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Petrobras vende material
como sucata e depois recompra
Cerca de 20% de
itens vendidos como
inservíveis estão na
lista de aquisição
A Petrobras estaria vendendo
peças em uso nas suas unidades
como se fossem sucata. Pior: de
9.800 itens que a estatal se desfez
desde junho, 980 possuem pedidos
de compra emitidos e 1.162 estão
em análise para serem adquiridos
novamente.
A denúncia foi feita pelo Sindipetro Unificado SP, que teve acesso
exclusivo a dados internos da Petrobras por meio de uma fonte que
preferiu não ser identificada.
A entidade sindical dá como
exemplo um caminhão que, em
setembro, saiu carregado da Usina Termelétrica (UTE) Luiz Carlos Prestes, em Três Lagoas (MS).
Por R$ 9 mil, quem estava na sua
boleia comprou como sucata uma
série de materiais que até então
faziam parte do estoque da unidade, pertencente à Petrobras. Entre
os itens, uma válvula de controle
pneumática nova, embalada na caixa, que custa entre R$ 12 mil e R$
15 mil.
A fonte informou ao Sindipetro
que o mau planejamento, a lentidão, a gestão de estoques centra-

lizada e as mudanças abruptas de
projetos são alguns dos fatores que
elevam os estoques da companhia.
Mudanças nas políticas de investimento da estatal levaram a prejuízos bem maiores. Em 2010, a Petrobras encomendou oito cascos de
plataformas ao estaleiro Rio Gran-
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endente, o brasileiro anunciou que
deixaria a entidade um ano antes do
fim de seu mandato. Página 3

Recuperação da indústria perde ritmo
A produção industrial cresceu
0,4% em agosto, o quarto aumento mensal consecutivo. No entanto, mesmo após os ganhos recentes, o índice estava 7,3% abaixo
do nível anterior à pandemia, em
fevereiro. A produção manufatureira aumentou 1%, mas os ganhos desaceleraram gradualmente
desde junho.
A produção de mineração caiu
2,5% em agosto, afetada pela tempestade tropical Marco e pelo furacão Laura, que provocaram quedas

Agencia Petrobras

Estaleiro Rio Grande chegou a empregar 24 mil trabalhadores

Trump pressionou brasileiro para
mudar status dos EUA na OMC
Donald Trump pressionou o
brasileiro Roberto Azevedo, que
ocupava o cargo de diretor-geral
da Organização Mundial do Comércio, para os EUA serem tratados como um “país em desenvolvimento”, status que detêm
China, Índia, Argentina e dezenas
de outros países.
A revelação, segundo reportagem do UOL, consta do livro Rage
(Simon & Schuster), do jornalista
Bob Woodward (caso Watergate),
lançado nesta terça-feira. O status
pretendido por Trump permite impor tarifas mais elevadas que os
países ricos e ter mais espaço para
a intervenção do estado na economia.
De acordo com o livro, Trump
ameaçou sair da OMC em uma
conversa com Azevedo, por telefone. Em maio, de forma surpre-

B3 pagará
R$ 6,3 mi à CVM
para encerrar
investigação

acentuadas, mas temporárias, na
extração de petróleo e gás e na perfuração de poços. A produção de
serviços públicos caiu 0,4%.
O nível da produção industrial
total foi 7,7% menor em agosto na
comparação com 2019. A utilização da capacidade do setor industrial aumentou 0,3 ponto percentual, para 71,4%, uma taxa que está
8,4 pontos percentuais abaixo da
média de longo prazo (1972–2019),
mas 7,3 pontos percentuais acima
do mínimo em abril.

de, da Ecovix, por R$ 10 bilhões.
Em 2016, após o impeachment
contra a presidente Dilma Rousseff, a estatal decidiu transferir para
a Ásia a construção de nove plataformas, que já estavam em construção, destinadas ao Campo de Lula,
no pré-sal.

O Estaleiro Rio Grande foi
obrigado a demitir quase a totalidade de seus 24 mil trabalhadores, e foram vendidas como
sucata cerca de 80 mil toneladas
de estruturas de aço que seriam
utilizadas na construção das plataformas P-71 e P-72. Página 6

Bolsonaro mantém Bolsa
Família para driblar desgaste
O presidente Jair Bolsonaro
descartou a criação do programa
Renda Brasil e disse que governo não vai suspender reajustes
das aposentadorias e do Benefício
de Prestação Continuada (BPC),
como chegou a ser ventilado por
um integrante da equipe de Paulo
Guedes no Ministério da Economia.
“Até 2022, no meu governo,
está proibido falar a palavra Renda Brasil, vamos continuar com
o Bolsa Família e ponto final”,
destacou Bolsonaro. Guedes disse que o cartão vermelho com que
o presidente ameaçou quem insistisse em punir os mais pobres não
foi direcionado a ele.
Ao desistir, pelo menos por
enquanto, do Renda Brasil, o presidente cede à pressão da equipe
econômica, que quer impor cortes nos gastos nos próximos anos,
deixando sem espaço um programa de recomposição da renda do
trabalhador.
A decisão de Bolsonaro dividiu
os analistas. Um grupo acredita que

o objetivo é escapar da armadilha
da renda emergencial de R$ 600.
Se reduzir o valor, vai prejudicar
a imagem junto a uma parcela da
população que lhe deu algum apoio
político nos últimos meses. Ao
manter o Bolsa Família e aumentar
o número de atendidos pelo programa, o presidente passaria a impressão de que estava melhorando
o que foi feito anteriormente.
Para outro grupo, porém, Bolsonaro terá dificuldade em tomar a
bandeira do PT, que depositou boa
parte de sua política assistencial no
Bolsa Família.
Pesquisa divulgada na segunda-feira pelo XP/Ipespe mostrou que,
pela primeira vez desde maio de
2019, a aprovação a Bolsonaro está
numericamente acima de sua reprovação: 39% a 36%. O aumento de
2 pontos percentuais em relação ao
levantamento de agosto indica que
a curva ascendente pode estar no
fim. O corte no auxílio emergencial, a alta dos preços e o virtual
congelamento do salário mínimo
podem inverter essa curva.

A B3, companhia que detém a
Bolsa de São Paulo, apresentou
proposta para encerrar investigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por deixar de verificar diariamente, no período de
maio de 2013 a janeiro de 2019, o
grau de concentração no mercado
de derivativos e de empréstimos
de ativos por ela administrados e
por deixar de aplicar as medidas de
desconcentração previstas em seu
regulamento.
Pela proposta, a B3 pagará R$
6,3 milhões. A CVM aceitou o
acordo. Também participaram Cícero Augusto Vieira Neto (vice-presidente de Operações, Clearing
e Depositária da B3) e André Monteiro D’Almeida Monteiro (diretor de Administração de Riscos da
B3). Cada um pagará R$ 350 mil.

Corporações no
Brasil adotam
redução dos
escritórios
Todos os presidentes de grandes
companhias instaladas no Brasil
pensam em reduzir o espaço físico
de seus escritórios; 94% pretendem
continuar a desenvolver os recursos
digitais e as ferramentas de comunicação para trabalho remoto. Para
86%, o trabalho remoto até contribuiu para ampliar o pool de talentos
em potencial.
Os dados são de pesquisa realizada pela KPMG em todo o mundo
entre julho e agosto, quando foram
entrevistados 315 CEOs globais,
15 brasileiros e 80 sul-americanos
para entender como os pontos de
vista desses executivos mudaram
durante a crise.
Entre janeiro e fevereiro, antes
que o mundo começasse a sentir
o real impacto da crise provocada
pela pandemia, a KPMG entrevistara 1,3 mil CEOs das principais
economias do mundo, 50 brasileiros e 270 da América do Sul para
entender suas principais preocupações, prioridades, desafios e expectativas com relação à economia e
aos seus negócios.
Na pesquisa global, apenas 69%
dos presidentes das corporações
pensam em reduzir o espaço físico
de seus escritórios.
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Preparar o futuro: a luta dos brasileiros
O Brasil vive momentos
de insegurança e incertezas.
Apenas por causa do Governo Bolsonaro? Somente
pelas ameaças de morte pela
Covid-19? Não, de modo algum. Porque estamos, sem
dúvida, no limiar de nova
sociedade, como ocorreu há
pouco mais de um século,
com o desmonte do colonialismo europeu.
Esta nova sociedade não
será a mesma para todos os
países. Começa aí a desinformação que recebemos do
poder vigente, do neoliberalismo, dos últimos suspiros de um império nacional
estadunidense. As independências nas sociedades são
distintas, umas das outras,
por mais que os ideólogos
à direita e à esquerda desejem homogeneizar o mundo.
Sempre haverá de prevalecer as diferenças, a formação cultural das sociedades,
o que está mais profundamente arraigado na alma do
povo, a sua nacionalidade.
M. M. Pistrak (18881940), pedagogo, um fundador da educação russa, a
qual levou aquele país a colocar um satélite e o homem
no espaço pela primeira vez
e, novamente, nos surpreende com a primazia na vacina
contra Covid, afirmava: a
base do trabalho educativo
deve ser o contato com a realidade e a auto-organização
dos alunos. A realidade atual
é constituída de dois polos:
a brecha que vai sendo aumentada pela transformação
da sociedade e as ruínas do
passado no presente.
Examinemos, inicialmente, nosso presente – no qual
construímos a brecha que
possibilitará a nova vida –
onde ainda coexistem as ruínas do trabalho do arado no
campo e das comunicações
não digitais, as contemporaneidades do não coetâneo.
O Brasil retrocede, é o
que mais ouvimos com as

decisões do atual governo.
Mas poderíamos perguntar:
trilhávamos terreno sólido,
em bases efetivas, ou caminhávamos por pântanos, ao
sopro dos ventos?
Poderia afirmar que a estrutura do poder se distanciava da alma do povo, que não
seria um bombom desejado
o suficiente para fixar marcos do futuro. E até porque,
dialeticamente, este avanço
trazia a contradição da rejeição de um passado construtor.
Seremos mais claros. Os
governos petistas se colocaram contra o trabalhismo
getulista e o nacionalismo
de Geisel, aproveitando
uma conjuntura internacional favorável dentro de uma
economia dependente. Nenhuma crítica era feita ao
financismo presente, nenhuma continuidade às conquistas tecnológicas passadas.
Vamos elencar, sem ordem de prioridade ou qualquer outra, sete pontos para
alargar a brecha e construirmos a nossa utopia nacional
brasileira. O projeto de luta
pelo Brasil. Enumeremos
primeiro a organização nacional, aquela que Pistrak
denominou auto-organização, no sentido que deve ser
construída pelos valores e
entendimentos nacionais e
não de modelos teóricos ou
aplicados no exterior, depois
a questão dos recursos nacionais, por terceiro a questão industrial tecnológica,
seguindo a questão financeira, a questão das comunicações, a questão social, e por
fim a questão cultural, que,
obviamente, não é menos relevante que as demais.
O Estado é fundamental,
pois representa politicamente a Nação. E é o garantidor
dos direitos e da proteção
dos cidadãos. Apenas teorias coloniais depreciam os
Estados Nacionais, mas, de
modo algum, aqueles esta-

dos imperiais, colonizadores
deixam de ter estados fortes,
capazes de suportar as aventuras e conquistas de seus interesses expansionistas.
Também estado e sociedade não são conjuntos antagônicos e conflitantes, muito
ao contrário, pois ambos se
constituem da população
nacional, apenas organizada
com objetivos específicos.
Na organização da sociedade, além do estado, temos
os partidos políticos, os sindicatos, as cooperativas, as
empresas privadas e outras
agremiações em torno de
interesses específicos, como
exemplo os clubes esportivos e orquestras e grupos
musicais.

