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Reino Unido estuda 
taxar grandes fortunas
Congresso argentino aprovou medida similar contra Covid

Especialistas em impostos 
e economistas reunidos 
pela London School of  

Economics e Warwick University 
examinam a criação de um im-
posto sobre grandes fortunas no 
Reino Unido. A Wealth Tax Com-
mission propõe um pagamento 
único para ajustar as contas públi-
cas, minadas pelo combate à Co-
vid-19.

A arrecadação poderia alcançar £ 
260 bilhões (cerca de R$ 1,8 trilhão) 
em cinco anos se o limite fosse es-
tabelecido em £ 1 milhão (quase 
R$ 7 milhões) por família, com um 
imposto de 1% a pagar sobre o va-
lor de seus ativos acima desse nível. 
Isso seria equivalente a aumentar 
o IVA sobre bens e serviços em 6 
pontos percentuais, ou adicionar 9 
pontos à taxa básica do Imposto de 
Renda para o mesmo período.

O imposto se aplicaria à rique-
za total de uma pessoa. Se o limite 
for de £ 1 milhão, seria atingida 6% 
da população adulta; se for de £ 2 
milhões por pessoa, apenas o 1% 
mais rico da população pagaria.

Na semana passada, o Senado ar-
gentino aprovou uma taxação única 
sobre grandes fortunas para enfren-
tar os efeitos da pandemia. O pro-
jeto já havia sido aprovado na Câ-
mara. Serão afetadas pessoas com 
fortunas superiores a 200 milhões 
de pesos (cerca de R$ 12,6 milhões).

A alíquota vai de 1% a 3% para 
os bens que estão na Argentina e 
de 2% a 5% para os que se encon-
tram no exterior. Estimativas do 

Congresso apontam para uma ar-
recadação de 420 bilhões de pesos 
(cerca de R$ 26,5 bilhões), equiva-
lente a 1,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB). Seriam afetados en-
tre 11 mil e 12 mil contribuintes, 
0,02% da população.

Impostos únicos já foram usados 
após grandes crises, incluindo na 
França, Alemanha e Japão após a 
Segunda Guerra Mundial e na Irlan-
da após a crise financeira de 2008.

Imposto foi aprovado por ampla maioria no Senado

Campanha MakeAmazonPay cresce no mundo

FMI: controle 
de capitais e 
intervenção 
cambial

Não há uma resposta “tamanho 
único” para a volatilidade do fluxo 
de capital, nem é um caso de “vale 
tudo” ou que todas as políticas são 
igualmente eficazes. As políticas 
ideais dependem da natureza dos 
choques e das características do 
país. A análise é de texto assinado 
pela economista-chefe do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), 
Gita Gopinath, junto com Tobias 
Adrian e Ceyla Pazarbasioglu.

O FMI aborda assunto que era 
tabu até pouco tempo: admite que 
intervenção cambial e medidas de 
gestão do fluxo de capitais podem 
aumentar a autonomia da políti-
ca monetária para que esta possa 
se concentrar adequadamente na 
contenção da inflação e na pro-
moção de um crescimento econô-
mico estável.

“Quando um país tem certas 
vulnerabilidades, como mercados 
superficiais, dolarização ou ex-
pectativas de inflação mal ancora-
das, enquanto as taxas de câmbio 
flexíveis continuam a fornecer 
benefícios significativos, outras 
ferramentas também podem de-
sempenhar um papel útil”, afir-
mam os economistas do Fundo.

“As mesmas ferramentas – in-
cluindo medidas preventivas de 
gerenciamento de fluxo de capital 
sobre entradas de capital, aplicadas 
antes dos choques acontecerem – 
também podem ajudar a reduzir os 
riscos de estabilidade financeira.”

Em países com taxas de câmbio 
flexíveis, mercados financeiros só-
lidos e acesso contínuo ao merca-
do internacional, o ajuste da taxa 
de câmbio aos choques continua 
apropriado, defende o texto.

Pix desbanca 
cartão de 
débito e só fica 
atrás do crédito

De acordo com um levanta-
mento do banco BS2 com cor-
rentistas de todo o país, o Pix, 
novo serviço de transferência de 
valores do Banco Central (BC), já 
é indicado como a melhor opção 
de pagamento para 24% dos en-
trevistados, ficando atrás apenas 
do cartão de crédito (25%). Na 
lista de meios de pagamento pre-
feridos dos entrevistados, o débito 
aparece em terceiro lugar (22%), 
seguido por dinheiro (16%), TED 
(10%) e DOC (3%).

