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Planos de saúde:
reajuste suspenso
será reposto
em 12 meses

A Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) definiu, nesta
quinta-feira, que os beneficiários de
planos de saúde que tiveram suspensas as cobranças de reajuste anual e
por faixa etária entre setembro e dezembro deste ano, em razão da pandemia, terão que repor os valores em
12 meses, a partir de janeiro de 2021.
A ANS definiu também os reajustes máximos que poderão ser
cobrados para os planos individuais regulamentados. Os contratados
a partir de 2/1/1999 ou adaptados
à Lei 9.656/98 terão aumento de
8,14%, válido para o período de
maio de 2020 a abril de 2021.
De acordo com a ANS, estão sujeitos à aplicação desse percentual aproximadamente 8 milhões de
usuários (cerca de 17% do total de
beneficiários em planos de assistência médica).
O percentual máximo de reajuste
dos planos individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº
9.656/98 ficou da seguinte forma:
Amil, 8,56%, Bradesco, 9,26%,
SulAmérica, 9,26%; e Itauseg,
9,26%. A medida se aplica a apenas
233.102 beneficiários. A aplicação
dos aumentos, em ambos os casos,
permanece suspensa até janeiro.
Segundo a ANS, o percentual de
reajuste autorizado para o período de
maio de 2020 a abril de 2021 observou a variação de despesas assistenciais entre 2018 e 2019, período anterior à pandemia e que, portanto, não
apresentou redução de utilização de
serviços de saúde. Os efeitos da pandemia serão percebidos no reajuste
referente a 2021.

Consciência
Negra perto de
virar feriado
nacional

Em 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência
Negra. A data remete à morte de
Zumbi dos Palmares, em 1695, líder
que simboliza a luta contra a escravidão. Atualmente, cinco estados
e mais de mil municípios adotam
a data como feriado local. Projeto do senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) propõe que o dia seja
oficializado feriado nacional (PLS
482/2017). A relatoria é do senador Paulo Paim (PT-RS), informa a
Agência Senado. Página 3

Aprovado projeto
de incentivo
à Internet
das Coisas

O Plenário do Senado aprovou
nesta quinta-feira o Projeto de Lei
6.549/2019, que tem o objetivo de
incentivar a chamada Internet das
Coisas. Esse projeto reduz a zero
as taxas de fiscalização de instalação e as taxas de fiscalização de
funcionamento dos sistemas de comunicação máquina a máquina. A
isenção tem prazo de cinco anos.
A proposta segue para a sanção
do presidente da República.
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Investimento conjunto do G20
elevaria PIB em 2% até 2025

Kim Haughton/FMI
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Kristalina Georgieva estima que progresso na saúde adicionaria US$ 9 trilhões à renda mundial

FMI propõe medidas
para recuperar
emprego: no turismo,
120 mi ameaçados
Muitas medidas vitais adotadas
em vários países, como transferência de renda para as famílias, programas de retenção de emprego e
seguros-desemprego ampliados expiraram ou devem expirar até o final deste ano. As projeções são que
o desemprego causado pela crise
continuará a ser considerável. Só
no setor do turismo mundial, estima-se que até 120 milhões de postos de trabalho estejam em risco.
Dados compilados pelo Fundo
Monetário Internacional (FMI) revelam que os trabalhadores no G20
de nível básico (primário ou secundário incompleto) foram mais afetados que os de nível intermediário
(secundário completo e técnico), e

estes mais que os de nível avançado.
Da mesma forma, os postos de
trabalho em sete economias avançadas do G20 (Canadá, EUA, Coreia do Sul, Espanha, França, Itália e Reino Unido) tiveram menos
perdas que em quatro economias
emergentes (México, Brasil, Turquia e África do Sul), na proporção
de 2 para 1.
Um impulso ao investimento
verde poderia elevar o PIB mundial e criar cerca de 12 milhões de
empregos ao longo de uma década,
abrindo ao mesmo tempo um caminho para zerar a emissão líquida de
carbono até meados do século, estima Kristalina Georgieva, diretora-gerente do FMI.
Outras medidas podem reanimar
mais rapidamente a economia mundial. “Estimamos que um progresso
mais rápido com soluções médicas
amplamente compartilhadas poderia adicionar quase US$ 9 trilhões
à renda mundial até 2025. Isso
ajudaria a reduzir a disparidade de

Diretores da Aneel e ONS
são afastados pela justiça

Os dirigentes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) foram afastados provisoriamente pela Justiça do Amapá.
Segundo o juiz federal João Bosco
Costa Soares da Silva, da 2ª Vara
Cível da Seção Judiciária do Amapá, que determinou o afastamento,
a medida visa “proporcionar ao Tribunal de Contas da União (TCU) e
à Polícia Federal (PF) maior isenção e eficácia na apuração dos fatos
que levaram ao blecaute (energético) no Amapá”. O afastamento é
válido por 30 dias.
Desde a noite do dia 3, a população do Amapá enfrenta as consequências da falta de energia elétrica. O problema foi causado por
um incêndio em um transformador
da subestação da capital, Macapá,
que acabou por ocasionar o desligamento automático nas linhas de
transmissão Laranjal/Macapá e das
usinas hidrelétricas de Coaracy Nunes e Ferreira Gomes, que abastecem a região. O transformador que
pegou fogo pertence à LMTE, controlada pela Gemini Energy.

Essa concessão pertencia à espanhola Isolux Corsan (atualmente
em recuperação judicial na Espanha) por meio da Isolux Energia e
Participações, que passou a se chamar Gemini Energy após ser adquirida no final de 2019 pelos fundos
de investimentos geridos por Starboard e Perfin.
O pedido de afastamento cautelar dos diretores da Aneel e do
ONS foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Para o
parlamentar, a medida é necessária
até que a investigação das causas
do problema sejam esclarecidas.
Ao acatar o pedido do senador, o
juiz federal assinalou que, passadas mais de duas semanas, o fornecimento energético ainda não foi
restabelecido integralmente, tendo
sido implementado um sistema de
rodízio para atender à população.
O Senado aprovou o Projeto
5.187/2020, que compensa consumidores atingidos pelo apagão de energia elétrica no Amapá e obriga a instalação de mecanismo de segurança
nos estados produtores de energia. A
proposta segue para a Câmara.

renda entre as nações mais pobres e
mais ricas em um momento em que
a desigualdade entre os países deve
aumentar”, enfatiza Georgieva.
Estudo do corpo técnico do FMI
revela a possibilidade de grandes ganhos quando os países do G20 investem ao mesmo tempo. Se aqueles com
o maior espaço fiscal aumentassem
simultaneamente os gastos com infraestrutura em 0,5% do PIB em 2021 e
1% do PIB nos anos seguintes – e se
as economias com espaço fiscal mais
restrito investissem um terço desse
valor – poderiam elevar o PIB mundial em cerca de 2% até 2025. Uma
abordagem não sincronizada resultaria em apenas 1,2% de aumento.
“Ou seja, se os países agirem
sozinhos, teriam que gastar cerca
de dois terços a mais para alcançar
os mesmos resultados. Em resumo:
podemos criar o impulso para o
crescimento, o emprego e enfrentar a mudança do clima de forma
muito mais eficaz se trabalharmos
juntos”, resume a diretora-gerente
do Fundo.

Produção
industrial marca
5ª alta seguida,
mas ritmo cai

Com 58,3 pontos, segundo a
Sondagem Industrial da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
a produção industrial brasileira registrou, em outubro, o quinto mês
consecutivo de alta. De acordo com
a CNI, valores acima de 50 indicam
aumento frente ao mês anterior. Em
setembro, porém, o índice estava
um pouco acima (59,1 pontos) do
de outubro.
O índice que mede a evolução
do número de empregados ficou
em 54,9 pontos. É o terceiro mês
seguido de alta. O levantamento
da CNI aponta que a utilização da
capacidade instalada (UCI) média
ficou em 74% em outubro, mantendo-se em alta pelo sexto mês consecutivo. Em setembro ele estava
em 72%.
“A Sondagem revela ainda que a
UCI foi maior do que o usual para
o mês de outubro, pois o índice de
UCI efetivo em relação ao usual ficou acima da linha divisória de 50
pontos, ao atingir 51,1 pontos”, informou a CNI.
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Estimativa de
inflação de 2020
pula de 2,3% para
3,5%, calcula Ipea

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostra que
a inflação registrada pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) seguiu trajetória de
alta no período recente e projeta inflação de 3,5% para 2020. Na estimativa anterior, feita em setembro,
a inflação prevista era de 2,3%.
Segundo o Ipea, parte desse impulso veio da aceleração do preço dos
alimentos, mas também dos demais
bens de consumo. A ampliação do
consumo, combinada com os efeitos
remanescentes da desvalorização do
câmbio e com a alta recente dos preços internacionais de commodities,
elevou a inflação prevista para 2020.
A alta projetada para os preços
dos alimentos em 2020 passou de
11% para 16,2%, o que deve fazer
com que esse grupo seja responsável por 60% da variação do IPCA
no ano.
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Opinião

Saudade da Dona Rachel

PIB crescerá em 2021, mas
há riscos; haja coração!
A arte imita a vida concreta de nosso cotidiano cheio de
novidades e desafios. Na série
Crown – disponível nas plataformas tipo streaming mais
famosas do planeta – há uma
cena (retratando um fato real
ocorrido nos anos 1980), onde
um homem comum invade o
palácio onde vive a rainha da
Inglaterra para, simplesmente, fazer um desabafo (e tentar
fazer a dirigente cair na real)
sobre o desemprego e a crise
social vigente no período Thatcher (a Dama de Ferro), que
impôs um duro ajuste fiscal ao
povo inglês, mas garantiu à elite
econômica ganhos fabulosos.
Naquela época, como agora
na terra da jabuticaba, do juro
pornográfico e das falências
dos pequenos negócios, demandas por efetividade de direitos
eram vistas como fatores de
perturbação social, enquanto
as demandas do deus mercado
eram tratadas como exigências
empíricas, fiscalmente neutras
e moralmente justas.
Sorrateiramente, chega uma
nova onda da pandemia no exterior e no Brasil. O noticiário
anuncia a reversão abrupta na
curva de infecções da Covid-19
e já tem o cálculo da extensão do auxílio emergencial até
abril, quando chega uma vacina: R$ 15 bilhões, dizem os especialistas no assunto. Viramos
uma terra de jovens ansiosos
por entender o que será de suas
vidas e suas experiências laborais, diante de tanta mudança.
Aliás, enquanto as universi-

dades públicas se preocupam
com a crescente perda de recursos orçamentários, as faculdades privadas são afetadas por
perda de alunos, inadimplência, ações judiciais, procura por
cursos mais baratos, bem como
ensino a distância. E na educação básica, a regulamentação
do Fundeb ainda não veio.

Nossa elite, quando
ameaçada, chama
a repressão e, no
poder, ignora o
clamor popular
No campo político, o número de prefeituras ganhas pelos
partidos tradicionais da política brasileira que compõem o famoso Centrão, que dita o ritmo
das votações no Congresso Nacional, subiu de 3,2 mil para 3,6
mil (perfazendo 65% das 5.570
cidades do país), e o de vereadores eleitos por estas legendas subiram de 32,5 mil para 36,4 mil.
Voltando à questão econômica, para 2021, devemos observar uma troca de marcha no
motor da retomada, à medida
que uma vacina eficaz seja amplamente distribuída e a economia volte ao normal. Setores
mais diretamente beneficiados
pelo auxílio emergencial de
2020, como alimentos, material
de construção e bens duráveis

de menor valor, devem perder
força.
Em parte, essa desaceleração
será compensada pelos setores
puxados pela redução da poupança circunstancial das classes mais ricas feita durante a
pandemia, pelos serviços e pelos setores ligados a crédito. O
resultado líquido será um PIB
que cresce menos do que no segundo semestre de 2020, mas
segue avançando.
Há, contudo, riscos. O setor de serviços, que representa
63% do PIB, pode ter sua recuperação comprometida caso a
segunda onda da pandemia leve
a novas medidas restritivas ou
ao aumento da aversão ao risco
da população.
Outro risco é a incerteza
acerca da “troca de marcha”
do início de 2021. Tal mudança dependerá de três aspectos:
i) do ritmo de consumo neste
final de ano; ii) a manutenção
da poupança criada principalmente pelas famílias mais ricas
mesmo passada a pandemia; e
iii) o mais importante, o ritmo
de recuperação do mercado de
trabalho.
Diz a sabedoria popular que
o verdadeiro teste de vida de
um ser social ocorre quando é
claramente ameaçado, ou assume um posto de mando na
estrutura burocrática estatal.
Nossa elite quando ameaçada
chama a repressão e no poder
ignora o clamor popular.