las voltadas para formação
do cidadão: a consciência
e os saberes; e a defesa dos
direitos.
Nestes dois grandes arcos
estará presa toda estrutura
do Estado: seus órgãos de
deliberação democrática, de
execução e de auditoria.
É preciso deixar bem
claro que nacionalizar não
significa, como no dicionário neoliberal, estatizar.
Nacionalizar significa estar
em mãos brasileiras, seja em
órgãos públicos, em sociedades cooperativas ou de capitais privados.
Recomendaríamos que as
atividades se estruturassem
com o maior controle dos
recursos necessários à sua
operacionalidade, dentro de
uma concepção organizacional sistêmica, a fim de evitar
o ônus das duplificações ou
multiplicações de setores.
Alguns pontos são, pois,
fundamentais:
1) Reestruturação do setor financeiro para atender à
economia real, e não à economia de especulação. O
Banco Central (Bacen) deve
ser subordinado à Presidência e sob o regime de duplo
mandato, isto é, a política
monetária deverá buscar o
controle da inflação e o pleno emprego. Nenhum diretor
do Bacen poderá ter dupla
cidadania nem ser escolhido
se tiver participado alguma
vez de instituições financeiras privadas, e após participar da diretoria do banco, a
pessoa não poderia assumir
cargos no setor financeiro
privado. É necessário, também, estatizar a Bovespa,
orientar suas atividades ao
financiamento das empresas
produtivas e retirar todas as
empresas estatais e estratégicas das bolsas de valores estrangeiras. Por fim, é
urgente pôr termo ao tripé
macroeconômico, à PEC
do Teto de Gastos e à Lei
de Responsabilidade Fiscal,

Estamos no
limiar de nova
sociedade, como
ocorreu há pouco
mais de um século
Aqui trataremos apenas
do Estado Nacional. Sua
organização será um projeto construtor da sociedade,
que definirá seus objetivos
fundamentais e onde se vincularão os órgãos de planejamento, execução e controle.
Em princípio teríamos o
Estado Brasileiro com um
conjunto voltado para soberania nacional e outro
conjunto para construção e
sustentação da cidadania.
No conjunto da soberania
estarão, obviamente, a defesa nacional, o controle e
administração dos recursos
naturais, o desenvolvimento
tecnológico das produções
nacionais e as finanças. Na
cidadania estarão aquelas
ações voltadas para a garantia da vida humana: saúde,
habitação, urbanização, saneamento, transporte; aque-

substituindo-a pela Lei de
Responsabilidade Social.
2) Nacionalização progressiva dos recursos naturais, das
infraestruturas e das indústrias
de base e estratégicas, com
participação tanto do Estado
quanto do capital privado nacional, organizado no Brasil
e composto por acionistas
nascidos no Brasil e sem dupla cidadania. Isso implica,
entre outras coisas, reverter
todas as privatizações ocorridas no Brasil desde o Governo Collor. A nacionalização
desses setores favorece a mobilização deles em um plano
de sofisticação das cadeias
produtivas e de interiorização das atividades industriais
e da ocupação demográfica,
devendo-se dar bastante atenção à agricultura e a sua incorporação em agroindústria,
para aumentar a produção de
alimentos destinados ao mercado interno, baratear seu custo e, assim, elevar o padrão de
vida da população e aliviar a
pressão inflacionária.
3) Desenvolvimento do
complexo industrial-militar
e estreitamento da relação
entre indústrias civil e militar nacionais, de maneira
que as compras das Forças
Armadas assegurem demanda para empresas brasileiras
de automóveis, aviação e
informática, por exemplo,
além de colocar essas empresas a serviço da defesa
nacional. Também há de se
buscar a transformação do
Brasil em potência nuclear
para fins pacíficos e militares, mas não imperialistas.
O Brasil deve se armar tão-somente para obter poder
de dissuasão e sua voz ser
ouvida nas relações comerciais e diplomáticas internacionais. Somente assim o
País terá liderança suficiente
para contrabalançar outras
hegemonias e propiciar uma
geopolítica da paz.
4) Formação de um sistema nacional de mídia e de te-

lecomunicações a serviço do
projeto nacional. Isso passa
pela recriação do sistema
Telebras e pela criação de
um sistema público de mídia
de amplo alcance capaz de
elevar o nível cognitivo da
população, além do cancelamento da concessão a grupos
de mídia que não atendam
aos interesses nacionais.
5) Edificação de um Estado social, que não se confunde com Estado assistencialista. Há de se recriar e
revigorar as leis trabalhistas,
para melhor conciliar os interesses do capital e do trabalho. O planejamento das
políticas sociais deve servir
para dinamizar a indústria
nacional. Por exemplo, obras
de saneamento e habitação
arrastam consigo a indústria
de construção civil, de siderurgia, de cimento, de vidros
etc., e a utilização do SUS
para avançar pesquisas e
tecnologias na indústria farmacêutica e de equipamentos hospitalares. Além disso,
para caucionar a democratização das relações econômicas, favorecer a autonomia
popular no entendimento
dos negócios e impedir a
desnacionalização econômica, é interessante que haja
maior participação dos trabalhadores na administração
e no controle acionário das
empresas, além de estímulo
dos bancos públicos à formação de grandes grupos
industriais e agroindustriais
cooperativos, a exemplo da
Coopersucar, no Brasil, e da
Huawei, na China.
Este é assunto que não se
esgota em um artigo. Estamos buscando desenvolver
reflexões para as quais contamos com os caros leitores.
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Lançamento do Pix acelerará a extinção do dinheiro físico?
Uma nova forma de
transferir valores chegará
ao Brasil em novembro. O
lançamento do Pix, sistema instantâneo que realiza pagamentos em menos
de 10 segundos, a qualquer momento – inclusive
depois das 17h e aos fins
de semana – despertou um
novo olhar sobre as fintechs e mostrou o quanto os
bancos se tornaram antiquados para boa parte da
população.
É preciso entender o
que nos levou à situação
atual. Não é de hoje que
instituições financeiras e
bancos digitais caíram no
gosto dos brasileiros, especialmente dos mais jovens,
pela ausência de anuidade
de cartões, facilidade de
pagamentos online e so-

luções personalizadas. Ao
perceber a necessidade de
criar uma experiência do
cliente, como ser atendido
rapidamente e sentir uma
verdadeira conexão com
a marca, essas instituições levaram vantagem no
mercado.
Com o Pix, o Banco
Central deu um passo
em direção ao futuro e às
tendências que já se provavam impossíveis de recuar. Quero dizer, uma
vez que os consumidores
perceberam o quanto um
banco poderia fazer por
eles, em termos de praticidade, agilidade e bom
atendimento, a régua subiu e quem não se enquadrava nesse novo padrão
se tornava automaticamente ultrapassado.

Muitos se questionam se
avanços tecnológicos como
o Pix reduzirão alguns serviços dos bancos tradicionais. É fato que há um novo
elemento para competir
com DOC, TED, boletos,
cartões de crédito e débito – basicamente, todas as
formas de pagamento pelas
quais um banco obtém lucro. Segundo o Banco Central, o custo do Pix deverá
recair sobre quem recebe o
dinheiro e não sobre quem
transfere, e repassar o valor
aos usuários também já foi
vetado pelo BC.
Isso sem falar no aumento de gastos com segurança, uma vez que o Pix
funcionará 24 horas por
dia, sete dias por semana.
A Associação Brasileira de
Internet já manifestou sua

preocupação com a proteção contra fraudes e invasões no sistema e apontou
que esse investimento certamente elevará o custo
com pessoal e tecnologia.
O prazo de implementação do sistema também
é alvo de críticas por algumas empresas. Elas alegam que serão necessárias
adaptações significativas,
especialmente em relação
à segurança do usuário,
tornando inviável o lançamento do Pix em 16 de
novembro. Assim, elas
propõem a prorrogação
do calendário para agosto
de 2021.
Entre apoiadores e críticos, acredito que a medida vem para reduzir a
burocracia e trazer mais
agilidade ao sistema finan-

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

ceiro brasileiro. A questão
é entender o cenário de
mudança e buscar atender às expectativas dos
clientes. É como se muitos
bancos estivessem tentando parar uma onda: uma
vez formada, é fato que ela
irá arrebentar – você pode
surfar ou ser arrastado
por ela.
Hoje, estima-se que existam no Brasil 60 milhões
de pessoas sem acesso a
nenhum serviço bancário,
segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística). São adultos
que movimentam capital
na economia, mas não têm
conta-corrente, poupança
ou qualquer tipo de cartão.
Além disso, é preciso
levar em consideração
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que nem toda a população
quer um banco digital ou
formas de pagamento digitais. Uma parcela significativa ainda sai de casa
para pagar contas, fazer
transferências e prefere
o dinheiro físico a deixar
tudo na conta. Isso é algo
que os bancos não podem
deixar para trás – afinal,
essas pessoas também
precisam de soluções personalizadas e um ótimo
atendimento.
Entender as demandas
dos diferentes perfis de
clientes e se adaptar aos
novos tempos é o desafio
que se apresenta para os
bancos tradicionais.
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Trump retirou um brasileiro da OMC
Meta: EUA
como ‘país em
desenvolvimento’
para disputar
taxas

Forças Armadas e
Guedes em baixa no Brasil

Pesquisa da Ipsos que ouviu formadores de opinião
da América Latina, divulgada nesta coluna semana passada, em primeira mão, quis saber sobre o desempenho
das instituições no manejo da crise de Covid-19. As Forças Armadas aparecem com melhor índice de aprovação
(65%) e apenas 31% de desaprovação, não muito longe
de empresas privadas (62% a 37%), meios de comunicação (61% a 39%), sistema de saúde privado (59% a 40%)
e de saúde pública (56% a 43%). Nas últimas posições
aparecem os ministérios da Economia (44% de aprovação e 54% de desaprovação) e Congresso (35% a 63%).
No caso da saúde pública, o resultado final é distorcido pelas opiniões dos líderes do Peru, Bolívia, Equador
e América Central e Caribe, com forte viés crítico. Chile
(92%) e Argentina (89%) aplaudiram o sistema de saúde
público. Assim também foi no Brasil, com 83% de aprovação (50% aprovam muito e 33% aprovam um pouco).
Por outro lado, os líderes de opinião brasileiros foram
os mais críticos à atuação do Ministério da Economia, com
76% de desaprovação. Bolívia veio de perto, com 75%.
Na avaliação do Congresso, o Brasil destoa, com 83% de
aprovação. O segundo, a Argentina, aparece com 44%.
No Brasil, apenas 30% aprovam a atuação das Forças
Armadas.

