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STF vai mediar
disputa entre
Apple e Gradiente
pela marca iphone
O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF),
encaminhou o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1266095,
em que se discute a exclusividade
do uso da marca Iphone no Brasil,
ao Centro de Conciliação e Mediação da Corte. O órgão, criado pela
Resolução 697/2020, tem o objetivo de atuar na solução consensual de questões jurídicas sujeitas à
competência do STF.
Em 2000, a IGB Eletrônica,
dona da marca Gradiente, solicitou junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) o
registro da marca Gradiente Iphone, para designar aparelhos celulares e produtos acessórios de sua
linha de produção. O pedido foi
deferido somente em 2008, e, em
2013, a empresa norte-americana
Apple, fabricante do iPhone desde 2007, ajuizou ação contra a
IGB e o INPI visando à nulidade
parcial do registro.
O juízo da 25ª Vara Federal do
Rio de Janeiro (RJ) julgou o pedido
procedente e determinou ao INPI
que o concedesse “sem exclusividade sobre a palavra iphone isoladamente”.
A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que entendeu que o direito de
uso exclusivo da marca não é absoluto. Segundo o TRF-2, é preciso
levar em consideração o fato indiscutível de que os consumidores
e o mercado, quando pensam em
iphone, “estão tratando do aparelho
da Apple”. Assim, o uso isolado da
marca por qualquer outra empresa
poderia causar “consequências nefastas” à Apple.
A Gradiente argumenta que,
conforme registrado no acórdão
do TRF, é incontroverso que o
depósito da marca foi feito em
2000 e que o registro só foi deferido pelo INPI em janeiro de
2008. “Nesse momento, o iPhone
da Apple, lançado em 2007, já era
uma febre mundial, muito em razão de enormes investimentos em
publicidade”, afirma.
Segundo a empresa brasileira,
o fundamento adotado para o acolhimento do pedido da Apple teria
sido a existência de um fato consumado, e a definição do titular
da marca teria levado em conta
o critério da opinião dos consumidores. Para a Gradiente, esse
entendimento do TRF “subverte
completamente o sistema brasileiro de propriedade intelectual,
substituindo o princípio da prioridade no depósito pelo do sucesso
na exploração”.
Ao suspender e processo e remetê-lo ao Centro de Conciliação
e Mediação, Toffoli lembrou que
o relator pode adotar essa providência em qualquer fase processual, para que sejam realizados os
procedimentos a fim de buscar a
composição consensual da lide.
A decisão da remessa levou em
conta que a questão discutida no
recurso versa sobre direitos patrimoniais disponíveis. As informações são do STF.
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Privatização da Cedae: valor de
R$ 40 bi é ‘realidade virtual’

Tomaz Silva/ABr

Governador anuncia
que edital de venda
da estatal deve
sair dia 18
O governador em exercício do
Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta sexta-feira que o governo
fluminense e o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sanaram as últimas
divergências em relação ao edital
de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).
Castro afirmou ter participado de
uma reunião com o presidente do
banco, Gustavo Montezano, e disse
que o governo trabalhará para que
o edital seja publicado em 18 de
dezembro.
Segundo o governador, cada par-

te abriu mão de alguns pontos e foi
possível manter o valor mínimo de
outorga em R$ 10,6 bilhões. Os últimos pontos da discussão, que ele
classificou como dura, foram o cronograma de obras e o valor cobrado
pelo metro cúbico de água, que terá
nos primeiros quatro anos o valor
de R$ 1,70 e, depois, R$ 1,63.
Sobre as obras, o governador explicou que era de interesse do estado que os investimentos não ficassem para o fim da concessão, e foi
possível garantir “um investimento
maciço nos primeiros 12 anos”, segundo Castro.
“Outorga de R$ 10 bilhões e investimentos de R$ 30 bilhões só
em uma realidade virtual”, ironiza
o ex-presidente da Ceade Wagner
Victer. Para chegar a esses valores,
“só se a tarifa for multiplicada diversas vezes”.
Segundo Victer, o modelo sugerido tem fragilidades primárias
do ponto de vista operacional, não

Líderes da Câmara são interpelados
sobre PL que remunera bancos
O presidente da Câmara dos
Deputados e lideranças partidárias
receberam dia 1º a interpelação extrajudicial que alerta sobre os imensos danos embutidos no Projeto de
Lei 3.877/2020, que visa legalizar a
remuneração da sobra de caixa dos
bancos pelo Banco Central com recursos públicos mediante a figura
dos Depósitos Voluntários Remunerados, e ainda deixa sem qualquer limite tal remuneração.
A iniciativa, da Auditoria Cidadã
da Dívida (ACD), tem como objetivo alertar parlamentares sobre o
risco de votar tal projeto, tendo em
vista os custos que a proposta pode
gerar para os cofres públicos e para
toda a economia do país se entrar
em vigor, e visa evitar a aprovação
do texto. Em meio à crise sanitária
da pandemia do coronavírus, o PL
3877/2020 foi aprovado no Senado
e agora está em tramitação na Câmara.
De autoria do senador Rogério
Carvalho (PT-SE), “o projeto faz
com que os bancos recebam dos
cofres públicos, diariamente, juros
ilimitados, sem controle, sem justificativa econômica clara e sem
indicação de qual será a origem dos
recursos gastos com essa remune-

ração que sequer está estimada no
projeto”, acusa a entidade.
Aprovado no Senado na forma
de um substitutivo pela relatora da
matéria, a senadora Kátia Abreu
(PP-TO), o PL 3877/2020 não é
acompanhado da devida estimativa
de impacto orçamentário e, portanto, além de descumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Art. 17) e
a Constituição (Art. 113 do ADCT)
não contribui para o debate público
acerca da destinação das verbas da
União para instituições financeiras,
salienta a ACD.
“Esse procedimento de remunerar a sobra de caixa dos bancos já
vem sendo feito por meio das chamadas ‘operações compromissadas’, que absorveram R$ 1 trilhão
de recursos públicos nos últimos 10
anos e têm impedido a queda dos
juros abusivos praticados no Brasil”, denuncia a entidade.
“O PL 3.877/2020 tornaria isso
legal e permitiria que o rombo nos
cofres públicos fosse ainda maior. A
dificuldade de acesso a crédito em
condições facilitadas também impede que pequenos e médios negócios
prosperem e criem empregos, o que
limita o crescimento do país”, complementa a Auditoria Cidadã.

guarda coerência com outras modelagens adotadas no país – como
a própria AP5 feita pelo BNDES –
não trará os investimentos divulgados na mídia pelo governador afastado Wilson Witzel e aumentará as
tarifas para o consumidor final.
“Há outras formas de novos investimentos, em especial em esgoto, serem captados, como através
de PPPs com transferência da gestão comercial da água em regiões
como Baixada e São Gonçalo. Aliás, modelo já adotado pela prefeitura para Zona Oeste [AP5]”, frisa
o ex-presidente da Cedae.
Quanto a pagamento do empréstimo bancário do Paribas, Victer
enumera alternativas à privatização, como securitizacao de futuros dividendos a serem pagos pela
Cedae, créditos estaduais da Lei
Kandir e o crédito da Cedae junto
à União da imunidade tributaria de
impostos federais, já definido pelo
Supremo Tribunal Federal (STF).

Concessionária
do Ibirapuera
lucrará R$ 2 bi
em 37 anos
A privatização do Ibirapuera renderá ao menos R$ 2,098 bilhões ao
concessionário durante os 37 anos
previstos (35 de concessão mais
dois anos até conseguir as licenças
necessárias). Pela minuta do contrato, revelada pela coluna Olhar
Olímpico, do UOL, serão seis Unidades Geradoras de Lucro: arena
multiuso; serviços e shopping; atividades esportivas; hotel; edifício
multiuso; e estacionamento.
As deputadas estaduais Leticia
Aguiar e Janaina Paschoal (ambas do
PSL) protocolaram na Assembleia
Legislativa de São Paulo (Alesp)
requerimento endereçado ao secretário estadual de Esportes, Aildo
Rodrigues Ferreira, solicitando informações detalhadas sobre a possível
demolição do Ginásio do Ibirapuera
e o destino de atletas e modalidades
esportivas.
Em 37 anos, descontado o custo
das obras, será gerada receita de R$
4 bilhões. Tirando encargos, outorga (R$ 155 milhões) e impostos,
sobrariam R$ 2,098 bilhões.
Somente o shopping center geraria um lucro de R$ 490 milhões.

Câmara vota 2ª f
projeto que
desnacionaliza
cabotagem
A Câmara dos Deputados programou votar nesta segunda-feira
o Projeto de Lei 4199/20, do Poder
Executivo, de incentivo à navegação de cabotagem. O texto conta
com urgência constitucional e tranca a pauta. A sessão marcada está
marcada para as 15 horas, segundo
a Agência Câmara.
Conhecido como BR do Mar, o
projeto libera progressivamente o
uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem sem a obrigação de contratar a construção de
embarcações em estaleiros brasileiros. O texto é polêmico e conseguiu críticas de caminhoneiros,
da indústria naval e até mesmo das
empresas de cabotagem que teoricamente seriam beneficiadas.
De acordo com o texto, já a partir da publicação da futura lei, as
empresas poderão afretar uma embarcação a casco nu, ou seja, alugar
um navio vazio para uso na navegação de cabotagem.
O parecer preliminar do relator,
deputado Gurgel (PSL-RJ), aumenta de três para quatro anos o
tempo de transição depois do qual
o afretamento de navios estrangeiros será livre. Assim, depois de um
ano da vigência da lei, poderão ser
dois navios; no segundo ano de vigência, três navios; e no terceiro
ano da mudança, quatro navios.
Daí em diante, a quantidade será
livre, observadas condições de segurança definidas em regulamento.
O PL esteve na pauta da Câmara
na primeira semana de dezembro,
mas falta de consenso impediu que
fosse votado. Lideranças de caminhoneiros pediram ao governo que
retire a urgência e permita que o projeto seja debatido. A avaliação é que
dificilmente será votado como está.
Leia sobre as premissas equivocadas do BR do Mar na coluna Fatos & Comentários, página 3
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COTAÇÕES
Dólar Comercial

R$ 5,1230

Dólar Turismo

R$ 5,1770

Euro

R$ 6,2180
Cotações das moedas fornecidas
pela plataforma BomCâmbio

IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

4,34% (setembro)
3,23% (outubro)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7895

Ouro (gr)

R$ 302,30

Selic
Hot Money

2%
0,56% a.m.
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Balanço das eleições 2020: vitória da direita que come de garfo e faca
Afirmar que as eleições municipais servem como “prévias” das eleições presidenciais é um velho clichê da análise política. Como há um pouco de verdade em todo clichê, pode-se dizer que a eleição de 2020 (sem um campo
irreversivelmente vencedor ou derrotado) aponta para um
elemento novo em 2022: não há carta, desde já, completamente fora do baralho.
Desde 29/11, muitos números e tabelas sobre os resultados
eleitorais foram apresentados. Os gráficos apontam o crescimento e retração de cada partido, mas o fato é que é sempre
difícil analisar a frieza dos números em um país com mais
de 5 mil municípios e onde impera um sistema super-ultra-multi-partidário com 29 legendas elegendo vereadores para
a próxima legislatura.
Alguns dos dados mais significativos dessa eleição seguem
abaixo, com um recorte de vereadores eleitos por cada campo político, divididos entre os partidos identificados abrangentemente como “centro/esquerda” (PDT, PSB, PT, PCdoB
e Psol), centro/direita (MDB, PP, PSD, PSDB, DEM, PTB,
Cidadania, PSC, SD, PL, PV, Pros, PTC, PRTB, PMN, DC,
PMB e Novo) e extrema-direita (Republicanos, Podemos,
PSL, Avante e Patriota) – que se aproximaram da figura do
presidente Bolsonaro, em comparação à de 2016.

