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BR privatizada se torna
empresa integrada de energia
Marcelo Casal Junior/ABr

Nelson Priori
(1942–2020)

Nelson Priori, diretor de Relações Institucionais do Monitor Mercantil, titular da coluna Acredite se Puder há três
décadas, faleceu às 3h22 desta
quinta-feira, 26 – quis o destino que no mesmo dia em que
o jornal completa 108 anos.
Desde outubro, Priori esteve
internado na CTI do hospital São Lucas, em Copacabana. Na segunda-feira (23), foi
transferido para um hospital de
transição, para iniciar a recuperação. Porém, uma súbita piora
acabou levando a sua morte.
Os médicos descartam contaminação pelo coronavírus.
Priori nasceu durante a II
Guerra Mundial, em 2 de dezembro de 1942. Teve sua vida
profissional marcada pela luta
em defesa do mercado de capitais, em especial o de ações,
tanto como analista de investimentos como jornalista. Com
essa combinação de atividades
lhe foi possível formar opinião
com bases técnicas. Na década
de 1970 teve forte participação
na criação da Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec)
mais tarde transformada em
Associação dos Analistas e
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
(Apimec), mudança por ele
fortemente contestada, mas
onde, até recentemente, tinha
assento no Conselho Fiscal da
entidade.
Como jornalista teve passagem pelo Correio da Manhã, O
Globo, Tribuna de Imprensa e
Monitor Mercantil. A opinião
sempre marcou seu trabalho no
jornalismo, iniciado na Tribuna de Imprensa com uma coluna sobre mercado de ações
assinada com o pseudônimo de
Ralf de Ortigon.
Nas três últimas décadas vinha assinando a coluna Acredite se Puder no Monitor Mercantil. Ele foi um dos poucos
jornalista a tratar, com certa
dose de humor, um assunto
tão complexo como mercado
de capitais. Priori comandava
a equipe que recebeu por três
vezes o Prêmio Abamec-Rio e
uma vez o Prêmio da Abamec-Nordeste, concedido ao Monitor na categoria Imprensa e
Comunicação, como melhor
veículo especializado na opinião dos analistas de mercado.
Foi escolhido também melhor
Profissional de Imprensa.
Priori deixa duas filhas, um
filho e dois netos. Deixa também saudade em seus colegas
de Redação e funcionários do
Monitor, que se acostumaram
com seu jeito teimoso e brincalhão, mas sobretudo com sua
paixão pelo jornalismo de Economia, em especial o mercado
financeiro.

Muito além da distribuição de combustíveis

Ironia: enquanto
Petrobras se
concentra no
pré-sal, ex-subsidiária
amplia atuação
A BR Distribuidora adquiriu a
comercializadora Targus Energia.
Especializada no comércio de combustíveis, agora a BR passa a atuar também na comercialização de
energia elétrica. A informação foi
divulgada nesta quinta-feira.
A BR pagará R$ 62,1 milhões ao
longo dos próximos quatro anos e
terá o controle de 70% da Targus.
A efetivação da compra, no entanto, ainda depende da aprovação do
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Nos governos do PT, a Petrobras
adotou a visão de ser uma empresa
integrada de energia. O objetivo era
estar preparada para as mudanças
no mundo, com a transição de uma
economia baseada nos hidrocarbonetos para a geração de energia renovável.
Essa visão foi abandonada após
o impeachment. No entender do
seu atual presidente, Roberto
Castello Branco, a Petrobras será
“uma companhia dedicada à exploração e produção de petróleo
em águas profundas, menos endividada”.
Fundada em 1971, a Petrobras
Distribuidora teve seu controle
vendido em julho de 2019, apesar
de a Petrobras ainda deter 37,5%
das ações da companhia.
O mercado livre, onde atuam as
comercializadoras de energia, representa hoje pouco mais de 30%
do consumo energético do país,
com grande potencial de cresci-

Emprego com carteira deve fechar
2020 com saldo negativo
Pelo quarto mês consecutivo, o
saldo de geração de empregos ficou
positivo. Foram criadas 394.989
vagas com carteira assinada em
outubro, resultado de 1.548.628
admissões e de 1.153.639 desligamentos. O resultado é recorde na
série histórica iniciada em 1992
está no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged),
divulgado nesta quinta-feira pelo
Ministério da Economia.
O estoque, que é a quantidade
total de vínculos ativos, em outubro chegou a 38.638.484, variação
de 1,03% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, o saldo
é negativo em 171.139, decorrentes de 12.231.462 admissões e de
12.402.601 desligamentos.
A forte recuperação levou o presidente Jair Bolsonaro a dizer que
tem esperanças de fechar o ano
com saldo positivo de empregos
com carteira assinada, apesar da
pandemia. Os dados históricos re-

velam que não deve passar de uma
fake news de Bolsonaro.
Dezembro sempre registra fechamento do número de empregos
formais. Em 2019, foram 307.311
empregos a menos; em 2018, retração de 334.462 postos de trabalho. O melhor resultado foi alcançado em 2002, com demissão de
249.514 trabalhadores. Para fechar
2020 no positivo, teriam que ser
gerados mais de 420 mil empregos
com carteira em novembro, ainda
assim dependendo do comportamento em dezembro, passadas as
festas natalinas.
Se o emprego formal dá sinais animadores, o mesmo não se pode dizer
do mercado de trabalho como um
todo. O nível de ocupação – proporção de pessoas ocupadas em relação
à população em idade de trabalhar
– estava em 46,8%, o menor em 28
anos. Isso significa que o país está
com 12 milhões de postos de trabalho a menos do que em 2019.

mento para os próximos anos, informou a BR.
Fundada em 2017, a Targus
Energia tem cerca de 200 unidades
consumidoras em sua carteira, tendo negociado 3,9 mil gigawatts-hora (GWh) em 2019, com um faturamento próximo de R$ 900 milhões.
A BR atuará na compra e venda
de energia elétrica aos seus clientes, complementando seu portfólio atual de produtos, bem como
poderá capturar novos clientes no
mercado, oferecendo serviços de
gestão no mercado livre e produtos
de geração distribuída.
Os resultados do terceiro trimestre da BR Distribuidora, divulgados em outubro, reportaram lucro
líquido de R$ 335 milhões, queda
de 74,9% na comparação anual.
Em relação ao segundo trimestre,
houve aumento de 78,2%, reflexo
dos primeiros sinais de recuperação
após a crise causada pela pandemia, de acordo com a companhia.

Senador pede
investigação sobre
vazamento de
dados da Saúde

O senador Humberto Costa (PT-PE) pediu a abertura de uma investigação pela Procuradoria-Geral
da República (PGR) sobre o vazamento de informações de 16 milhões de pessoas da base de dados
do Ministério da Saúde.
O vazamento aconteceu após
um funcionário do Hospital Albert
Einstein publicar em uma plataforma da internet uma lista de usuários e senhas da base de dados do
Ministério.
Com isso, dados como nomes,
CPFs, endereços e históricos médicos de 16 milhões de pessoas
que fizeram testes para detecção
de covid-19 ficaram expostos,
entre elas o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara,
Rodrigo Maia, e do Senado, Davi
Alcolumbre, e o próprio ministro
da Saúde, general Eduardo Pazuello.

Dívida levará 57%
das exportações
da AL; em
2019 era 50%

A crise atual deve ser uma oportunidade de alcançar um amplo
consenso social e político para implementar reformas ambiciosas por
meio da cooperação multilateral e
regional, que permita alcançar um
crescimento sustentável e igualitário que atenda às necessidades
heterogêneas dos países de todos
os países, disse Alicia Bárcena,
secretária-executiva da Comissão
Econômica para a América Latina
e o Caribe (Cepal).
Durante o seminário Cooperação
Financeira Internacional no Enfrentamento da Crise Econômica
da América Latina, Bárcena lembrou que o impacto da Covid-19
aumentará significativamente o déficit de financiamento na América
Latina e no Caribe.
Entre 2019 e 2020, o estoque da
dívida externa dos governos centrais aumentará de 46% para 55,3%
do PIB, e o serviço da dívida externa total aumentará de 49,8% para
57% do total das exportações de
bens e serviços.
Nesse sentido, a secretária-executiva destacou a necessidade
de uma resposta articulada à crise,
com maior cooperação entre as instituições financeiras multilaterais,
que reconheçam a heterogeneidade
da América Latina e do Caribe.
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Voto, poder de transformação
Os brasileiros irão às urnas no próximo domingo escolher os prefeitos, que não
conseguiram ser eleitos no
primeiro turno. Alexandre
Kalil (PSD), em Belo Horizonte; Marquinhos Trad
(PSD), em Campo Grande;
Rafael Greca (DEM), em
Curitiba; Gean Loureiro
(DEM), em Florianópolis;
Álvaro Dias (PSDB), em Natal; Cinthia Ribeiro (PSDB),
em Tocantins; e Bruno Reis
(DEM), em Salvador, foram
campeões de votos em suas
cidades e se elegeram logo
no primeiro turno.
As eleições municipais
de 2020 foram as primeiras
após a ascensão do bolsonarismo, que levou Jair Bolsonaro à presidência da República, em 2018. A eleição de
Bolsonaro foi parte da onda
conservadora que inundou
o Brasil e o antipetismo,
por causa da grave crise
político-econômica de 2014,
iniciada no Governo Dilma
Rousseff, que sofreu um impeachment, e agravada no
Governo Michel Temer. A
consequência dessa crise foi
a diminuição considerável
de prefeitos eleitos pelo PT,
sobretudo em face da Operação Lava Jato, que levou, inclusive, o ex-presidente Lula
para a cadeia.
Nesse vácuo, viram-se
a vitória do bispo Marcelo
Crivella, no Rio, e do empresário João Dória, em São
Paulo. O primeiro, do Republicanos, é prefeito, candidato à reeleição, encontran-