Tabelinha
A desaprovação à equipe de Guedes parece ter eco
também na presidência. Jair Bolsonaro mais uma vez
passou pito em público às propostas de atacar a bolsa da
população. Ou não? Já há quem enxergue uma tabelinha
entre ministro e presidente, que sai com a imagem de
defensor dos pobres, enquanto o ministro mantém o privilégio dos ricos.

Negócio da China
Mais da metade (56%) dos presidentes de grandes
empresas brasileiras e 68% das mundiais ouvidos em
pesquisa da KPMG que apostam expandir a atuação das
companhias que lideram têm preferência por mercados
emergentes. E 68% dos brasileiros e 67% dos CEOs globais também colocam entre as prioridades os países e
regiões que fazem parte da Iniciativa do Cinturão e Rota,
menina dos olhos do Governo da China.

Sabor de café
O Instituto Preservale inaugura a mostra virtual “Sabores do Vale do Café”, para apresentar o potencial gastronômico da região fluminense, através de imagens ou
vídeos que retratam algumas experiências que podem ser
vivenciadas.
Com curadoria de Viviane Fernandes e Thiago
Oliveira e produção de Bayard Boiteux, a viagem apresenta memórias afetivas de 20 pessoas escolhidas para
expressar seu amor pela região. Entre elas estão Antonia Leite Barbosa, Christiane Michelin e Sebastião
Marinho.
Nestor Rocha, que preside o Instituto, salienta que o
importante é manter viva a chama do produto e ressaltar
alguns sabores a que o Vale remete. A exposição pode ser
visitada em facebook.com/saboresdovaledocaferj

Baú da infelicidade
O PT foi salvar o baú de Silvio Santos e agora vê a expresidente da Caixa e 3 ex-diretores da CaixaPAR serem
indiciados pela PF pela compra de 35% (por R$ 740
milhões) do PanAmericano, onde foi descoberta fraude
contábil. SS passou ileso e segue apoiando o governante
de plantão.

Rápidas
O Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos
(PPGEM) da Escola de Guerra Naval abriu processo seletivo para os cursos de mestrado e doutorado profissionais
em Estudos Marítimos 2020. Inscrições até 2 de outubro
em marinha.mil.br/ppgem/?q=content/processo-seletivo *** Nesta quarta-feira, às 19h, a Agilers promove o
webinar beneficente “Como o RH pode Sobreviver na
Transformação Ágil?”, com ingressos destinados para o
CAMP Centro. Em bit.ly/agilersonline *** Pelo segundo
ano consecutivo a Agência A+, de comunicação integrada, recebeu o selo de melhor empresa para se trabalhar
no Estado do Rio de Janeiro na categoria boutique (microempresa) e no segmento de comunicação, de acordo
com o Great Place to Work (GPTW) *** O escritório
Crivelli Advogados realizará ciclo de palestras virtuais,
de quinta a sexta desta semana, 17h, para debater as propostas de reforma tributária. Inscrição us02web.zoom.
us/webinar/register/WN_o-hTvcCdRXmAQaJ-_ED56w
*** Para incentivar a variedade de práticas esportivas, a
Rio Ecoesporte promove aulas de yoga no Quiosque Rio
Point, na Praia da Barra, próximo ao Posto 4. Sempre aos
sábados, às 8h30. Instagram: @rioecoesporte

Em maio, a comunidade
internacional foi surpreendida quando brasileiro Roberto Azevedo anunciou, em
plena crise global, que deixaria o cargo de diretor-geral
da Organização Mundial do
Comércio (OMC) um ano
antes do fim de seu mandato.
Oficialmente, o diplomata
justificou a saída como um
gesto para ajudar a entidade
a fazer uma transição para o
próximo diretor, iniciativa
que foi recebida com alta
dose de desconfiança.
O livro de Bob Woodward,
Rage (Simon & Schuster),
lançado nesta terça-feira sobre os bastidores do governo
de Donald Trump revela que
o chefe da Casa Branca pressionou o Azevedo chegando
a ameaçá-lo se suas ordens
não fossem atendidas e indicar que sairia da OMC.
Segundo apuração do
Uol, na semana passada, um

dos nomes mais conhecidos
da diplomacia brasileira se
mudou para os EUA para assumir a vice-presidência da
PepsiCo. De acordo com o
livro de Woodward, porém,
ele estava recebendo pressões da Casa Branca. O livro
conta como Trump ameaçou
sair da OMC em uma conversa com Azevedo, por telefone.
Na ligação, o presidente
norte-americano sinalizou
que os EUA deveriam ser
tratados como um “país em
desenvolvimento”. O status - que detém a China, Índia, Argentina e dezenas de
outros países - permite que
esses governos mantenham
tarifas mais elevadas que os
países ricos, que reduzam
seus subsídios de forma mais
lenta e que tenham mais espaço para a intervenção do
estado na economia.
A diferenciação foi uma
forma encontrada para permitir o desenvolvimento
desses países que, em condições de igualdade, não
teriam como competir com
Alemanha, Japão ou EUA.
Para a Casa Branca, essa
diferença entre países ricos e
em desenvolvimento não faz
mais sentido no século XXI
e se justifica apenas para as

economias mais frágeis do
mundo. De fato, Trump conseguiu convencer o governo
de Jair Bolsonaro a abandonar o direito que o Brasil tem
de ser considerado como país
em desenvolvimento para os
futuros acordos comerciais.
O relato de Trump foi feito a Woodward no dia 22 de
janeiro e mostra que o brasileiro indicou que tal proposta não seria possível. Segundo o jornalista, Trump disse:
“Roberto, vocês nos tratam
de forma muito negativa”.
“Os EUA são considerados
como um lugar muito rico e
a China como uma nação em
desenvolvimento e a é uma
nação em desenvolvimento”, disse.
“Se você é um país em
desenvolvimento, você consegue coisas que ninguém
mais consegue”, afirmou.
“Nós vamos ser um país em
desenvolvimento”, disse. Ao
ouvir uma objeção do brasileiro, o norte-americano então respondeu: “Então isso
é o que eu vou fazer: estou
saindo na OMC”.
Na entidade com sede em
Genebra, embaixadores evitaram comentar a ligação
e não existem detalhes de
quando isso teria ocorrido,
ainda que o livro diga que

havia sido pouco antes de 22
de janeiros.
Antes mesmo de assumir
o governo norte-americano,
o magnata sugeriu que se a
OMC não mudasse, os EUA
deixariam a entidade e que
o acordo que a criou era “o
pior tratado comercial jamais fechado”. Azevedo assumiu o cargo com o sinal
verde da Casa Branca e evitou, por meses, criticar publicamente o governo Trump
por seus ataques ao multilateralismo e mesmo por abrir
uma guerra comercial inédita com a China. Nos bastidores, o brasileiro acreditava
que se entrassem em choque
com os norte-americanos,
ele e a OMC seriam os derrotados. Sua meta era a de
manter Washington dentro
da organização, considerada
por Trump com um trampolim para o avanço chinês.
Mas sua estratégia não deu
resultados.
Bob Woodward, atualmente editor gerencial assistente do Washington Post,
quando repórter investigativo do jornal, com o seu
colega Carl Bernstein conseguiram decifrar o escândalo Watergate, que levou o
presidente Richard mNixon
a renúncia.

Ministério da Economia: PIB estável e inflação subindo
No mesmo momento em
que refaz para cima a previsão da inflação, passou de
2,09% para 2,35%, o governo mantém a estimativa para
o recuo do Produto Interno
Bruto (PIB) que foi mantida em 4,7%, em relação ao
boletim divulgado em junho.
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério
da Economia manteve a projeção para a queda da economia este ano e elevou a estimativa para a inflação, por
influência da alta nos preços
dos alimentos.
As projeções estão no
Boletim MacroFiscal divulgado nesta terça-feira, indicam que “a atual estimativa
para o PIB de 2020 foi mantida em 4,7%, devido à melhora da projeção para o segundo semestre deste ano.”
Na projeção para o terceiro
trimestre, espera-se que a
indústria, agropecuária e
comércio sejam os principais motores para a retomada. Na estimativa do quarto
trimestre, esperamos que o
impulso para a recuperação
virá pela retomada mais vigorosa dos demais serviços,
que foram duramente afetados pela pandemia”, diz o
boletim.

O secretário de Política
Econômica, Adolfo Sachsida, afirmou que o setor de
serviços teve maior queda
em maio, diferentemente
dos outros segmentos. E por
isso, ele considera que o setor de serviços está com “a
retomada um pouco mais
lenta”. Em entrevista coletiva virtual para apresentar o
boletim disse que “a partir
de outubro o setor de serviços vai vir mais forte”.
A projeção de queda do
PIB para o terceiro trimestre de 2020 é de 4,9% em
relação ao mesmo trimestre
do ano passado. O resultado
representa uma variação de
7,3% em relação ao segundo
trimestre de 2020. A projeção leva em consideração os
dados divulgados até o dia
08 de setembro, diz a SPE.
Para 2021, a estimativa de
crescimento manteve-se em
3,2%. Já para 2023 e 2024,
a projeção do crescimento é
de 2,5%. A projeção de inflação pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2020 é de
1,83%, acima da previsão de
julho (1,6%). “O principal
responsável pela elevação
da projeção é o preço de alimentos”.