Vereadores eleitos
Espectro
Centro/esquerda
Centro/direita
Extrema direita

2016
11.437
39.230
4.276

2020
9.992
39.276
7.034

Saldo
-1.445
46
2.758

Além do crescimento proporcional da centro/direita, o que
se verifica é o recuo da centro/esquerda e a entrada no cenário
eleitoral dos partidos de corte ultraconservador ou reacionário, como era de se esperar. É o elemento novo na política
brasileira. Quando se olha para a tabela da quantidade de habitantes que serão governados por campos políticos, o resultado é muito similar.
A centro/esquerda tem um saldo negativo de cerca de 10
milhões de governados, enquanto a extrema-direita tem saldo
positivo próximo a 11 milhões. A centro/direita, por sua vez,
experimenta uma quase estabilidade, saltando de 149 para 150
milhões de governados em números aproximados, um saldo
de pouco mais que um milhão.

Número de habitantes governados
Espectro
Centro/esquerda
Centro/direita
Extrema direita

2016
39.146.919
149.231.817
12.232.460

2020
28.710.155
150.530.574
23.140.329

Saldo
-10.436.764
1.298.757
10.907.869

Parece enterrada a miragem
de que a esquerda isolada pode
ganhar a eleição presidencial

Outra nuance fundamental: em meio à reforma política
que está em curso, com a progressão da cláusula de barreira, os pequenos partidos já desidrataram nesta eleição,
ao mesmo tempo em que os grandes partidos tradicionais
da Nova República (PT, PSDB, PMDB, PDT, PSB, DEM)
também murcharam. A exceção é o DEM, partido do atual
presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que
já foi tido, nos tempos de PFL, como direita reacionária
(herdeiro da velha Arena) e hoje parece liderar o centro
político.
Esse resultado se repete tanto em número de vereadores
como em número de habitantes governados. Os partidos
pequenos perderam 11,7 milhões de governados e os grandes partidos tradicionais tiveram um saldo negativo de 12,4
milhões. No número total de vereadores, os grandes partidos tradicionais somados perderam chegou 1.020 cadeiras
em todo o país, enquanto os pequenos partidos juntos recuaram 1.532 parlamentares.

Número de habitantes governados
Espectro
Partido pequenos
Partidos tradicionais

2016
17.173.953
123.042.878

2020
5.456.216
110.602.691

Saldo
-11.717.737
-12.440.187

Vereadores eleitos
Espectro
Partido pequenos
Partidos tradicionais

2016
5.225
26.022

2020
3.693
25.002

Saldo
-1.532
-1.020

A perda de fôlego dos partidos pequenos já era esperada,
uma vez que esta foi a primeira eleição proporcional sem coligação entre partidos. Muitos vereadores de mandato e candidatos a vereadores migraram para partidos maiores, em busca
de chapa proporcional. Com a retração da centro/esquerda e
dos grandes partidos tradicionais da Nova República, o vácuo foi ocupado pela extrema-direita bolsonarista e pelo tal
do Centrão, liderado pelo DEM e ladeado por inúmeras siglas
que ganharam vigor, como PP, PSD e PL. Juntos, esses 4 partidos comandavam prefeituras que governavam 41 milhões de
pessoas e a partir de 1º de janeiro governarão 73 milhões.

Com esses números em mãos, dois fatos precisam ser ditos:
o presidente Jair Bolsonaro escolheu participar desta eleição
sem partido. Ou seja, sem dinheiro do Fundo Eleitoral diretamente empenhado e sem um número unificado. Além disso,
até onde se vê, nenhuma grande cidade país tenha parece ter
elegido uma chapa de esquerda “puro sangue” – o que parece
enterrar a miragem embalada pelas pesquisas às vésperas do
segundo turno de que a esquerda isolada tenha forças para
ganhar a eleição presidencial de 2022 sem atrair outras forças
políticas.
Do ponto de vista simbólico (afinal, política não se resume a números), entretanto, é significativo que o campo
de centro/esquerda tenha alçado novas lideranças, como
Guilherme Boulos, a posições de destaque, e que ele próprio, do Psol, tenha sido agente fundamental da unidade
construída na maioria das eleições de segundo turno em
que a centro/esquerda participou, à exceção desastrosa do
Recife.
Além disso, apesar do crescimento proporcional de partidos que hoje orbitam o presidente, cidades chaves e capitais
importantes impuseram uma derrota simbólica a candidatos identificados mais organicamente ao bolsonarismo (ao
avesso, por exemplo, de 2018). Rio de Janeiro, São Paulo,
Fortaleza, Salvador, Belém, Recife, dentre outras, foram cidades que optaram por candidatos mais próximos, lá e cá
no espectro político, à política tradicional e ao trato moderado. Pode-se dizer que o núcleo de ideias e afeto do que se
convenciona chamar bolsonarismo saiu também derrotado
dessa eleição (embora não fatalmente, como já começam a
circular nas análises).
As eleições municipais são historicamente mais afetadas
pelo debate local e por fenômenos de recall, mesmo porque é
mais difícil introduzir aí a pauta dos costumes, modulada por
ideias e demandas abstratas (as pessoas vivem nas cidades e,
nas cidades, os problemas reais e concretos do cotidiano são
muito mais evidentes de modo que afetam mais a atenção do
eleitor).
Parece haver, porém, a sinalização de um princípio de
exaustão com retórica de confronto e com a política do amigo vs. inimigo, concretizado eleitoralmente com a vitória do
“centro” e do Centrão nas disputas chaves da eleição. Pode
significar que o eleitor brasileiro, um pouco exausto de confronto e crises, esteja de fato procurando um centro, não necessariamente como posição no espectro político, mas como
espaço de mediação, diálogo e, enfim, política.

q

Eduardo Beniacar

Cientista político.
Colaboraram Gabriel Cerqueira, sociólogo, e
Franscisco Bedê, sociológo.

O que esperar da retomada?
A atividade econômica
está em franca recuperação, embora com vigor
desigual entre os diversos
setores. O varejo restrito
tem o melhor comportamento superando, inclusive, seu desempenho anterior à crise. E a indústria,
mesmo com os duráveis
ainda sentindo os efeitos
da pandemia, praticamente voltou a seu nível
normal de faturamento,
enfrentando,
inclusive,
alguns problemas de desabastecimento.
O setor que ainda está
longe da normalidade é o
de serviços que, com exclusão do comércio, continua amargando perdas
consideráveis,
quando
comparado com o nível de
atividade do início do ano.
Serviços que dependem
da presença física das pessoas como, por exemplo,
bares e restaurantes, viagens aéreas, hospedagem
e turismo, continuam com
suas atividades pouco acima de 50%, quando comparadas com o período
anterior.

Mas o fato de as atividades terem voltado com
força, antes do previsto,
somado à recuperação
do preço dos ativos, está
levando economistas a
desenhar um cenário relativamente otimista. De
fato, a Bolsa voltou aos
cem mil pontos, graças
aos novos investidores,
que anularam o efeito
da saída de bilhões de
dólares dos estrangeiros e o mercado imobiliário, alavancado pelos
juros baixos e pela saída
de aplicadores da renda
fixa, está aquecido.
Temos que ter em mente que o Brasil, antes da
pandemia, estava tendo
um desempenho muito
pouco animador, com uma
queda de 2,5%, no primeiro trimestre deste ano,
ante o último trimestre
do ano anterior, depois de
três anos de crescimento
medíocre do PIB, ao redor
de 1% a.a. Assim, mesmo
no caso da recuperação
em V virar realidade, iríamos voltar a um nível de
atividade econômica que

está longe de ser entusiasmante.
Mesmo esta volta a uma
situação “normal” é, entretanto, um cenário duvidoso se nos detivermos,
um pouco mais, na análise
dos diversos componentes
desta retomada. O consenso geral é que ela foi
puxada por um aumento
do consumo devido a dois
fatores principais, ou seja,
à retomada dos gastos
da classe média, graças
à redução do isolamento
social e, principalmente,
devido ao crescimento do
consumo decorrente do
auxílio emergencial.
Tanto o consumo da
classe média, fortemente
represado durante a pandemia, pelo isolamento e
pela insegurança sobre
o futuro, quanto o consumo das classes mais
pobres, alavancado pelos 600 reais do auxílio
emergencial, são fenômenos transitórios, Ambos tendem a se esgotar
à medida que o consumo represado volte ao
normal, depois da bolha

destes dois meses, e que
o poder aquisitivo dos
mais pobres, cair à metade a partir de setembro.

Precisamos
retomar os
investimentos
públicos em
infraestrutura
Com mais da metade da
população, em idade ativa, desocupada, com o desemprego extremamente
alto, salários reais em queda e portanto redução da
massa salarial, empresas
e pessoas físicas endividadas, taxa de investimentos
inferior a 15% do PIB e
fim do auxílio emergencial, dentro de três meses,
fica difícil imaginar que a
recuperação dos últimos
dois meses se transforme
numa retomada com crescimento sustentado.
A estratégia do governo, até o momento, se

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

resume a ressuscitar a
agenda pré-crise, limitada à abertura econômica,
à redução do tamanho do
Estado e às eternas reformas, ainda que mal explicitadas, sem ordem de
prioridade definida e, às
vezes, conflitantes entre
si. Esta agenda não entregou o prometido, ao longo
dos últimos quatro anos,
e não há nenhuma razão
nova para acreditar que
passe a funcionar na pós
pandemia.
As reformas, ainda
que necessárias, irão fazer efeito a médio e longo prazo, e são de difícil
tramitação no Legislativo por mexerem nos interesses de setores e corporações. Para ter alguma
chance de sucesso precisam de projetos claros e
politicamente bem articulados.
Fica cada vez mais evidente que a decisão de
atuar somente do lado da
oferta, deixando a solução dos demais problemas
a cargo do mercado não
é suficiente para fazer o
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país voltar a crescer. Sem
estímulos para a demanda, e sem uma clara articulação, por parte do
Estado, de políticas de
desenvolvimento, com os
instrumentos necessários,
iremos nos limitar ao crescimento medíocre dos últimos anos.
Precisamos pragmaticamente, retomar, ainda
que devagar e na medida
do possível, os investimentos públicos em infraestrutura, para gerar empregos, renda e demanda
para o setor produtivo e,
inclusive, para estimular
os investimentos privados.
Se para tanto for preciso melhorar a lei do teto
para não engessar o país
e para excluir, dela, os investimentos públicos, isto
deverá ter a mesma prioridade do corte das despesas.