Ranulfo Vidigal

Economista.

Os passageiros de esquerda
e o destino do Poseidon
The Poseidon Adventure é um
filme norte-americano dirigido por
Ronald Neame lançado em 1972.
A película foi baseada no livro de
Paul Gallico.
O SS Poseidon é uma grande embarcação na linha do Titanic, sendo um transatlântico que
no lugar de atingir um iceberg é
atingido por uma onda e emborca
totalmente. Em outras palavras, o
convés vai para o fundo e o casco
para cima. Na trama, Gene Hackman, no papel de Reverendo
Scott, Ernest Borgnine, interpretando Mike Rogo, e Red Buttons,
como James Martin, envolvem-se
na aventura de chegar acima da
linha d’água e salvar um grupo de
passageiros.
Pouco haveria o que fazer com o
transatlântico, mas havia nele esse
grupo de pessoas determinadas e
corajosas que desafiavam a tragédia. Não eram todos os passageiros, mas alguns poucos.
Assim como o SS Poseidon, o
Partido dos Trabalhadores (PT) é
imenso, mas uma grande onda o
atingiu fatalmente, e o capitão está
longe de compreender que sua nau
não mais chegará ao porto sem reparos e sem a ajuda de um grande
rebocador.
O PT surgiu nos anos 80, aglutinando sindicalismo, intelectuais

e políticos de esquerda, especialmente aqueles que retornavam do
exílio.
Nesse período, o PT conseguiu
crescer e elegeu dois presidentes da
república. Por inúmeras razões de
ordem política, quando governou,
deixou de promover uma reforma
sindical que emancipasse os sindicatos e os aproximasse novamente
das bases, uma vez que a burocracia eternizada no poder sindical
distanciou as associações dos trabalhadores.
Já nos anos 2000, o trabalho
fabril consolidava o processo produtivo na Ásia, em especial para a
China, que já vinha em forte processo de crescimento industrial. As
fábricas do ABC fechavam, base
do PT, mudavam para outros países ou diluíam-se em unidades pelo
país. As pequenas metalúrgicas fechavam. A classe operária passou
a criar filhos sem perspectivas de
empregos sólidos. Sugiram os trabalhadores precários, uberizados,
intermitentes e sem vínculo de emprego.
Com isso, o PT perdeu sua principal característica: ser o partido do
operariado. Talvez, se quando no
comando do país e durante a forte expansão chinesa, pudesse negociar algo do processo produtivo
industrial para o Brasil, não perdês-

semos tanto. Perdeu o partido, perdemos os empregos. No entanto, a
atenção foi nula, e o Brasil perdeu
a chance de negociar enquanto as
commodities tinham bons resultados no mercado global.
Restou ao PT, ferido pela Lava
Jato, buscar abrigo nas pautas
de grupos sociais e de ideologia.
Ocorre que nessa seara o Partido
Socialismo e Liberdade (Psol) tem
conseguido acolher com sucesso as
demandas que envolvem desde os
infotrabalhadores precários até a
causa LGBTQ+.
Parece que os simpatizantes da
esquerda estão confortáveis no
Psol, partido que lembra o PT dos
anos 80. É como se PT e Psol dividissem um mesmo mercado, guardadas as proporções.
Não é causa totalmente perdida, pois o PT ainda é muito
forte. Resta apenas saber como
lidará com os novos desafios da
política nacional e reconstruirá sua imagem pós Lava Jato,
especialmente se conseguirá
novos quadros e se novamente
conseguirá dialogar com a sociedade para almejar novos cargos majoritários.
A missão é desafiadora.

q Cássio Faeddo

Advogado.

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

São muitas as lembranças que
guardo em minha memória e em
meu coração da saudosa Rachel de
Queiróz, com quem tive a honra de
conviver a partir do final da década
de 80. Ela teria feito, no último dia
17 de novembro, 110 anos. Ela era
filha de Daniel de Queiroz Lima e
de Clotilde Franklin de Queiroz e
descendente, pelo lado materno da
família, do extraordinário escritor
José de Alencar.
Morta em 4 de novembro de
2003, Dona Rachel, como eu a
chamava, foi uma intelectual das
mais notáveis, uma jornalista perspicaz, tendo atuado nas redações
de O Jornal, Diário de Notícias,
Folha Carioca, Última Hora, Jornal do Comércio, Revista O Cruzeiro e Estadão. Foi uma mulher
que sempre esteve à frente do seu
tempo, tendo sido a primeira a ser
eleita imortal da Academia Brasileira de Letras, em 1977, e a primeira a conquistar o concorrido
Prêmio Camões, em 1993.
A notável escritora cearense
entrou para a história da literatura do Brasil e escreveu obras
das mais importantes e que marcariam gerações de leitores e autores, dentre as quais, destacaria
O Quinze (1930), escrito quando
tinha apenas 20 anos de idade, e
que julgo ser a sua obra-prima.
Ela se consagrou, no Brasil, com
esse romance e nos brindou a
todos com seu olhar de mulher.
Com esse livro, Dona Rachel
inaugurou o romance regionalista nordestino, abrindo o caminho
para Jorge Amado, José Lins do
Rego e Graciliano Ramos. O livro é situado na seca de 1915,
cujos efeitos levaram sua família
a buscar refúgio no Rio, em 1917.
Rachel consagrou-se entre as romancistas pioneiras que, no Brasil,
focalizaram criticamente o cerceamento à liberdade de pensar, agir e
amar, duramente imposto à mulher
pela sociedade tradicional.
Sua carreira literária segue
com a publicação de romances,
coletâneas de crônicas, folhetins, peças e livros infantis, como
João Miguel (1932), Caminho de
Pedras (1937), As Três Marias
(1939), A Donzela e a Moura
Torta (1948), O Galo de Ouro
(1950), Lampião (1953), A Beata Maria do Egito (1958), Cem
Crônicas Escolhidas (1958), O
Brasileiro Perplexo (1964), O
Menino Mágico (1969), Dôra,
Doralina (1975), Memorial de
Maria Moura (1992) e As Terras
Ásperas (1993), dentre outros títulos. Várias dessas obras, eu as
tenho autografadas pela autora,
com belas dedicatórias, guardando-as como verdadeiros troféus.
O que mais me encantava nessa
magnífica escritora, além da sua
formidável criatividade, eram a
sua simplicidade e a sua generosidade. Ela era uma mulher acolhedora, que mantinha permanentemente bom humor e gostava de
contar causos. E, desde o primeiro
contato que mantive com Dona
Rachel, em seu apartamento do
Leblon, quando fui entrevistá-la,
fiquei verdadeiramente encantado
com sua personalidade vibrante,
com sua atenção e seu modo de falar, tranquilo, sereno, meigo. Sempre impecavelmente vestida e com
o seu colar de pérolas, uma das
suas marcas, ela recebia a todos de
forma carinhosa e com extrema fidalguia.
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Lembro-me que, nesse encontro
em um dia nublado e num final de
tarde, terminada a entrevista, que
se prolongou mais do que deveria, pois queria escutar mais o que
aquela mulher tão vigorosa tinha a
dizer, Dona Rachel me convidou
para lanchar. O convite foi logo
aceito. Claro! A fotógrafa que estava comigo regressou para a redação do jornal e eu permaneci com
Dona Rachel, em seu apartamento
da Rua Rita Ludolf, conversando
sobre literatura, sobre a personalidade do então presidente da ABL,
Austregésilo de Athayde (1959 até
1993) sobre o convite que recebeu
do presidente Castelo Branco para
ser ministra de Estado, sobre sua
vinda para o Rio, sobre o seu Ceará e a sua fazenda, Não me Deixes,
em Quixadá. Uma conversa recheada de boas lembranças. E assim
nasceu uma amizade que duraria
até o seu falecimento, quando estive em seu velório, na ABL, naturalmente, e lhe prestei as minhas
homenagens.
Rachel de Queiróz ocupou a cadeira 5 da ABL até morrer. O passo
dado com a eleição de Dona Rachel possibilitou que outras mulheres entrassem no espaço. Em 1980,
ingressou, na ABL, a romancista
Dinah Silveira de Queiroz. Rachel
foi uma pioneira na Academia e,
de certa forma, recebeu, naquele
momento, em nome de todas as
mulheres escritoras, o reconhecimento de umas das instâncias
de validação do mundo literário.
Hoje, a academia reúne várias
mulheres: Cleonice Berardinelli,
Rosiska Darcy de Oliveira, Lygia
Fagundes Telles, Nélida Piñon e
Ana Maria Machado, as duas últimas que já ocuparam, inclusive,
a presidência da Casa de Machado
de Assis.
Até a eleição de Dona Rachel,
havia uma crença de que academia
tinha sido feita só para acadêmicos, só para candidatos do sexo
masculino. Era uma época de um
machismo desenfreado. E ela, com
delicadeza e perseverança, rompeu
essa fronteira.
Dona Rachel também integrou
a Academia Cearense de Letras,
eleita em 1994, e ocupou a vaga de
Moreira Campos, na cadeira 32. A
escritora levou a visão da menina
da fazenda Não me Deixes para as
academias.
Como vivemos em um país sem
memória, relembrar a trajetória e
a importância de Dona Rachel, na
semana em que estaria completando 110 anos de vida, é enfatizar a
sua importância como tradutora,
romancista, escritora, jornalista,
cronista prolífica e importante dramaturga nacional.
Para celebrar essa data, a Academia Brasileira de Letras apresenta, por meio de seu canal de
podcast, a série Efemérides Acadêmicas, uma homenagem especial aos 110 anos do nascimento
de Rachel de Queiroz. O episódio, que foi ao ar no dia 17 de novembro, conta com a participação
da Acadêmica Nélida Piñon. A
apresentação é feita pelo Acadêmico Marco Lucchesi. A emissão
está disponível no site da Academia, assim como nas plataformas
Apple Podcast, Spotify, Deezer e
Castbox.

q Paulo Alonso

Jornalista, é reitor da Universidade
Santa Úrsula.
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Maioria sem poder de decisão
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Premiação
Yvonne Bezerra de Mello acaba de receber mais um
reconhecimento internacional de seu trabalho de uma
escola inclusiva e empreendedora. Trata-se do prêmio
“Best Educators”, concedido pela BIC (a famosa caneta).

A pergunta que não quer calar
O que levou a OMT – Organização Mundial do Turismo, agência especializada da ONU, a querer abrir um
escritório no Rio de Jaenrio? Além de o Brasil ter uma
dívida altíssima com a organização, tem demostrado
constante atrito com a ONU. Para começar, deveríamos
colocar em prática o Código de Ética Mundial do Turismo.

Eleições municipais no Rio
O atual prefeito do Rio de Janeiro, que não deve se
reeleger, continua confundindo religião com gestão. Ao
analisar os locais onde teve maior votação, que foram
menos do que 5 zonas, disse que iria investir nos evangélicos. Há muitos evangélicos que, com sensatez e liberdade, votam em gestão, competência, sem seguir indicação do pastor.