O estudo, realizado entre 14 e 
26 de outubro, entrevistou 2,01 
mil pessoas de todos os estados 
com 18 anos ou mais e conta aber-
ta em alguma instituição financei-
ra. Segundo o levantamento, 58% 
dos entrevistados indicaram que 
a agilidade em fazer pagamentos 
está entre as principais vantagens 
do Pix. Outra, apontada por 57% 
das pessoas, é a gratuidade nas 
transferências. A comodidade de 
fazer a operação a qualquer hora 
do dia (54%), inclusive aos finais 
de semana (51%), e a praticidade 
do novo serviço (47%) são outros 
fatores que favorecem o uso do 
novo serviço.

De acordo com o BC, nos 
primeiros sete dias de funciona-
mento, o Pix movimentou R$ 9,3 
bilhões, em 12,2 milhões de tran-
sações realizadas.

Países pobres 
só vacinarão 
10% da 
população

A vacina contra a Covid-19 está 
cada vez próxima, mas os países 
pobres não serão beneficiados, 
alerta artigo da ONG britânica 
Oxfam. A maior parte das doses 
produzidas já foram compradas 
pelos países mais ricos, deixando 
boa parte da população global no 
final da fila.

Na terça-feira, o presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
anunciou um decreto para garantir 
que os cidadãos norte-americanos 
tenham prioridade para receber as 
vacinas produzidas nos EUA.

A People’s Vaccine Alliance 
(Aliança da Vacina do Povo, em 
tradução livre) acredita que quase 
70 países de baixa renda só conse-
guirão vacinar um em cada 10 de 
seus cidadãos. Página 3

Guedes dificulta home office de jovem aprendiz

ONGs e sindicatos lançaram a 
campanha mundial Faça a Ama-
zon Pagar (#MakeAmazonPay). 
O objetivo é forçar a empresa de 
US$ 1 trilhão pagar impostos con-
dizentes com seu faturamento. 
Em 2019 a Amazon pagou apenas 
1,2% de Imposto de Renda fede-
ral nos Estados Unidos, onde tem 
sua sede.

A campanha reúne entidades 
como Oxfam, DiEM25 (do ex-
-ministro grego Yanis Varou-
fákis), Greenpeace, FIP (Federa-
ção Internacional de Jornalistas) 
e International Trade Union Con-
federation (Confederação Sindical 
Internacional), entre dezenas de 
outras.

Assinaram uma carta de apoio 
401 parlamentares e representan-
tes de 34 países. Do Brasil, parla-
mentares do PT e do Psol; do Rei-
no Unido, do Partido Trabalhista. 
Mas integrantes de agremiações 
não identificadas com a esquerda 
também apoiam o movimento, in-
clusive do Le République em mar-
che, partido do presidente francês, 
Emmanuel Macron. Dos Estados 
Unidos, parlamentares do Partido 
Democrata assinam o manifesto.

“Somos trabalhadores de ar-
mazéns, ativistas climáticos e ci-
dadãos ao redor do mundo en-
frentando o homem mais rico do 
planeta e a empresa multinacional 
por trás dele. Durante a pandemia 

de Covid-19, a Amazon se tornou 
uma empresa de US$ 1 trilhão, 
com o CEO Jeff Bezos se tornan-
do a primeira pessoa na história 
a acumular US $ 200 bilhões em 
riqueza pessoal”, destaca a cam-
panha.

“Enquanto isso, os tra-
balhadores dos armazéns da Am-
azon arriscavam suas vidas como 
trabalhadores essenciais e enfren-
tavam ameaças e intimidação se 
manifestassem por seus direitos a 
um salário justo (…) A pandemia 
expôs como a Amazon coloca os 
lucros à frente dos trabalhadores, 
da sociedade e de nosso plane-
ta. A Amazon recebe muito e dá 
muito pouco em troca.”

O Ministério da Economia di-
vulgou portaria que pode modi-
ficar a questão da aprendizagem 
à distância em 2021. Com a con-
tinuidade da pandemia, os adeptos 
de programas como Jovem Apren-
diz precisarão se adaptar às novas 
regras legislativas. A nova portaria 
(24.471, de 1º de dezembro) au-

toriza a execução de atividades 
teóricas e práticas nos programas 
de aprendizagem profissional na 
modalidade à distância, até 30 de 
junho de 2021. A decisão entra 
em vigor a partir de 1º de janeiro 
de 2021.

De acordo com o advogado 
Rafael Camargo Felisbino, espe-

cialista em Direito e Processo do 
Trabalho, a portaria autoriza em 
caráter excepcional o teletrabalho, 
desde que as funções sejam com-
patíveis com tal modalidade, o que 
pode gerar muitos embates, prin-
cipalmente perante o Ministério 
Público do Trabalho no Poder Ju-
diciário.

