financeiros, solicitem e obtenham a aprovação
do Banco Popular da China
para estabelecer sociedades
financeiras.
A medida visa preencher lacunas regulatórias

e aprofundar as reformas
financeiras em meio aos
esforços para manter a ordem do mercado, reduzir
riscos e aumentar o apoio
à economia real, de acordo com um comunicado
divulgado pelo Conselho
de Estado.
Conforme a agência Xinhua, o regulamento especifica regras sobre uma ampla
gama de assuntos relativos
ao acesso ao mercado das
holdings financeiras, incluindo capital social, acionistas, controladores reais,
reposição de capital e gestão
de risco.

Índice de ações
O índice MSCI China
é composto por empresas
chinesas de grande e médio porte listadas em todos
os mercados incluindo China A-shares, B shares, Hshares, Red Chips, P chips,
e listagens estrangeiras
como por exemplo ADRs
no Nyse. O índice tem 711
empresas que representam
85% do universo de empresas chinesas de capital aberto com uma capitalização
total de USD$2,76 trilhões.
O setor de maior peso é o
de Consumo Discricionário

representando 32,96% do
índice, seguido de Serviços
de Telecomunicações com
peso de 22,19% do índice.
O setor financeiro representa 14,61% do índice e o
setor de Saúde representa
5,5%. As 3 empresas com
maior participação no índice são: (i) o Alibaba Group,
(ii) a Tencent Holdings e
(iii) a Meituan Diaping.
O Alibaba Group é conhecido no ocidente como
a Amazon da China, porém com maior relevância
no mercado interno e diversos ramos de negócios
incluindo varejo online,

meios de pagamentos,
tecnologia de nuvem, mídia digital e entretenimento. Com vendas superiores a USD$1 trilhão
por ano a empresa tem valor de mercado superior a
USD$780 bilhões.
A Tencent Holdings é
uma holding de tecnologia que atua em diversos
ramos como mídia sociais
(incluindo o aplicativo
WeChat), música, portais
de internet, comércio eletrônico, jogos eletrônicos,
serviços de internet, sistemas de pagamentos, entretenimento, inteligência

artificial e soluções tecnológicas. A Tencent Holdings tem um valor de mercado de USD$670 bilhões.
A terceira empresa com
maior peso no MSCI China
é a Meituan Dianping, empresa que opera uma plataforma online de serviços e
produtos locais, criando promoções diárias que incluem
serviços de entretenimento,
restaurantes, delivery entre
outros. A empresa faturou
USD$97 bilhões em 2019,
um crescimento de 49%
em cima do ano anterior,
e tem valor de mercado de
USD$176 bilhões.

ANP pode prorrogar os prazos de vigência dos contratos de concessão
Foi publicada nesta segunda-feira uma resolução
(6/2020) do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que autoriza a
Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) a prorrogar
os prazos de vigência dos
contratos de concessão firmados a partir da 1ª Roda-

da de Licitações de Blocos
Exploratórios, realizada em
1998.
De acordo com a resolução, a prorrogação vale
apenas para campos de
produção de petróleo e
gás natural cuja extensão
do prazo de produção se
mostre viável para além

JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ/ME nº 26.617.923/0001-80 - NIRE 33.3.0032193-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM
SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL E COM GARANTIA
ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM
ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. A SER REALIZADA EM 29 DE
SETEMBRO DE 2020. Ficam convocados os titulares das debêntures da 2ª
(segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em
série única, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, da Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Debêntures” e “Companhia”,
respectivamente) para a Assembleia Geral de Debenturistas, que ocorrerá
no dia 29 de setembro de 2020, às 14:00 horas, de forma exclusivamente
remota e eletrônica, por meio da plataforma Microsoft Teams, cujo acesso
será enviado aos debenturistas devidamente habilitados, sendo o acesso
disponibilizado individualmente para cada debenturista devidamente habilitado (“Assembleia”), para deliberarem sobre (i) O compartilhamento das
garantias a serem constituídas no âmbito da Emissão, quais sejam (1) alienação fiduciária a ser constituída sobre a totalidade das ações de emissão
da Companhia e de titularidade da Transmissora Aliança de Energia S.A.
(“TAESA”); e (2) cessão fiduciária de direitos creditórios da Companhia,
ambos descritos abaixo, com os debenturistas da 1ª (primeira) Emissão de
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,
com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição da Companhia (“1ª Emissão”);
e (ii) A autorização ao Agente Fiduciário para praticar todos e quaisquer
atos necessários para praticar todas as providências necessárias para o
cumprimento integral das deliberações acima que forem aprovadas, inclusive, mas não se limitando à celebração de instrumentos particulares de
garantia e aditamento à escritura de emissão das Debêntures. Os Debenturistas poderão enviar seu voto de forma eletrônica previamente à Assembleia, por meio do envio de procuração com orientação expressa de voto
nos exatos termos da ordem do dia, em que o Debenturista deverá orientar expressamente o procurador a votar favoravelmente, contrariamente ou
abster-se quanto à matéria da ordem do dia. Referida procuração deverá
ter sua cópia digitalizada enviada por correio eletrônico para luciana.ribeiro@taesa.com.br e spestruturacao@simplificpavarini.com.br, até o horário
da Assembleia, e deverá ser acompanhada do documento de identidade
do outorgante, contendo sua foto e assinatura, bem como do documento
de identidade do outorgado, contendo sua assinatura e foto, sendo que a
procuração deverá estar com firma reconhecida sobre a assinatura, abono
bancário ou assinatura eletrônica. Referidas orientações expressas de voto
recebidas regularmente por e-mail, conforme os termos acima estipulados,
serão computadas para fins de apuração de quórum, o qual levará também
em consideração eventuais votos proferidos durante a Assembleia. Após o
horário de início da Assembleia, os Debenturistas que tiverem sua presença
verificada em conformidade com os procedimentos acima detalhados poderão proferir seu voto na plataforma eletrônica de realização da Assembleia,
verbalmente ou por meio do chat que ficará salvo para fins de apuração de
votos. Caso não seja possível manifestar seu voto por meio da plataforma
eletrônica de realização da Assembleia, o Debenturista poderá manifestar
seu voto por correio eletrônico enviado para luciana.ribeiro@taesa.com.br e
spestruturacao@simplificpavarini.com.br. A Emissora e o Agente Fiduciário
permanecem à disposição para prestar esclarecimentos aos Debenturistas
no ínterim da presente convocação e da Assembleia. Os documentos requeridos pela legislação e regulamentação aplicáveis serão disponibilizados
nos seguintes endereços e websites: 1) na sede e na página eletrônica da
TAESA (http://ri.taesa.com.br); 2) na CVM, na Rua Cincinato Braga, 340, 2º
andar, em São Paulo - SP, na Rua Sete de Setembro, 111, 2º andar, “Centro
de Consultas”, no Rio de Janeiro - RJ, e no website (http://www.cvm.gov.br);
e, 3) no website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br).
Condição Suspensiva: É condição suspensiva para o exercício integral das
matérias aprovadas na presente Assembleia, a aprovação da constituição
e compartilhamento das garantias pela Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária, a ocorrer em 21 de outubro de 2020 e pela TAESA em Reunião do Conselho de Administração, a ocorrer em 21 de outubro de 2020.
Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020. JANAÚBA TRANSMISSORA DE
ENERGIA ELÉTRICA S.A. - SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

do período contratual original.
As empresas concessionárias interessadas na prorrogação deverão submeter
à aprovação da ANP o novo
plano de desenvolvimento,
indicando os investimentos a serem realizados. O
pedido de prorrogação só

poderá ser deferido pela
Agência após verificada a
vantajosidade econômica
para a União da extensão
do contrato.
A resolução também estabelece que o prazo de
prorrogação deverá ser
compatível com as expectativas de produção decor-