do grande dificuldade para
vencer o adversário Eduardo
Paes, DEM, que está 25 pontos à sua frente, e que já foi
prefeito da Cidade Maravilhosa por oito anos.
Já Dória, depois de ser
eleito prefeito foi, em seguida, eleito governador do
Estado de São Paulo, pelo
PSDB, e teve, na atual campanha, de se descolar do
candidato a prefeito de São
Paulo Bruno Covas, do mesmo partido, para lhe permitir
dar voo solo, uma vez que o
desgaste do governador paulista é notado nas pesquisas.
Covas continua na frente em
todas as pesquisas, com 48%
das intenções de voto, e seu
opositor na corrida à prefeitura, Guilherme Boulos,
Psol, tem 37% dessas intenções, sendo a grande revelação nessa eleição de 2020.
Na esfera nacional, o
presidente Bolsonaro deu
apoio a vários candidatos,
mas nenhum deles conseguiu ser eleito. Com medo
de arranhar ainda mais a
sua imagem, preferiu, nesse segundo turno, não fazer
campanha para o candidato
do Rio, Crivella, com medo
indisfarçável de o prefeito
carioca não ser reeleito. Em
São Paulo, seu candidato,
Celso Russomano, Republicanos, amargou um quarto e
humilhante lugar na corrida
municipal, apesar de ter largado na pole-position.
E, de acordo com as últimas pesquisas realizadas
pelo Ibope, a avaliação po-

sitiva do Governo Bolsonaro
despencou numericamente
em 23 das 26 capitais brasileiras, nos últimos dois
meses. E naturalmente essa
má avaliação repercutiu nas
urnas de todo o país. No
Nordeste, em João Pessoa,
na Paraíba, ocorreu a maior
redução de avaliação “boa”
ou “ótima”, atingindo um
percentual de 43%.
Em São Luís, no Maranhão, o percentual que considera a gestão de Bolsonaro
ruim ou péssima aumentou
de 46% para 57%; em Curitiba, no Paraná, a alta foi de
10 pontos percentuais, de
34% para 44%. Salvador é
a capital em que Bolsonaro
tem a pior avaliação, e somente 15% dos soteropolitanos consideram seu governo
bom ou ótimo. Os resultados
da pesquisa mostram que,
em São Paulo, a avaliação
de ruim e péssimo pulou de
48% para 54%, enquanto
no Rio de Janeiro, subiu, de
ruim e péssimo, de 38% para
43%.
No primeiro semestre deste ano, as eleições passaram
a ter como tema central a
pandemia da Covid-19, levando a Justiça Eleitoral, os
partidos e políticos a remodelarem seu planejamento
para o processo eleitoral.
Em maio, com dificuldade
em controlar a pandemia e
com o descaso do Governo
Federal em relação ao coronavírus, o Congresso Nacional adiou as eleições municipais com a promulgação da

PEC 18/2020, originando a
Emenda Constitucional 107.
O primeiro turno foi marcado para o dia 15 de novembro e, o segundo, para este
domingo, dia 29 de novembro.
Lamentavelmente, o que
se observa e o que se verifica entre os candidatos que
chegaram ao segundo turno,
e citando os do Rio de Janeiro e de São Paulo, os colégios eleitorais de maior importância no Brasil, é que os
quatro perderam completamente a postura e a compostura. Em vez de discutirem e
apresentarem propostas melhores para ambas as cidades, os discursos sobretudo,
no Rio de Janeiro, são ataques à honra, à integridade e
à moral.

Bolsonaro deu
apoio a vários
candidatos, mas
nenhum deles
conseguiu
ser eleito
O eleitor carioca perde,
e muito, pois o nível das
mentiras cresceu assustadoramente, e a criação de fatos
que não traduzem verdade se
espalham nas ruas, nas avenidas, nos becos, nos largos
e nas redes sociais com muita facilidade e velocidade,
gerando grande confusão no

eleitor, que, perplexo, assiste
a uma luta de titãs, que buscam permanecer ou voltar ao
Palácio da Cidade, no desafio do vale tudo. Diante desse cenário com tantas manifestações sombrias, o Ibope
revela que Eduardo Paes tem
65% das intenções dos votos
válidos, contra 35% desses
mesmos votos para Marcelo
Crivella.
Em São Paulo, a situação
não é muito diferente, com a
esquerda também dividida,
como no Rio, e com o candidato do PT derrotado de
forma assustadora, mesmo
que apoiado pelo ex-presidente Lula. Covas vem sendo duramente criticado por
Boulos, por ser apadrinhado
de Dória e nega-lhe palavras
positivas em relação ao governo municipal que chefia.
Ao contrário, lhe faz duras
acusações de omissão, negligência e má administração.
Já Boulos, que tem como
vice Luiza Erundina, atual
deputada federal, e que já
foi prefeita de São Paulo e
ministra de Estado, e que se
projetou na política como
líder do movimento sem-teto, diz que governará
com formas de participação
social mais ampla e terá
negros em seu secretariado.
Nesse ringue, o Ibope revela que as intenções de votos válidos, em São Paulo,
dão vantagem para Covas,
com 57%, contra 43%, para
Boulos.
Nesse momento, crítico
para o mundo e crítico espe-

cialmente para o Brasil, os
políticos deveriam deixar de
lado suas diferenças pessoais e ideológicas e marcharem para o bem comum dos
brasileiros, que precisam de
saúde de qualidade; de educação em tempo integral; de
boa infraestrutura nas cidades; de saneamento básico;
de políticas públicas efetivas
em relação ao meio ambiente; de um sistema urbano
que funcione efetivamente;
de combate ao racismo, pois
as vidas importam, sejam de
índios, negros ou brancos;
de atenção aos idosos.
O que ocorreu em Macapá, Amapá, com um apagão
de quase 30 dias, é absolutamente inaceitável e vergonhoso e revela o descaso
das autoridades públicas
com aquele estado. Mas se
lá o apagão foi manchete
no mundo, as mazelas dos
grandes centros brasileiros
estão diariamente estampadas nos noticiários. O brasileiro quer simplesmente
viver em um país bem governado, com disciplina,
com ética, com ordem e
progresso. Parece que os
políticos são míopes para
os problemas os quais são
enfrentados todos os dias
pelo povo, e vivos suficientemente para legislarem
para seus interesses pessoais, escusos, imorais e
amorais.

q

Paulo Alonso

Jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.

O impacto das novas regras para o Programa Rota 2030
O Rota 2030, política
que visa apoiar a indústria automotiva brasileira, apresentou no último
mês algumas atualizações
para as empresas que estão ou que serão habilitadas no referido programa
de incentivo. Com a publicação da Portaria Interministerial ME/MCTI
3.852/2020 no dia 7 de
outubro de 2020, pode-se
observar os conceitos a
serem aplicados nas classificações dos projetos
de pesquisa e desenvolvimento (P&D), a forma de
prestação de informações
e o modo de processo de
análise dos valores dispendidos em P&D. Esses
processos não eram oficialmente disciplinados
desde o ano de 2018, em
que ocorreu a publicação
da Lei e do Decreto que
instituíram o Programa
Rota 2030.
A partir das atualizações, é fundamental que

as empresas disponibilizem as informações sobre
cada projeto de P&D, de
modo a comprovar a realização dos dispêndios
no programa. Assim, faz-se necessária a apresentação dos objetivos do
projeto, a metodologia
utilizada, os processos
de desenvolvimento, bem
como os riscos/incertezas
tecnológicas
atreladas
ao projeto, além do cronograma de execução,
descrição das atividades
executadas, resultados
alcançados e, finalmente,
os recursos despendidos
por item de dispêndio no
ano em que o projeto foi
efetuado.
A portaria também disciplina a possibilidade de
as empresas criarem duas
bases de dispêndio para a
execução de seus projetos,
deixando claro o cômputo de equipamentos e de
infraestruturas para a
execução das obrigações

mínimas impostas pela
Lei. No entanto, é importante atentar-se às limitações previstas em relação
aos itens elegíveis para
o incentivo de exclusão
adicional do IRPJ e da
CSLL: serão aceitos apenas os itens classificáveis
como despesa operacional, seguindo as regras da
legislação do imposto de
renda.
Outro ponto importante exposto pela nova portaria concerne ao prazo
“reduzido” de apresentação das informações dos
projetos de inovação perante o organismo para
as empresas habilitadas
no programa nos anos de
2018 e 2019.
Isso porque o Ministério da Economia disponibilizou a plataforma
de envio das informações
apenas no início de novembro, sendo que o prazo final de entrega dos
relatórios por parte das

empresas será até o dia
31 de dezembro do ano de
2020.
No entanto, para os
anos posteriores, a data
oficial de entrega dos relatórios técnicos de acompanhamento será de 31 de
julho do ano-calendário
subsequente ao dos dispêndios realizados, com
a premissa de que em nenhum dos dois casos serão
reconhecidas as informações enviadas fora do prazo estipulado.
Inclusive, vale ressaltar que a apresentação do
relatório trata-se de uma
obrigação acessória, e a
falta de sua apresentação
pode acarretar em penalidades, como a aplicação de uma multa de 2%
sobre o faturamento do
mês em que não ocorreu
o cumprimento da obrigação, conforme regras impostas no Art. 18 da Lei de
origem do incentivo.
É imprescindível ad-