BRASCO LOGÍSTICA OFFSHORE LTDA
CNPJ: 03.562.124/0003-10
AUDITORIA AMBIENTAL
A BRASCO LOGÍSTICA OFFSHORE LTDA. torna público que entregou ao
Instituto Estadual do Ambiente – INEA, 04/08/2020, Relatório de Auditoria
Ambiental do ano de 2020, referente à atividade de estocagem de
equipamentos e produtos perigosos, gerenciamento de resíduos offshore,
carga e descarga de embarcações de apoio às plataformas e subestação de
energia com dois transformadores (500 KVA E 112,5 KVA), e informa que
este estará à disposição para consulta na Rua Engenheiro Fábio Goulart,
302/605 parte – Ilha da Conceição no município de Niterói, no período de
30.08.2020 a 15.09.2020, no horário das 8h às 17h30. Informa, ainda, que
o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca (Processo E-07/200009/2003)

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CABEDELO
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - Assembleia Geral Ordinária
Atendendo determinação do Sr. Síndico, vimos pelo presente convocar os Srs.
Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Cabedelo, que será realizada no próximo dia 22 de setembro de 2020 - terça-feira, no supramencionado Condomínio, às 20:00 horas em primeira convocação
com o “quorum” legal ou às 20:30 horas, em segunda e última convocação com
qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre os seguintes
assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) Aprovação das contas referentes ao
período de 06/2019 a 07/2020; 2) Eleição de Síndico, fixando-lhe remuneração; 3) Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo; 4)
Aprovação de orçamento para o próximo período – 2020/2021; 5) Ratificação
da suspensão temporária da cobrança do fundo reserva e fundo de obras,
bem como aprovação da continuidade ou não da suspensão; e 6) Assuntos
Gerais. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por determinação do Sr. Síndico, informamos que a assembleia
será organizada de modo que ocorra da forma mais célere possível. Serão adotadas as medidas de prevenção e distanciamento social para realização da reunião,
tais como: - As cadeiras serão espaçadas com, no mínimo, 2 metros de distância
entre si; - O condomínio disponibilizará álcool em gel para uso de todos os presentes; - O uso de máscaras será obrigatório para todos os presentes, conforme determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, de 03.06.2020. Para votação ou participação
na assembleia, o condômino deverá estar quite com as cotas condominiais
correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até
a data da assembleia (Art. 1335, III, do Código Civil). O representante de condômino deverá estar munido de procuração outorgada com observância das
normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 2º, Artigo 654, do
Código Civil). Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020. PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA - Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor.

“Observando a evolução do IPCA ao longo do
ano, vemos que a inflação
acumulada em 12 meses
do grupo Alimentação no
Domicílio, após atingir um
valor mínimo de 5,06% em
março, acelerou até alcançar 11,39% em agosto (último dado disponível). Contudo, o comportamento das
demais categorias de produtos continua apresentando inflação estável e baixa
(inclusive se comparada à
meta de inflação)”, diz o
boletim.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)

deverá encerrar este ano com
variação de 2,35%. A previsão anterior era 2,09%. A
projeção para o Índice Geral
de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI), que inclui
também o setor atacadista,
além do consumidor final,
subiu de 6,58%, em julho,
para 13,02%.
De acordo com Sachsida, o aumento da inflação
é transitório. “A questão da
inflação é localizada e transitória. Da mesma maneira
que aconteceu na carne, vai
acontecer com os preços dos
alimentos: subiram e depois
vão normalizar”.

Mínimo terá qual INPC?
O Ministério da Economia
revisou a estimativa para o
INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) de
2020, que passou de 2,09%
para 2,35%. O indicador é
usado para reajustar o valor do
salário mínimo. Se o número
se confirmar, o piso salarial
passaria de R$ 1.045 para R$
1.069,55. Em 31 de agosto, o
governo Jair Bolsonaro (sem
partido) enviou ao Congresso
Nacional uma proposta de sa-

lário mínimo de R$ 1.067 em
2021, deixando o piso sem aumento real pelo segundo ano
seguido. A projeção faz parte
do Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa).
O valor de R$ 1.067 leva
em conta uma alta de 2,09%
do INPC, apresentada pelo
governo no Ploa. Nesta terça-feira, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia estimou um
INPC de 2,35%.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO WINGS RESIDENCE
Ref.: Assembleia Geral Ordinária – Modalidade Virtual
Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do Empreendimento Residencial em construção “WINGS RESIDENCE”, situado na Rua
Giocondo Dias, lote M-24 do PA 34291 – Barra Bonita – Recreio dos Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Wings Residence a ser realizada em formato virtual, conforme
autorizado pela Lei Federal 14.010/2020, no dia 24 de setembro de 2020,
com início às 18:00h em primeira convocação com a presença da
metade dos condôminos e às 18:30 em segunda convocação com qualquer número de participantes, com transmissão pela plataforma ZOOM
através do link abaixo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.
Apresentação da Construtora; 2. Apresentação do Cronograma
de obra; 3. Explicação sobre a Gestão Compartilhada e a função do
Controller; 4. Eleição da Comissão de Representantes; 5. Eleição
do Síndico; 6. Assuntos Gerais. Link do ZOOM para acesso a reunião: https://us02web.zoom.us/j/89851603226 ID da reunião: 898 5160
3226 Senha de acesso: 2020 Procedimentos para participação e
habilitação dos condôminos e procuradores: 1. Somente os
condôminos quites com suas obrigações contratuais poderão votar e serem votados; 2. Considerando o caráter personalíssimo dos cargos de
Síndico e de membro da Comissão de Representantes, só poderão ser
votados aqueles que forem titulares de unidades sendo vedada a representação por mandato nestes casos. 3. Os condôminos poderão nomear
um procurador legal para representa-lo na assembleia, desde que a procuração seja encaminhada com 5 (cinco) dias úteis antes da realização do
evento para o endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e validarmos o referido documento internamente; 4. No dia da
assembleia, ao ingressar na plataforma “Zoom” o condômino
deverá renomear seu nome de perfil para seu “nome – unidade”,
por exemplo: “João da Silva – 101”. Se o participante for o procurador,
deverá renomear para “Proc. João da Silva – 101” e deverá se apresentar
no chat para que seja contabilizada sua participação na lista de presença;
5. Apenas um dispositivo por unidade poderá acessar a plataforma “ZOOM”,
com vídeo ligado e áudio desligado. É importante que o condômino esteja em
local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião. 6. Cada condômino
poderá se manifestar verbalmente por 03 (três) minutos ao final de cada
item da pauta. 7. Para a participação da assembleia, a construtora orienta
que o condômino utilize uma estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem a transmissão de vídeo e áudio, o uso de internet banda
larga ou similar. 8. O presidente da assembleia poderá determinar o uso da
ferramenta “enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão,
sempre que julgar necessário. Ressaltamos a importância da participação
de todos os coproprietários a esta assembleia, pois as deliberações tomadas obrigarão a todos. Cordialmente,
C45 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
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Turismo teve queda de 50,3% e
prejuízo de R$ 7,3 bilhões em julho
Panos, vinhos e etanol
– Um tratado do início do século XVIII (27 de dezembro de 1703) demonstra como um país, distraído, pode
abrir mão do seu futuro. O Tratado de Methuen, também
citado como Tratado de Panos e Vinhos, foi firmado entre Portugal e Inglaterra. Esta negociou com os segmentos mais conservadores de Portugal na época e que fez
com que Portugal levasse um “apaga luz”. John Methuen
(1650-1706) foi constituído embaixador no caso pela rainha Ana, do Reino Unido, para negociar, e D. Manuel Teles da Silva, o marquês de Alegrete, ele próprio produtor
de vinho, representou D. João V nas negociações.
– O acordo produziu efeitos de 1703 a 1736, envolvendo mercadorias têxteis inglesas v. vinhos portugueses. Em
Portugal, a política interna opunha os interesses mercantis
imediatistas dos setores mais conservadores (aumento do
faturamento dos produtores de vinho) contra os interesses
dos setores modernizantes do país (indústria têxtil).
– Em Portugal, negociava-se uma política ousada de
fomento industrial, liderada pelo conde de Ericeira, abandonada com a vigência do Tratado de Methuen. Portugal
exportava para a Inglaterra mercadorias como açúcar e
fumo. A Inglaterra, importante parceiro comercial de Portugal, logo excluiu o fumo da sua pauta de importações.
Logo mais, o açúcar produzido nas suas colônias substituiu a cota adquirida junto a Portugal. Asfixiou assim a
resistência dos setores políticos ligados a essas áreas.

Portugal tinha tudo. Ou quase tudo...
Portugal teve tudo para superar a Inglaterra com seus
os têxteis de qualidade superior à dos ingleses e com a
eventual implantação da política de fomento industrial.
Ou quase tudo, pois entrou em um moto-contínuo descendente, decorrente da mudança de uso da terra, da produção de produtos alimentares para vinícolas, advindo
queda na produção de alimentos, escassez e necessidade
de mais importações, sem que o acréscimo na produção e
exportação do vinho português conseguisse equilibrar a
balança comercial entre os dois países.

A armadilha
A maior facilidade de colocação do vinho português no
mercado inglês seria instrumentalizada pela diferença de
tarifas entre o produto de Portugal e outros, sobretudo os
vinhos franceses. Estabelecidas paritariamente, as alíquotas guardavam a mesma diferença proporcional que a Inglaterra era obrigada a respeitar, mas conseguia desarmar,
ao menos parcialmente, elevando na mesma proporção as
alíquotas dos vinhos procedentes de Portugal e da França.
A França, aliada da Espanha contra a Santa Aliança (Inglaterra, Áustria e Portugal), escolheu Portugal para travar
a batalha do vinho. Quando a Inglaterra defensivamente
subia o valor do imposto sobre o vinho francês, subia automaticamente o valor do imposto sobre o vinho português.
O preço mais alto de ambos eliminava da concorrência primeiramente a mercadoria portuguesa.

Trinta anos
Portugal ficou marcando passo, enquanto a Inglaterra preparava a “sua” Revolução Industrial, permitindo o
crescimento dos “enclosures” (terras de uso comum que
passaram a ser cercadas e apropriadas pelos primeiros
“capitalistas” – uma externalidade negativa, básica para
o sucesso de empreendedores capitalistas, ainda hoje).
Aproveitou também para dar início às bases do industrialismo, financiado principalmente pelo ouro que Portugal
retirava no Brasil e usava para compensar dívidas antigas
e o déficit de transações correntes que mantinha com a
Inglaterra.