q

João Carlos
Marchesan

Administrador de empresas,
empresário e presidente do
Conselho de Administração
da Abimaq.
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FMI: teste de Covid é imprescindível
para contenção da pandemia
SP deixou
de registrar
resultados
entre setembro
e outubro

BR do Mar pode
ser tudo, menos BR
Enquanto o Congresso dos Estados Unidos discute
projetos que reservam 10% das exportações de petróleo
a navios norte-americanos até 2032 e 15% de GNL até
2040, o governo brasileiro enviou o Projeto de Lei 4.199,
conhecido como BR do Mar, que vai na direção oposta. A
partir de 2 diagnósticos corretos – o transporte de carga no
Brasil não pode ser tão dependente do modal rodoviário e
a cabotagem tem grande potencial de crescimento – a proposta aponta 2 premissas equivocadas e abre totalmente a
cabotagem brasileira, de forma sem paralelos no mundo
e sem qualquer garantia de que o modal será de fato beneficiado.
Na palestra “O BR do Mar e o que a cabotagem realmente precisa”, esta semana, o advogado e jornalista Nilson de Mello detona as 2 premissas erradas. Para o governo, o transporte de cabotagem cresce pouco, e o aumento
da disponibilidade de navios (trazidos do exterior) fará o
segmento crescer mais. O especialista mostra que a cabotagem não cresce pouco:
– O modal se desenvolve em média a 10% ao ano; em
2019, a alta foi de 24,7% (talvez resposta dos donos da
carga à greve do ano anterior)
– A taxa de ocupação dos navios na cabotagem é de
75% (25% de ociosidade). “O problema não é, portanto,
falta de embarcações”, detona Mello.
– De 2010 a 2018, o crescimento do modal foi de 28%,
saltando de 127 milhões de toneladas transportadas para
algo próximo aos 164 milhões de toneladas
O PL abre indiretamente a possibilidade de financiamento a estaleiros estrangeiros, em detrimento da indústria naval nacional, na medida em que seria dado, às
empresas estrangeiras com coligadas no Brasil, acesso
às receitas do Adicional ao Frete para Renovação da
Marinha Mercante (AFRMM). O PL autoriza a importação sem restrições (isenção) de um navio, mas a
coligada no exterior poderá criar quantas empresas de
navegação considerar convenientes para transferir para
o Brasil a quantidade de navios que entender necessária
à sua operação na cabotagem. Ao mesmo tempo, a coligada no exterior poderá construir embarcações em
outros países, uma vez que tem colocação assegurada
para as suas embarcações usadas: o mercado brasileiro
de cabotagem.
Nilson de Mello enumerou os efeitos danosos do BR do
Mar e apontou um caminho que pode auxiliar a cabotagem
e a indústria naval nacionais. Veremos isso na próxima
coluna.

Vacinação sem transparência
“O desmonte do Ministério da Saúde mais uma vez cobra o seu preço”, anota a Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (Abrasco) ao comentar a falta de um planejamento adequado para a campanha nacional de vacinação
contra a Covid-19.
A entidade fala da falta de transparência, da timidez na
proposição de metas e “da covarde submissão da pasta
à politização do tema das vacinas realizada pelo presidente da república. Esta última, expressa na lamentável
omissão da vacina Coronavac/Butantan como uma das
candidatas – no caso, essencial – a fazer parte da campanha”.
Relata ainda que, embora muitos especialistas tenham
sido convidados a opinar, essa colaboração vem sendo cercada de desarticulação entre grupos de trabalho estanques
e determinações de sigilo.
A Abrasco propõe trabalhar com a expectativa de
incorporação das 2 vacinas para as quais há contratos de fornecimento e transferência de tecnologia para
produção no país (Fiocruz/AstraZeneca, 100 milhões de
doses, e Coronavac/Butantan, 60 milhões de doses, ambas ao longo de 2021).

Rápidas
A MedRio Check-up recebe nesta segunda-feira o dermatologista Omar Lupi, que vai falar sobre lesões dermatológicas, dentro da série Encontro Científico com a Prevenção, que a clínica realiza pelos seus 30 anos *** Neste
sábado, 20h, ocorre a apresentação virtual do espetáculo
Pagú Pra quê? pelo Instagram da Divisão de Teatro da
Uerj (@teatrosuerj) *** Alexandre Fonseca produzirá 2
eventos em Dubai, em dezembro *** “A Constituição Federal de 1988 e o papel das Forças Armadas” será discutido
nesta segunda, 17h, no canal TV IAB no YouTube *** O
FGV Ibre realizará nesta segunda-feira, 10h, o IV Seminário de Análise Conjuntural 2020. Inscrições em evento.
fgv.br/analiseconjuntural4 *** A Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV-RJ) realizará
neste sábado a 612ª Reunião Científica Virtual. Inscrições
em sbacvrj.com.br/novo
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Segundo uma pesquisa
divulgada nesta quinta-feira
pelo FMI, os bairros pobres
sofrem mais infecções e
mortes por Covid-19 do que
os mais ricos. A pandemia e
os esforços para controlá-la
afetaram desproporcionalmente os pobres, tanto dentro quanto entre os países.
Segundo o FMI, ao contrário dos bloqueios, informações melhores por meio
de testes generalizados impulsionam inequivocamente
a economia ao reduzir o risco de infecção ao interagir
com outras pessoas. “construímos uma conexão mais
precisa entre riqueza e saúde
relacionada à pandemia. A
análise baseada em modelo mostra que testes mais
abrangentes e rápidos podem
fornecer informações vitais
para melhor conter a propagação do vírus, beneficiando
a todos, mas especialmente
os pobres. Nossa pesquisa
vai além da maioria dos modelos epidemiológicos, examinando o comportamento
individual e as escolhas com
base na renda, em vez de focar apenas na idade, sexo e
outros dados demográficos”,
diz o estudo.
Mesmo o FMI afirmando
que o teste da Covid-19 é
imprescindível para melhorar as informações sobre a
disseminação e contenção da
pandemia e reduzindo os riscos de infecção, a Prefeitura
de São Paulo não registrou
resultados de 109.872 testes
de covid-19, entre setembro
e outubro. Nesse período, o
prefeito Bruno Covas negou
várias vezes que a pandemia
estivesse se agravando na cidade. Entre março e agosto,

no máximo 3% dos testes realizados ficaram sem registro de resultado. Entretanto
em setembro, esse índice
subiu para 31% e chegou a
58% em outubro. Com isso,
milhares de prováveis casos
positivos deixaram de ser
considerados nos indicadores da pandemia.
De acordo com o FMI,
é provável que as vacinas
sejam implantadas gradualmente nos próximos meses e
anos, mas, enquanto isso, as
taxas de infecção continuam
a aumentar em alguns países
a uma taxa mais rápida do
que nos primeiros dias da
pandemia. Bloqueios, distanciamento físico e uso de
máscaras têm sido as ferramentas mais usadas para
conter a pandemia. No entanto, testes baratos e rápidos podem ser outra alternativa.
Renda

O FMI afirma que o comportamento e as escolhas que
colocam os indivíduos mais
pobres na linha de frente da
infecção durante uma pandemia costumam ser produto
da necessidade. Primeiro,
muitos trabalhadores de baixa renda são empregados em
serviços considerados essenciais durante a pandemia
(como mercearias e serviços
de entrega) ou empregos com
opções limitadas de trabalho
remoto. Em segundo lugar,
os bairros mais pobres tendem a ter populações mais
densas, o que é mais propício ao contágio. Terceiro, as
pessoas nas comunidades
mais pobres também tendem
a ter muito poucas economias de emergência, limitando sua capacidade de reduzir
as horas de trabalho para reduzir os riscos de infecção
(por exemplo, trabalhadores
informais autônomos).
Segundo o FMI, indivíduos mais ricos podem reduzir
o risco de infecção porque
têm a opção de trabalhar
menos e limitar o tempo que
passam fora de casa. “O efeito dessas escolhas é dramático”, diz o estudo.
As simulações do mode-

lo indicam que, embora um
pouco mais de 10% das famílias ricas sejam infectadas
pelo vírus, mais da metade
das famílias pobres seriam
infectadas em um período
de dois anos. Isso também se
reflete, segundo o FMI, na
incidência de mortes, onde
o modelo sugere que as famílias pobres têm cerca de
quatro vezes mais probabilidade de morrer. Esses números sugerem que as famílias
pobres arcam com o peso
dos custos de saúde da pandemia.
Questões de teste

De acordo com o FMI,
duas medidas políticas importantes podem ajudar a
aliviar o grande impacto da
epidemia sobre os pobres até
que vacinas e terapêuticas
eficazes estejam amplamente disponíveis e fornecidas a
todos os que delas precisam.
Segundo o órgão, em primeiro lugar, o apoio direcionado à renda para as famílias mais pobres ajudará
diretamente a proteger seu
consumo contra o grande
choque econômico adverso.
Em segundo lugar, melhorar as informações sobre a
disseminação e contenção
da pandemia com testes generalizados aumenta a capacidade de identificar e isolar
novos casos, reduzindo os
riscos de infecção. Os últimos testes rápidos são baratos - a Organização Mundial
da Saúde negociou recentemente US$ 5 por teste e,
com o aumento da demanda e da produção, os preços
podem cair para US$ 1 ou
menos. Sua simplicidade
significa que qualquer família ou empresa pode usá-los
(nenhum equipamento médico ou laboratório necessário
para avaliar), sem qualquer
processamento ou registro
centralizado. Embora uma
estratégia de teste em massa possa não prevenir todos
os surtos, em geral ela pode
reduzir a propagação da pandemia e colocá-la sob controle, especialmente quando
combinada com uso de máscara, lavagem das mãos e

distanciamento físico.
O uso de testes para identificar e isolar casos positivos é ainda mais eficaz no
controle da epidemia em
países com maior proporção de famílias mais pobres.
Nossa pesquisa mostra que,
se metade das pessoas infecciosas assintomáticas fosse
identificada, as mortes seriam reduzidas em quase três
quartos em um ano. As pessoas pobres são as que mais
se beneficiam, com sua taxa
de fatalidade Covid-19 caindo em cerca de três quartos
com testes massivos aprimorados, em comparação com
uma queda de cerca de metade para os mais abastados.
De acordo com o FMI,
ao contrário dos bloqueios,
informações melhores por
meio de testes generalizados impulsionam inequivocamente a economia ao
reduzir o risco de infecção
ao interagir com outras pessoas. Quando nenhuma pessoa infectada assintomática
é testada e o vírus se espalha
sem ser detectado, a queda
do PIB é de impressionantes
15% no primeiro ano para
a economia representativa.
Quando os riscos de infecções são maiores, as pessoas
optam por se retirar e reduzir a atividade econômica
conforme podem. A perda
diminui para apenas 3,3 por
cento do PIB se 50 por cento das infecciosas assintomáticas forem identificadas
por meio de testes e isoladas
para reduzir o contágio. Isso
é possível com um teste com
uma taxa positiva verdadeira
de 80% (sensibilidade), se
cerca de 60% de toda a população pudesse ser testada
semanalmente.
Com o potencial de evitar grandes perdas de PIB e
os custos comparativamente
baixos e decrescentes dos
testes rápidos, os retornos
dos testes generalizados
combinados com o uso de
máscaras são enormes. Essa
abordagem também poderia
reduzir algumas das desigualdades agravadas pela
pandemia, ajudando famílias
pobres e mais vulneráveis a
enfrentarem melhor a crise.