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ELEIÇÕES SINDICAIS PARA O MANDATO ENTRE 2020 A 2023.
AVISO
Será realizada eleição, no dia 21 de outubro de 2020, por meio eletrônico, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados-representantes e suplentes, devendo o registro de chapas ser apresentado e
enviado através do e-mail sindetur@sindetur-rj.com.br, no período de
30 (trinta) dias a contar da publicação deste Aviso. Edital de convocação
da eleição encontra-se afixado na sede desta entidade.
Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020.
Aldo Arthur Siviero
Presidente
OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3
EdITAL dE cONVOcAçãO. Nos termos do art. 123 da Lei nº 6.404/76, e
em atendimento à solicitação formulada pelos acionistas controladores da
Companhia em 04 de setembro de 2020, convocamos os acionistas para
que se reúnam em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada
no dia 14/10/2020, às 12hs, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo,
Rio de Janeiro, CEP 22.290-906, para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) Destituição do Sr. Rogério Alves de Freitas do cargo de Presidente
do Conselho de Administração, e das Sras. Bruna Peres Born e Maria
Carolina Catarina Silva e Gedeon, ambas, de seus respectivos cargos como
membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) eleição de
membros do Conselho de Administração da Companhia, em substituição
aos conselheiros destituídos em caso de aprovação do item (i) da ordem
do dia. A Companhia esclarece ainda que: (i) encontram-se à disposição
dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br), da B3
(www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores
(www.osx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes às
matérias a serem deliberadas na AGE, em observância à Instrução CVM
nº 481/09; (ii) a lista de documentos necessários para participação na
AGE e informações adicionais se encontram na Proposta da Administração
elaborada pelos acionistas controladores da Companhia, a qual está
disponível nos sites acima listados; e (iii) o percentual mínimo do capital
votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 8%
(oito por cento). Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020. Rogério Alves de
Freitas - Presidente do Conselho de Administração.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS: Ficam convidados os Srs.
Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. –
PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 30
de setembro de 2020, às 15:00 hs, na Rua São José nº 90, Grupo 2.001,
20º andar, Centro Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: Deliberar sobre: : (i) a proposta da Companhia de alteração do
Estatuto Social da Companhia para adaptação ao Código Brasileiro de
Governança Corporativa e modernização em relação às novas legislações
vigentes, e (ii) eleição, em substituição, do membro do conselho de
administração. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual
mínimo de participação no capital votante da Cia necessário à requisição
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no artigo
14° do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento
de procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da
Lei nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro)
horas antes da realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 14 de
setembro de 2020. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e
de Relações com Investidores

rentes do novo plano de desenvolvimento e dos novos
investimentos, limitado a
27 anos.
Uma vez aprovada a
prorrogação, segundo a resolução, o descumprimento
do novo plano de desenvolvimento poderá resultar
no início de um processo

administrativo visando à
resolução do contrato. Autorização semelhante já
havia sido concedida, por
meio da Resolução 2/2016
do CNPE, para os campos
oriundos de contratos de
concessão firmados por
ocasião da Rodada Zero,
em 1998.

PRODUTORES
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE
DEBENTURISTAS – 1ª EMISSÃO: Ficam convidados os Srs.
Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da PRODUTORES
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em
Assembleia Geral, a se realizar no dia 30 de setembro de 2020, às
11:00 hs, na Rua São José nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro Rio de
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre
a proposta da Emissora de alteração do Estatuto Social da Companhia
para adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e
modernização em relação às novas legislações vigentes. Rio de Janeiro,
14 de setembro de 2020. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira
e de Relações com Investidores.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME: 02.762.115/0001-49
NIRE: 33.3.0026111-7 - (Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A fim de obtermos a ratificação das deliberações tomadas na Assembleia
Geral Ordinária da Companhia realizada em 31 de julho de 2020,
convocamos os Acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. –
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), na forma do artigo 124
da Lei 6.404/76, para que se reúnam em nova Assembleia Geral Ordinária
(“AGO”), a ser realizada presencialmente às 12h00 do dia 13 de outubro de
2020, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Müller, nº 116,
SL. 2403, Botafogo, CEP 22290-906, para deliberarem sobre a seguinte
da Ordem do Dia: (i) ratificar a tomada de contas dos administradores
e a aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores
Independentes da Companhia relativas ao exercício social encerrado
em 31.12.2019; (ii) ratificar a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31.12.2019; e (iii) ratificar a fixação do montante global
anual da remuneração dos administradores (Conselho de Administração
e Diretoria) da Companhia.
A Companhia esclarece ainda que: (a) encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores
da Companhia (www.mmx.com.br), os documentos pertinentes às
matérias a serem deliberadas na AGO, em observância à Instrução
CVM nº 481/09; (b) a participação do acionista poderá ser pessoal ou
por procurador devidamente constituído, bem como via boletim de voto a
distância, conforme artigo 126 da Lei 6.404/76 e Instrução CVM 481/09; e
(c) a lista de documentos de representação necessários e as orientações
detalhadas para participação do acionista na AGO se encontram na
Proposta da Administração, disponível nos sites acima listados.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2020
MMX Mineração e Metálicos S.A- Em Recuperação Judicial
Diretoria - Fernando Hermanny