Falta de representatividade
Nenhum dos candidatos, no Rio de Janeiro, que fez do
turismo sua bandeira nas eleições municipais conseguiu
ser eleito. E não somaram nem 15 mil votos. Somos uma
cidade turística?

Consciência Negra
O Museu do Artesanato, em Petrópolis, que reabre
nesta sexta-feira, comemora a data da Consciência Negra com uma exposição capitaneada por Cocco Barçante
e uma série de palestras com curadoria de Glória Correia.

Angu do Gomes
O delicioso angu, com vários acompanhamentos,
sobrevive, no Centro do Rio, com serviço nota dez
e seguindo todos os protocolos de segurança. Fica a
dica!

Segurança no Centro
O famoso entorno do Cais do Valongo, seus jardins,
Pedra do Sal, rua Camerino, merecem uma atenção especial das autoridades de segurança do estado e da Guarda
Municipal. Nesta quarta-feira, presenciamos moradores
de rua e usuários de drogas.

Médicos brasileiros
Portugal está recrutando médicos brasileiros para
atuar no atual momento, da segunda onda, com salários atrativos, passagens aéreas incluindo a família e
hospedagem.

‘Faceshield’ nas eleições municipais
As medidas de segurança não foram devidamente cumpridas em várias seções. Viu-se filas sem distanciamento
na Rocinha, mesários sem faceshield na Hebraica, entre
outros. Vale uma fiscalização.

Dos deputados e
senadores eleitos
em 2018 só 4%
se autodeclaram
pretos
Nesta sexta-feira (20)
comemora-se o Dia Nacional da Consciência Negra,
data relacionada ao dia em
que foi morto Zumbi dos
Palmares, em 1695, líder
que simboliza a luta contra
a escravidão. O Brasil, com
55% da população de negros, continua marcado pelo
racismo. Prova disso está
no fato de a Polícia Civil
de Joinville investigar caso
de ameaça de morte contra
vereadora eleita Ana Lucia
Martins, do PT, primeira
negra da história da Câmara
Municipal da cidade catarinense.

Ela foi alvo de ataques
racistas nas redes sociais
após ter sido eleita domingo (15). Por meio de um
perfil falso, pessoas que
se dizem membros de uma
denominada “juventude hitlerista” publicaram mensagens de ódio e com ameaças de morte.
“Agora só falta a gente
m4t4r el4 e entrar o suplente que é branco (sic)”, dizia
uma das mensagens. Ana registrou boletim de ocorrência e prestará depoimento na
delegacia. Ela foi eleita com
3.126 votos, a sétima mais
votada na cidade.
Mesmo sendo maioria
no quadro populacional, os
negros estão presentes em
apenas 27% no Legislativo.
Nas últimas eleições, 7, 444
candidatos pardos e pretos
foram eleitos ao Legislativo.
Apesar disso, 75% da nova
Câmara são de deputados
brancos
Apenas 4% dos deputa-

A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

ral. Com 8.267 votos, Joênia
Wapichana (Rede-RR) foi
eleita em Roraima ao Legislativo. Há 38 anos, em 1982,
Mário Juruna, eleito pelo
PDT, se tornou o primeiro
indígena a chegar à Câmara
dos Deputados.
Os números expõem a
situação de exclusão social
e necessidade de reparação
provocada pelo racismo no
Brasil. Já que o número no
Legislativo pode ser considerado inexpressivo se comparado ao fato de que 55, 9%
dos brasileiros são declaradamente negros.
No atual governo essa
exclusão se destaca com a
apresença de apenas 3% dos
assessores presidenciais negros. Outros 198 profissionais (20% dos funcionários),
de acordo com o levantamento interno do governo,
se consideram pardos. O
governo Bolsonaro não tem
nenhum ministro preto ou
pardo.

Sesc RJ celebra Dia da Consciência Negra
Com o objetivo de destacar a importância da cultura
e do povo africano na formação da identidade brasileira, o Sesc RJ promove a
partir de sexta-feira, o projeto “Imó – O despertar da
Consciência”, que chega a
sua 7ª edição este ano. Diversas atrações estão previstas para celebrar o Dia
da Consciência Negra, que
será transmitido ao vivo

diretamente pelo Instagram
ou YouTube das unidades
do Sesc RJ da capital ou interior do estado.
A programação prevê
“Ciclo de Diálogos” sobre a
reconstrução da identidade
negra e o continente africano
- Guiné Bissaú e São Tomé
e Príncipe; lives sobre racismo ambiental, arte contemporânea e decolonialismo;
bate-papos sobre como anda

Confiança do comércio
varejista cai 11,9%
em novembro
O Índice de Confiança
do Empresário do Comércio
(Icec) teve alta de 4,1% na
passagem de outubro para
novembro deste ano, segundo dados divulgados nesta
quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Apesar disso, a
confiança recuou 11,9% na
comparação com novembro
do ano passado.
Na passagem de outubro
para novembro, a principal
responsável pelo aumento

da confiança foi a avaliação
sobre as condições atuais,
que subiu 10,4%. A avaliação sobre a economia foi o
componente com maior alta:
11,3%.
As expectativas do empresário do comércio cresceram 1,3%. Já as intenções de
investimentos subiram 3,9%.
Na comparação com novembro de 2019, houve quedas
de 19,3% nas condições atuais, de 7,3% nas expectativas
e de 12,1% nas intenções de
investimentos

ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.
CNPJ 11.421.994/0001-36
Convocação: Convidamos aos Acionistas a comparecerem à AGE, a ser
realizada às 10hs do dia 27/11/20, na sede da Cia., na Rua Joaquim Palhares,
40, 1º andar, Estácio/ RJ, para deliberar sobre o seguinte: Ordem do Dia:
Examinar, discutir e deliberar sobre a rerratificação da ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 20 de agosto de 2020 para retificação do conteúdo
do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que constou como anexo à ata
supramencionada e ratificar todas as demais deliberações aprovadas e refletidas
na mesma ata. Documentos oriundos destas transações estão à disposição dos
Acionistas na sede da Cia. RJ, 19/11/2020. Ismar Machado Assaly - Presidente.

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20 - NIRE nº 33.30.00.96.64-7
Assembleia Geral Ordinária - 1ª Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia Hotéis Palace
a se reunirem em assembleia geral ordinária, a se realizar no próximo dia
27 de novembro de 2020, às 9:00h, na sede da companhia, localizada
na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta cidade, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. apreciação da destituição
da Sra. Andrea Bentes Natal do Conselho de Administração e da Diretoria
da sociedade; 2. Eleição dos administradores e fixar-lhes a sua respectiva
remuneração; 3. Outros assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro, 19 de
novembro de 2020. A Diretoria.

Pensamento da semana
“Janelas não são gaiolas. Foram feitas para serem
abertas. Existe um lado nosso que justamente aparece
quando as tornamos visíveis e temos coragem de as
fazermos viver. É um pedaço de nossos corações que
permite uma paz interior e que caminha com aqueles
que reconhecem a luz externa e a verdade de ser feliz.
As janelas escondem paisagens perfeitas que parecem
quadros se tivermos a ousadia e a franqueza de as encarar, no sentido de sentir o que está fora de nós, desde
o ar que respiramos ao mundo de sensações tão criativas
que, se não as experimentarmos, estaremos renegando
uma felicidade que cada um de nós sabe onde está,
como buscar e a eternizar, mesmo que as janelas voltem
a fechar após um período.”

dos e senadores eleitos em
2018 se autodeclaram pretos, segundo levantamento realizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). A
porcentagem corresponde a
65 nomes das 1.626 vagas
que ocupam o Legislativo
nos quatro anos. Pela definição do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), pardos e pretos
são considerados negros e,
a partir disto, somam 444
candidatos eleitos.
Atualmente, cinco estados
e mais de mil municípios adotam a data como feriado local.
Um projeto de lei do senador
Randolfe Rodrigues (RedeAP) em discussão no Senado
propõe que o dia seja oficializado feriado nacional (PLS
482/2017). A relatoria é do
senador Paulo Paim (PT-RS).
Ao longo de pequenas
conquistas garantidas, 2018
foi marcado pela primeira
vez que uma mulher indígena foi eleita deputada fede-

CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE WRESTLING
EDITAL - CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ELETIVA
O Presidente da CBW - Confederação Brasileira de Wrestling, de acordo
com os Artigos 30º e 36º, do Estatuto, convoca a Assembleia Geral Eletiva,
a ser realizada no dia no dia 07 de dezembro de 2020, na Rua Bibiano
Pereira da Rocha, nº 2 – Flamengo – Rio de Janeiro- RJ, com a primeira
chamada programada para as 12h, com a seguinte ordem do dia: I. Composição dos seguintes Poderes e respectivas funções para o próximo
quadriênio – 2021/2024: a) à Presidência: para as funções de Presidente,
Primeiro Vice-Presidente e Segundo Vice-Presidente; b) ao Conselho Fiscal: para as funções dos 03 (três) membros titulares e de 03 (três) membros suplentes. Ficam convocados, todas as filiadas no pleno gozo dos
seus direitos e no cumprimento dos dispositivos do Estatuto que versam
sobre as Assembleias da CBW – Confederação Brasileira de Wrestling.
Ficam também convocados os Representantes dos Atletas, Árbitros e
Técnicos, com fulcro no Artigo 5º do Estatuto da Entidade.
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2020.
Pedro Gama Filho - Presidente

o mercado editorial para os
escritores negros e o racismo, a representatividade da
criança negra na literatura
infantil e análise da obra da
artista Rosana Paulino; além
de sarau poético e apresentação de dança.
Em toda essa pluralidade de linguagens, o projeto
“ÍMÓ – o despertar da consciência” reflete o pensamento institucional do Sesc sobre

o tema Consciência Negra e
joga luz às discussões que
afligem parte significativa
da sociedade, em especial
no Estado do Rio de Janeiro,
um dos estados que recebeu
parte significativa de negros
escravizados. Negros esses
que ajudaram a moldar as
cidades e suas economias e
forjaram o caráter de nação
que hoje tem na miscigenação seu principal valor.

Valor do aluguel residencial
sobe 0,64% em outubro
A Pesquisa de Valores de
Locação Residencial, divulgada mensalmente pelo Secovi-SP, aponta ligeiro aumento
de 0,64% entre novembro de
2019 e outubro de 2020, percentual bem abaixo do IGP-M
(Índice Geral de Preços - Mercado), medido pela Fundação
Getúlio Vargas, que registrou
20,93% em igual período. Em
outubro, o valor dos contratos
de locação residencial fechados na cidade de São Paulo
subiu 0,60% em relação a setembro.
“Esses percentuais demonstram o amplo descolamento do IGP-M perante o
valor médio dos aluguéis no
acumulado dos últimos 12
meses. Esse cenário ocorreu

há 17 anos. Desde então, o
IGP-M, que é utilizado em
90% dos contratos, manteve
o equilíbrio financeiro nas
relações locatícias, o que
acreditamos voltará a acontecer nos próximos meses”,
analisa Adriano Sartori,
vice-presidente de Gestão
Patrimonial e Locação do
Secovi-SP.
Sartori diz ainda que os
imóveis maiores – com 3
dormitórios – foram os que
tiveram as maiores variações
de preço: 1,80%, seguidos
dos imóveis de 1 dormitório,
que registraram variação de
0,50%. O valor do aluguel
das residenciais de 2 dormitórios, segundo ele, cresceu
apenas 0,30%, em média.

BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Acionistas, convidados a comparecerem dia 27.11.2020, em
nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º andar, as 10:00 horas,
em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aumento do
Capital Social, com alteração do artigo correspondente no Estatuto Social.
2) outros assuntos de interesse da sociedade. RJ, 18.11.2020. a Diretoria.