UE pede que Reino Unido tome posição em negociação comercial do Brexit
A União Europeia disse
ao Reino Unido, nesta sextafeira, que é hora de decidir
que tipo de relacionamento
futuro o país quer. Representantes do bloco deram a entender que os negociadores
podem fechar um acordo comercial pós-Brexit já no fim
de semana.
As negociações não avançaram na noite dessa quintafeira, a menos de quatro semanas para o Reino Unido
finalmente deixar a UE, no
dia 31 de dezembro. Isso levou Londres a sinalizar que

as chances estão diminuindo.
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que
liderou a campanha de desfiliação de 2016 e enfrenta atualmente a maior taxa oficial
de mortes de Covid-19 da
Europa, é quem vai decidir se
ele e o Reino Unido ficariam
melhores fazendo concessões
ou virando as costas.
O negociador-chefe da
UE, Michel Barnier, e sua
contrapartida britânica, David Frost, vêm tentando,
há semanas, encontrar um

meio-termo quanto à pesca,
à ajuda estatal e à maneira
de resolver qualquer disputa
futura.
As conversas estão chegando ao limite. Líderes do
bloco podem ter uma reunião
separada sobre o Brexit neste mês, mais provavelmente
após uma cúpula já agendada para 10 e 11 de dezembro.
O presidente do Conselho
Europeu, Charles Michel,
disse que a verdadeira pergunta é: qual o projeto político, econômico e social eles
querem para seu próprio futu-

ro, acrescentando que o questionamento é para o governo
britânico e o povo britânico”.
Michel Barnier, que está
em Londres para as conversas, disse que esta sexta-feira é um dia importante.
O Reino Unido saiu formalmente da UE em 31 de janeiro, mas desde então passa
por um período de transição
durante o qual as regras para
comércio, viagens e negócios
continuam inalteradas. A partir do fim do ano, ele será tratado por Bruxelas como um
terceiro país.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
AUTO POSTO DE SERVIÇOS MATO ALTO LTDA., CNPJ 33.256.272/
0001-06, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente – SMCA, através do processo nº. 14/200.537/2020,
a Licença Municipal de Operação para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, localizado na Rua Cândido Benício, 3530,
Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.733-001.

Banco Classico S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52
Convocação – Ficam convidados os Senhores Acionistas, a se reunirem em nossa
sede social, sito a Av. Presidente Vargas, 463/13º andar, centro Rio de Janeiro – RJ.
Em AGE, no dia 14.12.2020 as 10:00hs, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) Alteração do seu Estatuto Social, em seus artigos 13, 23 e 24. b) Outros
assuntos de interesse social. RJ, 02.12.2020. A Diretoria.

CARTÓRIO DA 18ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/RJ
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Mabel Christina Castrioto Meira de Vasconcellos - Juiz Titular do
Cartório da 18ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos
que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo
Braga, 115, Cor. C - S/215/219 - CEP: 20020-903 - Castelo - Rio de Janeiro
- RJ, Tel.: 3133-2299, e-mail: cap18vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos
da Classe/Assunto Procedimento Comum - Cobrança de Aluguéis - Sem
despejo / Locação de Imóvel / Espécies de Contratos / Obrigações, de nº
0392815-76.2016.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ALESSANDRA em face de HILDA ROSA VIEIRA, objetivando a condenação
do Réu ao pagamento das cotas condominiais vencidas no período de
05/02/2016 a 07/10/2016, totalizando até 10/10/2016 o montante de R$
12.662,54 (doze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro
centavos), bem como, das cotas condominiais que vencerem no curso
do processo até a satisfação da obrigação, já acrescidas de multa de 2%
(dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidamente
corrigidas a contar da data de seus respectivos vencimentos, até a data
do efetivo pagamento e, acrescidas ainda, de custas judiciais e honorários
advocatícios pelo máximo previsto em Lei. Assim, pelo presente edital
CITA o réu HILDA ROSA VIEIRA, brasileira, divorciada, funcionária pública
federal, inscrita no CPF sob o nº 246.445.607-15, 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, 08
de setembro de 2020. Eu, Marcel de Carvalho Ribeiro Dias - Técnico de
Atividade Judiciária - Matr. 01/22792, digitei. E eu, Thabatta Leandro Veites
- Chefe de Serventia - Matr. 01/32666, o subscrevo.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
VIRTUAL
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, nos
termos do estatuto da Entidade Sindical e conforme a legislação vigente,
convoca todos os jornalistas empregados em veículos impressos, jornais e
revistas, a participarem de Assembleia Geral Extraordinária Virtual, a realizar-se no dia 08 de dezembro de 2020 nos seguintes horários: às
13h em primeira convocação com o quórum estatutário e às 13:30h em
segunda convocação com qualquer número de presentes; às 21h, em primeira convocação com o quórum estatutário e às 21:30h em segunda convocação com qualquer número de presentes, conforme previsto no artigo
8º, III e VI da Constituição Federal e o Estatuto da Entidade Sindical, de forma
virtual pela plataforma Zoom com inscrição prévia pelo e-mail sindicatorio@jornalistas.org.br informando nome completo, CPF, celular e documento
de identidade que comprove o vínculo com a empresa (crachá, contracheque,), sendo o link a ser informado aos inscritos pelo e-mail sindicatorio@jornalistas.org.br para discutir e votar a seguinte pauta:1) discussão
sobre proposta apresentada pelo sindicato patronal para o Acordo Coletivo
2020; 2) manter a assembleia aberta em caráter permanente; 3) autorizar o
sindicato a celebrar convenção coletiva, acordo coletivo, ou ajuizar dissídio
coletivo e ações de cumprimento referentes às normas coletivas
descumpridas pelas empresas nos últimos cinco anos; 4) ratificar a decisão
da assembleia sobre o desconto em folha da contribuição negocial no valor
de R$ 90,00 (noventa reais);5) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, quatro de dezembro de 2020.
Marcio Câmara Leal
Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município
do Rio de Janeiro – Sindijor Rio CNPJ 34.057.448/000163
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O reúso da água
Embora o Brasil tenha grande disponibilidade hídrica,
a distribuição de água não é igual em todo o território. De
fato, nem todos os locais dispõem de recursos hídricos
suficientes para os usos consuntivos, seja por uma grande
demanda em face da concentração populacional, seja por
eventos climáticos como a diminuição ou falta das águas
das chuvas nos leitos dos rios, o que demanda uma infraestrutura hídrica adequada para seu aproveitamento e
conservação.
O uso consuntivo se dá quando a água é consumida,
parcial ou totalmente, não retornando ao corpo d’água de
que foi retirada, como o abastecimento urbano e rural, o
abastecimento animal e para indústria, termelétricas, irrigação, além da evaporação líquida de reservatórios artificiais.
Em meio ao cenário atual que compreende a água como
um bem ambiental finito e dotado de valor econômico, e
diante das recentes crises hídricas em mananciais de abastecimento como enfrentadas pelas regiões metropolitanas
de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a cultura
de abundância hídrica vem cedendo a novas formas de
gestão. Nesse ponto se coloca a questão do reúso da água.
A questão merece séria reflexão pois, a partir da década
de 1970, houve forte decréscimo da população rural com
o respectivo aumento da população urbana, o que exigiu
uma mudança nos sistemas de abastecimento e no padrão
de consumo das famílias. Também os usos agropecuários
demandam grande quantidade de água, sendo que a irrigação no Brasil corresponde a quase 70% da vazão consumida, segundo dados da Agência Nacional de Águas
(ANA), havendo, a cada ano, grande aumento das áreas
irrigadas.
Nesse panorama de aumento da demanda dos usos da
água, deve-se destacar a importância do reúso da água
num sistema de gestão eficaz, tema abordado por especialistas da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) durante seminário no final de novembro. A temática foi desenvolvida em diversos painéis
acessíveis no YouTube. Foi ressaltada a demanda pelo
reúso especialmente em áreas de escassez hídrica, a logística necessária e a eficácia, em tese, do programa de reúso
como instrumento de gestão. Também, a importância do
reúso mesmo em grandes regiões metropolitanas que vem
sofrendo por escassez de água, muitas vezes resultante da
pressão populacional aliada a baixa vazão dos rios e de
sua capacidade para o despejo de efluentes. Foi ainda salientado que as exigências ambientais para as estações de
tratamento estão cada vez mais restritivas, exigindo que
as outorgas estejam integradas ao saneamento, o que significa que, em vez de gerar efluentes deve-se pensar em
produzir água para reúso.
Especialistas da Abes explicaram que existem tecnologias para produção de água para reúso, com aplicabilidade na irrigação, nas indústrias, na lavagem de ruas e
veículos públicos dentre outros, mas que as iniciativas em
nível governamental dependem de um maior engajamento
da população e dos gestores públicos. Dependem também
de uma base legal aliada às peculiaridades locais, a uma
economia circular, a projetos de cidades sustentáveis, ao
uso racional da água e à educação ambiental.
De fato, cidades inteligentes necessitam de tecnologias
sofisticadas voltadas para o futuro que ajudem a prevenir e ultrapassar períodos de escassez hídrica que já se
anunciam com certa frequência no Brasil até em locais
que detinham certa fartura há poucos anos atrás. Por isso
é necessário não só atuar contra as causas que levam à
escassez de água especialmente o seu uso inadequado, o
desperdício, a poluição dos rios e mares com o despejo de
esgoto e lixo in natura além dos dejetos agroindustriais. É
necessária uma consciência coletiva voltada para o desenvolvimento sustentável que compreenda o abastecimento
pleno e isonômico das cidades e campos, com o máximo
reaproveitamento desse imprescindível recurso ambiental
essencial à qualidade de vida de todos.