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

vertir que o Programa
Rota 2030 está disponível para as montadoras,
empresas fabricantes de
autopeças e para as empresas do setor automotivo, que elaboram projetos de desenvolvimento
tecnológico no país, sendo
que o principal incentivo do programa consiste
em uma isenção fiscal do
IRPJ e da CSLL, que poderá variar entre 10,2% e
12,5% do valor gasto em
projetos de pesquisa e desenvolvimento.
Ademais, para gerar
essa redução, as empresas não precisam ter um
resultado fiscal positivo,
o que permite que este
programa torne-se parte
fundamental da estratégia das empresas, pois garante a continuidade do
incentivo ano a ano.
Além do incentivo já
mencionado, o programa
instituiu diversas ações
para beneficiar a indús-

Administração/Redação/Oficinas
Rua Marcílio Dias, 26 - CEP 20221-280
Telefone: (21) 3849-6444

tria automotiva, como o
apoio no desenvolvimento
tecnológico, a melhora na
competitividade e na inovação, novas regras de segurança veicular e a qualidade dos automóveis,
criando também indiretamente outros programas
de subvenção financeira
para apoio de empresas
no setor, como é o caso do
programa Finep 2030 empresarial.
Portanto, observa-se a
extrema importância de
que as companhias compreendam as premissas
do Rota 2030, garantindo assim a correta utilização do incentivo e a
realização do total aproveitamento dos benefícios do programa, com a
fabricação de produtos
inovadores para o mercado automotivo.
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Justiça só ouve um lado
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Decisão acertada

O governador Claudio Castro acertou em cheio ao determinar que a fiscalização dos eventos seja mais rígida e
real pelo Corpo de Bombeiros, no Rio de Janeiro. Faz-se
necessário também com urgência uma forma menos incipiente de autorizar tais atividades e punir quem desrespeitou e não deixar que aconteçam novamente.

Volta do balé com grandes estrelas
O Teatro Municipal do RJ realiza no próximo dia 23
de dezembro, às 19 horas, em seu canal do YouTube, um
concerto especial com a embaixadora do Turismo do RJ
Claudia Mota e Filipe Moreira. Um “pas de deux” do balé
Quebra Nozes. Cicero Gomes e Marcia Jacqueline também vão nos emocionar nos dias 28 e 29 de novembro,
no Teatro Santander, dançando mais uma vez juntos na
Magia do Quebra Nozes, por Ana Botafogo, com a companhia Cisne Negro. Haja coração!

Oásis no Rio
Impecável e muito bem cuidado está o Parque Municipal Dois Irmãos, no Alto Leblon. Sem aglomeração
e com paisagens desconcertantes, nos faz lembrar que o
Rio pode voltar a ser uma cidade maravilhosa, no final do
próximo domingo.

Vale do Café – 1
Numa parceria do Instituto Preservale e do Vale Convention & Visitors Bureau, o Vale do Café fluminense
ganha um guia turístico, no formato impresso e-book,
com roteiros e dicas dos associados. No primeiro semestre de 2021.

Vale do Café – 2
A fazenda Florença, em Conservatória, membro do
Roteiros do Charme, que congrega hospedagem e cultura, teve seu café arábica reconhecido com o um dos
melhores do país. É um trabalho que começou em 2017,
hoje com 24 mil pés em 5 hectares. Parabéns, Paulo Roberto dos Santos e equipe.

Preocupação dos servidores públicos
Há uma preocupação grande por parte dos servidores
do Município do Rio de Janeiro quanto ao pagamento do
13º, prometido para novembro (a primeira parcela) e o
salário de novembro, sobretudo se o prefeito Crivella não
for reeleito...

La Botella
Com tantos restaurantes e estabelecimentos fechando,
segue firme e com uma adega com preços para todos os
gostos o La Botella, na Paul Redfern, em Ipanema. Vale
uma visita para degustar suas tábuas de queijos, frios,
patê e o delicioso escondidinho de bacalhau.

Idade Média
A Indonésia continua aplicando medidas descabíveis
e horrendas contra a comunidade LGBT, no país, onde a
pena por homossexualismo pode ser de até 100 chibatadas. É o que pode acontecer com dois jovens de 20 anos,
presos, na província de Anceh, agora em novembro.

Israel
Em contrapartida, Israel é uma verdadeira bolha para
a comunidade gay no Oriente Médio. Foi o que mostrou
a relações públicas do Ministério de Turismo de Israel
no Brasil, Carolina Dias, durante o Fórum de Turismo
LGBT do Brasil 2020. Falou sobre diversidade e inclusão. Só senti falta de uma menção ao mundo árabe
presente naquele país.

Pensamento da semana
Novas Descobertas
“Meu novo olhar sobre a vida me traz alegrias, decepções, incertezas, mas, sobretudo, um conhecimento interior que me permite voar por terras desconhecidas, mesmo que dentro de casa ou na rua respirando mascarado.
A cada dia que passa entendo que as pequenas emoções
são suficientes, que não precisamos de muito para encontrar felicidade, e que lutos vão nos deixar tristes, mas que
nos ensinam a amar enquanto as pessoas estiverem vivas.
Aprendi que somos todos iguais e precisamos amar e entender as dores alheias. Que quando precisamos de ajuda,
devemos ter coragem para pedir. E que nossa família é
formada não só por aqueles que têm nosso sangue, mas
por todos que agregam e ficam na ternidade. Aliás, sei
que nada é terno se não lutarmos pelo que nos é caro, no
sentido de vital e caminharmos com Deus, agradecendo
muito mais do que pedindo. Eis o mistério de algumas
novas descobertas.”
A coluna Fatos & Comentários é publicada de sábado
a quinta-feira. Novos Tempos é publicada às sextas-feiras.

Bolsonaro se
nega a depor em
inquérito sobre
interferência
na PF

ral da União (AGU) nesta
quinta-feira.
O inquérito sobre a suposta interferência na PF, denunciado pelo seu ex-ministro da Justiça Sergio Moro,
está paralisado desde 17 de
setembro. Uma das causas
dessa paralisação era a indefinição sobre o depoimento
de Bolsonaro.

Jair Bolsonaro não irá
mais prestar depoimento à
Polícia Federal (PF) no inquérito que apura suposta
tentativa de interferência
dele na autonomia do órgão. Ele abandonou a ideia
de esclarecer o assunto e
enviou sua decisão para o
Supremo Tribunal Federal
(STF) pela Advocacia-Ge-

Decisão do STF
O ministro Marco Aurélio
Mello suspendeu a tramitação do inquérito, decidindo
que caberia ao plenário do
STF definir se Bolsonaro
poderia enviar depoimento
por escrito ou, se preferisse,
escolher o dia para ser ouvido. A questão ainda não foi

resolvida pelo tribunal.
Com o abandono de Bolsonaro em prestar depoimento, o inquérito pode ser
retomado. A AGU informou
o desejo de “declinar do
meio de defesa que lhe foi
oportunizado
unicamente
por meio presencial no referido despacho”.
O órgão de defesa do governo federal ainda pediu
“pronto
encaminhamento
dos autos à Polícia Federal
para elaboração de relatório
final a ser submetido, ato
contínuo, ainda dentro da
prorrogação em curso, ao
Ministério Público Federal”.
O pedido sobre a conclusão
das investigações será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do

caso desde outubro, substituindo Marco Aurélio, que
se aposentou.
“A defesa do ex-ministro
Sergio Moro recebe com
surpresa o declínio do presidente da República de
atender à determinação para
depor em inquérito no qual
é investigado”, afirma a
nota assinada por Rodrigo
Sánchez Rios, advogado de
Moro no STF.
A AGU pediu nesta quinta-feira a conclusão do inquérito que apura a suposta
interferência do presidente
Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF) e o crime de denunciação caluniosa por parte do ex-ministro da Justiça
e Segurança Pública Sergio
Moro.

Expectativa de vida do brasileiro sobe para 76,6 anos
Uma pessoa nascida no
Brasil em 2019 tinha expectativa de viver, em média,
até os 76,6 anos. Isso representa um aumento de três
meses em relação a 2018
(76,3 anos). A expectativa de
vida dos homens passou de
72,8 para 73,1 anos e a das
mulheres foi de 79,9 para
80,1 anos.
A probabilidade de um
recém-nascido não completar o primeiro ano de vida
era de 11,9 para cada mil

nascimentos, ficando abaixo da taxa de 2018 (12,4).
Essa caiu 91,9% desde
1940, quando chegava a
146,6 óbitos por mil nascimentos. Essas e outras
informações são do estudo
Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil – 2019,
divulgada nesta quinta-feira, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) e que apresenta as
expectativas de vida às idades exatas até os 80 anos,

e são usadas como um dos
parâmetros para determinar
o fator previdenciário, no
cálculo das aposentadorias
do Regime Geral de Previdência Social.
Segundo o estudo, a mortalidade na infância (crianças menores de cinco anos)
também declinou, de 14,4
por mil em 2018 para 14 por
mil em 2019. Das crianças
que vieram a falecer antes de
completar os cinco anos de
idade, 85,6% teriam a chan-

ce de morrer no primeiro ano
de vida e 14,4% de vir a falecer entre um e quatro anos
de idade.
Entre as unidades da federação, a maior expectativa de vida foi verificada em
Santa Catarina (79,9 anos),
com 3,3 anos acima da média nacional, e a menor, no
Maranhão (71,4 anos). Já a
menor taxa de mortalidade
infantil foi a do Espírito Santo (7,8 por mil) e a maior, no
Amapá (22,6 por mil).