Niterói, 19 de novembro de 2020. Comunicado de CANCELAMENTO de
Assembleia Geral Extraordinária da SOCIEDADE HEBRAICA DE
NITERÓI. Jaime Baron, Presidente da Sociedade Hebraica de Niterói, comunica o cancelamento da reunião marcada para o próximo domingo dia
22/novembro em virtude do significativo aumento dos casos de Covid
causados pela 2ª onda e do previsível esvaziamento devido à pandemia.
Acima de tudo e apesar da importância da pauta, a decisão priorizou a
preservação e integridade da saúde dos participantes, ficando uma nova
convocação para momento oportuno. No entanto, está mantida a eleição
do dia 6/12/2020. Atenciosamente, Jaime Baron.

SINDVERJ - SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGIL NCIA INTERMUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE
MERITI E OUTROS MUNICÍPIOS. CNPJ nº 29.414.208/0001-39. Edital de
Convocação - A Diretoria do Sindicato, neste ato representado pelo seu
Presidente, nos termos do Estatuto, convoca toda categoria dos Vigilantes e
Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância nos municípios de
Aperibé, Cardoso Moreira, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Macuco, Magé, Mesquita, Nilópolis, Paracambi, Pinheiral, Porto Real, Quatis, São Francisco de
Itabapoana, São João de Meriti, São José de Ubá, Seropédica, Tanguá e
Varre-Sai, para a Assembleia Geral Extraordinária no dia 25 de novembro de
2020 (quarta-feira), às 10 horas em primeira convocação e às 10:30 horas
em segunda e última convocação, na sede do Sindicato - Rua da Matriz, 860,
Vila Rosaly, São João de Meriti/RJ, a fim de discutir e deliberar a seguinte
Ordem do Dia: a) Discussão e Deliberação sobre o Dissídio Coletivo de
Greve nº 0102419-51.2020.5.01.0000; b) Discussão e deliberação sobre a
proposta enviada pelo SINDESP-RJ à categoria; c) Discussão e deliberação
sobre a alteração da data-base da categoria, atualmente 1º de março; d)
Autorização para a Diretoria assinar acordo ou convenção coletiva de trabalho; c) Assuntos Gerais. São João de Meriti, 19 de novembro de 2020.
Sergio Luiz da Silva – Presidente.
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André Ceciliano

Indenização por prejuízo na
geração de emprego
A Alerj encontrou uma forma de pressionar as empresas de exploração e produção de petróleo e gás natural
que operam nas bacias de Campos e de Santos a gerarem empregos no setor naval. Foi aprovado na última
terça-feira o projeto de lei que obriga essas empresas a
pagarem uma indenização pecuniária ao estado pelos
prejuízos na geração de emprego e renda ao não cumprirem o percentual mínimo de conteúdo local. Os autores
do projeto são os deputados Luiz Paulo (sem partido),
Lucinha (PSDB) e André Ceciliano (PT).

O mestre nas previsões
O deputado Jorge Felippe Neto (PSD) mostrou que
sabe tudo quando o assunto é eleição. E não é para menos. Ele é filho do marqueteiro do prefeito Marcelo Crivella, Rodrigo Bethlem, e neto do presidente da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felippe.
Semana passada, aqui na coluna, Jorge Felippe Neto
previu uma renovação de apenas 30% das 51 cadeiras da
Câmara Municipal do Rio. Chegou muito perto: a renovação foi de 33,33%, com a reeleição de 34 vereadores
cariocas, incluindo o avô dele.

Bombeiro civil sempre presente
A Alerj aprovou o Projeto de Lei 3.191/20, que obriga
a presença de equipes de brigadas de bombeiros civis em
locais com grande aglomeração – como estádios, shoppings, universidades e espaços para eventos – além de
prédios públicos ou privados com acervo de valor histórico e hospitais públicos ou privados. O texto, assinado
pelos deputados Coronel Salema (PSD), Danniel Librelon (REP) e Renato Zaca (SDD), seguirá para o governador em exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias
úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Danniel Librelon

Piso tátil em banheiros públicos
Projeto de lei do deputado Danniel Librelon (REP),
em tramitação na Alerj, torna obrigatória a instalação de
piso tátil em banheiros públicos, para indicar a disposição do sanitário, a fim de que os deficientes visuais possam acessá-lo e utilizá-lo, independentemente de auxílio
de outra pessoa. O objetivo, segundo o parlamentar, é
promover a acessibilidade e independência de pessoas
com deficiência visual.

Doações para Segurança com dedução
Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, em Brasília, propõe que pessoas e empresas possam realizar doações para órgãos de segurança pública
através da dedução do Imposto de Renda devido. Além
de beneficiar o trabalho dos profissionais de segurança,
a proposta apresentada pelo deputado Sargento Gurgel
(PSL-RJ) não gera gastos para estados e municípios. O
projeto prevê que a dedução seja até o limite de 1,5% do
lucro operacional, no caso de pessoas jurídicas, e que a
soma das deduções fique limitada a 6% do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a
qualquer dedução.

Homenagem póstuma
O plenário da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a concessão da Medalha
Tiradentes post mortem ao deputado João Peixoto e ao
senador Arolde de Oliveira, que foram vítimas da Covid-19. A maior honraria do legislativo fluminense será
promulgada pelo presidente da Alerj, André Ceciliano
(PT).

Pandemia impacta setor
de bares e restaurantes
Transações
realizadas com
benefício refeição
recuaram 44%
em outubro

O consumo em restaurantes em outubro registrou
queda de 23,2% no valor total gasto, acompanhado por
uma retração de 44% no volume de transações realizadas com benefício refeição,
em comparação a outubro de
2019. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe),
em parceria com a Alelo. Segundo a Fipe, o número de
estabelecimentos comerciais
que efetuaram transações em
outubro de 2020 foi apenas
2,1% inferior ao registrado
no mesmo mês de 2019.
A fundação atualiza informações a respeito dos impactos da Covid-19 com os
Índices de Consumo em Supermercados (ICS) e Índices
de Consumo em Restaurantes (ICR), com base nas transações diárias realizadas, em
outubro de 2020, a partir da
utilização dos cartões Alelo
Alimentação e Alelo Refeição, em todo território nacional.
De acordo com o presidente da Alelo, Cesario

Nakamura, em um contexto
de reabertura e flexibilização do horário de operação
de restaurantes e outros estabelecimentos, os últimos
resultados reforçam a queda
contínua do impacto sobre
o valor consumido nesses
locais desde o início da pandemia. Exemplo desse progresso pode ser constatado
na evolução do valor consumido desde o início da pandemia, em relação ao mesmo
mês de 2019: -49,8% (abril),
-39,3% (maio), -33,8% (junho), -28,1% (julho), -26,8%
(agosto) e -25,8% (setembro) e -23,2% (outubro).
“A cada mês, percebemos
um cenário mais positivo
para os estabelecimentos
comerciais nos três aspectos: valor gasto, número de
transações e quantidade de
estabelecimentos comerciais
que registraram transações.
Acreditamos que a retomada dos hábitos de consumo
tende a ser ainda maior nos
próximos meses, principalmente com a chegada das
comemorações de fim de
ano”, afirma Nakamura.
Já o consumo em supermercados teve um aumento
de 5,9% no valor total gasto
no mês, em comparação a
outubro de 2019. Foi notado ainda um crescimento no
número de estabelecimentos
que realizaram transações
utilizando como meio de pagamento o benefício alimentação no período (+1,1%).
Por outro lado, os dados de

outubro de 2020 ainda sustentam uma queda de 10,2%
no volume de transações realizadas, em relação ao mesmo mês do ano passado.
Segundo os pesquisadores
da Fipe, tais resultados evidenciam que o último mês
apresentou uma melhora
significativa do consumo no
segmento de supermercados
em relação ao mesmo mês
do ano passado. Por outro
lado, a análise dos indicadores revela também que o
volume de transações ainda
não retomou os patamares
observados no período pré-pandemia - comportamento
provavelmente relacionado à
concentração dos gastos em
um número menor de transações.
Segundo a Fipe, os Índices de Consumo em
Supermercados
(ICS)
acompanham as transações
realizadas em estabelecimentos como supermercados, quitandas, mercearias,
hortifrútis, sacolões, entre
outros; e os Índices de Consumo em Restaurantes (ICR)
focam na evolução do consumo de refeições prontas
em estabelecimentos como
restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, além de
serviços de entrega (delivery) e retirada em balcão/
para viagem (pick-up).
Em termos regionais, a
análise dos resultados do
estudo revela que os efeitos
da pandemia continuam se
distribuindo de forma hete-

rogênea sobre as unidades
federativas, refletindo a descentralização e as diferenças
temporais entre os processos
de fechamento e abertura das
economias locais, bem como
a interiorização da pandemia.
Adotando como parâmetro o valor gasto em restaurantes, é possível evidenciar que as regiões mais
impactadas negativamente
em outubro foram a Sudeste (-23,6%) e Sul (-23,5%),
contrastando com os menores impactos observados
nas regiões Norte (-16,4%)
e Nordeste (-20,2%). Já o
consumo na região Centro-Oeste ocupou posição intermediária no ranking, com
variação de -21,5%.
Individualmente, as unidades federativas que registraram os maiores impactos
negativos no valor gasto
em restaurantes foram Piauí
(-37,5%), Pará (-28,3%),
Rio de Janeiro (-28%), Rio
Grande do Sul (-26,3%) e
Bahia (-26,2%), contrapondo-se àquelas que apresentaram crescimento ou menor
redução no consumo encontram-se Amapá (+10,9%),
Rondônia (+10,9%), Acre
(-0,2%), Mato Grosso do Sul
(-6,8%) e Roraima(-6,9%).
Em respeito ao consumo em
outras unidades federativas
importantes, vale mencionar: São Paulo (-22,3%),
Minas Gerais (-25,7%) Distrito Federal (-26%) e Paraná
(-25,2%).

Site é impedido de negociar pontos da TAM
O proprietário do site
Hotmilhas deve interromper
a negociação de pontos dos
programas TAM Fidelidade
e Multiplus Fidelidade em
seu site, deixar de vender
bilhetes da TAM Linhas Aéreas por qualquer meio não
autorizado e, consequentemente, retirar o nome da
companhia e seu programa
de fidelidade do site. A decisão, publicada nesta quinta-feira, é do juiz da 33ª Vara
Cível de Belo Horizonte, Pedro Câmara Raposo-Lopes.
Para o juiz, a alienação
de pontos ou “milhas” fora
do programa de fidelidade
administrado pela TAM contraria as normas regulamentares do próprio programa
e sua razão de ser, que é a
formação de um grupo de
consumidores cativos e assíduos.
O juiz negou o pedido
da TAM de obrigar o réu a
fornecer os dados dos participantes de seu programa
de fidelidade que venderam
pontos ao Hotmilhas, pois

“não há norma que ampare
tal pedido”. Ele entendeu,
ainda, não haver dano extrapatrimonial passível de compensação, pois a atuação do
réu não causou abalo de crédito ou difamação ao nome
da companhia aérea e seu
programa de fidelidade.
“Até porque não houve
prova de indevida utilização
de marca. A simples menção
à denominação das autoras
não equivale à efetiva utilização da marca por terceiro
não autorizado”, afirmou o
magistrado. Também não
acatou o pedido para que o
réu fosse condenado a indenizar por lucros cessantes
“e eventuais outros danos às
autoras que sejam apurados
em liquidação de sentença”.
“As passagens que foram emitidas pela TAM Linhas Aéreas em função das
‘milhas’ acumuladas pelos
usuários seriam emitidas de
toda e qualquer sorte, a não
ser que expirassem”, complementou.
O juiz negou, ainda, o

pedido de indenização sobre o breakage, afirmando
se tratar de dano hipotético.
O breakage é a apropriação
contábil decorrente da não
utilização de ‘milhas’ por
expiração.
Argumentos
Segundo a TAM, a maior
ocupação da aeronave por
passageiros bonificados indevidamente com a compra
das pontuações reduz a oferta de assentos para passageiros pagantes ou membros
do seu programa fidelidade,
provocando a elevação dos
preços cobrados pela companhia aérea, em razão da
redução de assentos pagos.
Disse que o réu fomenta
o descumprimento dos regulamentos da empresa oficial,
estimulando a negociação
de “milhas” acumuladas e
a aquisição de bilhetes fora
dos canais autorizados, resultando em seu enriquecimento ilícito.
As atividades desenvol-

vidas pelo site Hotmilhas
consistem, entre outras, em
aproximar os titulares de
pontos do Multiplus e terceiros que pretendam adquirir
bilhetes a preços menores do
que os praticados pela companhia aérea.
O proprietário do site sustentou que as autoras pretendem impedir que os titulares
de pontos ou de ‘milhas’
possam alienar tais direitos
antes do prazo fixado para
sua expiração, sendo que
a expiração reverte-se em
importante incremento da
receita operacional das mesmas.
De acordo com a defesa
do réu, “as milhas que expiram anualmente seriam
bastantes para a aquisição
de 5 milhões de passagens
de voos originados do Brasil
para qualquer país da América do Sul”. Ele afirmou que
não comercializa passagens,
apenas realiza a intermediação da cessão, unindo os
interessados. Dessa decisão,
cabe recurso.