TRIALLY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ/MF: 05.805.008/0001-49 NIRE: 33.2.0714766-1
ARS em 22/10/20. I. Data, Hora e Local: Às 10h do dia 22/10/20, na sede
social da Trially Consultoria e Serviços Ltda. (“Sociedade”), na Rua Dr.
Francisco de Souza, nº 18/302, Rio Bonito/RJ. II. Quórum: Presentes os
Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber:
III. Convocação: Dispensada, em face do disposto no §2° do Art. 1.072 do
Código Civil Brasileiro. IV. Mesa: Presidente: Flavia Pamplona; e Secretária: Beatriz Pamplona. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a redução do
capital social mediante a amortização da totalidade dos prejuízos acumulados; e (b) alteração da redação da Cláusula Quarta do contrato social da
Sociedade. VI. Deliberações: Os Sócios, titulares da totalidade das quotas
da Sociedade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiram: (I) Consignar que o capital social da Sociedade, no valor de R$5.050.245,00, dividido em 5.050.245 quotas sociais encontra-se totalmente integralizado na
presente data, tendo a Vertical UK LLP, já acima qualificada, integralizado
totalmente o aumento de capital subscrito em 28/12/18. (II) Os Sócios presentes aprovaram a redução do Capital Social da Sociedade no montante
de R$ 4.446.962,00, nos termos do Art. 1.082. I e 1.083 do Código Civil
Brasileiro, mediante a amortização da totalidade dos prejuízos acumulados, de igual valor, verificados no balancete da Sociedade levantado em
30/09/20, passando o capital social dos atuais R$ 5.050.245,00, dividido
em 5.050.245 quotas sociais para R$ 603.283,00, com o cancelamento de
4.446.962 quotas sociais em que se divide o capital social da Sociedade. A
redução de capital ora aprovada tem por objetivo restabelecer o equilíbrio
financeiro da Sociedade, através do ajuste contábil entre o capital social e o
patrimônio líquido, em virtude da existência de prejuízos acumulados, conforme demonstrado no balancete contábil anexo à presente Ata, levantado
na data de 30.09.20, o qual é ora ratificado pelos sócios. Resta claro que a
referida redução não implicará na restituição de qualquer importância aos
seus Sócios, não se exigindo, portanto, a publicação prevista no §1º do art.
1.084 do Código Civil Brasileiro, que alcança somente a redução de capital
com restituição aos sócios de parte do valor de suas quotas. (III) Face à redução de capital ora aprovada, é aprovada a alteração da redação do caput
da Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade, para refletir o novo
capital social da Sociedade. (IV) Os Sócios aprovam a celebração da 35a Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade, em ato apartado,
para o fim de refletir as deliberações tomadas na presente Reunião. VII. Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, os Sócios deram por encerrada a Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente ata que lida e achada
conforme, vai devidamente assinada pelos presentes. RJ, 20/10/20. Flavia
Pamplona - Presidente, Beatriz Pamplona - Secretária. Sócios Presentes: Vertical UK LLP. p.p. Flávia Pamplona, Flávia Pamplona. Jucerja em
23/11/20 sob o nº 3972316. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Pandemia continua puxando
vendas do varejo de SP para baixo
As vendas no comércio da cidade de São Paulo cresceram 17,1% em
novembro na comparação
com outubro. No entanto,
se for considerado o mês de
novembro de 2019, quando
não havia a pandemia de
covid-19, houve queda de
5% no movimento do comércio, diz o Balanço de
Vendas, indicador da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP).
Segundo a ACSP, a recuperação do setor come-

çou em junho, quando as
medidas de flexibilização
começaram a valer para o
comércio paulistano. “Desde então, as perdas foram
se diluindo com retrações
de 54,9%, 47,7%, 33,6%,
14,6% e 9,2% (junho, julho,
agosto, setembro e outubro,
respectivamente). Se estes
5% de agora zerarem em
dezembro, a economia terá
mostrado que há fôlego para
um futuro crescimento”, diz
a ACSP.
Antes da pandemia, as

projeções da associação para
este ano eram de crescimento em torno de 3% nas vendas. Com a pandemia, o ano
se encerrará com perda de
4,5%, na comparação com o
resultado de 2019. “É como
se este ano não tivesse existido. Acreditamos que a passagem por 2021 será como
se estivéssemos indo ainda
para 2020 agora. Crescimento, mesmo, só acreditamos
que vá ocorrer em 2022”,
afirmou o economista da
ACSP,arcel Solimeo.

Segundo Solimeo, o cenário atual, e menos pessimista de novembro, pode
ser atribuído às vendas e
promoções da Black Friday. “Embora não tenhamos ainda um balanço
definitivo dessas vendas,
as prévias indicam que já
podemos considerar o período de promoções como
sendo bem-sucedido para o
comércio, principalmente,
para os varejistas que trabalham com e-commerce”,
analisou.

Volume de espumantes supera o de vinhos finos
A chegada das festas de
final de ano já refletem na
mudança da escolha de compra do consumidor quando
o assunto é bebida. Mesmo
com excelente desempenho,
os vinhos finos cederam a
liderança em volume mensal para as borbulhas, que
em outubro correspondem
a 72% das garrafas comercializadas, o equivalente a
4,6 milhões de litros. Mesmo assim, o incremento em
relação ao mesmo período
de 2019, quando foram vendidos 4,5 milhões de litros,
não chega a 4%.
De janeiro a outubro deste ano, foram vendidos 14,8
milhões de litros de espumantes, sendo 8,6 de brut
(-3,80% em relação a 2019)
e 6,2 de moscatel (17,38%
se comparado ao ano anterior). A expectativa da União
Brasileira de Vitivinicultura
(Uvibra) é que as vendas de
espumantes sigam na cres-

cente, diante do Ano Novo
que se aproxima, mesmo em
meio a uma pandemia global.
“As pessoas não vão deixar
de brindar o término de 2020,
para se despedir de todas incertezas e dificuldades que
este ano nos trouxe, depositando em 2021 toda esperança necessária para um futuro
melhor. Nosso desejo é que
o Ano Novo chegue repleto
de saúde, trazendo mais uma
grande safra para que possamos brindar juntos um ano
de retomada e de esperança”,
espera o presidente da Uvibra,
Deunir Argenta.
Mas 2020, o ano da ‘Safra
das Safras’, pode ser considerado também o momento
em que os brasileiros descobriram o vinho brasileiro. Por uma série de fatores
como a alta do dólar, a percepção da qualidade, o aumento da competitividade, a
mudança de comportamento
no hábito do consumidor, a

melhor distribuição e a facilidade no acesso com o uso
de ferramentas, o consumidor está aberto a viver novas
experiências, a fazer descobertas, a degustar o diferente, o novo. E o Brasil tem
tudo isso. Hoje, 26 regiões
produtoras de 10 estados
brasileiros elaboram vinhos,
espumantes e sucos de uva
de diferentes estilos e categorias, para distintos apreciadores e momentos.

A grande performance
do ano, mesmo que as vendas registrem uma queda de
-13,16% de setembro a outubro, vai para os vinhos finos
que brindam um incremento de 60,40% nos 10 meses
de 2020 em comparação a
2019. São 20,8 milhões de
litros contra 12,9 no ano passado. Se equiparado a 2016,
um dos anos que servem
como referência do setor, o
aumento é de 25,73%.

Fluxo de consumidores na Black Friday fica abaixo da média em 2020
As vendas no varejo físico
até se aproximaram dos números obtidos em 2019, mas
o fluxo de consumidores nas
lojas e nos shopping centers
durante a Black Friday em
2020 continuou abaixo do
registrado no ano passado.
Os dados são da FX Data
Intelligence, especialista em
visão computacional dirigida
por IA, fornecendo insights
estratégicos para o varejo, e
da F360º, plataforma de gestão para franquias, pequenos e
médios varejistas. O indicador
foi chancelado pela 4Intelligence, empresa que desenvolve plataformas de inteligência
para o mercado B2B.
O estudo mostra que o
movimento de consumidores
no dia da Black Friday em
2020 (27 de novembro) foi
62,9% menor em shopping
centers e 55,87% menor em

lojas físicas. Os pontos de
venda localizados na rua
caíram 54% na sexta-feira,
enquanto os inseridos em
centros de compra tiveram
queda de 56,3%.
Na análise regional, o
Nordeste teve o menor recuo
nas lojas, com -42,9%. O Sudeste caiu 57,4%; o Centro-Oeste ficou em -57,9%; e o
Sul, -59%. O Norte registrou
o pior desempenho, com
-61,6%. Nos shopping centers, o Nordeste novamente
teve a menor queda, com
-50,9%. O Norte marcou
-61,1%; o Sudeste, -64,6%,
e o Sul -79,5%. Os shopping
centers do Centro-Oeste não
tiveram amostragem suficiente para análise.
Entre as categorias, o
segmento de “home center” obteve a menor queda
na comparação do dia, com

EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
LEILÃO JUDICIAL
Somente Online
15ª VC da Comarca da Capital/RJ - Avenida Erasmo Braga, 115,
Centro/RJ - Proc. nº 0111149-18.2008.8.19.0001 EXEQUENTE:
ROGÉRIO FRANCISCO ANGELO EXECUTADO: SHOPING DOS
AQUECEDORES E BOILERS LTDA – CNPJ 002.970.052/000160; MARIA DE LURDES PEREIRA PINTO ALVES – CPF
631.509.487-20 E AMILTON ROSA ALVES – 441.205.757-72 Encerramento 1º Leilão: 14/12/2020 - 14h30min – Lance Mínimo:
R$ 1.900.000,00 Encerramento 2º Leilão: 17/12/2020 - 14h30min
- Lance Mínimo: R$ 950.000,00 BEM: IMÓVEL LOCALIZADO NA
RUA JOSÉ CARLOS PACE, 438, ANTIGO LOTE 19 DA QUADRA L,
CONDOMÍNIO ELDORADO, JACAREPAGUÁ, CUJA MATRÍCULA
NO 9º RGI É 56.724 E A INSCRIÇÃO NO IPTU É 1.380.894-4. CONSTA ÔNUS. Edital Completo no site do leiloeiro (Art. 887, § 2º,
CPC) - www.BRAMELEILOES.com.br - Cadastre-se antecipadamente para participar do leilão online - Leandro Dias Brame Leiloeiro Oficial - JUCERJA 130 - Trav. do Paço, 23, sala 1212,
Centro/RJ - Tel. 21-2533-2400.

-11%. “Drogaria” caiu 24%,
seguida por “eletroeletrônico” (-40%), “utilidades
domésticas” (-46,2%), e
“departamento” (-49,3%).
Já “beleza” (-53%), “ótica”
(-58,5%), “moda” (-62,3%)
e “calçados” (-65,3%) registraram os maiores recuos.
“Os dados mostram que,
embora o comércio tenha
adotado protocolos de controle e prevenção contra a
pandemia de covid-19, os
consumidores ainda demonstram receio em visitar
lojas físicas. Porém, ao comparar a Black Friday com os
demais eventos do ano após
a pandemia, vemos um pico
que pode ser entendido como
um sinal de retomada”, explica Flávia Pini, CEO da
FX Data Intelligence.
A comparação da semana da Black Friday em 2020

(23 a 30 de novembro) com
o mesmo período de 2019
(25 de novembro a 2 de dezembro) tampouco trouxe
resultados positivos. O fluxo
de consumidores caiu 45,3%
nas lojas e 57,3% em shopping centers de todo o país.
Os pontos de venda nas ruas
recuaram 42,9% e nos centros de compra, 45,6%.
Na análise regional, o Nordeste novamente teve a menor queda, com -30%. As lojas do Norte tiveram -43,2%;
as do Sudeste, -48,2%; e as
do Centro-Oeste, -52,4%. O
Sul teve o pior desempenho,
com -55%. Nos centros de
compra, o Nordeste recuou
43,3%, seguido por Norte
(-59,3%), Sudeste (-59,9%)
e Sul (-73,5%). Os shopping
centers do Centro-Oeste não
tiveram amostragem suficiente para análise.