Volta de cobrança do IOF sobre crédito renderá cerca de R$ 2 bi
O retorno da cobrança
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)
sobre operações de crédito renderá cerca de R$ 2
bilhões em um mês, disse
nesta quinta-feira o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal. A
alíquota zero, que acabaria no fim de dezembro,
acabou nesta quarta-feira
(25) por meio de uma medida provisória (MP) editada pelo presidente Jair
Bolsonaro.
Com a MP, quem pegou dinheiro emprestado
numa operação de crédito voltará a pagar 3%
ao ano (empresas) e 6%
ao ano (pessoas físicas)
sobre o valor contratado,
mais uma alíquota fixa
de 0,38% por operação.
Zerada para baratear a
concessão de crédito du-

rante a pandemia do novo
coronavírus, a cobrança de IOF foi retomada
para custear a isenção da
tarifa de energia aos consumidores atingidos pelo
apagão de três semanas
no Amapá.
Segundo Funchal, a
antecipação da medida
em um mês não estava
planejada e ocorreu por
uma contingência, porque o IOF, por tratar-se
de um imposto regulatório, tem efeito imediato sobre a arrecadação
quando é reajustado. “É
claro que o ideal é você
ter algo planejado, mas
teve uma eventualidade que foi a questão do
Amapá e, para as ações
de novas despesas poderem ser feitas, pela Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF) era necessária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE
COOPERATIVA COOPBANSOL
CNPJ 22.113.488/0001-04 / NIRE 33400053966
O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANSOL, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos o Cooperados Associados para
participarem das Assembleias Gerais Especial e Extraordinária, a serem
realizadas em nossa sede no dia 12 de Dezembro de 2020, em primeira convocação às 12h00min com a presença de 2/3 (dois terços)
do número total dos Cooperados Associados, em segunda às 13h00min
com metade mais 01 (um) do número total de Cooperados Associados e
em terceira e última às 14h00min convocação com a presença mínima de
50% (cinquenta) por cento dos Cooperados Associados para deliberar
sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias Gerais Especial e
Extraordinária ESPECIAL: 1. Gestão; 2. Disciplina; 3. Direitos e Deveres
dos Cooperados Associados; 4. Planejamento e Resultado Econômico.
EXTRAORDINÁRIA: 1. Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados;
Niterói/RJ, 27 de novembro de 2020.
JULIO CESAR DOS SANTOS VIEGAS
DIRETOR PRESIDENTE

uma compensação”, disse.
Também ontem, o governo editou medida
provisória com crédito
de R$ 80 milhões ao Ministério de Minas e Energia (MME). Funchal, no
entanto, não explicou a
divergência de valores
entre os R$ 2 bilhões de
arrecadação com o IOF
e o valor repassado ao
MME. Apenas disse que
o governo agiu de forma
conservadora, para evitar desrespeitar a LRF.
Sobre o impacto da inflação sobre a gestão da
dívida pública, Funchal
disse que a recente alta
no preço dos alimentos
é transitória e não preocupa. “A gente tem confiança no time do Banco
Central. Isso aí está bem
controlado e claramen-

te foi uma situação dessa
inflação momentânea por
conta de mudanças de padrão de consumo durante
a pandemia”, declarou.
Segundo o relatório de
dívida pública, divulgado
ontem, cerca de 25% da
Dívida Pública Federal
é corrigida pela inflaçao.
Essa é a proporção de títulos corrigidos pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA) na dívida total.
Em relação aos elevados volumes de vencimentos da dívida pública em
2021, o secretário do Tesouro afirmou estar preparado. Ele reiterou que o
órgão está recompondo o
colchão da dívida pública,
reserva financeira para
pagar vencimentos caso
as condições de mercado
se agravem.

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Nadia Maria de Souza Freijanes Juiz Titular do Cartório da 3ª Vara de Orfãos e Sucessões da
Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER a quantos este edital
virem e dele conhecimento tiverem, que por sentença deste
Juízo nos autos da ação nº 0292893- 28.2017.8.19.0001, foi
decretada a Interdição de Vilma Lima Ferreira - Nacionalidade Brasileira - CPF: 02524198715 - Endereço: Rua Carlos de
Vasconcelos, nº 60 220 - CEP: 20521-050 - Tijuca - Rio de
Janeiro - RJ - BLOCO B, sendo-lhe nomeado(a) CURADOR(A)
o(s) Sr.(a) Wilson Oscar Lima FerreiraNacionalidade Brasileira CPF: 21825483787 Endereço: Rua Getúlio, nº 36 404 CEP: 20775-001 - Todos os Santos - Rio de Janeiro - RJ MÉIER. Este edital será publicado por três vezes com intervalo de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial. Rio de Janeiro, Aos 17
dias do mes de Agosto de 2020. Eu, __ Liliana Navarro Freitas
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/22622, o subscrevo

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Daniela Bandeira de Freitas - Juiz
Titular do Cartório da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ,
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por
este Juízo, que funciona a Av Erasmo Braga, 115 2º Pav. 233C235-237 CEP: 20210-030 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
2588-2385 e-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da
Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais
/ Condomínio em Edifício, de nº 0194619-92.2018.8.19.0001,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PLATANO em face de
ALMERINDA MAGALHÃES DO AMPARO, objetivando CITAÇÃO.
Assim, pelo presente edital CITA o réu ALMERINDA MAGALHÃES
DO AMPARO, que se encontra em lugar incerto e desconhecido,
para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao pedido
inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não
ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta
cidade de Rio de Janeiro, vinte e dois de dois mil e vinte. Eu, ___
Marcia Almeida da Fonseca - Técnico de Atividade Judiciária Matr. 01/26059, digitei. E eu,___Tarcisio de Albuquerque Rocha Responsável pelo Expediente - Matr. 01/23620, o subscrevo.
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Codecom da Alerj está de olho
nas ofertas da Black Friday
Esta sexta-feira é a tão festeja Black Friday, e a Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, presidida pelo
deputado Fábio Silva (Dem), está em alerta máximo. Por
conta das muitas propagandas enganosas, os funcionários
da comissão já esperam um grande volume de trabalho
nos próximos dias. Tem sido assim todo ano.

CPI da Prolagos retoma trabalho
Passado o primeiro turno das eleições, o deputado estadual Dr. Serginho (REP) quer retomar as atividades da
CPI da Prolagos, criada na Alerj para investigar o derramamento de esgoto e resíduos químicos na Lagoa de
Araruama, e tem ainda como objetivo acabar com a cobrança ilegal da taxa mínima de água pela concessionária
que presta serviços na Região dos Lagos.

Parceria do estado com a GM
Para que os programas do Governo do Estado do Rio
de Janeiro Segurança Presente, Lei Seca e Barreira Fiscal
possam ser levados a mais municípios fluminenses e ampliado na capital, o deputado Alexandre Knoploch (PSL)
defende convênios com as guardas municipais. Assim, argumenta o parlamentar, os guardas trabalhariam em conjunto nesses programas com policiais militares e agentes
civis, aumentando o efetivo e possibilitando a expansão.

Meia-entrada para professores
Pedagogos, orientadores educacionais e auxiliares de
educação do sistema público e privado de ensino do Estado do rio de Janeiro poderão entrar para a lista dos beneficiados com o desconto de 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais e desportivos realizados no Rio de
Janeiro. É o que propõe o deputado Renato Zaca (SDD),
através de projeto de lei em tramitação na Alerj.

Dr. Carlos Eduardo

Patrulha Maria da Penha
A Câmara do Rio aprovou o projeto de lei que cria a Patrulha Maria da Penha. Pela proposta, guardas municipais
e agentes comunitários de saúde farão visitas periódicas
às residências de mulheres vítimas de violência. O atendimento, segundo o projeto, deve contar, inclusive, com
o fornecimento de um botão do pânico as vítimas, criado
por meio de parceria entre a Prefeitura e o Poder Judiciário. Os autores da proposta são os vereadores Jones Moura (PSD), Átila A. Nunes (Dem), Dr. Gilberto (PTC), Dr.
Carlos Eduardo (Pode) e Jorge Felippe (Dem).

Vereador quer fim dos zoos
O lugar dos animais é na natureza. Com essa determinação, o vereador carioca Dr. Marcos Paulo (Psol) apresentou projeto de lei na Câmara Municipal proibindo a
criação e o funcionamento de jardim zoológico, minizoo,
aquários e similares que exponham animais no Município
do Rio de Janeiro. Ele só não deixou claro se a medida,
caso aprovada, atingiria também o zoo da Quinta da Boa
Vista e o aquário da Zona Portuária.