Charly Diaz Azcue/Senado-AR
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Lições que as empresas devem tirar da tragédia ocorrida no Carrefour
por Percival Maricato

Na condição de quem ocu-
pou privilegiado posto 
de atuação como líder de 

classe que lida todos os dias com 
milhões de cidadãos consumido-
res, quero utilizar este espaço para 
análise das causas e consequência 
de fatos que emergem diante da 
morte violenta de um cidadão ne-
gro no Carrefour de Porto Alegre, 
o sr. João Alberto Silveira Freitas. 
Neste recorte sobre reflexos judi-
ciais e econômicos, o que deve fi-
car bem claro, antes de tudo, é que 
escolher mal terceirizados pode 
resultar em extinção da empresa, 
com gigantescas dívidas sobrando 
para os sócios.

A morte, causada pela agres-
são de dois seguranças brancos, 
mostra o risco que corre qualquer 
empresa que contrata terceiriza-
dos sem levar em conta quem está 
contratando, quem será enviado 
pela contratada para prestar ser-
viços.

O Carrefour terá prejuízos ma-
terial e moral imensos. Material 
com a redução de vendas, decor-
rentes de quebra-quebra, fecha-
mento de portas por vários dias. 
Podemos citar como dano moral 
o desgaste da imagem da empresa, 
de sua marca e conceito. Quanto 
custará recuperar minimamente a 
confiança dos consumidores? Há 
ainda prejuízos financeiros diretos, 
decorrentes dos danos emergentes 
citados, menos dinheiro aplicado e 
reservas. E só na bolsa suas ações 
caíram mais de 2 bilhões de reais.

O dano é maior por ser empre-
sa que lida diretamente com a po-
pulação, com consumidores, por 
ter em cada grande cidade con-
correntes e entidades da socieda-
de civil que passarão a fiscalizá-lo 
cotidianamente. Leve-se em conta 
que o Carrefour não é primário, 
como se diz no direito penal, pos-
suindo histórico negativo.

Valor significativo será calcula-
do para indenização à família do 
falecido. A perda de ente de uma 
família é irreparável, mas no míni-
mo esta tem direito a dano moral, 
possivelmente meio milhão de re-
ais, mais pensão mensal, algo co-
mo ¾ do que ele ganhava, até que 
completasse 75 anos, idade prová-
vel de seu falecimento por causas 
naturais.

É ¾ por supor que o sr. Freitas 
gastaria pelo menos ¼  com des-
pesas pessoais. Se ficasse paraplé-
gico ou algo parecido, o Carrefour 
teria que pagar ainda pelo menos 
três cuidadores (revezando-se, 
quiçá, mais um nos fins de sema-
na), enquanto ele estivesse vivo, 
mais gastos com hospitais, remé-
dios, cuidados com recuperação 
e tantos outros. Muito provavel-
mente, teria que constituir capital 
para garantir esses pagamentos, 
cerca de 10 milhões de reais.

O Carrefour pode, e certamente 
tentará, ante a repercussão do fato, 
acordo com a família. Esta, infor-
mada, não aceitará menos do que 
o avaliado acima. Se for necessária 
ação judicial, o desgaste moral será 
maior, a condenação será elevada, 
acrescida de honorários, juros de 
1% ao mês, correção.

Em ação judicial, o Carrefour 
pode tentar culpar a empresa de se-
gurança, mas isso, mesmo que seja 
aceito (pode não ser, pois será julga-
da à luz do direito do consumidor), 
dificilmente isentará o supermerca-
do, pois óbvio que contratou mal e 
fiscalizou o serviço pior ainda.

O fato em si já diz o quão des-
preparados eram os seguranças. 
Surraram o cidadão por vários 
minutos, em público e frente a 
câmeras, até matá-lo. Depois o 
abandonaram no chão do esta-
cionamento, sem prestar socorro, 
sem procurar amenizar um míni-
mo as consequências. O ocorrido 
tem todos os agravantes de ter si-
do qualificado como crime de ra-

cismo. Será mais um fundamento 
pelo qual a indenização poderá ser 
agravada e aumentada.

Haverá ainda as inevitáveis per-
das com fiscalizações e na recon-
quista do público. Haja anúncios 
em jornais, redes sociais, pedidos 
de desculpas, cursos para funcio-
nários, despesas com contratação 
de empresas terceirizadas mais 
eficientes. O Carrrefour terá que 
ser perfeito, doravante. E tal co-
mo a mulher de César, além de 
ser, parecer perfeito.