Cade dá sinal verde à aquisição da Biopalma pela BBF
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Biopalma pela Brasil Bio Fuels
(BBF). A decisão ocorreu
nesta quarta-feira (17). Adquirida em 2011 por US$
173,5 milhões, a Biopalma
foi vendida por um valor não
revelado, mas que pode ter
sido apenas simbólico, para
a BBF – empresa controladora da Amazonbio.
Em outubro deste ano, a
Superintendência-Geral do

Cade aprovou sem restrições
a operação. Dias depois, a
empresa Marborges Agroindústria, terceira interessada no ato de concentração,
apresentou recurso contra a
decisão. O caso, então, foi
levado à apreciação do Tribunal do Conselho que aprovou por unanimidade.
O ato de concentração envolve o mercado de cultivo
de palma e produção de óleo
vegetal. A Biopalma é uma
produtora e comercializadora de óleo de palma, com

quatro polos de produção na
região do vale do Acará e
baixo Tocantins, no Pará.
Já a BBF atua em todas as
etapas do processo de produção energética, desde o cultivo
e manejo do insumo (palma ou
dendê), utilizado para a produção de biodiesel e biomassa, até
a geração de energia elétrica em
usinas termelétricas.
Em seu voto, o conselheiro-relator Mauricio Oscar
Bandeira Maia seguiu a posição adotada pela Superintendência-Geral. “A recor-

rente não logrou apresentar,
de forma suficiente para a
reforma da decisão recorrida, motivos pelos quais o ato
aprovado poderia implicar
eliminação da concorrência
em parte substancial de mercado relevante, reforço de
posição dominante ou dominação de mercado relevante
de bens e serviços”, afirmou.
“No caso em concreto, concluo que a análise da Superintendência foi satisfatória,
motivo pela qual a corroboro
integralmente”, finalizou.
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Petro Rio adquire campos da BP
Negócio está
sujeito a
aprovações
regulatórias

A Petro Rio S.A, empresa brasileira com foco em
produção de petróleo e gás,
comunicou a seus acionistas
e o mercado em geral nesta
sexta-feira sobre a assinatura de contrato com a BP
Energy do Brasil Ltda. para
a aquisição das participações
de 35.7% no Bloco BM-C30 (Campo de Wahoo), e
de 60% no Bloco BM-C-32
(Campo de Itaipu). Ambos
os campos de pré-sal.
A transação, ainda sujeita
a aprovações regulatórias e
outras condições precedentes
usuais, terá uma parcela fixa
de US$ 100 milhões, que será
dividida em 5 pagamentos
(US$ 17,5 milhões divididos
entre a assinatura e a conclusão da transação – closing –
uma vez que todas as condições estejam satisfeitas; US$
15 milhões em dezembro de
2021; com o remanescente a
ser pago em 2022), além de
um earn-out de US$ 40 milhões contingente na unitização (ou first oil) de Itaipu.
O campo de Wahoo tem
potencial para produzir mais
de 140 milhões de barris
(100% do campo), com descoberta de óleo em 2008, e
teste de formação realizado
em 2010, se encaixa perfeitamente na estratégia de geração de valor da PetroRio.
Com o desenvolvimento
do campo, a companhia diz
que formará mais um cluster

de produção, e compartilhará
toda a infraestrutura com o
Campo de Frade (inclusive o
FPSO), possibilitando assim
a captura de diversas sinergias resultando em mais uma
forte e sustentável redução
de lifting cost, sempre mantendo os mais altos padrões
de segurança e eficiência.
“A PetroRio reafirma seu
comprometimento com a
manutenção de níveis de endividamento conservadores,
e prevê que mesmo após a
incorporação desta aquisição, o indicador de Net Debt/
Ebitda continuará dentro de
faixas normais e aceitáveis”,
informou a empresa.
O campo Wahoo se situa
30-35km ao norte de Frade, com lâmina d’água de
1.400m, e conta com reservatório carbonático na camada do pré-sal a uma profundidade de 5 a 7 mil metros.
Segundo a empresa, o óleo
no campo é de excelente qualidade, com 30º API, baixa viscosidade, e gás associado que será
utilizado na geração de energia
do FPSO de Frade. Itaipu, descoberto em 2009, com 3 poços
piloto perfurados, se encontra
próximo ao cluster Parque das
Baleias, e estudos preliminares realizados indicam que a
acumulação é potencialmente
compartilhada com a região
sudeste do cluster. Desta forma,
o desenvolvimento desta área
poderá passar por um processo
de unitização, antes de qualquer
definição de desenvolvimento.
Exploração
Em 2008, a Anadarko
(então operadora do consórcio) concluiu a fase de
exploração,
descoberta,
mapeamento e avaliação
em Wahoo. Quatro poços

CARTA FABRIL S.A.
CNPJ/MF nº 18.369.472/0001-81
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede
da Cia., localizada na Rua João Moreira, nº 177, Tribobó, S. Gonçalo/RJ, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício
social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/RJ, 18/11/2020.
ABXPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 06.019.116/0001-59- NIRE JUCERJA 33.2.0932820-4
Extrato do Instrumento Particular de 11ªAlteração do Contrato Social em 30.09.2020.
Sócios: Antônio Wadih Arbex, Silvia Vieira de Mendonça Arbex, Ana Carolina Mendonça Arbex e Ana Luísa Mendonça Arbex e do Protocolo e Justificação da Operação de Cisão Parcial. I) Considerando que, por decisão da unanimidade dos sócios, e nos termos do protocolo de justificação de cisão parcial também aprovado
e formalizado na mesma data (anexo I disponibilizado na sede social), bem como
aprovado o laudo de avaliação dos bens, ratificada a nomeação dos peritos indicados no protocolo, foi aprovada a cisão parcial desta sociedade com versão do ativo
no importe de R$ 38.200.975,00 (trinta e oito milhões, duzentos mil, novecentos e
setenta e cinco reais) e versão do passivo de R$ 7.112.532,56 (sete milhões, cento
e doze mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos), da seguinte
forma: a) A empresa ABX IND PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
37.869.839/0001-70, recebe os seguintes ativos: (I) participação societária e investimentos da cindida junto a PIER SUL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 01.834.551/0001-13, correspondente a 1.235.220 quotas de capital
no valor contábil total de R$ 3.988.790,53 (três milhões, novecentos e oitenta e
oito mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos); (II) participação
societária e investimentos da cindida junto a SOCIEDADE INDEPENDÊNCIA IMÓVEIS S.A - SISA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.217.061/0001-29, correspondente a
802.285.370 ações, ao valor contábil total de R$ 16.069.412,07 (Dezesseis milhões
, sessenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e sete centavos) , e o valor de
R$ 168.759,33 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e
trinta e três centavos) correspondente ao aporte como AFAC-Adiantamento para
Futuro aumento de capital; (III) Em moeda corrente do país, o valor de R$ 5,63
(Cinco reais, sessenta e três centavos). E o seguinte passivo: I) Obrigação com a
SOCIEDADE INDEPENDÊNCIA IMÓVEIS S.A - SISA, inscrita no CNPJ sob o nº
05.217.061/0001-29, referente a Dividendos recebidos antecipadamente no valor
de R$ 7.112.532,56 (sete milhões, cento e onze mil, quinhentos e trinta e dois reais e
cinquenta e seis centavos). b) A empresa ABX NS PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 37.869.902/0001-79, recebe os seguintes ativos: (I) participação societária e investimentos da cindida junto a ARGOPAR-NS PARTICIPAÇÕES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.078.175/0001-14, correspondente a 8.313.000
quotas de capital, ao valor contábil total de R$ 12.365.806,09 (doze milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e seis reais e nove centavos); (II) participação
societária e investimento da cindida junto a ARGOPAR-7L PARTICPAÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 15.443.075/0001-14, com sede na Avenida Rio Branco,
nº 156, Sala 702, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.040-003, o valor contábil de
R$ 8.021.588,96 ( oito milhões , vinte e um mil , quinhentos oitenta e oito reais e
noventa e seis centavos) , sendo 2.270.500 quotas de capital ao valor total de R$
6.482.261,02 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos sessenta
e um reais e dois centavos) e o valor de R$ 1.539.327,94 (um milhão, quinhentos
e trinta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos) corresponde ao aporte como AFAC – Adiantamento para futuro aumento de capital.
(III) 2,5% do imóvel onde se localiza o SHOPPING IGUATEMI CAXIAS, registrado na matrícula 48.532 do Serviço Registral de Imóveis – 1ª Zona, Caxias do Sul,
qual seja, sobre a fração ideal de 4.212,7266 m2, com respectiva proporção no
prédio em alvenaria, com um pavimento, e área total construída de 28.562,25 m2,
destinado a etapa do Centro Comercial Shopping Center Iguatemi Caxias, dividido
em 21 unidades autônomas ref. ao R.36, adquirido por meio de cisão da EGEC
PAR Empreendimento Imobiliário Ltda, no valor contábil de R$2.196.162,14 (dois
milhões, cento e noventa e seis mil, cento e sessenta e dois reais e quatorze centavos). (IV) 5% do imóvel onde se localiza o SHOPPING CRYSTAL, registrado na
matrícula 36.326 do Registro de Imóveis, 6ª Circunscrição, Curitiba, adquirido em
decorrência da operação de cisão da EGEC PAR Empreendimento Imobiliário Ltda,
protocolada em 02/09/2010 na Junta Comercial do Paraná, no valor contábil de
R$2.502.933,06 (dois milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e trinta e três reais
e seis centavos). (V) Investimento da empresa junto a SCP – ESTACIONAMENTO
DO SHOPPING CRYSTAL, CNPJ 04.957.448/0001-59, no valor contábil de R$
47,50 (Quarenta e sete reais e cinquenta centavos); (VI) Em moeda corrente do
país, o valor de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos.) IV) Desta forma, conforme apurado em Laudo de Avaliação elaborado pelos peritos contadores: JOÃO
EVANGELISTA MIRANDA, CPF 453.877.456-15; LILIAN NUNES DE MIRANDA,
CPF 047.890.016-36 e LÍVIA NUNES DE MIRANDA SILVA, CPF 038.394.106-73,
relativo aos bens objeto da cisão e, em consequência da própria cisão parcial a
qual, em conformidade com o disposto no art.233, § único, da Lei nº 6.404/76, não
importará em qualquer solidariedade das Sociedades Receptoras com a ABXPAR
PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa cindida, fica aprovada a redução do seu capital
social, com data base 30 de setembro de 2020, o qual passará de R$39.350.000,00
(trinta e nove milhões, trezentos e cinquenta mil reais) para R$1.149.025,00 (um
milhão, cento e quarenta e nove mil, vinte e cinco reais), totalmente subscrito e
integralizado, representado por 1.149.025 (um milhão, cento e quarenta e nove mil
e vinte e cinco) quotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma. Os documentos em
sua integralidade estão disponíveis na sede social. 30.09.2020.