Juízo de Direito da 4ª Vara Cível
Regional da Barra da Tijuca/TJ.
EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação de Cobrança proposta pela ASSOCIAÇÃO VIVENDAS DO
SOL em face de EDGARD FRANCISCO DOS SANTOS e sua
mulher MÁRCIA SANTIAGO DA SILVA DOS SANTOS - Processo nº.
0006624-35.2011.8.19.0209, passado na forma abaixo: O DR.
MARCO ANTÔNIO CAVALCANTE DE SOUZA – Juiz Titular da Vara
acima, FAZ SABER aos que o presente Edital, virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a
EDGARD FRANCISCO DOS SANTOS – CPF Nº. 713.601.587-15, e
sua mulher MÁRCIA SANTIAGO DA SILVA DOS SANTOS – CPF Nº.
821.657.857-15, na forma do Art. 889, Inciso I do CPC, de que no
dia 09/12/2020 a partir das 13:30 horas, será aberto o 1º Público
Leilão, através da Plataforma de Leilões On-line www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, acima da avaliação, ou no dia 14/12/
2020, a partir de 50% do valor da Avaliação de R$ 1.733.117,00, o
imóvel situado na RUA ORLANDO MADEIRA LEVY Nº 270, CASA
02 – RECREIO DOS BANDEIRANTES/RJ. - Matriculado no 9º RGI,
sob o nº. 203.827, designado pela Casa 02 do Empreendimento
Vivendas do Sol – San Francisco Town House CII, a ser construída
sob o número 270 pela RUA ORLANDO MADEIRA LEVY na
Freguesia de Jacarepaguá registrado no ato R - 04 COMPRA E
VENDA: Em favor de Edgard Francisco dos Santos e s/m Marcia
Santiago da Silva dos Santos. Débitos de (IPTU), 2019 e 2020 =
R$ 12.444,91, mais os acréscimos legais. Taxa de Incêndio –
Inscrição nº. 2926713-5, 2016 a 2019 = R$ 769,93. Fls. 474, valor
da execução = R$ 124.010,61. - O imóvel será vendido Livre e
Desembaraçado dos débitos de IPTU e TAXAS, na forma do §único
– Art. 130 do CTN c/c § 1º, artigo 908 – CPC. Condições de
pagamento: A vista, acrescido de 5% de comissão ao leiloeiro,
custas de cartório de 1%. As certidões estão nos autos. E para
que cheque ao conhecimento de todos os interessados foi
expedido o presente, que será publicado através da plataforma
de
leilões
on-line:
www.gustavoleiloeiro.lel.br,
e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com, de acordo com o Art. 887 § 2º e
3º do CPC, e estará afixado no local de costume. Rio de Janeiro,
04/11/2020. Eu, Fernanda Célia Abreu Oliveira - Chefe de Serventia
- Matr. 01/21930 o subscrevo, o fiz datilografar e subscrevo.
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Ministro crê em aprovação de novo
marco regulatório do gás ainda este ano

O ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque,
defendeu nesta última sextafeira a aprovação do novo
marco regulatório do gás ainda
este ano. Segundo ele, a nova
legislação trará mais competitividade ao setor. Albuquerque participou 25º Encontro
Anual da Indústria Química
2020, realizado de forma online por conta da pandemia do
novo coronavírus.
“É importante votarmos e
aprovarmos ainda esse ano o
projeto de lei 4.476/2020, que
institui o novo marco legal do
setor de gás natural do Brasil”,
disse. “No mês passado completamos 25 anos da emenda

constitucional que pôs fim ao
monopólio da Petrobras no
setor de petróleo e gás natural
e agora é o momento de comemorar, também neste ano,
a aprovação do marco legal
que permitirá a competição no
setor de gás e o aumento da
competitividade da indústria
nacional”, acrescentou.   
O projeto de lei, aprovado
no início de setembro pela Câmara dos Deputados, está em
tramitação no Senado Federal. A essência texto aprovado
na Câmara, que ainda poderá
ser modificado, é a substituição do atual regime de concessão pelo de autorização
na atividade de transporte de

gás natural. No sistema de
concessão, a empresa privada
precisa vencer um leilão da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para participar do mercado de gás. Já no
sistema de autorização, basta
que a empresa apresente um
projeto para a construção ou
ampliação de gasodutos após
chamada pública e aguarde a
aprovação da ANP.
O texto prevê, ainda, que
essas autorizações serão por
tempo indefinido e só poderão
ser revogadas, entre outros
motivos, a pedido da empresa,
se ela falir, se o gasoduto for
desativado ou se a companhia

descumprir obrigações de
forma grave. Atualmente, o
transporte de gás é concedido
à iniciativa privada por meio
de concessão em licitação pública por 30 anos.
O projeto propõe acabar
com a exclusividade dos
estados na atividade de distribuição de gás natural, permitindo a exploração desse
serviço também pelas empresas privadas de energia
elétrica, e prevê mecanismos
para viabilizar a desconcentração do mercado de gás.
Atualmente, a Petrobras participa com 100% da importação e processamento, e cerca
de 80% da produção.

Caso Vale X Brumadinho volta a discussão
entre os parlamentares nesta segunda-feira
A comissão externa da Câmara dos Deputados criada
para acompanhar as negociações entre a mineradora Vale
e o governo de Minas Gerais,
acerca do desastre provocado
pelo rompimento de uma barragem em Brumadinho (MG),
promove nesta segunda-feira
reunião virtual com todos os
órgãos envolvidos no caso. O
encontro será às 14 horas, no
plenário 7.
O relator da Comissão
Externa da Câmara dos Deputados que acompanha a
negociação entre a mineradora Vale e o governo mineiro para pagamento de
indenizações às vítimas da
tragédia de Brumadinho, de-

putado Rogério Correia (PTMG), se reuniu em 27 de
novembro com a procuradora-chefe do Ministério Público Federal de Minas Gerais,
Silmara Cristina Goulart, e
com o procurador Eduardo
Henrique Soares para debater os rumos da negociação.
A Vale chegou a fazer uma
contraproposta de R$ 16 bilhões - valor bem abaixo do
estabelecido pelo Ministério
Público, a Defensoria Pública e o governo do estado de
Minas Gerais. “O governo
de Minas apresentou uma
conta de R$ 26 bilhões que
seria o ressarcimento material para recuperação do rio,
e também para aquilo que o

governo gastou a mais, e o
MP avaliou um ressarcimento moral e para as pessoas
atingidas de maneira geral
um ressarcimento de R$ 28
bilhões. O total seria de R$
54 bilhões. Este valor foi
apresentado à Vale e transformado em ação judicial”,
disse.
Termos do acordo

Rogério Correia informou
que o plano de trabalho da
comissão inclui reuniões e audiências públicas para debater
os termos do acordo com os
atingidos e com especialistas
em recuperação judicial. Os
deputados da comissão tam-

bém querem obter um diagnóstico dos órgãos de licenciamento ambiental e fazer
um levantamento das proposições legislativas ligadas ao
tema.
“É um absurdo uma empresa como a Vale, uma
das maiores mineradoras do
mundo, que foi privatizada
com uma mamata, por R$
3,8 bilhões, e entregaram de
graça para esses acionistas
que recebem bilhões de lucro todo ano. Uma empresa
como a Vale que ganhou de
graça uma empresa estatal
poderosa e ficar pechinchando depois de dois crimes que
cometeu, a Justiça devia ser
célere nisso, observou.

Live da CVM discutirá fundos ETFs
Os fundos de investimento
em índice de mercado (Fundos de Índice), mais conhecidos como Fundos ETFs
(exchange-traded funds), serão o assunto da próxima Live
CVM no dia 9 de dezembro.

O evento terá a participação
de Nathalie Vidual, gerente da
Divisão de Fundos Listados
e de Participações (DLIP) da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Na próxima quarta-feira,

a transmissão ao vivo vai debater a origem desses fundos,
assim como suas principais
características, vantagens e
desvantagens. Além disso, a
conversa destacará como anda
o mercado brasileiro e o papel

do regulador nesse contexto.
Quem quiser pode enviar
perguntas antes do evento,
diretamente no canal CVM
Educacional, no Instagram
(https://www.instagram.
com/cvmeducacional/)

Dólar cai para R$ 5,12 e fecha terceira semana seguida de queda

Beneficiado pela entrada
de fluxos internacionais durante a tarde, o dólar fechou
a terceira semana seguida
em queda e está no menor
valor em quatro meses. Na
quinta semana seguida de

valorização, a bolsa de valores aproximou-se dos 114
mil pontos e quase zerou as
perdas no ano se desconsiderar a variação cambial.
O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (4) vendi-

ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
CNPJ nº 13.091.720/0001-51 - NIRE 3330029654-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL
S/A (“Companhia”), na Rodovia Amaral Peixoto, n° 4.500 – Parte, Bairro
Baldeador, RJ, CEP: 24140005, no dia 22 de outubro de 2020, às 09:00
horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação,
tendo em vista a presença do(s) acionista(s) que representa(m) a totalidade
do capital social, na forma do §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. 3) MESA: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron
e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO DIA: Alteração da
composição do Conselho de Administração. 5) DELIBERAÇÕES: À
unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a) Destituir, a partir
desta data, o Sr. Fabio de Andrade Pereira, do cargo de Conselheiro da
Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes serviços prestados,
dando-lhe a mais plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação em relação
a todos os atos por ele praticados, na qualidade de membro e VicePresidente do Conselho de Administração. b) Ato contínuo, os acionistas
aprovaram a eleição do Sr. Ricardo Mota de Farias, abaixo qualificado,
como membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração, sem
remuneração, com mandato até o dia 27/07/2021, encerrando junto com os
demais integrantes do Conselho de Administração da Companhia, restando
tal órgão composto da seguinte forma: i. Conselheiro Presidente: HUDSON
BONNO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/ES sob o
nº 5.978-D, inscrito no CPF sob o nº 016.977.717-00, com endereço na Rua
Santa Luzia nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ; ii. Conselheiro
Vice-Presidente: RICARDO MOTA DE FARIAS, brasileiro, casado,
economista, portador da carteira de identidade nº 5.420.977, SSP/PE, e
inscrito no CPF sob o nº 009.854.124-29, com endereço na Rua Santa
Luzia nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. iii. Conselheiro: PAULO
ROBERTO DE SOUZA BRITO, brasileiro, divorciado, empresário, portador
da carteira de identidade nº 80.990.451-9, expedida pelo DETRAN-RJ,
inscrito no CPF sob o nº 485.324.447-68, domiciliado na Rodovia Amaral
Peixoto, nº 4.500 (parte), Baldeador, Niterói/RJ; iv. Conselheiro: DIEGO
ANTUNES BRITO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de
identidade nº 123662983, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o
nº 083.196.627-02, domiciliado na Rodovia Amaral Peixoto, nº 4.500
(parte), Baldeador, Niterói/RJ; v. Conselheiro: SCHULIM BERGER,
brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 6.490,
expedida pelo CORECON-RJ, inscrito no CPF sob o nº 264.235.967-00,
domiciliado nesta cidade na Rua Cinco de Julho, nº 108/1301, Copacabana,
Rio de Janeiro-RJ. O membro do Conselho de Administração, ora eleito,
declara, expressamente, não estar incurso em nenhum crime que o
impeça de exercer atividade mercantil, não tendo qualquer impedimento
legal que impossibilite a sua investidura no cargo para o qual foi eleito.
6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida
e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS:
Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário: Ricardo
Mota de Farias. Acionistas Presentes: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL
S.A., por seus Diretores Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo
Mota de Farias; SCLEL – SOCIEDADE COMERCIAL DE COLETA DE
LIXO E EQUIPAMENTOS LTDA., por seu Diretor Diego Antunes Brito; e
LIMPATECH SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA., por seu Diretor Walter
Guimarães de Moraes Júnior. Conselheiro Eleito: Ricardo Mota de Farias.
“Confere com o original lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00003977214
em 02/12/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

do a R$ 5,125, com recuo de
R$ 0,016 (-0,3%). A cotação
operou em alta durante quase
toda a sessão, atingindo R$
5,18 por volta das 12h30. No
entanto, passou a cair nos 90
minutos finais de negociação.