Consumidor pode cair na ‘Black Fraude’
Na véspera da
Black Friday,
produtos ficam
até 70% mais
caros
Levantamento do Ibevar
analisou 6,5 mil produtos
em 30 categorias e constatou
que 18 delas sofreram aumento acima de 25% quinze
dias antes da data promocional. Uma pesquisa realizada
pelo Instituto Brasileiro de
Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar)
indica que se o consumidor
não tomar cuidado pode cair
na “Black Fraude”. Os dados mostram que alguns produtos ficaram até 70% mais
caros em novembro.
O estudo acompanhou os
valores de 6,5 mil itens em
30 categorias entre junho e

15 de novembro e constatou que “houve reajuste de
preços para todas as classes
na primeira quinzena de novembro, sendo 50% de reajustes fortes (acima de 25%)
e 40% de reajustes médios
(abaixo de 25%)”, segundo a
conclusão.
Entre as maiores variações nos 15 dias que antecedem a Black Friday, a
categoria de home theaters
(mais 69,6%) encabeça a lista, seguida de frezeers (mais
63,5%), ventiladores (mais
46,3%), micro-ondas (mais
46%) e câmeras e filmadoras (mais 43,7%). Até mesmo bens que apresentaram
queda nos meses anteriores,
como purificadores de água,
smartband e liquidificadores, não ficaram passivos de
aumento na véspera da data
promocional.
Para Claudio Felisoni de
Angelo, economista e presidente do Ibevar, este movimento do varejo dias antes

da Black Friday surpreende.
“O título promoção acaba,
muitas vezes, sendo apenas uma miragem, ilusão.
Existem, entretanto, importantes organizações que, infelizmente, acabam sendo
prejudicadas em razão do
comportamento oportunista
da média do mercado”, comenta.
Melhora
De acordo com estudo da
Ibevar, o varejo deve sinalizar melhora nos próximos
meses, após período de queda devido a pandemia. Dados da Projeção de Vendas,
do Instituto Brasileiro de
Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, revelam
avanço de 3,02% em novembro, 3,50% para dezembro e
3,05% para janeiro, quando
comparados com os mesmos
períodos do ano passado. A
projeção de outubro apontava uma retração de 11,64%.

Alguns segmentos indicam crescimento de até 25%
entre novembro e janeiro,
respectivamente, sendo eles:
artigos farmacêuticos com
4,56%, 6,81% e 7,13%; hiper e supermercados com
8,28%, 10,05% e 13,64%;
materiais de construção com
19,75%, 20,45% e 19,32%;
tecidos, vestuário e calçados
com 0,61%, 1,90% e 1,51%;
e móveis e eletrodomésticos com 25,55%, 22,34% e
23,19%.
Algumas categorias ainda
devem implicar em queda
neste mesmo período. Dentre elas: livros, jornais, revistas e papelaria com -39,40%,
-51,20% e -49,90%; equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação com -13,84%, -3,01%
e -3,60%; veículos, motos,
partes e peças: -15,61%,
-11,49% e -18,38%; e combustíveis e lubrificantes:
-9,91%, -9,42% e -8,94%,
respectivamente.

Cerca de 70% das startups não receberam investimentos
A despeito do maciço crescimento das startups do Brasil
e da atenção que os negócios
nacionais estão, aparentemente, recebendo do exterior, dados da Mapeamento
de Comunidades 2020, feito
pela Associação Brasileira de
Startups (Abstartups), entidade sem fins lucrativos que representa o ecossistema, apontam que a maioria (73,8%)
das empresas de inovação não
recebeu nenhum investimento
ou incentivo financeiro desde

a sua fundação. No Nordeste,
a porcentagem dos negócios
que nunca recebeu investimentos sobe para 79,7% - o
maior número se comparado com as demais regiões do
país.
Entre as startups que tiveram aportes, a maior parte recebeu de investidores
anjo (41,5%), seguido por
Seed (28,4%) e aceleradoras
(21,6%) - o restante é dividido por investimentos séries
A, B e C. Quanto a origem

dos investimentos, 43,6%
vieram de investidores locais; 26,8% de outro estado;
21,9% do mesmo estado e
apenas 7,7% internacional.
A maioria (51,5%) dos negócios de inovação no Brasil
também não foi incubada,
acelerada ou pré acelerada.
Quanto a faixa de faturamento das pesquisadas, a
maioria (41,9%) ainda não
tem faturamento; 13,5% faturam entre R$ 50 a R$ 250
mil e 11,8% têm faturamento

entre R$ 10 e R$ 50 mil.
Realizados entre maio e
setembro de 2020 com dados do Startupbase, a base
de mais de cinco mil startups
associadas e participantes de
três mil startups espalhadas
pelo Brasil, os Mapeamentos de Comunidades têm o
objetivo de conhecer mais a
fundo alguns dados de empreendedorismo e inovação
de cada região do país, identificando as principais dores
e potenciais locais.

Preços ao Produtor têm aumento de 3,40% em outubro
O Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulgou nesta quinta-feira o Índice de
Preços ao Produtor (IPP) de
outubro desse ano. Segundo
o índice, os preços da indústria subiram 3,40% frente
a setembro, a maior alta da
série histórica, iniciada em
janeiro de 2014. As quatro
maiores variações foram nas
atividades de indústrias extrativas (9,71%), metalurgia
(4,93%), calçados e produtos de couro (4,64%) e alimentos (4,60%). As maiores
influências foram: alimentos (1,17 ponto percentual),
indústrias extrativas (0,53
ponto percentual), outros

produtos químicos (0,36
ponto percentual) e metalurgia (0,31 ponto percentual).
No acumulado no ano o
índice atingiu 17,29%, contra 13,42% em setembro
deste ano. Segundo o IBGE,
entre as atividades, as maiores variações foram: indústrias extrativas (50,31%),
metalurgia (29,13%), madeira (29,12%) e alimentos (28,36%). Os setores de
maior influência foram: alimentos (6,67 pontos percentuais), indústrias extrativas
(2,27 pontos percentuais),
outros produtos químicos
(1,71 ponto percentual) e
metalurgia (1,69 ponto percentual).

O acumulado em 12 meses
foi de 19,08%, ante 15,86%
em setembro deste ano. Em
outubro, 23 das 24 atividades
tiveram alta de preços, contra
21 em setembro. As quatro
maiores variações de preços
ocorreram em indústrias extrativas (53,64%), alimentos
(35,89%), madeira (28,88%)
e metalurgia (26,59%). Os
setores de maior influência
foram: alimentos (8,10 pontos
percentuais), indústrias extrativas (2,40 pontos percentuais), metalurgia (1,60 ponto
percentual) e outros produtos
químicos (1,53 ponto percentual).
O IPP das Indústrias Extrativas e de Transformação

mede os preços de produtos
“na porta de fábrica”, sem
impostos e fretes, e abrange
as grandes categorias econômicas: bens de capital, bens
intermediários e bens de
consumo (duráveis, semiduráveis e não duráveis).
A variação de preços de
3,40% em relação a setembro repercutiu da seguinte
maneira entre as grandes categorias econômicas: 2,69%
em bens de capital; 5,01%
em bens intermediários; e
1,22% em bens de consumo,
sendo que 0,97% foi a variação observada em bens de
consumo duráveis e 1,27%
em bens de consumo semiduráveis e não duráveis.
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Pandemia fez milhares de empresas
acelerar transformações digitais

Petrobras pode
perder direito de
preferência no pré-sal

IA devem ter

A Petrobras pode perder
a soberania na operação dos
blocos localizados na camada de pré-sal. Isso se o Projeto de Lei 5007/20 que acaba
com o direito de preferência
da estatal for aprovado. O
texto, que tramita na Câmara
dos Deputados, também determina que as novas áreas
do pré-sal serão exploradas
pelo regime de concessão,
e não mais pelo de partilha,
como é hoje.
A proposta é de autoria
do deputado Paulo Ganime
(Novo-RJ) e reformula a Lei
12.351/10, que criou o regime de partilha. A mudança,
segundo Ganime, visa assegurar um ambiente competitivo para o desenvolvimento
dos campos de petróleo do
pré-sal.
Pela lei, a Petrobras tem
direito de preferência sobre
os blocos que serão licitados.
Uma vez escolhidos, ela se
torna a operadora, com participação mínima de 30%.
Isso significa que cabe a ela
ditar o ritmo da exploração e
dos investimentos, que tem
que ser seguido pelos outros
sócios.
Para o deputado, a regra
prejudica a exploração da
camada. “Tal obrigação é
uma situação que desestimula fortemente a atração de investimentos e a concorrência
nos leilões do pré-sal. Isso é
incompatível com a exploração de um recurso natural
de tamanha relevância para o
País”, disse Ganime.

Projetos envolvendo
envolvimento do
alto escalão das
companhias

“A inteligência artificial
tem a tendência de criar poder de mercado e é essa a razão pela qual ela atrai tantos
investimentos”. A afirmação
é de Ajay Agrawal, responsável pela área de empreendedorismo e inovação da
Universidade de Toronto, ao
participar do terceiro dia de
palestras, nesta quarta-feira
(25), do Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais, evento da Associação
Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de
Capitais (Anbima) e da B3.
O evento online e gratuito
termina nesta sexta-feira.
Este ano, devido a pandemia de Covid-19, houve
uma corrida por parte das
empresas para acelerar suas
transformações
digitais.
No Brasil, grandes empresas estão mantendo desde
o início do ano seus colaboradores em home office.
Os economistas, segundo
ele, abordam a tecnologia de uma maneira muito
simples, buscando entender
como ela pode reduzir custos. Mas a IA (inteligência
artificial) vai além: reduz o
custo da previsão. Ou seja,
usa uma informação que se
tem na mão para gerar outra que ainda não se tem.
O poder da IA está ligado
aos benefícios de sua retroalimentação, o que Agrawal
chamou de feedback loops.
Ou seja, quanto mais dados
são coletados e analisados,
melhores ficam as predições,
levando a um número maior
de usuários, que, por sua
vez, produzem dados que
retroalimentarão o sistema,
criando um ciclo virtuoso.
No entanto, há ressalvas:
as máquinas reconhecem

padrões, por isso têm dificuldade em lidar com fatos
inesperados. “No caso da
pandemia de Covid-19, que
não se tinha dados prévios, a
máquina teve um desempenho ruim, pois não está treinada”, explica.
Os modelos fazem previsões estatísticas e não têm
como intuir determinados
acontecimentos, a não ser
utilizando dados passados
para tentar prever o futuro.
“Uma das coisas importantes a se ter em mente é que as
máquinas são boas em determinar correlações, mas não
são tão boas em entender casualidades”, acrescenta.
Questionado pelo moderador do painel Fernando
Pires, sócio da Dynamo,
acerca de recomendações às
empresas que querem usar a
inteligência artificial, Agrawal enfatizou a necessidade
em saber o que a tecnologia
pode e o que não pode fazer. “IAs não são mágicas,
são estatísticas computacionais”, assinala.
Outro conselho é que os
projetos devem ser liderados ou ter forte envolvimento do alto escalão das
companhias. “A maior falha
na implementação de IA é a
falta de visão da alta direção. O CEO tem de apontar
qual é o objetivo, aonde ele
quer chegar com ela.” Ajay
ressalta que é preciso saber
a meta a ser alcançada, e
não criar o modelo de IA
apenas por ter determinados dados disponíveis.
Sobre a aplicação no segmento financeiro, Ajay, que
também é fundador do Creative Destruction Lab, avalia que os profissionais cuja
função é prever serão fortemente afetados. Ele explica
que, apesar da IA não fazer
previsões perfeitas, ela faz
predições melhores que os
seres humanos.
Transformação digital
Nos últimos anos, o ecossistema de startups amadureceu e, em 2020, com a pandemia, milhares de empresas