E o etanol?
Abrir a porteira para o etanol norte-americano entrar
sem o pagamento de impostos é atirar aos cães a capacidade instalada no país. A Dra. Lúbia Vinhas, pesquisadora titular do Inpe (concursada) e coordenadora exonerada do Observatório da Terra (de março de 2018 a junho
de 2020), e outros profissionais do Inpe, a saber, Thelma
Krug, Jean Ometto e Luiz Aragão, em 18 de março de
2019, publicaram um sólido estudo (disponível na internet) com as seguintes principais conclusões:
“As evidências físicas são robustas e suficientes para
atribuir a influência humana no clima global e, o ponto de
discussão atual não é mais se as mudanças climáticas são
causadas ou não pelos seres humanos, e sim que o clima
está mudando e seus impactos atuais e futuros afetam e
continuarão afetando diretamente a humanidade.”
“Precisamos buscar os co-benefícios das ações humanas em relação ao clima e ao ambiente de forma geral.
Por exemplo, no Brasil há um enorme potencial de contribuir para a redução de emissões de gases de efeito estufa, particularmente o CO2, que pode ser atendido pela
ampliação da geração de bioenergia (e biocombustíveis)
e reflorestamentos em larga escala, contribuindo para métricas de sustentabilidade. Estas ações têm efeitos positivos diretos, tanto nas atividades da indústria brasileira, na
economia nacional e na modernização do modelo social
brasileiro. Ao indicar o negacionismo à mudança do clima
e particularmente a influência humana, o Brasil perderá
inúmeras oportunidades nos mercados internacionais e
possibilidades de cooperação internacional, aceita pelos
países membros do IPCC como o viabilizador crítico da
implementação de atividades de mitigação e adaptação
por países em desenvolvimento.”

‘Está vivo quem pelea’
Segundo o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa/Academia Brasileira de Letras (5. ed. – São Paulo:
Global Editora e Distribuidora Ltda, 2009) são formas
existentes: peleado adj. - peleador (ô) adj. s.m.-pelear v.peleia flexão verbal do v.pelear.

Levantamento do Conselho de Turismo da Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (Fecomércio-SP),
com base em números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), aponta que o turismo nacional sofreu queda
de 50,3% no faturamento de
julho, em relação ao mesmo
período do ano passado. O
setor registrou faturamento
de R$ 7,2 bilhões, ou seja,
R$ 7,3 bilhões a menos do
que há um ano, quando o
valor havia sido de R$ 14,5
bilhões. A previsão é de que
estes resultados melhorem a
partir de setembro, em decorrência dos feriados nacionais.
Segundo a federação, entre as atividades do setor, o
transporte aéreo segue como
o mais impactado, com queda
anual de 78,1% e já acumula
perda no ano de 46,7%. Os
dados convergem com os últimos números divulgados pela

Agência Nacional da Aviação
Civil (Anac), indicando que,
em julho, a oferta de assentos
no mercado doméstico caiu
76,3%, e a demanda, 78,9%.
Na sequência, o grupo de alojamento e alimentação, que registrou retração de 54,5%, em
julho, na comparação anual.
Para recuperar o fôlego,
acesso ao crédito é essencial
para os empresários obterem
os melhores resultados na
retomada. A aprovação e a
sanção da Média Provisória
963, que aportou R$ 5 bilhões
ao Fundo Geral do Turismo
(Fungetur), foi de extrema importância ao setor. O Ministério do Turismo e o DesenvolveSP fecharam um acordo
para destinar mais R$ 400
milhões às empresas do setor
no estado. Os interessados podem requisitar os recursos de
maneira direta pelo site, sem
precisar passar por intermediários financeiros, o que ajuda
na redução da burocracia.
Nos próximos meses, a

Covid afetou 38,6% das
empresas na primeira
quinzena de agosto
Dos 3,2 milhões de empresas em funcionamento na
primeira quinzena de agosto,
38,6% indicaram que a pandemia afetou negativamente suas atividades. Já para
33,9%, o efeito foi pequeno
ou inexistente e para 27,5% o
efeito foi positivo. Empresas
de maior porte e intermediárias foram as que mais sinalizaram melhora de percepção.
Os resultados da quinta rodada da Pesquisa Pulso Empresa: impacto da covid-19
nas empresas, divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
refletem as percepções das
empresas em funcionamento
ao final da primeira quinzena
de agosto, frente à segunda
quinzena de julho. A pesquisa
acompanha os principais efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre as empresas
não financeiras.
Segundo o IBGE, a percepção de impacto negativo mantém-se e é maior entre as empresas de pequeno porte, de
até 49 funcionários (38,8%), e
melhora na percepção das empresas intermediárias (de 50 a
499 funcionários) e de maior
porte (acima de 500 empregados), que indicaram maior
incidência de efeitos pequenos ou inexistentes na quinzena - respectivamente 44,7% e
46,6%.
“A cada quinzena aumenta
a percepção de efeitos pequenos ou inexistentes ou positivos entre as empresas de
maior porte”, disse, em nota,
o coordenador de Pesquisas
Conjunturais em Empresas do
IBGE, Flávio Magheli.
As empresas dos setores
de construção (47,9%) e comércio (46,3%) reportaram as
maiores incidências de efeitos
negativos na quinzena. Por
outro lado, no setor industrial,
38,9% relataram impactos pequenos ou inexistentes e, no
setor de serviços, a incidência
foi de 41,9%, com destaque
para os segmentos de informação e comunicação (61,5%) e
serviços profissionais e administrativos (45,6%).
Entre as grandes regiões, o
Nordeste destaca-se pela menor incidência de efeitos negativos (20,4%), e a região é
onde ocorre a maior percepção
de impactos positivos, passando de 35,3% para 52%. Os
maiores percentuais de impactos negativos foram no Sudeste (43,6%) e no Norte (41,9%),
enquanto Sul (39,9%) e Centro-Oeste (39,8%) têm percepção semelhantes.
Segundo a pesquisa, a percepção de redução nas vendas
afetou mais o comércio, que
passou de 29,5% na segunda
quinzena de julho para 44,5%,
com destaque para o comércio

varejista que subiu de 29,7%
para 48,9%; seguidos por
construção (36,2%), indústria
(30,8%) e serviços (29,7%).
“Por setores, o comércio
varejista e a atividade de construção são os mais afetados na
quinzena. Dentre as regiões, o
Nordeste destaca-se com 52%
de efeitos positivos relacionados às medidas de flexibilização do isolamento. Já em relação às vendas, a percepção
de redução atinge 36,1% das
empresas, afetando principalmente o comércio varejista”.
Quase nove em cada dez
empresas (86,4% ou cerca de
2,7 milhões de companhias)
mantiveram o quadro de funcionários ao final da primeira
quinzena de agosto em relação à quinzena anterior. Apenas 8,7% (277 mil empresas)
indicaram redução no quadro,
sendo que 146 mil (52,6%)
diminuíram em até 25% seu
pessoal, com destaque para
as empresas de menor porte,
onde 140 mil (51,6%) reduziram nessa faixa de corte.
A realização de campanhas
de informação e prevenção
e a adoção de medidas extras
de higiene continuam sendo as
principais iniciativas para enfrentar a pandemia, sendo adotadas por 92,9% das empresas.
Outros 32,3% de empresas
adotaram o trabalho remoto e
15,3% anteciparam férias dos
funcionários. Já 30,6% das
empresas alteraram o método
de entrega de seus produtos
ou serviços, enquanto 13,2%
lançaram ou passaram a comercializar novos produtos e/
ou serviços na primeira quinzena de agosto.
O adiamento de pagamento
de impostos foi adotado por
32% das companhias e o acesso à linha de crédito emergencial foi a medida tomada por
10,9% das empresas.
Hoje, a porta-voz da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Margaret Harris, disse que a decisão da AstraZeneca de interromper os testes
globais de sua vacina experimental contra o coronavírus,
após reação adversa séria em
um dos participantes do estudo, mostrou que a empresa estava priorizando a segurança.
“Isso é o que queremos ver
com os testes, é um teste bem
conduzido. A segurança é sempre crítica, é crucial e eles olharam para isso de maneira apropriada”, disse Margaret Harris a
jornalistas em Genebra.
Questionada sobre o uso
de vacinas experimentais para
Covid-19 na China e na Rússia, ela afirmou que “a OMS
gostaria que as vacinas se
confrontassem para que possamos ter informações claras
e ver esses resultados uns contra os outros.”

tendência é de que agosto
apresente um desempenho similar aos anteriores. Ao que
tudo indica, o turismo nacional apresentará melhora em
setembro, em decorrência dos
feriados nacionais, como o da
Independência, no último dia
7. Esse pode ser o ponto de
partida para a recuperação do
setor no país, já que há outro
feriado importante logo na
sequência, em 12 de outubro.
“Embora algumas cidades
e estados tenham antecipado
os feriados, ainda há espaços
no calendário para os turistas
aproveitarem, o que deve aumentar cada vez mais a procura por voos, sobretudo a partir
de janeiro de 2021. Por isso,
os empresários devem preparar desde já as suas ofertas
e o planejamento de vendas,
deixando sempre claro ao consumidor as condições de cancelamento, para que tomem a
decisão correta na compra, a
fim de evitar riscos desnecessários”, diz a entidade em nota.

Nesta fase de reabertura
gradual, o Conselho de Turismo da Fecomércio-SP aponta
que a demanda por viagens
de curta distância para regiões próximas dos grandes
centros - seja interior, seja
litoral - está crescendo, uma
vez que muitas famílias estão
cansadas de ficar em casa e
buscam viagens rápidas para
ter mais espaço e lazer. “Este
é um fenômeno que tem sido
chamado de ‘turismo de isolamento’, uma grande oportunidade para empresas de
locação de veículos, transporte rodoviário, hotelaria,
restaurantes, entre outros.
Ainda, é importante pensar
que a realização de parcerias
locais aumenta a possibilidade do estabelecimento de
preços mais acessíveis, o que
chama a atenção dos turistas.
Ou seja, um hotel pode oferecer desconto de um translado
e um combo de alimentação
especial de algum restaurante
da região.