A moeda norte-americana
está no menor valor desde 22 de julho (R$ 5,114) e
acumula recuo de 3,77% na
semana e de 4,14% em dezembro. Em 2020, a divisa
subiu 27,72% ante o real.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO – SEPRORJ (TI RIO)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio
de Janeiro, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único do
artigo 23 do Estatuto da Entidade, convoca os representantes de todas as
empresas associadas a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária,
que se realizará no dia 14 de dezembro de 2020, segunda-feira, às
10:00 horas, em primeira convocação e as 10:30 horas em segunda
convocação, com qualquer “quórum”, excepcionalmente através da
plataforma digital do Zoom sob a vigência da Lei Federal nº 14.010/2020 e
dos incisos II e III do artigo 17º da Lei 1420/2020, cujos efeitos retroagiram
ao início da pandemia para estabelecer a possibilidade e a validade das
assembleias virtuais, para deliberação da seguinte Ordem do Dia: - Avaliação
e aprovação da proposta orçamentária para o exercício de 2021; Apresentação e validação da tabela para lançamento da Contribuição
Sindical Patronal, emitida pela FENAINFO, para o exercício de 2021; Assuntos Gerais. As empresas que enviarem representantes deverão
comparecer devidamente munidas de procuração.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2020.
Benito Leopoldo Diaz Paret
Presidente
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Empreendimentos sociais:
você conhece o setor 2.5?
Empreender, na maioria das vezes, significa
investir em uma ideia
própria e dar vida a esta
ideia. Dar movimento a
um sonho. Pode significar ainda, investir em
um produto genial desenvolvido pelo próprio indivíduo – ou por terceiros
– em um rompante de
criatividade, agregando
conveniência, qualidade e
valor em um único produto. Ultimamente, tem sido
comum também investir
na mudança da realidade
de terceiros. O empreendedorismo social.
Neste sentido, tem se
tornado cada vez mais normal no mercado a utilização de um termo específico
para caracterizar a atuação
de empreendimentos que
não devem renunciar a
seus lucros, mas que devem possuir um forte impacto social: o “setor dois
e meio”.
Por seus conceitos tradicionais, o segundo setor
representa o mercado de
empresas privadas que
hoje empregam a maior
parte da massa produtiva
da nossa sociedade, enquanto o terceiro setor é a
definição utilizada para o
desenvolvimento dos trabalhos sociais em institutos,
associações e organizações não governamentais
(ONGs).
Assim, o “setor dois
e meio” é justamente “o
meio do caminho”. São
empreendimentos
comprometidos com o impacto
social e comprometidos
como as organizações do
terceiro setor – e que são
geridos de forma a obter
a maior lucratividade possível, característica típica
do segundo setor – de
forma a garantir o reinvestimento, a remuneração de
seu pessoal técnico e sua
expansão.
Para isso, é preciso
que o gestor tenha em
mente de forma muito
clara quais são seus
objetivos para que a
tomada de decisão da
gerência esteja sempre
orientada para a maximização do impacto
social oriundo da sua
atividade. Seu planejamento estratégico deve
contemplar ainda a busca contínua pelos lucros
a fim de garantir a sustentabilidade de seus
negócios, preterindo a
necessidade de recorrer
a recursos de terceiros.
Visando o surgimento
de novos empreendimentos neste setor, surgiram

pelo mundo diversos
fundos de investimento
“de impacto”, que se
tornaram especialistas
em colocar seu dinheiro
em iniciativas com características do “setor
dois e meio”. Estima-se
que globalmente estes
fundos gerem cerca de
US$ 500 bilhões em ativos e o mercado segue
em crescimento exponencial, principalmente
neste período de maior
sensibilização causado
pela pandemia global de
Covid-19 quando o mercado tem repensado sua
relação com a sociedade.
Hoje, no Brasil, o setor
sinaliza que está se estruturando rapidamente com
cada vez mais empreendedores interessados em tomar parte neste ambiente.
Além disso, tem surgido
grande apelo das aceleradoras de negócios em
ajudá-los a se desenvolver,
o que pode significar mais
recursos financeiros disponíveis, muito embora
ainda seja comum ver investidores confundido investimento em negócios
de impacto social com
doações para filantropia e
caridade.
É preciso, portanto, esclarecer que é possível aliar
lucro e impacto social de
forma séria e comprometida. A busca constante por
transparência, a utilização
de técnicas avançadas de administração, o desenvolvimento de inovações produtivas e muita criatividade
para fornecer seus serviços
são sinais de que o setor
está no caminho certo. Além
disso, a profissionalização
do negócio e a adoção das
melhores práticas de gestão,
apontam que estas organizações almejam voos ainda
maiores para gerar melhorias nos respectivos setores
em que atuam.
A vontade de “mudar o
mundo” é uma constante
neste tipo de empreendimento e isso faz com que
mesmo os maiores desafios
sejam superados, na maioria das vezes, pela solidariedade de um empreendedor que ousou pensar
uma nova realidade. É um
modelo de negócio voltado
para fazer o bem que não
apenas movimenta a economia através das empresas privadas, mas ainda,
beneficia os indivíduos da
base da pirâmide econômica e social.
q Gabriel Buzzi
Gerente da Baker Tilly no
Rio de Janeiro.

BARRA DA TIJUCA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.723.918/0001-64 - NIRE 33300319051
Ata da AGD da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da
Barra da Tijuca Participações S.A., em 06/08/20. Data, Horário e Local. No
dia 06/08/20, às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº
25, sala 1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença dos titulares de debêntures representando 100% das Debêntures da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em
Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada
da Cia. (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), conforme previsto na
Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em seus Artigos 71, §2º, e
124, §4º e conforme os termos e condições previstos no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações,
da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Privada da Barra da Tijuca Participações S.A.”, celebrado em 22/11/18, entre a Cia. e o
Olympus Real Estate II - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (“Debenturista” e “Escritura”, respectivamente). Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader. Secretário: Luiz Augusto Vianna
Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre a aprovação do pré-pagamento de
parte das Debêntures. Deliberações. Após exame e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: O Debenturista aprova, neste ato, o pré-pagamento e a amortização
parcial de 23.508 Debêntures, pelo valor de R$ 25.000.000,00, nos termos
da Cláusula 5.11 da Escritura. A Cia. deverá pagar o valor patrimonial das
Debêntures amortizadas ao Debenturista conforme estabelecido na Escritura. As aprovações objeto das deliberações da presente Assembleia devem
ser interpretadas restritivamente como mera liberalidade do Debenturista e,
portanto, não devem ser consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos do Debenturista previstos na Escritura
ou em quaisquer documentos a ela relacionados, sendo a sua aplicação
exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia. 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, 06/08/20. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente, Luiz Augusto
Vianna Messora - Secretário. Jucerja em 03/12/20 sob o nº 3978237. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Leilão da ANP deve gerar mais de
R$ 160 milhões em novos investimentos
Certame,
realizado nesta
sexta-feira, é
o 2° da oferta
permanente

atuando no Brasil, além da
atração de investimentos.”
De acordo com o diretorgeral interino da ANP, Raphael Moura, a licitação realizada hoje foi “um grande
sucesso”. “Superou as expectativas em um ano difícil
para o setor, no mundo. Temos muito o que comemorar.
As áreas onshore (terrestres)
geram mais empregos proporcionalmente, interiorizam
e dinamizam economias locais, representam distribuição
de royalties para municípios
muitas vezes com indicadores
de desenvolvimento mais baixos”, disse Moura.
O segundo leilão da Oferta Permanente foi a única rodada de licitações realizada
pela ANP em 2020, devido à
pandemia de Covid-19. A sessão presencial ocorreu com
número reduzido de pessoas
(apenas as necessárias a realização do leilão e os representantes das empresas inscritas
para fazerem ofertas) e com
todas as precauções necessárias para garantir a segurança
dos presentes.

AANP realizou nesta sexta-feira a sessão pública do 2º
Ciclo da Oferta Permanente.
Foram arrematados 17 blocos
exploratórios, em seis bacias
(Campos, Paraná, Amazonas,
Espírito Santo, Potiguar e Tucano) e uma área com acumulações marginais (Juruá, da
Bacia do Solimões). Juntas,
as 18 áreas receberão investimentos mínimos de mais de
R$ 160 milhões.
Para os blocos exploratórios, o bônus total arrecadado foi de cerca de R$
30,94 milhões (ágio médio
de 55,11%) e há previsão de
R$ 157 milhões em investimentos, somente na primeira fase do contrato (fase de
exploração). Já para as áreas
com acumulações marginais,
o bônus total foi de R$ 25,76
milhões (ágio de 1.650%),
com previsão de R$ 3,6 milhões em investimentos.
O ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, que acompanhou presencialmente o evento, afirmou que “a sessão pública
de hoje mostrou-se exitosa
em relação à do 1º Ciclo da
Oferta Permanente e também
em relação ao que a política
energética do país considera
positivo, como maior competitividade e de empresas

O que é a Oferta Permanente
A Oferta Permanente é
uma modalidade de concessão de blocos e de áreas com
acumulações marginais para
exploração ou reabilitação e
produção de petróleo e gás
natural. Nessa modalidade,
há a oferta contínua de campos devolvidos ou em processo de devolução, de blocos exploratórios ofertados
em licitações anteriores e
não arrematados ou devolvidos à Agência, e também de
novos blocos exploratórios

em estudo na ANP (com exceção de áreas no pré-sal, estratégicas ou localizadas na
Plataforma Continental além
das 200 milhas náuticas).    
Dessa forma, as empresas
não precisam esperar uma
rodada de licitações para ter
oportunidade de arrematar um
bloco ou área com acumulação marginal, que esteja em
oferta. Além disso, as companhias contam com o tempo
que julgarem necessário para
estudar os dados técnicos dessas áreas, sem o prazo limitado do edital de uma rodada.    
Uma vez tendo sua inscrição aprovada no processo,
a empresa pode declarar interesse em um ou mais dos
blocos e áreas ofertados no
Edital. Essa declaração de
interesse deve ser enviada à
ANP, acompanhada de garantia de oferta, e deve identificar todos os setores em
que a empresa tenha objetivo
de apresentar ofertas na sessão pública a ser realizada.    
Após aprovação pela Comissão Especial de Licitação
uma ou mais declarações de
interesse, tem início um ciclo
da Oferta Permanente, com a
divulgação de seu cronograma pela Comissão. Os ciclos

correspondem à realização
das sessões públicas de apresentação de ofertas para um
ou mais setores que tiveram
declaração de interesse.   
No dia da sessão pública,
as empresas inscritas podem
fazer ofertas para blocos e
áreas com acumulações marginais nos setores em licitação
naquele ciclo. No caso dos
blocos exploratórios, as ofertas são compostas de bônus de
assinatura (igual ou superior
ao bônus mínimo determinado no edital) e Programa
Exploratório Mínimo (PEM),
contendo as atividades que as
empresas se comprometem a
realizar durante a fase exploratória (como perfuração de
poços e realização de sísmicas, por exemplo).   
Havendo mais de uma
oferta para o mesmo bloco,
vence a empresa ou consórcio que alcançar a maior
pontuação, sendo que o bônus de assinatura tem peso
de 80% e o PEM, de 20%. Já
para áreas com acumulações
marginais, o único critério
para apuração dos vencedores é o bônus de assinatura
ofertado, que também deve
ser igual ou superior ao mínimo determinado no edital.