OPINIÃO DO ESPECIALISTA

Adeus, guerra das maquininha!
Chegou a era QRcode

O ano de 2019 ficou marcado pela “guerra das maquininhas”, na qual bancos e fintechs disputaram a atenção dos
donos de bares e restaurantes por espaços e pontos de vendas,
um movimento positivo de concorrência que originou uma
redução de custos a lojistas e maiores possibilidades de negociações e flexibilização de benefícios. Na atualidade, 2020
trouxe ao centro uma nova disputa, agora com o “QRcode”
como o foco.
Por mais que o código seja uma tecnologia um pouco
“antiga” e já conhecida, muitos donos de estabelecimentos
tinham receio de utilizá-la e os clientes não se adaptarem.
Com a necessidade do distanciamento social, a opção ganhou
força e gadgets de segurança, para garantir que os consumidores não tenham problemas com sua utilização. Entendendo
esse potencial, o Banco Central lançou, recentemente, a nova
modalidade de pagamentos instantâneos PIX, que promete
revolucionar o modo como os consumidores transacionam
valores, seja pagamentos ou transferências.
Mas voltando ao assunto principal deste artigo, atuando
no food service há anos, entendo que a utilização massiva do
QRCode e trará quatro principais vantagens para os donos de
estabelecimento e também para os consumidores, a começar
pela praticidade, bastando apenas contar com celular para a
realização de pagamentos, sem a necessidade de andar com
dinheiro ou cartões de crédito, e por exemplo.
Além disso, o sistema QR Code conta com um sistema
de criptografia que impossibilita que dados sejam roubados,
conferindo maior segurança a operações realizadas. Outro
benefício é a agilidade no atendimento, possibilitando a realização de mais vendas em menos tempo, garantindo maior
rotatividades de mesas. E, por fim, os pagamentos realizados
a partir desta modalidade não tem taxas e nem mensalidade,
sendo uma ótima solução para quem visa cortar custos.
O mundo mudou e está, claramente, mais tecnológico.
Quando as vantagens acompanham esse avanço digital, o caminho é um só: sempre em frente. O consumidor e os donos
de bares e restaurantes estão em um momento de entenderem
a nova opção, mas, uma vez absorvida, o seu uso só tem a
evoluir e fazer o número de vantagens aumentar. Ganham os
clientes, os empreendedores e, claro, a economia. Ponto para
o Banco Central!

q Geison Correa
CEO e co-fundador da GrandChef, foodtech especializada na gestão completa de restaurantes, bares e similares.

foram obrigadas a acelerar
suas transformações digitais.
Para Fabrício Bloisi, CEO do
iFood e presidente do conselho do Grupo Movile, os próximos três anos serão ainda
mais agressivos na jornada de
digitalização das empresas no
Brasil, com a oportunidade da
chegada ao mercado – ou do
crescimento – de um número
maior de companhias digitais
e disruptivas.
No painel, moderado pelo
diretor de Relacionamento
com Clientes e Pessoa Física
da B3, Felipe Paiva, e do qual
participou também o CEO da
XP, Guilherme Benchimol,
o tema sobre a abertura de
capital das companhias não
ficou de fora. “Acreditamos
que temos tamanho para isso,
estamos capitalizando e fazendo vários investimentos,
mas não é o momento agora.
É uma conversa que temos
no conselho e que pode ser
reavaliada”, explica Bloisi.
Mas ressalta o crescimento do
iFood: “Em oito meses, avançamos dois anos em termos
de penetração. Só em agosto
foram mais de 45 milhões de
pedidos na plataforma”, conta
o empreendedor.
Investidores

Muitas indústrias serão
impactadas com o uso de tecnologias como a inteligência
artificial, a exemplo dos setores de educação e saúde.
Na próxima década, o digital
deverá estar no centro dos negócios. “Há alguns anos, das
dez principais empresas norteamericanas, apenas uma era
de tecnologia. Hoje são cinco.
Na China, ocorreu o mesmo.
Espero um cenário parecido
no Brasil. Em breve, não falaremos mais de unicórnios que
valem US$ 1 bilhão, mas de
empresas com valor de mercado de US$ 100 bilhões”,
completa Bloisi.
O cenário macroeconômico também tornou o ambiente
propício para o surgimento de
mais investidores e empreendedores. “A maior transformação que poderia acontecer
no Brasil é a redução da taxa

de juros. O país sempre foi
rentista, com monopólios e
oligopólios que não faziam o
dinheiro circular. Hoje, as pessoas são obrigadas a pensar no
longo prazo, a assumir riscos,
a diversificar os investimentos
e a empreender”, afirma Benchimol.
À frente de uma empresa
com 2,6 milhões de clientes,
Benchimol criou a XP há
19 anos com o objetivo de
democratizar o acesso aos
investimentos no país. Em
um cenário de juros baixos,
ele acredita que mais empreendedores emergirão com
ideias inovadoras e disruptivas. “Sempre fomos um país
instável e as pessoas buscavam estabilidade, tanto que
o sonho dos brasileiros era
ser concursado público. Mas
isso não pode ser o sonho de
uma nação inteira. Se antes
a taxa de juros desestimulava a abertura de um negócio,
hoje aflora o empreendedorismo”, diz.
Juros mais baixos também
ampliam as fontes de financiamento das empresas, que
passam a enxergar o mercado
de capitais como uma alternativa cada vez mais acessível.
Paiva lembrou que, nos últimos dez anos, foram feitas
mais de 210 ofertas públicas
na bolsa brasileira, com cerca
de R$ 500 bilhões captados
em IPOs (ofertas públicas
iniciais de ações) e followons. Este ano, o número de
IPOs na bolsa será um dos
mais altos já vistos, “além de
termos alcançado a marca de
3 milhões de pessoas físicas
na B3. Isso é só o começo da
transformação”, opina.
A mentalidade dos brasileiros também começa a
mudar. Benchimol afirma
que 70% dos investimentos
aqui estão atrelados ao CDI
e a tendência é que parte
desses recursos migre para
ativos de risco nos próximos
anos. “O yield (retorno sobre o investimento) na bolsa
brasileira é de 2,5%, ou seja,
o dividendo que a pessoa recebe ao comprar o Ibovespa
é superior ao que ela ganha
com o CDI”, diz.

Mais de 1 milhão de
armas produzidas entre
janeiro e setembro

Após grande valorização
de suas ações nas últimas
semanas, com alta de 58%
neste mês, a Taurus, uma
das principais fabricantes
de armamentos do mundo,
voltou a valer mais de R$ 1
bilhão, após o fechamento
do mercado nesta quartafeira (25).
A forte valorização está
relacionada aos resultados
alcançados pela empresa nos
últimos trimestres e importantes acordos comerciais
fechados nos últimos meses,
entre eles duas joint ventures
que ampliarão os mercados
de atuação da companhia
e, em ambos os casos, sem
envolver desembolso de capital.
A fábrica na Índia, da
joint venture criada com o
Jindal Group, está em fase
de conclusão, devendo iniciar suas operações no primeiro semestre de 2021. Já
no Brasil, a produção de
carregadores e outros com-

ponentes estampados de armas leves, da joint venture
com a metalúrgica Joalmi,
deverá ter início ainda este
ano, devendo ser transferida em 2021 para o complexo industrial da Taurus em
São Leopoldo (RS).
Nos últimos trimestres,
a Taurus tem registrado recordes sucessivos nos indicadores operacionais. No 3º
trimestre de 2020 foram oito
indicadores sem precedentes para a empresa em um
trimestre: maior volume de
produção, de vendas, maior
receita líquida, lucro bruto,
margem bruta, Ebitda, margem Ebitda e lucro líquido.
A Taurus produziu mais
de 1 milhão de armas entre
janeiro e setembro, volume
que representa 92% da produção total de 2019. No terceiro trimestre do ano, foram
em média 6,9 mil armas produzidas por dia, com as duas
fábricas, no Brasil e nos
EUA, em forte atividade.