BRF BIOREFINO DE LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ Nº 13.912.675/0001-59 - NIRE 333.0029771-5
AGO: (Lavrada sob forma de sumário, conforme facultado pelo art. 130 §1º da
Lei 6.404/1976): Dia, Hora e Local: Em 31/07/20, às 11h, em formato exclusivamente digital conforme autorizado pela Medida Provisória nº 931 de 30/03/20,
regulada pela Instrução Normativa nº 79 expedida pelo Departamento Nacional
de Registro de Empresas e de Integração em 14/04/20 que dispõe sobre a participação e votação a distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, Ltda.s e cooperativas, por meio de videoconferência na plataforma
Zoom, conforme convite enviado aos acionistas. Mesa: Assumiu a presidência
da mesa o Sr. Diogo Valle Bueno, que convidou a mim, Alexandre Rodrigues
Tavares, para secretariar a reunião. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinatura aposta no Livro de Presença
de Acionistas. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade
dos acionistas, conforme dispõe o §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia:
1. Deliberar sobre as DFs auditadas referentes ao exercício encerrado em
31/12/19; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado de exercício de 2019; 3.
Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração, com a indicação do Presidente do colegiado e deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores da BRF Biorefino de Lubrificantes S/A para o período de
04/20 a 03/2021. Deliberações conforme a Ordem do Dia: Dando início à AGO
da Cia., os acionistas presentes por unanimidade de votos deliberam: 1) Aprovaram o Relatório Anual da Administração e as demonstrações contábeis do exercício de 2019, auditadas pela Walter Hauer Auditores Independentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos conforme determina o art. 134, §1º da lei
6.404/76. 2) Aprovaram que o resultado negativo do exercício de 2019 seja alocado na conta de Prejuízos Acumulados. Em razão da inexistência de lucro no
exercício, não há que se deliberar acerca de distribuição de dividendos. 3) Aprovaram a eleição como membros titulares do Conselho de Administração da BRF
Biorefino de Lubrificantes S.A. para um mandato de dois anos a vigorar a partir
de 01/08/20 até 01/08/22: a) Sr. Diogo Valle Bueno, brasileiro, casado, economista, C.I. no 10287930-1 IFP/RJ, CPF/MF no 055.524.027-40, residente e domiciliado na Cidade de RJ, RJ, na R. Barão da Torre 180, apto. 301, Ipanema, CEP
22411-000; b) Sr. Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos, brasileiro, casado, administrador, CI nº2.757.866 SSP/DF, CPF/MF nº 533.943.137-15, residente e
domiciliado à R. Nascimento Silva, 159 / cobertura 01, Ipanema, CEP 22421-027,
RJ/RJ, ambos indicados pela acionista RRF Participações e Administração de
Empresas S.A.; c) Sr. Paulo Geraldo Goulart Vilarinho, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. no 39553198 SSP/SP, CPF/MF no 939.129.607-63, residente e domiciliado na Cidade de RJ, RJ a R. Correia Vasques, 250, CEP 20211-140; e d)
Rodrigo Dias Calado do Amaral, brasileiro, casado engenheiro, C.I. no 118276179
IFP/RJ, CPF/MF no 111.484.047-59, residente e domiciliado na Cidade de RJ, RJ
a R. Correia Vasques, 250 CEP 20211-140, que exercerá o cargo de Presidente
do Conselho de Administração, sendo ambos indicados pela acionista Petrobras
Distribuidora S.A. 3.1) Os conselheiros ora eleitos tomam posse de seus cargos
conforme termos de posse/declarações de desimpedimento que constam como
anexo desta Ata, sendo uma via de cada um dos termos de posse arquivada na
sede da Cia. 3.2) Aprovaram a fixação da remuneração anual global dos administradores para o período 04/20 a 03/21 em R$92.021,00, cabendo mensalmente a cada um dos seis administradores a importância de um salário mínimo, fixado desde janeiro de 2020 em R$1.045,00. Encerramento, Lavratura, Aprovação
e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu
a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, foi
encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada,
foi por todos assinada em 4 vias de igual teor e forma. Duque de Caxias, 31/07/20.
Diogo Valle Bueno - Presidente da Mesa; Alexandre Rodrigues Tavares - Secretário. Acionistas: Alexandre Rodrigues Tavares - Petrobras Distribuidora
S.A. Diogo Valle Bueno, Luís Gustavo Poli -RRF Participações e Administração
de Empresas S.A. Anexo da Ata de AGO de 31/07/20: TERMO DE POSSE: Aos
31/07/20, de forma totalmente virtual por meio de videoconferência realizada na
plataforma zoom, atendendo a uma deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, realizada na data de hoje, compareceu para firmar o presente termo de
posse, Diogo Valle Bueno, brasileiro, casado, economista, C.I. nº 10287930-1
IFP/RJ, CPF/MF nº 055.524.027-40, residente e domiciliado na Cidade do RJ/RJ,
na Rua Barão da Torre 180, apto. 301, Ipanema, CEP 22411-000, eleito para o
cargo de Conselheiro da BRF Biorefino de Lubrificantes S.A., com mandato de
dois anos com vigência de 01/08/20 até 01/08/22, e declara, nos termos da legislação vigente que não está impedido por lei especial de exercer cargo em administração e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou propriedade e que, igualmente, não cumpriu e nem
tampouco está em cumprimento de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Firma o presente instrumento, consoante
seus termos, e fica empossado em seu cargo, para todo e qualquer efeito. RJ,
31/07/20. Diogo Valle Bueno - Conselheiro. TERMO DE POSSE: Aos 31/07/20,
de forma totalmente virtual por meio de videoconferência realizada na plataforma
zoom, atendendo a uma deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, realizada na data de hoje, compareceu para firmar o presente termo de posse, Oswaldo
de Carvalho Barbosa Ramos, brasileiro, casado, administrador, CI nº2.757.866
SSP/DF, CPF/MF sob o nº 533.943.137-15, residente e domiciliado à Rua Nascimento Silva, 159 / cobertura 01, Ipanema, CEP 22421-027, RJ, RJ, eleito para
o cargo de Conselheiro da BRF Biorefino de Lubrificantes S.A., com mandato de
dois anos com vigência de 01/08/20 até 01/08/22, e declara, nos termos da legislação vigente que não está impedido por lei especial de exercer cargo em administração e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou propriedade e que, igualmente, não cumpriu e nem
tampouco está em cumprimento de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Firma o presente instrumento, consoante
seus termos, e fica empossado em seu cargo, para todo e qualquer efeito. RJ,
31/07/20. Oswaldo de Carvalho Barbosa Ramos - Conselheiro. TERMO DE POSSE: Aos 31/07/20, de forma totalmente virtual por meio de videoconferência realizada na plataforma zoom, atendendo a uma deliberação da Assembleia Geral
de Acionistas, realizada na data de hoje, compareceu para firmar o presente
termo de posse, Paulo Geraldo Goulart Vilarinho, brasileiro, casado, engenheiro, C.I. nº 39553198 SSP/SP, CPF/MF nº 939.129.607-63, residente e domiciliado
na Cidade do RJ/RJ a Rua Correia Vasques, 250 CEP 20211-140, eleito para o
cargo de Conselheiro da BRF Biorefino de Lubrificantes S.A., com mandato de
dois anos com vigência de 01/08/20 até 01/08/22, e declara, nos termos da legislação vigente que não está impedido por lei especial de exercer cargo em administração e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou propriedade e que, igualmente, não cumpriu e nem
tampouco está em cumprimento de pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Firma o presente instrumento, consoante
seus termos, e fica empossado em seu cargo, para todo e qualquer efeito. RJ,
31/07/20. Paulo Geraldo Goulart Vilarinho - Conselheiro. TERMO DE POSSE:
Aos 31/07/20, de forma totalmente virtual por meio de videoconferência realizada
na plataforma zoom, atendendo a uma deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, realizada na data de hoje, compareceu para firmar o presente termo de
posse, Rodrigo Dias Calado do Amaral, brasileiro, casado engenheiro, C.I. nº
118276179 IFP/RJ, CPF/MF nº 111.484.047-59, residente e domiciliado na Cidade do RJ/RJ a Rua Correia Vasques, 250 CEP 20211-140, ora eleito para o cargo
de Presidente do Conselho de Administração da BRF Biorefino de Lubrificantes S.A., com mandato de dois anos com vigência de 01/08/20 até 01/08/22, e
declara, nos termos da legislação vigente que não está impedido por lei especial
de exercer cargo em administração e que não foi condenado por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade e que, igualmente, não cumpriu e nem tampouco está em cumprimento de pena criminal que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Firma o presente
instrumento, consoante seus termos, e fica empossado em seu cargo, para todo
e qualquer efeito. RJ, 31/07/20. Rodrigo Dias Calado do Amaral - Presidente do
Conselho de Administração. Jucerja nº 3922103 em 25/08/20.
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Responsáveis de US$ 18 tri apóiam economia circular
Mais de 30 CEOs e executivos de alto escalão dos
principais gestores de ativos
e bancos, incluindo BlackRock, BID Invest, Barclays, Citi, Credit Suisse,
Banco Europeu de Investimento, negócios internacionais de Federated Hermes,
Goldman Sachs, HSBC,
LGIM, Lloyds Banking
Group, ING, Intesa Sanpaolo , JPMorgan Chase,
Morgan Stanley, Rabobank,
Standard Chartered e UBS,
entre outros - que, juntos,
representam US$ 18 trilhões

em ativos - estão apoiando a
pesquisa da Fundação Ellen
MacArthur, uma organização sem fins lucrativos com
atuação global, publicada
nesta terça-feira.
O relatório destaca o rápido crescimento no financiamento da economia circular.
Em seu relatório Financiamento da economia circular:
aproveitando a oportunidade, a Fundação Ellen MacArthur publicou uma nova
análise que destaca a rápida
expansão do investimento e
de outras atividades relacio-

nadas a serviços financeiros
na economia circular. “O
relatório apresenta as oportunidades de investimento,
atividades bancárias e de
seguros, e faz um chamado
para que o setor financeiro
aproveite todo o potencial,
ampliando a economia circular em colaboração com
governos e empresas”, destacou a fundação.
De acordo com o relatório,
embora não existisse fundos
deste tipo em 2017, nos últimos três anos, dez fundos
de ações públicas com foco

parcial ou totalmente na economia circular foram lançados por alguns dos principais
atores do setor financeiro,
incluindo BlackRock, Credit
Suisse e Goldman Sachs. O
valor total de ativos administrados por esses fundos
aumentou seis vezes desde o
início de 2020, de US$ 300
milhões para mais de US$
2 bilhões. Em média, esses
fundos tiveram desempenho
cinco pontos percentuais
melhor do que seus benchmarks da categoria Morningstar durante esse período.