piloto foram perfurados no
reservatório de Wahoo, delineando o mesmo, e destes,
três tiveram descoberta de
óleo, com subsequente teste
de formação (TFR). Nessa
época, também foi concebido um sistema independente
de produção, contando com
FPSO próprio.
Durante o processo de
avaliação da oportunidade de
investimento, a PetroRio verificou a possibilidade de interligação de Wahoo com Frade
e concebeu assim, um novo
projeto de desenvolvimento
contando com a infraestrutura
já existente, completamente
alinhado à sua estratégia de
geração de valor.
O projeto base de interligação de Wahoo contempla
a perfuração de quatro poços
produtores, dois poços injetores, a instalação de manifold submarino com bombas
multifásicas para o escoamento do óleo produzido e
da água injetada, e o tieback
entre o manifold e o FPSO
de Frade. Este projeto poderá ser ajustado, a depender
das condições encontradas
após o início da produção.
Por exemplo, no caso de haver atuação de aquífero em
Wahoo, os poços injetores
podem se tornar desnecessários, reduzindo o total do
investimento planejado.
A companhia estimou uma
produtividade média inicial
superior a 10,000 barris por
dia por poço e uma produção
que poderá superar os 40,000
barris por dia em Wahoo, baseado nos resultados do teste de
formação (TFR) realizado em
poço exploratório. Estas estimativas podem ser alteradas
com a obtenção de mais informações, como dados sísmicos
e mapeamento mais detalhado

do reservatório, permitindo a
otimização da localização dos
poços planejados e da instalação dos equipamentos.
No projeto base, o CAPEX é dividido em US$ 300
milhões para o tieback, US$
360 milhões para a perfuração dos poços, US$ 100
milhões para equipamentos
subsea e US$ 40 milhões
para ajustes no FPSO de Frade e outros itens. Próximos
passos 1) Aprovações regulatórias 2) Declaração de
Comercialidade 3) Apresentação de Plano de Desenvolvimento e posterior certificação de reservas e recursos
contingenciais 4) Início do
projeto de perfuração e interligação 5) Primeiro óleo de
Wahoo, aproximadamente 2
anos após o início do projeto
A companhia disse que pretende realizar este investimento, em regime de parceria com
os membros do consórcio,
sempre atenta à viabilidade
jurídico-regulatória e comercial. Atualmente, as principais
alternativas em consideração
são: (i) Compartilhar o investimento e a produção resultante proporcionalmente entre
os consorciados que manifestarem interesse. Neste caso,
o FPSO de Frade fará jus a
uma taxa de manuseio por
barril, tendo em vista que será
responsável por processar,
armazenar e realizar o offloading do óleo produzido em
Wahoo. (ii) Em caso de um
ou mais consorciados optarem
por não participar do projeto,
a PetroRio estará preparada
para assumir a totalidade da
execução do investimento, e
em contrapartida se beneficiar
de toda a produção resultante
(conforme previsto em clausulas do Joint Operation Agreement em vigência).

Eco Multi Commodities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Financeiros Agropecuários - CNPJ: 09.009.924/0001-23 - Edital de
Convocação - Assembleia Geral - Ficam os senhores quotistas do Eco Multi
Commodities Fundo de investimento em direitos creditórios Financeiros
Agropecuários (“Fundo”) convocados para se reunirem em Assembleia
Geral, a realizar-se em primeira convocação no dia 30 de dezembro de 2020,
às 16:00 horas, ou na ausência de quórum para instalação, em segunda
convocação no dia 07 de dezembro de 2020, às 16:00 horas, na sede social
da Administradora do Fundo, na Av. das Américas nº 3.434, Bloco 07, Sala
201, Barra da Tijuca, nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, a fim de
deliberar sobre: (i) aprovar a postergação do prazo de vencimento do Fundo;
(ii) aprovar a cessão da totalidade do crédito e seus acessórios vinculados ao
instrumento de transação judicial, celebrado nos autos do processo executivo
de nº 0133678-25.2011.8.26.0100, em trâmite perante a 12ª Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, proposta contra a Data - Destilaria
Americana S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 75.625.608/0001-00 e seus
coobrigados e garantidores solidários; e (iii) autorizar o Administrador, para
que em nome do Fundo adote todas as medidas necessárias de modo a refletir
o interesse dos quotistas, conforme o que for deliberado. Esta Administradora,
informa que todas as informações e elementos materiais necessários para
a análise pelos Quotistas da matéria constante da ordem do dia, estão
disponíveis na sede da Administradora, bem como serão enviadas através
de correio eletrônico endereçado para cada Quotista. Rio de Janeiro, 20 de
novembro de 2020. Oliveira Trust DTVM S.A. - Administradora do Fundo.

POWER – SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOS LTDA
CNPJ 68.845.619/0001-30- NIRE JUCERJA 33.2.0975170-1
Extrato do Instrumento Particular de 9ª Alteração do Contrato Social em
30.09.2020. Sócios: Hugo Matheson Drummond, Cristiana de Sá Fernandes,
Carolina Fernandes Matheson Drummond, Daniela Fernandes Matheson Drummond, Manuela Fernandes Matheson Drummond e do Protocolo e Justificação
da Operação de Cisão Parcial. (I) Por decisão da unanimidade dos sócios, nos
termos do protocolo de justificação de cisão parcial também aprovado e formalizado na mesma data (anexo I disponibilizado na sede social), bem como aprovado
o laudo de avaliação dos bens e ratificada a nomeação dos peritos indicados no
protocolo, foi aprovada a cisão parcial da sociedade com versão do ativo no importe contábil de R$35.007.125,00 (trinta e cinco milhões, sete mil, cento e vinte e
cinco reais) da seguinte forma: (i) A empresa PARK-NS PARTICIPAÇÕES LTDA.,
inscrita no CNPJ sob n. 36.996.540/0001-14, NIRE 332.1096579-4, recebe o total de R$15.805.180,00 (quinze milhões, oitocentos e cinco mil, cento e oitenta
reais), sendo: Investimento na ARGOPAR-NS PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ
17.078.175/0001-14, de R$12.365.806,09 (Doze milhões, trezentos e sessenta
e cinco mil, oitocentos e seis reais e nove centavos), representado por 8.313.000
(Oito milhões, trezentas e treze mil) quotas de capital e quatro imóveis, no valor
contábil total de R$77.679,76 (setenta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), representados pelas salas do Conjunto Comercial
denominado “CITTA AMÉRICA”, registradas no 9º Registro de Imóveis, Capital
do Estado do Rio de Janeiro, sendo: 36,74% da Sala 323, do bloco 1, Matrícula
221.949; 36,74% da Sala 324, do bloco 1, Matrícula 221.950; 36,74% da Sala 325,
do bloco 1, Matrícula 221.951; 36,74% da Sala 326, do bloco 1, Matrícula 221.952.
5% do imóvel onde se localiza o SHOPPING CRYSTAL, matrícula 36.326 do Registro de Imóveis, 6ª Circunscrição, Curitiba, no valor contábil de R$2.459.920,85
(dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte reais e
oitenta e cinco centavos). 8 veículos, no valor total de R$901.769,78 (Novecentos
e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos): Veiculo
Mitsubishi, Placa KXK7976; Veículo FIAT, Placa KXS8736, Veículo JAGUAR, Placa LTL8986, Moto, marca BMW, Placa LTZ9i63, Veículo JEEP, Placa LVE7D89,
Veículo Mercedes Benz, Placa KYI7198; Veículo Mitsubishi, Placa LRD9502;
Veículo Mercedes Benz, Placa KXP9863. R$3,52 (três reais e cinquenta e dois
centavos), em moeda corrente do país. (ii) A empresa PARK-7L PARTICIPAÇÕES
LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 37.042.118/0001-92, NIRE 332.1096807-6, recebe o valor de R$8.021.590,00 (oito milhões, vinte e um mil, quinhentos e noventa
reais), sendo: Investimento junto a ARGOPAR-7L PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
15.443.075/0001-14, no valor contábil de R$8.021.588,96 (oito milhões, vinte e um
mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), sendo este valor
representado por 2.270.500 (Dois milhões, duzentas e setenta mil e quinhentas)
quotas de capital, no valor de R$6.482.261,02 (Seis milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e dois centavos) e R$1.539.327,94
(hum milhão, quinhentos e trinta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e noventa
e quatro centavos) correspondente a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e R$1,04 (hum real e quatro centavos), em moeda corrente do país. (iii) A empresa PARK-TQ PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 35.541.822/000164, NIRE 332.1087692-9, recebe o valor de R$11.180.355,00 (onze milhões,
cento e oitenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), sendo: Investimento junto
a ARGOPAR-TQ PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 17.104.499/0001-80, no valor
contábil de R$11.180.350,40 (onze milhões, cento e oitenta mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta centavos), representado por 9.900 (nove mil e novecentas) quotas de capital, no valor de R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais), saldo credor de equivalência patrimonial do investimento no valor de R$516.685,28
(quinhentos dezesseis mil, seiscentos oitenta e cinco reais e vinte oito centavos) e
R$ 11.687.135,68 (onze milhões, seiscentos oitenta e sete mil, cento trinta e cinco
reais e sessenta e oito centavos) correspondente a Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. R$4,60 (quatro reais e sessenta centavos), em moeda corrente do país. II) Desta forma, conforme apurado em Laudo de Avaliação elaborado
pelos peritos contadores: JOÃO EVANGELISTA MIRANDA, CPF 453.877.45615; LILIAN NUNES DE MIRANDA, CPF 047.890.016-36 e LÍVIA NUNES DE
MIRANDA SILVA, , CPF 038.394.106-73, relativo aos bens objeto da cisão e, em
consequência da própria cisão parcial a qual, em conformidade com o disposto no
art. 233, § único, da Lei nº 6.404/76, não importará em qualquer solidariedade das
Sociedades Receptoras com a POWER – SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOS
LTDA., empresa cindida, fica aprovada a redução do seu capital social, com data-base em 30 de setembro de 2020, o qual passará de R$ 36.000.000,00 (trinta
e seis milhões de reais) para R$992.875,00 (novecentos e noventa e dois mil,
oitocentos e setenta e cinco reais) representado por 99.287.500 (noventa e nove
milhões, duzentas e oitenta e sete mil e quinhentas) quotas de valor nominal de
R$ 0,01 (um centavo de real) cada. Os documentos em sua integralidade estão
disponíveis na sede social. 30.09.2020.
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Porto chinês movimenta
mais de 100 milhões de
ton. de petróleo e gás
O porto de Ningbo Zhoushan, o mais movimentado
da China, na Província de
Zhejiang, no leste da China,
informou que sua taxa de
transferência de petróleo e
gás ultrapassou 100 milhões
de toneladas nos primeiros
dez meses do ano, marcando
a primeira vez que atingiu
este volume, anunciaram as
autoridades locais.
Durante o período, o porto
registrou uma movimentação
bruta de cerca de 105,5 milhões
de toneladas em seu setor de petróleo e gás, alta anual de 50%.
Atualmente, o petróleo e o gás
tornaram-se os principais bens
com a taxa de crescimento mais
rápida e o incremento mais estável no porto, servindo como o
principal motor da capacidade
econômica do mesmo, segundo
o Departamento de Navegação
e Administração do Porto de
Zhoushan.

No porto, foram registradas 569 chegadas de navios
internacionais de petróleo,
147 a mais que no mesmo
período do ano passado. O
volume de petróleo e gás que
chegou ao porto foi de 55,7
milhões de toneladas, um aumento anual de 41,7%.
Conforme a agência Xinhua, em outubro, o porto
assinou projetos de petróleo
e gás totalizando 165,6 bilhões de iuanes (US$ 23,89
bilhões) durante a Segunda
Conferência Internacional
de Companhias de Petróleo
e Gás Natural, com o objetivo de acelerar a indústria
na Zona Piloto de Livre Comércio de Zhejiang. A zona
piloto de livre comércio de
Zhejiang em Zhoushan tem
buscado estabelecer cooperação com empresas globais
de petróleo e gás desde a sua
criação em abril de 2017.