AUTOPARK S.A.
CNPJ/MF 03.734.265/0001-01 - NIRE 33.300.264.809
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Acionistas da Autopark S.A. convocados a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, no próximo dia 03.12.2020, às 11:00
horas, na sede social, na Av. Presidente Antonio Carlos, S/N, Rio de Janeiro/
RJ, a ﬁm de deliberarem sobre a redução do capital social da Companhia e
a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social.
Rio de Janeiro, 24.11.2020.
Emilio Sanches Salgado Junior - Presidente do Conselho de Administração

Regime
O deputado também critica o regime de partilha, que
é adotado exclusivamente
na exploração da camada de
pré-sal. Para ele, o modelo
tem elevado risco de intervenção estatal e possibilita
a reserva de mercado para
a Petrobras nos leilões dos
blocos.
Nos contratos de partilha
a União torna-se sócia das
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empresas que vão explorar
os blocos licitados, recebendo parte do petróleo e o
gás natural extraídos, além
de compensação financeira
(royalties e bônus de assinatura).
No regime de concessão a
exploração é feita exclusivamente por conta e risco das
empresas arrematantes dos
blocos, que ficam com todos
os hidrocarbonetos extraídos
e pagam compensação ao
Estado (royalties, bônus de
assinatura e, quando for o
caso, participação especial).
“Os mesmos resultados,
inclusive financeiros para
União, estados e municípios
poderão ser obtidos de forma mais eficiente e simples
pelo regime de concessão.
Além disso, elimina-se a necessidade de a União ser um
vendedor de petróleo e gás
natural”, disse Ganime.
Outros pontos
O projeto altera ainda outros pontos da lei. Os principais são: Havendo concordância, os atuais contratos
de partilha firmados pela
União com a Petrobras e
consórcios privados poderão migrar para o modelo
de concessão; Não poderá
haver privilégio, benefício,
preferência ou vantagem
concorrencial nas licitações
destinadas à exploração e à
produção de petróleo e gás
natural no pré-sal; Os consorciados poderão designar,
a qualquer tempo, outro operador; e Acaba com a exclusividade da Petrobras como
único agente autorizado a
vender o petróleo e gás recebidos pela União no regime
de partilha.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, o projeto
de lei também define que
a parcela do excedente em
óleo destinada à União poderá ser paga em espécie pelo
consórcio. Hoje é paga em
produtos (petróleo e gás).

GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ/ME Nº. 04.726.861/0001-02
NIRE 33.3.0028380-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 4 DE NOVEMBRO DE 2020
Certifico o arquivamento do Ato na JUCERJA em 09/11/2020, sob o nº
00003964792, assinado digitalmente.

ELEIÇÕES SINDICAIS – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Empregados nas Empresas de Transporte
Rodoviário de Carga de Niterói, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, convoca todos os associados, quites com suas obrigações estatutárias para ELEIÇÃO SINDICAL, destina à eleição dos membros da diretoria, Conselho Fiscal e Delegados representantes junto a
federação e seus respectivos suplentes, considerado cada órgão diretivo
para o quadriênio 2021 à 2025, que será realizada dia 05 de fevereiro
de 2021, quando deverá ser observado quórum estatutário pertinente
para sua validade e proclamação de chapa eleita. A coleta dos votos se
dará do período de 09:00 às 17:00, perante a mesa coletora de votos na
sede do sindicato localizado à Rua Dr. March, 83 – Sobrado – Barreto –
Niterói. O prazo para registro de chapas será de 20 dias, contados a
partir da publicação do presente edital que também cumpre o que exigido
para aviso resumido, cumprindo assim a norma estatutária destinada a
publicidade neste ato. O prazo para impugnação será de 05 duas contados da publicação da relação nominal das chapas registradas. O registro de chapas de procederá somente na Secretaria do Sindicato, no
horário das 09:00 às 16:00 de segunda a sexta feira.
Niterói, 27 de novembro de 2020.
ALEXANDRE NUNES DE ALMEIDA
PRESIDENTE
LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.
CIA ABERTA. CNPJ Nº 05.495.546/0001-84. NIRE 33300271406.
Edital de Convocação - AGE. Ficam convocados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. a comparecer na AGE a ser realizada em
10/12/2020, às 15h, na sede social da Cia, R da Assembleia, 10, 37º andar,
sala 3701 (parte), Centro, RJ – RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: (1) Dissolução de pleno direito e a liquidação da Cia, nos termos
do art 206, inciso I, alínea “c”, da Lei das S/A e determinar (a) o modo de
liquidação nos termos do art. 208 da Lei 6.404/76 e (b) a duração da fase de
liquidação; (2) Partilha antecipada do ativo, nos termos do art. 215, §1º da
lei nº 6.404/76; (3) Manutenção do CA e, caso não aprovada a manutenção
do CA, nomear a empresa Eximia Capital Partners Ltda como liquidante da
Cia; (4) Destituição da Diretoria; (5) Alteração do art 34 do Estatuto Social,
com sua consequente consolidação; (6) Instalação ou não do CF durante o
processo de liquidação da Cia e, caso aprovada a instalação, eleger seus
membros e fixar a sua remuneração. Rio de Janeiro, 25/11/2020. Arthur
Prado Silva - Presidente do Conselho de Administração.
EDITAL PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA
CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO
Com fulcro no Artigo 174 §2º da CF, Artigo 514 d, § único, inciso “a” da CLT,
OJ 253 SDI1 do TST e Recomendação 193 da OIT, convidamos vendedores,
representantes e propagandistas de qualquer ramo econômico do Estado
do Rio de Janeiro, para participar de reunião pré-constituição de cooperativa
de consumo a ser realizada na Rua da Soja, 107 - sala 205 - Penha Circular
– Rio de Janeiro/RJ - CEP 21011-100, no dia 06/12/2020 com início às
08:00h em primeira chamada, 09:00h em segunda chamada e as 10:00 em
terceira e última chamada. Os interessados deverão levar documentação
pessoal necessária em conformidade com a Lei 5.764/71, Lei 10.406/02 e
Lei nº 8.934/94, quando no ato da fundação haverá formação de chapas,
candidatura, eleição e posse para o primeiro mandato. É obrigatório que
todos estejam de máscara de proteção individual. Álcool Gel 70º estará
disponível para todos, sendo igualmente obrigatório sua utilização para
participação na assembleia. Edson Felipe Rodrigues Pimentel - Diretor
Cooperante - CPF nº 910.552.537-34 – 27 de novembro de 2020.
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Complexo Eólico Jerusalém
terá seis parques
BNDES aprova
R$ 568 milhões
para atender
energia a 270 mil
residências

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) aprovou
financiamento de até R$ 568
milhões para implantação de
seis parques eólicos pertencentes ao Complexo Eólico
Jerusalém e de sistemas de
transmissão associados, nos
municípios de Lajes, Pedro
Avelino e Pedra Preta, no Rio
Grande do Norte. A iniciativa

da EDP Renováveis S.A vai
gerar energia limpa e renovável equivalente ao abastecimento de 270 mil residências.
A construção vai empregar
cerca de 1.150 pessoas.
O projeto tem como destaque a aquisição de 43 aerogeradores nacionais, que
são equipamentos para a conversão da energia dos ventos
em eletricidade. Os demais
investimentos apoiados pelo
BNDES envolverão obras
civis, a construção de 27 km
de linhas de transmissão e de
uma subestação de energia. O
Complexo Jerusalém possuirá
uma capacidade instalada de
180,6 MW, a ser acrescida ao
sistema interligado nacional.
O BNDES informou que
os investimentos em geração
estão alinhados ao esforço do

Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC)
para redução das emissões
de gases de efeito estufa. O
Plano também busca “manter elevada a participação de
energia renovável na matriz
elétrica, preservando posição de destaque que o Brasil
sempre ocupou no cenário
internacional”. O esforço
do Banco também vai ao
encontro do Plano Nacional
de Energia 2030, do Governo Federal, com estratégias
para expansão de energia
econômica e sustentável pelos próximos dez anos.
O financiamento de até
R$ 568 milhões será concedido às seis Sociedades de
Propósito Específico (SPE):
Centrais Eólicas Jerusalém
S.A de I a VI. Cada uma de-

las será responsável por um
parque específico. As SPEs
são controladas pela Jerusalém Holding S.A que, por
sua vez, está sob a gestão da
EDP Renováveis Brasil S.A.
A EDP Renováveis S.A.
é líder mundial no setor
das energias renováveis, o
quarto produtor mundial de
energia eólica e está hoje
presente em 14 mercados
internacionais (Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, França, Grécia, Itália, México,
Polónia, Portugal, Roménia,
Espanha, Reino Unido e Estados Unidos). No Brasil, o
grupo EDP atua através da
EDPR Brasil (energia renovável) e a EDP Energias do
Brasil (projetos em geração,
transmissão e distribuição de
energia).