Empresas dos EUA que saem da China estão limitadas a setores específicos
Apenas um número limitado de empresas dos EUA
em indústrias específicas
está saindo da China, revela
um recente relatório divulgado pelo banco de investimentos Goldman Sachs.
No setor de vestuário e
smartphones, quase todas as
empresas dos EUA já transferiram ou planejam transferir pelo menos parte de suas
operações para fora da China,

apontou o relatório. No entanto, em muitos outros setores,
poucas empresas planejam
deixar o país asiático, acrescentou o relatório. De acordo
com o relatório, a maioria das
empresas de semicondutores e
de cuidados com a saúde está,
na verdade, expandindo sua
produção na China.
Nos setores de mão-deobra intensiva, a vantagem
do país asiático em termos

MIZHA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.- MIZHA
CNPJ 18.634.114/0001-59 / NIRE 33.3.0030865-2
Ata de Assembleia Geral Ordinária. Data e horário: Aos 22/07/2020, às
10h:00. Local: Em sua sede social, na Praia do Flamengo, nº 200/14° and.,
sl. 1401 - parte, Flamengo, RJ/RJ, Brasil, CEP nº 22.210-030. Mesa: Sr. Kenta
Hori, Presidente; e Sr. Katsutake Shiraishi, Secretário. Presença: Acionistas
representando a totalidade do capital social da Sociedade. Convocação:
Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a
publicação dos avisos de que trata o art. 133 da Lei n° 6.404 de 15/12/1976, de
acordo com o facultado pelo § 4° do art. 124 e pelo § 4° do art. 133 da referida
lei. As demonstrações financeiras foram publicadas juntamente com o relatório
da administração no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil, às págs 6 e 7 e 13 e
14, respectivamente, ambas as publicações no dia 17/06/2020. Ordem do dia:
deliberar sobre: {i) as contas dos administradores, exame, discussão e votação
do Relatório de Administração, das Demonstrações Financeiras, inclusive com
parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2019, documentos esses já de pleno conhecimento dos Acionistas;
(ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019
e a distribuição de dividendos, se aplicável; e (iii) a fixação da remuneração
global anual de 2020 dos administradores da Sociedade. Deliberações
Tomadas por Unanimidade: (i) aprovação integral, sem qualquer ressalva, do
Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras da Sociedade,
inclusive com parecer dos Auditores Independentes emitido pela Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2019; (ii) em razão dos resultados do exercício social encerrado em
31/12/2019, não houve necessidade da constituição de reserva legal e distribuição
de dividendos; e {iii) foi aprovado, a título de remuneração global anual de 2020
para os administradores da Sociedade, o valor de até R$ 387.000,00 até a
próxima AGO da Sociedade, já incluídos os valores referentes aos benefícios
e às verbas de representação, de acordo com o disposto no art. 152 da Lei nº
6.404/76. Os administradores pediram a palavra e renunciaram o recebimento
da remuneração acima mencionada à qual teriam direito. Por fim, os acionistas
aprovaram, por unanimidade, a publicação da presente Ata na forma de extrato,
ao invés de publicar a ata na íntegra. Lavratura e Leitura da Ata: Foram
encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e
por todos os presentes assinada. RJ, 22/07/2020. Mesa: Kenta Hori - Presidente;
Katsutake Shiraishi - Secretário; Mitsui & Co., Ltd. - P.p. Kenta Hori - Procurador;
Mitsui & Co. (Brasil) S.A. - Katsutake Shiraishi - Diretor. Certidão: Jucerja reg.
sob o nº 3916381 em 17/08/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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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gerais de manufatura permanece incontestável, segundo
o banco de investimentos. A
China ainda é atraente para os
investimentos estrangeiros em
manufatura por seu enorme
mercado interno, cadeias de
suprimentos industriais completas e boa infraestrutura, indicou o relatório.
Segundo a agência Xinhua,
além disso, o relatório apresentou poucas evidências de

um retorno em grande escala
da atividade manufatureira
aos Estados Unidos. “A relação com a China está muito prejudicada”, declarou
recentemente o presidente
norte-americano,
Donald
Trump. O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo,
declarou o fim da política de
aproximação, ao clamar que
“o mundo livre deve triunfar
contra essa tirania”.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
DO FORUM REGIONAL DO MÉIER - RJ
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias,
extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MARCÍLIO DIAS
que move em face de ADILSON DE OLIVEIRA DA SILVA
e ELISABETH DA SILVA OLIVEIRA
(processo nº 0007390-18.2016.8.19.0208) na forma abaixo:
O DR. LUIZ CLAUDIO SILVA JARDIM MARINHO, Juiz de Direito Titular
na Primeira Vara Cível da Regional do Méier, FAZ SABER aos que
o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, Especialmente aos Executados: ADILSON DE OLIVEIRA
DA SILVA (CPF: 003.428.727.29) e ELIZABETH DA SILVA OLIVEIRA
(CPF: 607.639.307.68), que no dia 22/09/2020 às 14:00 horas,
será aberto o 1º leilão Público, através da plataforma de leilões:
www.facanhaleiloes.com.br , pela Leiloeira Pública CRISTINA
FAÇANHA, matriculada na JUCERJA sob o nº 175, devidamente
credenciada no TJRJ, com escritório na Rua República do Líbano
nº 16, salas: 501/502 – Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado
e vendido a quem mais der acima da avaliação, ou no dia 29/09/
2020, no mesmo horário e local, a partir de 50% do valor da
avaliação do imóvel, em consonância ao Art. 891, §único do CPC,
que estará aberto na MODALIDADE ONLINE, obedecendo aos
artigos 879 a 903 do Novo Código de Processo Civil, o imóvel
descrito como segue: AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA, na forma
abaixo: IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA LUISA n°30, BLOCO D
– apartamento: 201 – LINS DE VASCONCELOS – RIO DE JANEIRO
– RJ com inscrição Municipal sob o n° 1.179.182-9 (IPTU).
Avaliação: do imóvel situado na Rua Maria Luísa n° 30, bloco D
201 – inscrição 1.79.182-9, na forma indireta, eis que não localizou
pessoa no interior do imóvel. Considerando-se a sua localização,
dimensões, área construída e característica, padrão e logradouro.
AVALIO a totalidade do bem acima descrito em R$ 100.000,00
(cem mil reais). DA INTIMAÇÃO POR EDITAL: Ficam as partes em
especial o executado INTIMADO por intermédio do presente
Edital de Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida
no artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 12
(doze) dias do mês de agosto de dois mil e vinte. Para que produza
seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se devidamente
assinado pela Sra. Leiloeira Pública Cristina Façanha _____, pelo
Responsável do Expediente – Adriana Marques Castro _______
(Mat.01/29623), e pelo MM. Dr. Luiz Claudio Silva Jardim Marinho Juiz de Direito _____.
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.

Tarifas de Trump à China violaram
regras do comércio internacional?

Dois anos depois de ter sido iniciada a guerra comercial
entre as duas maiores economias do mundo, a Organização
Mundial do Comércio vem dizer que as primeiras tarifas impostas pela administração de Donald Trump ignoraram as regras internacionais. Um painel de três especialistas concluiu
que os EUA violaram as regras do comércio internacional,
dando assim razão à China, que tinha alegado que sofreu discriminação, pois os norte-americanos EUA não trataram os
restantes membros da OMC da mesma forma.
Esse caso não será de fácil solução, pois a administração
Trump se utilizou de uma lei norte-americana dos anos 70,
que dá poderes ao presidente para impor taxas aduaneiras a
um país que adote práticas comerciais lesivas para os EUA.
A administração de Trump alegou ainda que teve de avançar
com tarifas para confrontar as violações de propriedade intelectual e transferência forçada de tecnologia por parte da
China. De acordo com a Bloomberg, desde os anos 90 que
os EUA deixaram de recorrer a esta lei nas disputas comerciais com outros países, optando antes por seguir as regras
da OMC. Trump tem agora 60 dias para recorrer da decisão
da OMC, mas o caso pode arrastar-se por mais tempo, pois a
entidade que trata dos recursos da instituição está nesta altura
paralisada, por iniciativa dos EUA.

Petróleo aperta Estados Árabes do Golfo
Quatro anos depois, um dos países mais ricos do mundo
enfrenta uma crise devido à forte queda dos preços da energia, que está a levantar questões sobre a forma como os
Estados Árabes do Golfo são geridos. Al-Saleh deixou o
cargo há muito tempo, ocupando outras posições no governo. Mariam Al-Aqeel, sucedeu a Al-Salesh, propôs que
o Kuwait deveria reestruturar os salários do setor público,
o maior obstáculo às finanças do Estado. O seu substituto,
Barak Al-Sheetan, alertou no mês passado que não havia
dinheiro suficiente para o pagamento dos salários do setor
público depois de outubro.
Os Estados do Golfo são lentos para ajustar os hábitos
de grandes gastos à medida que caminham para um acerto
de contas, e a estimular um novo debate sobre o futuro de
países que durante décadas compraram lealdade popular
com a generosidade do Estado. A Opep consegui impulsionar as cotações do petróleo depois da queda histórica
este ano, mas o nível de US$ 40 ainda é muito baixo.
A pandemia do coronavírus e a transição para a energia
renovável ameaçam manter as cotações baixas.
A Arábia Saudita está restringindo benefícios e aumentando impostos. O Bahrein e Omã, onde as reservas são menos
abundantes, estão a recorrer ao aumento do endividamento e
a procurar apoio de vizinhos mais ricos. Os Emirados Árabes
Unidos diversificaram com a ascensão de Dubai como um
centro de logística e finanças. No Kuwait, no entanto, há um
impasse entre o parlamento eleito e o governo cujo primeiroministro é nomeado pelo emir. Os parlamentares frustraram
os planos de realocar subsídios do Estado e bloquearam propostas para emitir dívida.
O governo quase esgotou os seus ativos líquidos, ficando impossibilitado de cobrir um défice orçamental
que deve atingir o equivalente a quase 46 mil milhões de
dólares este ano.
Tem sido gradual o declínio do Kuwait que, na década de
1970, estava entre os estados do Golfo mais dinâmicos, com
a sua herança empresarial e pessoas instruídas. Depois, o
crash de 1982 num mercado acionista informal abalou a economia do Kuwait e coincidiu com a instabilidade da guerra
Irão-Iraque de quase uma década, que embarcou numa onda
de gastos para a reconstrução após a invasão de Saddam Hussein, que levou à Guerra do Golfo de 1991. O petróleo demorou anos para voltar a fluir livremente.
O Kuwait ainda depende dos hidrocarbonetos para gerar 90% da receita. O estado emprega 80% dos trabalhadores do país, que ganham mais do que os profissionais do
setor privado. Os benefícios de habitação, combustível e
alimentação podem totalizar US$ 2 mil mensais para uma
família média. Salários e subsídios absorvem 75% dos
gastos do estado, que pode registar um déficit pela sétima
vez seguida desde a crise do petróleo em 2014.
O Kuwait, no entanto, tem muito dinheiro, guardado
num fundo inquebrável, o quarto maior do mundo, com
ativos de cerca de US$ 550 bilhões. Usar os recursos do
Fundo para as Gerações Futuras, destinado a garantir
a prosperidade depois do fim da era do petróleo, é uma
proposta muitissimo complicada. Os opositores alertam,
porém, que sem diversificar a economia e criar empregos,
as poupanças seriam esgotadas em 15 a 20 anos.