Bolsa S&P Dow Jones cria
índice de criptomoedas para 2021
A S&P Dow Jones anunciou na quinta-feira o lançamento de um índice de
criptomoedas em 2021. A
criação teria como motivação a evolução do mercado
de ativos digitais e a necessidade de dados confiáveis de
preços. Segundo a S&P Dow
Jones, os recursos do índice
devem facilitar o acesso de
investidores à nova classe de
ativos. No entanto, o comunicado não especificou quais
criptomoedas serão cobertas

ou a metodologia por trás de
sua seleção. O índice S&P
Dow Jones é um empreendimento conjunto entre a S&P
Global, o CME Group e a
News Corp.
Sobre o lançamento do índice, João Canhada, CEO da
Foxbit, diz que isso mostra
um grande avanço rumo a
profissionalização do setor,
apesar de já ter mais de 1000
exchanges em diversas localidades, o mercado tradicional
precisa de fontes mais tradi-

cionais e confiáveis dentro do
setor financeiro para se expor
a ativos digitais como o Bitcoin dado a alta regulamentação.
“Um índice como esse
vai refletir em uma formação de preço mais justa ao
ativos digitais e ajudar a
diminuir sua volatilidade
no longo prazo e permitindo que diversas instituições
tradicionais participem do
setor, isso adiciona uma
liquidez enorme e poten-

cializa o Bitcoin no longo
prazo”, acredita o CEO.
Para Bernardo Schucman, CEO da FastBlock,
“O índice é visto com muito bons olhos, pois o preço
dos bitcoins é muito variável de exchange para exchange e ter um índice arbitrado por uma instituição
do nível S&P Dow Jones,
traz uma credibilidade e segurança maior para o ativo
digital e para futuros investidores”.

PROCURE UM
POSTO DE SAÚDE
EM CASO DE FEBRE
E TOSSE OU
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

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

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO

n Monitor Mercantil

Captação da poupança cai
pela primeira vez desde janeiro

Aplicação financeira mais
tradicional dos brasileiros, a
caderneta de poupança registrou a primeira queda na
captação líquida (depósitos
menos saques), depois de
nove meses consecutivos
de melhora. Em novembro,
os investidores depositaram
R$ 1,48 bilhão a mais do
que retiraram da aplicação,
informou nesta sexta-feira o
Banco Central (BC).
A captação líquida é 39%
inferior ao registrado em
novembro do ano passado,
quando os brasileiros depositaram R$ 2,43 bilhões a
mais do que tinham sacado.
Nos últimos meses, a caderneta tinha quebrado uma
sequência de recordes desde
o início da série histórica,
em 1995. Apesar do recuo
no mês passado, a poupança
acumula entrada líquida de
R$ 145,71 bilhões de janeiro
a novembro. Esse é o melhor
desempenho para o período
registrado pela aplicação financeira.
A aplicação começou o
ano no vermelho. Em janeiro e fevereiro, os brasileiros retiraram R$ 15,93
bilhões a mais do que depositaram. A situação começou a mudar em março,

com o início da pandemia
da covid-19, quando os depósitos passaram a superar
os saques. A turbulência
no Tesouro Direto nos dois
primeiros meses da pandemia fez parte dos investidores preferirem a segurança
da poupança, mesmo com
rendimento menor.
O interesse dos brasileiros na poupança mantevese apesar da recuperação da
bolsa de valores nos últimos
meses. No entanto, com a
taxa Selic (juros básicos da
economia) em 2% ao ano,
menor nível da história, e o
aumento da inflação decorrente do preço dos alimentos
reduziram a demanda pela
caderneta.
Com rendimento de 70%
da Taxa Selic (juros básicos
da economia), rendeu 2,29%
nos 12 meses terminados
em novembro, segundo o
Banco Central. No mesmo
período, o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo-15 (IPCA-15), que
serve como prévia da inflação oficial, atingiu 3,52%.
O IPCA cheio de novembro
será divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no próximo
dia 8.

TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A.
CNPJ Nº 17.261.505/0001-02 - NIRE 33.30030544-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de agosto de 2020
1. Data, Hora e Local: 20 (vinte) de agosto de 2020, às 15:00 (quinze) horas,
na sede social da Companhia, localizada na Capital e Estado do Rio de Janeiro,
na Praia de Botafogo, nº 501, Bloco A, 1º andar, Botafogo. 2. Convocação e
Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os
acionistas, conforme faculta o artigo 124, § 4º, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. 3. Mesa: (i) Presidente: Diego Peres da Costa Nascimento;
e (ii) Secretária: Cristiane Nunes Maia Wandelli. 4. Ordem do Dia: Examinar,
discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas dos
administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) destinação
do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) o
Relatório da Administração da Companhia; (iv) a eleição dos membros titulares
e suplentes do Conselho de Administração; (v) a eleição dos membros titulares
e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) a fixação da remuneração anual global dos
administradores; e (vii) a fixação da remuneração anual global dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia. 5. Leitura de Documentos, Recebimento de
Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo Presidente e
aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensada a leitura
dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que o
seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme previamente
disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, nos
termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; e (iii) as declarações de voto,
abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão
recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede
da Companhia, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 6.
Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do
dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos
proferidos, baseados nas informações fornecidas pela Companhia e na
manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor Independente da
Companhia, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras
da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2019, publicadas, no jornal Monitor Mercantil, página 06, no dia 17 de abril de
2020 e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, página 44, no dia 20 de
abril de 2020; (ii) Foi apurado o montante de R$40.329.000,00 (quarenta
milhões, trezentos e vinte e nove mil reais) a título de lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Desse montante foi destinado
5% (cinco por cento), equivalente R$2.016.000,00 (dois milhões, e dezesseis
mil reais) para a reserva legal. Do lucro líquido ajustado após a retenção da
reserva legal, caberia a distribuição de R$ 9.578.250,00 (nove milhões,
quinhentos e setenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais) a título de
dividendos mínimos obrigatórios, entretanto, diante da indisponibilidade de
caixa da Sociedade, o lucro líquido ajustado, no montante de R$38.313.000,00
(trinta e oito milhões, trezentos e treze mil reais), será integralmente destinado
a reserva de lucro a realizar; (ii).1. As acionistas facultam ao Conselho de
Administração a possibilidade de deliberar, ao longo do exercício social de
2020, acerca do pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, condicionado
à disponibilidade de caixa da Sociedade. (iii) Aprovar por unanimidade dos
votos proferidos o Relatório da Administração da Companhia; (iv) Aprovar, por
unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho
de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01 (um) ano:
1º Titular: Cristiane Nunes Maia Wandelli, brasileira, casada, engenheira
eletricista, R.G. nº 08158382-5 IFP/RJ e CPF/ME nº 012.361.107-57, com
endereço comercial situado na Rua Real Grandeza nº 219, Botafogo, Rio de
Janeiro/RJ, CEP: 22281-900; 2º Titular: Francisco Alonso Rabelo Vieira,
brasileiro, casado, bacharel em matemática, R.G. nº 08.323.577-0 DETRAN/RJ
e CPF/ME nº 012.452.357-96, com endereço comercial situado na Rua Real
Grandeza, nº 219, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22281-900; 3º Titular:
Marcelo Zanatta Estevam, brasileiro, casado, administrador de empresas,
R.G. nº 1253333 SSP/MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço
comercial situado na Avenida Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara,
CEP 051181-100; 3º Suplente: Rodrigo Zúniga de Melo Sousa, brasileiro,
solteiro, advogado, R.G. nº 0765436094, SSP/BA e CPF/ME nº 934.305.66568, com endereço comercial situado na Avenida Marginal Direita do Tietê, nº
500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 4º Titular: Marcelo Brani
Silva de Abreu, brasileiro, casado, administrador, R.G. nº 591715538 SSP/BA
e CPF/ME nº 897.792.235-68, com endereço comercial situado na Avenida
Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 05118-100;
4º Suplente: Natália da Silva Caldeira, brasileira, solteira, engenheira
eletricista, R.G. nº 20217350-6 DETRAN-RJ, inscrita no CPF/ME sob nº
096.752.467-90, com endereço comercial situado na Avenida Marginal Direita
do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 051181-100. Foi obtida a confirmação que
os conselheiros eleitos estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas
funções, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Os membros ora eleitos
serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e
assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido
na Lei nº 6.404/1976 e no Estatuto Social da Companhia. (v) Aprovar, por
unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho
Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 2021: 1º Titular: Geórgia Gurgel Grosses
Araújo, brasileira, casada, contadora, R.G. nº 08322093-9 DETRAN/RJ, e
CPF/ME nº 012.476.227-11, com endereço comercial situado na Rua Real
Grandeza, nº 219, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22281-900; 2º Titular:
Cláudio Rocha Bueno, brasileiro, solteiro, contador, R.G. nº 06857893-9 IFP/
RJ, e CPF/ME nº 802.543.307-20, com endereço comercial situado na Rua
Real Grandeza, nº 219, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22281-900; 3º
Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador,
R.G. nº 085.249.866-7 SSP/BA e CPF/ME n.º 831.455.835-49, com endereço
comercial situado na Avenida Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara,
São Paulo/SP, CEP 05118-100; 3º Suplente: Cristiane Mantelli, brasileira,
solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3 SSP/MT e CPF/ME nº 486.886.571-49,
com endereço comercial situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça,
nº 1731, 15º Andar, sala 1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000.
Foi obtida a confirmação de que os conselheiros eleitos possuem as
qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei nº
6.404/1976 e no Estatuto Social da Companhia para o exercício do cargo de
membro do Conselho Fiscal da Companhia. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos
serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e
assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido
na Lei nº 6.404/1976 e no Estatuto Social da Companhia. (vi) Aprovar, por
unanimidade dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$
435.053,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil e cinquenta e três reais), como
remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da
Companhia; e (vii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixação do
valor anual global de até R$ 47.437,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos e
trinta e sete reais), como remuneração dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a
tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes,
assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e pelos acionistas abaixo
identificados. Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020. Assinaturas: Mesa: Diego
Peres da Costa Nascimento - Presidente; Cristiane Nunes Maia Wandelli Secretária. Acionistas: Furnas Centrais Elétricas S.A.; Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº
00003948735 em 09/10/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