Filtros para aumentar segurança do ar da cabine dos jatos ERJ 145

A Embraer comunicou
para o mercado e aos clientes dos jatos ERJ 145, de 50
lugares, que “na busca por
soluções para aumentar o
grau de segurança dos passageiros e prevenir a potencial
transmissão de vírus a bordo
de aviões”, medida que permite aos operadores dessas
aeronaves a instalação dos
filtros HEPA de alta eficiência. Os kits dos primeiros
70 aviões já estão em montagem e deverão ser entregues
até meados de dezembro,
informou a Embraer nesta
quinta-feira.
“O foco da Embraer está
sempre no nosso cliente, em
como apoiá-lo e melhorar ainda mais o produto que está em

Secretário do
Tesouro descarta
antagonismo
entre Guedes e BC
Não há divergência entre o
Ministério da Economia e o
Banco Central. A afirmação
foi feita nesta quinta-feira
pelo secretário do Tesouro,
Bruno Funchal, ressaltando
que o objetivo da autoridade
monetária é “totalmente alinhado” com o da pasta.
“Todos fazem parte do mesmo governo”, afirmou ele, em
coletiva de imprensa. O fato é
que nas últimas semanas ficou
nítida a diferença nos discursos sobre o mesmo tema do
ministro da economia, Paulo
Guedes, e do presidente do
BC, Roberto Campos Neto.
Enquanto o primeiro inflava
as estimativas de crescimento,
o outro apontava necessidade
de ajustes para o país superar
a crise.
Conforme a Reuters, na
quarta-feira, Campos Neto
havia frisado a necessidade
de conquistar a credibilidade
com a continuação das reformas e com plano que indicasse clara percepção para
investidores de que país está
preocupado com trajetória da
dívida.
Questionado sobre a declaração mais tarde, o ministro da Economia, Paulo
Guedes, o rebateu.
“O presidente Campos Neto
sabe qual é o plano. Se ele tiver um plano melhor, peça a
ele qual o plano dele. Pergunta
qual o plano dele para recuperar
a credibilidade. O plano nós já
sabemos qual é, nós já temos”,
disse Guedes.
Segundo Funchal, o plano para a Economia envolve, nas próximas semanas,
a aprovação no Senado das
PECs do Pacto Federativo
e Emergencial. Na Câmara, a pauta prioritária abarca o PLP 137, que permite
pagamento de despesa com
recurso vinculado a fundos,
além de projetos associados
a novos marcos regulatórios
e autonomia do BC.

operação. Neste sentido, pelo
momento que estamos vivendo em todo o mundo, a certificação e a instalação dos filtros HEPA nos jatos ERJ 145
é uma solução indispensável
que a Embraer desenvolveu
para tornar ainda mais seguras
as condições da cabine para
os passageiros que utilizam
as nossas aeronaves”, explica
Johann Bordais, Presidente e
CEO da Embraer Serviços &
Suporte.
Foram cerca de cinco meses e meio para desenvolver
esta solução. Durante este
período a Embraer selecionou o filtro e trabalhou nas
etapas necessárias para criar
o boletim de serviços, fabricando e comprando várias

das peças necessárias para
desenvolver os kits. Além
disso, o estudo de instalação para os jatos ERJ 135 e
o ERJ 140 também deve ser
concluído em breve.
Na maioria das aeronaves,
a troca todo o volume de ar
da cabine de passageiros
ocorre de 20 a 30 vezes por
hora, o que é mais frequente
do que a troca do ar em um
escritório e de cinco a seis
vezes mais que em hospitais.
Filtros

Segundo a Embraer, os filtros HEPA, que são padrão em
todas as versões das famílias de
E-Jets e E-Jets E2 de aviões comerciais da Embraer, capturam

EDITAL DE CITAÇÃO
Com o prazo de vinte dias
O MM. Juiz de Direito, Dr.(a) Leonardo de Castro Gomes - Juiz
Titular, do Cartório da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital,
Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasmo
Braga, 115 Corr C/SALA 210CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de
Janeiro - RJ Tel.: 31332375 e-mail: cap17vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Execução de Título Extrajudicial - Despesas
Condominiais / Condomínio em Edifício, nº 023012129.2017.8.19.0001, requerida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
LAGOA BEST RESIDENCE SERVICE, em face de JOÃO SILVA
JUNIOR, alegando em síntese o seguinte: ´CITAÇÃO´. Assim,
pelo presente edital, CITA o executado JOÃO SILVA JUNIOR, , que
se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de
3 (três) dias, contados da citação (Artigo 829, Caput), efetuarem
o pagamento da quantia de R$ 18.418,94 (fl.254) já acrescidos
de honorários advocatícios fixados de plano (10%), por força do
art. 827 do CPC, ficando ciente de que: a) caso não efetue o
pagamento naquele prazo, ocorrerá a penhora e avaliação de
bens (Art. 829 e parágrafo 1º do CPC); b) poderá oferecer embargos no prazo de quinze dias úteis após a juntada do mandado de
citação aos autos (Art.915, do CPC) através do Portal de Serviços, conforme Art. 31-A da Consolidação Normativa, pena de
inadmissibilidade; c) no caso de integral pagamento no prazo de
três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827,
parágrafo 1º do CPC), autorizado a proceder o arresto de bens
para garantir a execução, bem como, em havendo suspeita de
ocultação, realizar a citação com hora certa, certificando
pormenorizadamente o ocorrido. Dado e passado nesta cidade
de Rio de Janeiro, aos seis dias do mês de novembro do ano de
dois mil e vinte. Eu, __ Marcos Antonio Vargas - Técnico de Atividade Judiciária - Matr. 01/30933, digitei. E eu, __ Marco Antonio
Vilardi Ferreira - Substituto da R.E. - Matr. 01/31388, o subscrevo.

EVOLTZ IV SÃO MATEUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 07.114.999/0001-49 - NIRE 33.3.0028131-2
Ata de AGE realizada em 26/11/2020: 1. Data, Hora e Local: Realizada em
26/11/2020, às 08h, na sede da EVOLTZ IV São Mateus Transmissora de
Energia S.A., (“Cia.”), situada na Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 199,
Lote 1, PAL 46742, sl. 204, Parte, Edifício Office Park Center, Jacarepaguá,
RJ/RJ – Brasil, CEP: 22775-022. 2. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação na forma do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“LSA”), tendo em
vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia., conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Cia.. 3. Mesa: Presidente:
João Pinheiro Nogueira Batista; Secretária: Renata Alvarez Vieira. 4. Ordem
do Dia: Deliberar sobre (i) a redução do capital social para restituição aos
acionistas. 5. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas aprovaram, por
unanimidade, que a presente ata fosse lavrada na forma sumária, conforme
autorizado pelo art. 130, §1º da LSA. Sequencialmente, após a análise da
matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram,
por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) Aprovar a redução do capital
social da Cia. excessivo, nos termos do art. 173 da Lei 6.404/76, de R$
189.327.698,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente,
para R$ 126.327.698,00, configurando uma redução de R$ 63.000.000,00,
mediante a restituição de capital aos acionistas da Cia., proporcionalmente,
a suas participações acionárias, sem o cancelamento de ações. Registrar,
em face do que dispõe o art. 174 da Lei 6.404/76 que: (i) a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social aos acionistas fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (a) publicação da presente
ata antes do seu respectivo registro perante a JUCERJA; e (b) decurso do
prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha
sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do § 1º, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do
pagamento e/ou depósito judicial. Em virtude da aprovação acima, o Art.
5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O
capital social da Cia. é R$ 126.327.698,00, dividido em 189.327.698 ações
ordinárias nominativas, de classe única, sem valor nominal, com preço de
emissão de R$ 0,67.” (ii) O Estatuto Social da Cia. foi consolidado, e compõe
o Anexo I da presente Ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma súmaria, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida e aprovada pelos acionistas presentes, que também autorizaram a publicação da
ata com a omissão das assinaturas dos acionistas. 7. Assinaturas: Mesa:
Presidente – João Pinheiro Nogueira Batista; Secretária – Renata Alvarez
Vieira. Acionistas presentes: Evoltz Participações S.A. e TPG Seville SPV,
LLC. (A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.) RJ, 26/11/2020.
Mesa: João Pinheiro Nogueira Batista - Presidente; Renata Alvarez Vieira
- Secretária.

99,97% das partículas transportadas pelo ar e outros contaminantes biológicos, como bactérias, vírus e fungos.
Essa tecnologia também
está disponível nos jatos
executivos da Embraer, com
os filtros HEPA sendo padrão nos jatos Praetor 600 e
Praetor 500. Outra solução
preventiva foi a aprovação
do uso de MicroShield360,
um sistema de revestimento
preventivo que, quando aplicado no interior das aeronaves, inibe continuamente
o crescimento de micróbios
nas superfícies. A combinação desses novos recursos
com os já existentes equivale
a um maior nível de proteção
para os passageiros.
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Walt Disney demitirá
32 mil funcionários
no 1º semestre de 2021
O império Walt Disney anunciou nesta
quinta-feira que vai
demitir cerca de 32 mil
funcionários,
principalmente nos parques
temáticos do grupo, um
aumento em relação aos
28 mil que tinha citado
em setembro. As demissões vão ocorrer no primeiro semestre de 2021,
informou a companhia.
A informação é da Reuters.
Os parques de diversões da Disney na Flórida e fora dos Estados
Unidos reabriram neste
ano sem registrarem
grandes surtos de coronavírus, mas com regras de distanciamento
social e testagem.
A Disneylândia de
Paris foi forçada a fechar de novo no final
do mês passado depois
que o governo francês
impôs novo lockdown.
Os parques da empresa
em Xangai, Hong Kong
e Tóquio continuam
abertos.
Em dezembro de
2017 após a compra
da 21st Century Fox,
a empresa se tornou o
maior conglomerdo de
mídia e entretenimento
do planeta por receita.

A Disney foi fundada
em 16 de outubro de
1923, por Walt Disney
e Roy Oliver Disney
com o nome de Disney
Brothers Cartoon Studios e estabeleceu-se
como pioneira na indústria de animação,
até diversificar seus
produtos para filmes
em live-action, redes
de televisão e parques
temáticos. A companhia também operou
sob o nome Walt Disney Studio e Walt Disney Productions.
A empresa leva
seu nome atual desde
1986, época em que expandiu suas produções
para o teatro, rádio,
música, publicidade e
mídia online. A Disney
também criou novas
divisões corporativas
com o objetivo de comercializar conteúdo
para adultos, como a
Touchstone Pictures,
visto que sua marca principal, Disney,
está associada a filmes
para todos os públicos, como chamado no
meio cinematográfico,
uma empresa family
friendly.