Credit Suisse eleva preço da Klabin
O Credit Suisse elevou o preço-alvo para Klabin de R$ 21,5
para R$ 26,5 por ação, mas manteve a recomendação neutra
para a empresa, pois a ação opera com o múltiplo de 9 vezes EV
(Valor da empresa)/Ebitda em 2021, enquanto a média histórica
é de 8 a 8,5 vezes. O aumento do preço-alvo se deve principalmente aos menores custos de produção. O banco está cauteloso
sobre o papel porque os investimentos no projeto Puma II devem
causar geração de fluxo de caixa livre negativa em 2021 e 2022,
além de pressionar a alavancagem. Em relatório, afirmou que
incorporou os resultados do segundo trimestre a seu modelo e reduziu a previsão de capex em 8% em 2020 para R$ 4,8 bilhões.
Em conferência, a Klabin disse que a demanda por embalagens
de alimentos aumentou durante a pandemia. A empresa também
notou muitos entrantes no e-commerce, que depois estimularam
a demanda por embalagens de papel. A empresa acredita que
parte desta demanda deve voltar ao normal, mas até certo ponto
a pandemia deve resultar em mudanças estruturais positivas na
demanda, principalmente no e-commerce. Além disso, a Klabin
espera o início da operação de Puma II em junho ou julho de
2021.

Petrobras corta plano de investimentos
A Petrobras anunciou uma redução nos seus planos de investimentos para o período de 2021 a 2025. Segundo a estatal, as
aplicações ficará entre US$ 40 bilhões e US$ 50 bilhões.
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Câmbio e commodities agrícolas puxam alta dos preços
Bens
comercializáveis
são bastantes
afetados pelo
comércio externo

Os efeitos do câmbio e
das commodities agrícolas
explicam, em certa medida,
a pressão de preços dos bens
comercializáveis, entre eles
os alimentos, destaca o relatório de acompanhamento
mensal divulgado pela Instituição Fiscal Independente
(IFI) do Senado.
A taxa de câmbio reflete
o custo de uma moeda em
relação à outra. Desta forma,
o câmbio ajuda a explicar
a diferença entre preços no
atacado e ao consumidor.
Entre janeiro e agosto, a
taxa de câmbio do real (R$)
para o dólar (US$) passou de
4,27 para 5,47 (depreciação
de 28,1%). Esse movimento

tem contribuído para pressionar os preços no atacado
e, consequentemente, para
explicar a grande diferença
(de 12,8 pontos percentuais)
existente entre as dinâmicas
dos índices IPCA e o Índice
Geral de Preços — Disponibilidade Interna (IGP-DI)
que, em agosto, registrou
alta de 3,9% no mês e variação acumulada de 15,2% em
12 meses.
De acordo com o IFI, os
preços de alimentos para
consumo no domicílio foram afetados pelo impacto
do grupo de alimentação e
bebidas no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Em agosto, o IPCA atingiu 2,4% no
acumulado em 12 meses, de
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação
exclusivamente aos preços
dos alimentos e bebidas em
agosto, a variação foi de
0,78% e impacto de 0,15
ponto percentual na inflação
cheia.
As maiores altas foram do

grupo de transporte (variação
de 0,82% em agosto e impacto de 0,16 ponto percentual),
influenciado pelo aumento
nos preços dos combustíveis
de veículos (gasolina, óleo
diesel e etanol).
No acumulado em 12 meses, o conjunto de itens englobados em “alimentação
no domicílio” acelerou de
8,6% em julho para 10,8%
em agosto, enquanto os preços de serviços registraram
variação 0,9%, contribuindo
para manter a inflação em
patamar reduzido.
Bens comercializáveis
O relatório aponta que os
bens comercializáveis são
bastantes afetados pelo comércio externo, enquanto os
bens não comercializáveis
(incluindo os serviços) são
produzidos no país e voltados para o mercado interno.
A IFI avalia que a dinâmica distinta desses preços
pode ser creditada ao repasse
do câmbio e das commodities agrícolas para os preços
de bens comercializáveis.
Adicionalmente, ao incluir

serviços, a trajetória dos preços de bens não comercializáveis, tem sido afetada pela
contração da demanda além
do usual.
O relatório indica que apesar da queda nas perspectivas
para a taxa Selic e a taxa de
inflação, o aumento das incertezas gerado pela situação
atual mantém a curva de juros
mais inclinada em relação ao
que se observava no início do
ano, antes da crise.
A IFI aponta a possibilidade do rompimento ou alteração do teto de gastos no próximo ano. A instituição destaca
que a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2021
enviada pelo governo ao Congresso no fim de agosto prevê
deficit primário de R$ 233,6
bilhões, mas o envio do projeto ocorre em momento de
especial incerteza. Ainda não
estão previstos o Renda Brasil
e a desoneração da folha, bem
como gastos adicionais com a
pandemia.
A previsão de investimentos públicos de apenas R$
25,9 bilhões é o volume mais

baixo da série histórica do
Tesouro Nacional iniciada
em 2007, ressalta a IFI. Os
gastos com investimentos
ainda devem crescer durante
a tramitação — em função
das emendas que serão feitas
ao projeto — e no decorrer
da execução orçamentária,
com a execução de restos a
pagar de exercícios anteriores. Isso, contudo, não muda
o prognóstico de que o gasto
de 2021 deverá ser o mais
baixo das últimas décadas,
completa o relatório. Para
cumprir o teto de R$ 1.485,9
bilhões, o corte nas despesas
deve ser de R$ 20,4 bilhões,
calcula a IFI.
Estados
A melhora observada no
resultado primário dos estados nos últimos dois anos
não reflete um ajuste fiscal
de boa qualidade, de acordo com a IFI. A geração de
superávits primários ocorreu amparada em cortes de
despesas de investimentos,
suspensão de pagamento de

Petrobras volta a negociar com a SBM Offshore
Empresa
holandesa já
pagou US$ 240 mi
por subornos no
Brasil e na África
A Petrobras informa que
iniciou negociações com a
empresa SBM Offshore N.V.
(SBM) para contratação do
afretamento do FPSO – floating production storage and
offloading (unidade flutuante que produz, armazena e

transfere petróleo) Almirante Tamandaré, a ser instalado no campo de Búzios, na
Bacia de Santos.
O SBM Offshore N.V., que
é um grupo empresarial holandês fornecedor de naviosplataforma, em 2017 fechou
um acordo para pagar US$
240 milhões ao Ministério
Público da Holanda por causa
de “pagamentos indevidos”,
que seriam subornos pagos a
agentes públicos no Brasil e
na África. Na época foi acusadoControladoria Geral da
Umião ( por um ex-funcionário de pagar propina para
pessoas ligadas à Petrobras.
“Nós investigamos pagamen-

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.

to de propina. Temos elementos suficientes que caracterizam isso”, disse o ministro da
CGU), Jorge Hage.
O FPSO Almirante Tamandaré será o sexto sistema
de produção do campo de
Búzios, com entrada em produção prevista para o segundo semestre de 2024. Será a
maior unidade de produção
de petróleo a operar no litoral
brasileiro e uma das maiores
do mundo, com capacidade
de processamento diário de
225 mil barris de óleo e 12
milhões de m3 de gás.
A contratação da SBM
ocorrerá de forma direta, em
acordo com a lei 13.303/16.

A Petrobras monitora constantemente o mercado mundial de FPSOs e identificou
que, neste momento, apenas
a SBM tem capacidade de
atender aos requisitos técnicos, operacionais e de disponibilidade da companhia.
As outras duas unidades a
serem instaladas em Búzios,
os FPSOs P-78 e P-79, serão contratadas por licitação,
na modalidade Engineering,
Procurement and Construction (EPC). O processo de
contratação já está em curso
e participam dele as empresas
vencedoras da pré-qualificação pública realizada pela Petrobras. As plataformas terão

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

capacidade para processar
diariamente 180 mil barris de
óleo e 7,2 milhões de m3 de
gás, e a expectativa é de que
entrem em operação em 2025.
Estas duas unidades são
resultado da estratégia da
Petrobras de desenvolver
novos projetos de plataformas próprias, incorporando
as lições aprendidas nos FPSOs já instalados no pré-sal,
incluindo aspectos de contratação e construção.
Mace, um cidadão do Reino Unido, que deixou a posição CEO da SBM Offshore
em dezembro de 2011, confirmou que havia conspirado
para violar a Lei de Práticas

parcelas da dívida junto à
União, aumento de inscrições de restos a pagar e exclusão de fluxos financeiros
importantes de receitas e
despesas dos respectivos orçamentos.
PIB
O relatório também
destaca que o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2020
registrou a mais expressiva contração da série histórica iniciada em 1996,
como reflexo da pandemia. Em comparação com
o primeiro trimestre de
2020, a queda foi de 9,7%.
Apesar disso, está mantida a tendência de recuperação da economia iniciada
em maio pelo desempenho
da indústria e do comércio.
Contudo, o relatório da IFI
conclui que as incertezas
quanto à duração da atual
crise mantêm elevada a dispersão das estimativas dos
agentes para o PIB de 2020,
ressalta a agência Senado.

de Corrupção no Exterior dos
EUA, por meio do envolvimento em um esquema para
subornar funcionários do governo estrangeiro no Brasil,
Angola e Guiné Equatorial.
Ao Departamento de Justiça dos EUA, também admitiu
que, antes de se tornar CEO,
outros funcionários da SBM
Offshore entraram em um
acordo para pagar subornos
a funcionários estrangeiros.
Estes incluíram funcionários
da Petrobras, a companhia
petrolífera estatal brasileira, a
petrolífera estatal angolana, a
Sonangol e a petrolífera estatal Petroléos de Guinea Equatorial (GEPetrol).

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.
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