Evento debate a retomada
da economia e o papel
do mercado de capitais
A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), o CFA
Institute e a Amec Brasil
(Associação de Investidores
no Mercado de Capitais) vão
realizar o evento online A
Retomada da Economia e o
papel do Mercado de Capitais, de 8 a 10 de dezembro.
O objetivo é reunir profissionais do mercado e gestores
públicos em painéis de grande relevância para o mercado
de capitais.
“O evento será uma oportunidade de discutir assuntos
de relevância para o futuro do
mercado de capitais no mundo
pós-pandemia, como a Agenda Regulatória 2021 da CVM
e o aperfeiçoamento de mecanismos de proteção a investidores estarão entre os temas
debatidos, assim como outros
assuntos presentes na atuação
da autarquia, como a educação financeira e o uso de redes
sociais”, disse o presidente da
CVM, Marcelo Barbosa.
Barbosa participará da
abertura do evento, ao lado
dos presidentes do CFA So-

ciety Brazil, Felipe Nogueira, e da Amec Brasil, Fábio
Coelho. O presidente da
Comissão de Negociação de
Futuros de Commodities dos
Estados Unidos, Heath P.
Tarbert, será um dos palestrantes do evento.
A diretora Flávia Perlingeiro, o diretor Gustavo Gonzalez, os superintendentes de
Proteção e Orientação aos
Investidores, José Alexandre Vasco, e de Desenvolvimento de Mercado, Antonio
Berwanger, também representarão a CVM em painéis
do evento.
Encontros virtuais
Os encontros online serão
realizados de 8 a 10/12/2020,
das 9h às 12h30. Saiba todos
os detalhes da programação
e faça sua inscrição pelo site
(https://www.sympla.com.
br/the-role-of-capital-market-in-economic-recovery--1046633) até 5/12. O
link de acesso para a transmissão ao vivo do evento
será enviado para os inscritos
por e-mail.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DA RCA REALIZADA EM 13/11/2020
1. Data, Hora e Local. Realizada aos 13/11/2020, às 10h, na sede social da
Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário
Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401.
2. Convocação e Presença. Convocação dispensada tendo em vista a presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração, de acordo com
o previsto no §6º, Art. 13 do Estatuto Social da Cia., e com a legislação em
vigor. 3. Mesa. Presidente: Sr. Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Secretário:
Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre a análise e discussão
das Informações Trimestrais da Cia. (ITR) referentes ao período encerrado em
30/09/2020. 5. Deliberações. Após exame e discussão do item constante da ordem
do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade
e sem ressalvas, resolveram aprovar as Informações Trimestrais da Cia. (ITR),
referentes ao período encerrado em 30/09/2020 e o relatório de revisão especial
emitido pelos auditores independentes. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e
Assinatura da Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada
a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes,
sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro Hermes da
Fonseca Rudge - Presidente, Bruno de Mello Pereira - Secretário. Membros do
Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda,
Bruno de Mello Pereira, Pedro Hermes da Fonseca Rudge, Eduardo Khair Chalita
e Roberto Carmelo de Oliveira. [Certificamos que a presente é cópia da Ata original
lavrada em livro próprio.] Rio de Janeiro, 13/11/2020. Pedro Hermes da Fonseca
Rudge - Presidente. Bruno de Mello Pereira - Secretário. Jucerja nº 3970579, em
18/11/20. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
VIDIGAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 27.373.258/0001-90 - NIRE 333.0032842-4
Ata da AGO realizada em 12/08/20. Data, Horário e Local. No dia 12/08/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25, sala 1.804,
Centro, RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista
o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença
de Acionistas da Cia.. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o Relatório de Administração,
as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas
Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19; (ii) a destinação dos resultados apurados no
exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração dos membros
da Diretoria; e (iv) outros assuntos de interesse social. Deliberações. Após
exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes,
as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes
ao exercício social findo em 31/12/19, publicados em 04/08/20 no DOERJ
e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando o prejuízo apurado no exercício
social findo em 31/12/19 no valor de R$3.743.034,78, aprovar a destinação do montante integral para a conta de prejuízos acumulados da Cia..
(iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício
social de 2020 em até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos
benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos do
Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Outros assuntos do interesse social:
a) Registrar que todos os acionistas receberam material de apoio para a
Assembleia, em que constam o Relatório da Diretoria, as Demonstrações
Financeiras da Cia. e o Parecer dos Auditores Independentes. A unanimidade dos presentes aprovou integralmente o referido material, tendo uma
cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social; e b) Por fim, a
unanimidade dos presentes autorizou a administração da Cia. a tomar todas
as providências necessárias à efetivação das deliberações ora aprovada.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes
quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo
sido assinada por todos os presentes. RJ, 12/08/20. Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente. Jucerja em 17/11/20 sob o nº
3969290. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Banco BMG é proibido de
contratar cartão por telefone
Em Belo Horizonte, a
justiça determinou que o
Banco BMG S/A reproduza uma mensagem em seus
canais de comunicação
alertando idosos sobre a
proibição judicial de contratação de cartão de crédito consignado da instituição via telefone. A decisão
é da 11ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) que
modificou parte da sentença do Fórum Lafayette.
De acordo com os autos
do processo o Banco já tinha
sido condenado liminarmente a suspender a contratação
do cartão de crédito BMG
Master via telefone a idosos.
Segundo a ação coletiva, a
fim de contornar a ordem judicial, a empresa suprimiu a
palavra “master”, utilizando
o nome Cartão de Crédito
BMG Card, oferecendo este
recurso para seus clientes.
A ação aponta que o
cartão de crédito ofertado
estaria vinculado ao benefício previdenciário do
aposentado ou pensionista
(já que é crédito consignado), os quais, em sua maioria são pessoas vulneráveis
e hipossuficientes.
Sentença
Em primeira instancia
o BMG foi sentenciado ao
pagamento de multa diária
no importe de R﹩ 200 mil,
limitando-a R﹩ 100 milhões, relativo a qualquer
produto relacionado a cartão de crédito consignado
para idosos, aposentados

ou pensionistas via telefone.
Além de ser proibido de
contratar cartão de crédito consignado por telefone, o banco deve divulgar
o fato.Ficou decidida da
suspensão da comercialização do cartão de crédito
consignado, sob pena da
mesma multa até que o réu
comprove cabalmente que
se absteve de tal prática e,
por consequência, que está
cumprindo a ordem judicial. O banco recorreu.
Recurso
De acordo com o BMG a
decisão interrompe a principal atividade da instituição
financeira, o que acarreta
impactos financeiros incalculáveis. Enfatiza também a
ausência de razoabilidade na
majoração da multa.
A instituição afirma
que ordem judicial inicial
proibia a contratação, por
telefone, do cartão de crédito consignado com os
consumidores idosos, dessa forma, o simples fato de
oferecer a contratação ou
esclarecer dúvidas sobre o
produto não configura em
descumprimento da ordem
judicial. Assim, o banco requer a reforma da sentença.
Decisão
A relatora desembargadora Shirley Fenzi Bertão determinou que fosse revogada
a suspensão da comercialização do cartão de crédito consignado. Mas decidiu que o

SUPERPESA TRANSPORTES, ENGENHARIA E FABRICAÇÃO S.A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SUPERPESA TRANSPORTES, ENGENHARIA E FABRICAÇÃO
S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 37.513.014/0001-19, por meio de seu
diretor-presidente, o Sr. João Alberto Machado Alves, torna público e
convoca todos os acionistas para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 30 de novembro de 2020,
às 11h00min, em primeira convocação, na sede social da Companhia, na
Avenida Brasil, nº 42.301, Bairro Campo Grande, Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.078-002, a fim de deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: (i) deliberação da reforma estatutária de alteração
de denominação social da sociedade; e (ii) ratificação de todos os atos
praticados pela Companhia desde sua constituição.
João Alberto Machado Alves - Diretor Presidente

COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS
DO RIO DE JANEIRO - CEG
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.938.119/0001-69 - NIRE: 3330008217-4
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. Acionistas da COMPANHIA
DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO – CEG a comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 03 de
dezembro de 2020, às 16h (dezesseis horas), em primeira convocação,
no endereço Avenida das Américas, nº 4200, bloco 6, salas 101, 201, 301,
401, 501 e 601, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar
sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 1. Aprovação
do pagamento de JCP do ano de 2020; 2. Eleição de membro vacante do
Conselho de Administração a ser indicado pelo BNDES. Informamos aos
Srs. Acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia,
os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os
representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE munidos de
instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 18 de novembro de 2020.
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DA RCA REALIZADA EM 3/11/2020
1. Data, Hora e Local. Realizada aos 3/11/2020, às 11h, na sede social da Priner
Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário Dantas,
nº 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760- 401. 2. Convocação
e Presença. Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, de acordo com o previsto no §6º, Art. 13 do
Estatuto Social da Cia., e com a legislação em vigor. 3. Mesa. Presidente: Sr. Pedro
Hermes da Fonseca Rudge; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. Ordem do Dia.
Deliberar sobre (i) o exercício, pela Cia., do direito de opção de compra da totalidade
das ações de titularidade dos acionistas (a) Inêz Maria de Freitas Barbiero, (b)
Igor Freitas Barbiero, (c) Camila Barbiero de Siqueira e (d) Carlos Alberto Barbiero
(em conjunto, os “Acionistas Minoritários”) no capital social da Smartcoat - Serviços
em Revestimentos S.A. (“Smartcoat” e “Ações”), nos termos da cláusula 9.1 do
Acordo de Acionistas da Smartcoat, celebrado em 28/07/2017, conforme alterado
em 7/05/2019 e 10/01/2020 (“Acordo de Acionistas”), mediante o envio de Notificação
de Opção de Compra nesta data, na qual constará o preço do exercício de opção de
compra das Ações (“Opção de Compra”); e (ii) a ratificação da aquisição, pela Cia.,
da totalidade das quotas de emissão da Poliend Soldagem Treinamento e Inspecoes
em END Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no município de Piracicaba/
SP, na Rua Dom Pedro I, nº 800, sala 01, Centro, CEP 13400-410, inscrita no
CNPJ/ME nº 09.125.223/0001- 50, registrada na JUCESP (JUCESP) nº
35221569661, em 02/10/2007 (“Poliend”). 5. Deliberações. Os membros do
Conselho de Administração presentes, por unanimidade e sem ressalvas,
resolveram aprovar o seguinte: 5.1. O exercício, pela Cia., da Opção de Compra, nos
termos da Cláusula 9.1 do Acordo de Acionistas. 5.2. Autorizar os diretores da Cia.,
desde já, a praticar todos os atos e assinar todos os instrumentos relacionados às
deliberações tomadas acima, inclusive a assinar, em nome da Cia. e dos Acionistas
Minoritários, conforme mandato outorgado nos termos da Cláusula 9.7 do Acordo de
Acionistas, todos os Termos de Transferência no Livro de Registro de Transferência
de Ações da Smartcoat para a efetivação da transferência das Ações à Cia..
5.3. Ratificar a aquisição, pela Cia., da totalidade das quotas de emissão da Poliend.
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e
assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário.
Mesa: Pedro Hermes da Fonseca Rudge - Presidente, Bruno de Mello Pereira Secretário. Membros do Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique
Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Pedro Hermes da Fonseca Rudge,
Eduardo Khair Chalita e Roberto Carmelo de Oliveira. [Certificamos que a presente
é cópia da Ata original lavrada em livro próprio.] Rio de Janeiro, 3/11/2020.
Pedro Hermes da Fonseca Rudge - Presidente. Bruno de Mello Pereira - Secretário.
Jucerja nº 3970384, em 18/11/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

banco deverá veicular em
seus canais de atendimento,
por telefone, um alerta para
seus clientes com a seguinte
mensagem de voz:
“Atenção! Esta instituição bancária está
proibida, por decisão judicial proferida na ação
civil pública nº. 255350845.2006.8.13.0024,
de
promover contratação, por
telefone, de cartão de crédito consignado com pessoas maiores de 60 anos.
A medida visa a proteção
dos consumidores idosos e
o estímulo ao crédito consciente para evitar o endividamento não desejado”.
O cumprimento da medida deve ser comprovado nos
autos, sob pena de multa de
R﹩ 15 mil por ligação recebida ou efetuada, sem a referida mensagem transmitida.
A magistrada aponta que,
segundo parecer técnico, o
lucro líquido do banco entre
março de 2014 e junho de
2018 foi de R﹩649,1 milhões,
o que corresponde aproximadamente a R﹩150 milhões por
ano. Isso significa que, caso
mantida a multa estipulada em
primeira instância, seu limite alcançaria 66,6% do lucro
anual do banco, o que não parece razoável e proporcional.
Assim, ficou determinada a
adequação do valor da multa,
para o importe de R﹩450 mil
por mês, limitada a R﹩10 milhões.
Acompanharam a relatora os desembargadores
Adriano de Mesquita Carneiro e Fabiano Rubinger
de Queiroz.

n Monitor Mercantil

Anef diz que recuo foi de
7,6% dos recursos liberados
para financiamentos
A Associação Nacional
das Empresas Financeiras das
Montadoras (Anef) divulgou
nesta sexta-feira o balanço
dos resultados alcançados pelas instituições financeiras no
suporte às vendas a prazo até
o terceiro trimestre de 2020. O
panorama traçado pelos indicadores revela a repercussão
do novo cenário imposto pela
pandemia de Covid-19 para
o mercado de veículos, um
dos mais afetados no período,
mas que tem mostrado sinais
de reação. Neste mote, a entidade revisou para cima as
projeções para a performance dos recursos liberados no
acumulado do ano, passando
a perspectiva de retração de
22,6%, estimada em julho de
2020, para recuo de 11,8%.
No terceiro trimestre,
houve queda de 7,6% no
total de recursos liberados
para financiamentos, com
registro de R$ 107 bilhões
frente aos R$ 115,7 atingidos em setembro de 2019. O
movimento de retração desacelerou no início do segundo
semestre, acompanhando as
medidas de flexibilização
socio e macroeconômicas. O
resultado atingido no saldo
total das carteiras demonstra
o fôlego do setor, mantendo
aumentos significativos de
modo contínuo desde 2017
e registrando R$ 269,3 bilhões. O número representa
crescimento de 12,8% no
acumulado dos últimos doze

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS - EDITAL
DE CONVOCAÇÃO. Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO
S.A. a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar
no próximo dia 03 de dezembro de 2020 às 17h (dezessete horas), em
primeira convocação, de forma virtual, a fim de deliberar sobre a seguinte
matéria constante da Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária:
1. Aprovação de pagamento de JCP do ano de 2020. Informamos aos
Srs. acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia,
os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os
representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE munidos de
instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 18 de novembro de 2020.
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.

FLUMINENSE INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF nº 27.626.647/0001-80
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na
sede da Cia., localizada na Rua Fued Moyses, nº 04 a 114, Tribobó, S.
Gonçalo/RJ, CEP 24.440-400, os documentos a que se refere o art. 133 da
Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19. S. Gonçalo/
RJ, 18/11/2020. A Diretoria.

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
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS DA
COMPANHIA REALIZADA EM 31/07/2020: DIA, HORA E LOCAL: Em
31 de julho de 2020, as 11:00 horas, na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Rua São José, n° 90, grupo 2.001 – Centro. PRESENÇAS: Acionistas representando 100 % (cem por cento) das ações em
circulação da Companhia, conforme assinaturas infra. PUBLICAÇÕES:
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, demais Demonstrações
Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, publicados no jornal Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de janeiro nas edições de 17
de março de 2020. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, na
forma do Art. 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, nas edições de 16, 17 e 20 de
julho de 2020. MESA: Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Sra.
Nanci Turíbio Guimarães - Secretária. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:
(i) tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) fixar a remuneração anual global da Administração. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente verificou a presença de
acionistas representando 100% de ações em circulação, e declarou instalada a presente Assembleia Geral. Inicialmente, coube esclarecer aos
acionistas presentes que a assembleia está sendo realizada, excepcionalmente, nesta data em virtude (a) da ocorrência de pandemia do COVID
19 e consequente reconhecimento, pelo governo federal, do estado de
calamidade pública estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 06 de 2020 e,
(b) a autorização, em caráter excepcional, de postergação do prazo para
a realização da assembleia ordinária, pelas sociedades anônimas, nos
termos do artigo 4º da Medida Provisória nº 931 de 30 de março de 2020.
Após os devidos esclarecimentos foi procedida a leitura da Ordem do Dia,
dando-se, portanto, início à discussão do primeiro item. Posteriormente
aos debates, foi deliberado aprovar, por unanimidade de votos, conforme
proposta da administração, o que se segue: (i) aprovação do Relatório
da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações
financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, tudo referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) A administração comunicou que a Companhia encerrou o exercício com prejuízo equivalente a R$
2.001.451,72 (dois milhões, um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e
setenta e dois centavos), não havendo, portanto, distribuição de dividendos; (iii) Fixado o montante global de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais), ficando a distribuição a cargo do Conselho de Administração; (iv)
os acionistas autorizam a publicação do sumário da presente ata, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76 e delegam autorização
para os membros do Conselho de Administração, com relação aos itens
aprovados, para a adoção dos procedimentos cabíveis. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi, a sessão, suspensa para lavratura
desta ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme e assinada
pelos presentes. Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente - Nanci Turibio Guimarães - Secretária. Arquivada na Jucerja registro nº 00003967232
no dia 12/11/2020.

meses frente ao registrado
no mês de setembro do ano
passado, mas deve ser visto com cuidado, indicando
redução no ritmo de crescimento.
Além de analisar a conjuntura nacional, também
é necessário estar atento
às variáveis da cadeia produtiva, alerta Paulo Noman, presidente da Anef.
“Os resultados do total de
recursos liberados foram
positivos no trimestre, retornando aos níveis prépandemia, registrados até
janeiro deste ano. Os bons
números atingidos no primeiro trimestre têm segurado os indicadores, mas é
preciso observar com cautela o comportamento da
indústria nos próximos meses”, ressalta o executivo.
Historicamente, a participação das modalidades de
crédito nas vendas de veículos e comerciais leves no
Brasil tem mantido níveis
estáveis, com pagamento à
vista representando cerca de
45% e o CDC, 50% de todas
as aquisições. Já a dinâmica
do mercado de caminhões
e ônibus tem sofrido alterações desde o início do ano.
Com planos máximos
mantidos em 60 meses, o
prazo médio das concessões de crédito, ou seja, o
período desde a contratação até o vencimento da
última prestação, subiu de

44,5 meses em setembro de
2019 para 45,2 no mesmo
mês deste ano, indicando
também cautela por parte
do consumidor.
Foco de preocupação do
mercado logo no início da
crise, a inadimplência tem
se mantido estável ao longo
de 2020. Contrariando as expectativas, o indicador para
pessoa física registrou queda
de 0,4 ponto percentual no
acumulado de 12 meses. Já
a inadimplência de pessoa
jurídica confirma a tendência com queda de um ponto
percentual, em comparação
com o mesmo período do
ano passado.
Fundada em 1993, a Anef
representa as suas marcas
associadas junto aos órgãos
do governo, de entidades de
classe e associações congêneres, divulga, esclarece e
presta informações, tanto à
imprensa quanto aos consumidores em geral, sobre
as modalidades de financiamentos – CDC (Crédito
Direto ao Consumidor), Finame, Leasing e Consórcio
–, nos segmentos de automóveis, ônibus, caminhões
e motocicletas. A entidade
representa, hoje, 12 marcas
e suas respectivas estruturas de serviços financeiros,
incluindo bancos, empresas
de arrendamento mercantil
e administradoras de consórcios vinculados à indústria
automotiva.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5

AVISO AOS ACIONISTAS
ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CNPJ/ME nº 15.427.668/0001-97 – Documentos: Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da
Companhia localizada na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 (parte),
Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro - RJ, os documentos a que se
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado
em 31.12.2019. Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2020. Maurício Bastos de
Almeida, Diretor.

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF nº 03.752.385/0001-31
Aviso aos Acionistas. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas,
na sede da Cia., localizada na Rua Visconde de Sepetiba, 935, sl. 1411 Centro - Niterói - RJ, CEP: 20.020-206, os documentos a que se refere o
art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/19.
Niterói/RJ, 18/11/2020.

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
ATA DA 25ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020: DIA, HORA E LOCAL: Em
31 de julho de 2020, às 15:00 horas, na sede social da Companhia
localizada na Rua São José, nº 90, grupo 2.001, Centro, Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAÇÃO: Realizada a convocação,
nos termos do §1º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia,
na data de 17 de julho de 2020, mediante envio de e-mail a todos os
Conselheiros. PRESENÇAS: Senhores Cesar Avidos Juruena Pereira,
Marcia De Luca Micheli, Antônio Carneiro Alves, Geraldo Henrique de
Castro e, como convidada, Senhora Nanci Turibio Guimarães. MESA:
Cesar Avidos Juruena Pereira - Presidente; Nanci Turibio Guimarães
- Secretária. ORDEM DO DIA: (i) fixação, nos termos da alínea “a” do
artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, da remuneração individual
dos administradores para o qual a Assembleia Geral Ordinária, realizada
em 31 de julho de 2020, aprovou o montante global e (ii) Assuntos Gerais;
DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião do Conselho de Administração e
procedida à leitura da ORDEM DO DIA, deu-se início à sua discussão
do item (i). Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos,
pela fixação, nos termos da alínea “a” do artigo 25 do Estatuto Social da
Companhia, da remuneração individual dos administradores para o qual
a Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de julho de 2020, aprovou
o montante global, conforme se segue: (a) Cada membro do Conselho de
Administração da Companhia, além da Diretora Financeira e de Relações
com Investidores perceberão, a título de pró-labore, remuneração líquida
mensal equivalente ao salário mínimo vigente e (b) O Diretor Presidente
perceberá, a título de pró-labore, remuneração líquida mensal equivalente
a R$ 4.561,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais), sendo
autorizado, desde já, a atualização da remuneração, a que faz jus o
Diretor Presidente, pela variação anual acumulada do IGPM (Índice Geral
de Preço de Mercado), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, a partir
do mês de abril de 2021 quando completará 1 ano de sua posse. Os
demais membros da Administração terão seus valores ajustados na data
de vigência do novo valor do salário mínimo, nos termos da Legislação
em vigor. Resta estabelecido, ainda, que as remunerações ora aprovadas
perdurarão vigentes até a próxima reunião do Conselho de Administração
que tiver como pauta de deliberação a fixação, nos termos da alínea “a”
do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, da remuneração individual
dos membros da administração para o qual a Assembleia Geral Ordinária,
a ser realizada até 30 de abril de 2021, aprovará o montante global. O
senhor Presidente abriu os debates para o item (i) da ORDEM DO DIA.
Após discussão, foi autorizado o do recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, FGTS, sem vínculo empregatício calculado sobre as
remunerações pagas aos membros da administração. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi a sessão suspensa para lavratura desta
ata. Reaberta a sessão foi esta lida, achada conforme e assinada pelos
presentes. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020. Cesar Avidos Juruena
Pereira - Presidente - Nanci Turibio Guimarães - Secretária - Nanci Turibio
Guimarães - Convidada. Arquivada na Jucerja registro nº 00003969356 no
dia 17/11/2020.