O supermercado poderá agir 
judicialmente contra a empresa 
de segurança pelo direito de re-
gresso, visando compensar-se do 
prejuízo. E, no caso, não só pelo 
que for despender com a família, 
mas também todo seu dano moral 
e material, tudo que perder e dei-
xar de ganhar. Afinal, se não tem 
como se isentar perante o consu-
midor, o Carrefour, se feito um 
contrato com cuidados mínimos, 
tem todo o direito de exigir da 
empresa de segurança competên-
cia na prestação de serviços.

A empresa de segurança po-
derá não sobreviver a tantas in-
denizações e ao prejuízo moral 
que ela também irá sofrer; quem 
doravante irá querer contratá-la, 
ter em sua empresa um segurança 
com a marca da mesma no colete? 
Os sócios poderão perder tudo, 
com a figura da desconsideração 
da pessoa jurídica. Ou seja, se 
empresa não tem como pagar os 
credores, a família ou o Carrefour, 
poderão dirigir suas pretensões de 
indenização contra os sócios.

Para Carrefour e possivelmente 
para a empresa de segurança va-
leu um velho ditado: muitas vezes 
o barato sai carro. O serviço de 
segurança exige mais profissio-
nalismo, preparo de profissionais 
muito além do curso de recicla-
gem, técnico, obrigatório a cada 
dois anos, os exames psicológicos 
devem ser bem feitos, e a contra-

tação de pessoas sem vínculo em-
pregatício, é muito comum que 
se contrate policiais, que há anos 
não passam nesses exames de 
adaptação, deve ser evitado ou no 
mínimo ser circunscrito a certas 
funções que não gerem vínculo 
trabalhista e não lidem com públi-
cos diretamente.

Se não se admite que um sim-
ples botequim noturno contrate 
vigilantes sem curso de formação 
(200 horas, onde se aprende legis-
lação, direitos humanos etc.), co-
mo aceitar que uma multinacional 
o faça. Nesse caso, o supermer-
cado terá que responder junto ao 
Ministério Público.

Em situações mais comuns, a 
empresa que contrata bem e fiscali-
za o serviço, nem sempre responde 
pela agressão de um segurança. Para 
tanto é preciso provar que ela teria 
agido com culpa ou dolo. A partici-
pação de uma funcionária com po-
der para intervir, mas que optou em 
filmar as agressões, indica que algo 
pode estar fora de controle.

O mesmo não acontece com 
a empresa de segurança, sua res-
ponsabilidade é objetiva, ou seja, 
existe independente de culpa. Só 
a grave e injusta provocação da 
vítima pode isentá-la ou reduzir o 
prejuízo. Não será o soco que o 
sr. Freitas parece ter dado em um 
dos seguranças que trabalhava no 
Carrefour que isentará a empresa 
ou o supermercado de indeniza-
ção. Não foi sequer “excesso de 
legítima defesa”. Há uma imensa 
desproporção entre a reação da 
vítima e a dos agressores.

Esse cuidado com contratação 
de segurança tem que ser observa-
do também com demais terceiriza-
dos. Serviços de limpeza, refeições, 
digitais, facilities, dezenas deles, têm 
que vir de empresa idôneas, contra-
tados corretamente e assim mesmo 
têm que haver fiscalização.

Incidentes como o referido 
acima, com outros contornos ou 

causas, furtos, incêndios, impru-
dência ou negligência criminosa, 
equipamentos de valor quebrados, 
podem acontecer com o exercício 
deficiente de qualquer profissão.

Contratações mal feitas aconte-
cem principalmente com o Poder 
Público, que através de licitações 
procura por quem oferece preços 
mais baratos, e em muitos casos 
acaba contratando empresas que 
vão dar mais prejuízo do que 
economia. É comum o chamado 
preço inexequível, ou seja, vence a 
licitação empresa que oferece seus 
serviços por preço que sequer 
paga seu custo. E então, quando 
menos se espera, quebra, ou deixa 
de cumprir o contrato, seus fun-
cionários cometem barbaridades, 
obrigando contratações emergen-
ciais a preços elevados.

Estamos falando de um caso 
que ultrapassou limites de nor-
malidade, agravado pelo racismo. 
Mas é bom que o empresário per-
ceba o quanto casos de menor 
repercussão podem acontecer no 
cotidiano. Dar um carro ou equi-
pamento para um funcionário 
despreparado saia pelas ruas ou 
atenda clientes pode levar a catás-
trofes. Igualmente pode acontecer 
se ele permite que um funcioná-
rio preparado saia com um carro 
ou equipamento defeituoso. Se ao 
ultrapassar um sinal vermelho o 
funcionário que dirige um carro 
de uma pequena empresa atrope-
la um pedestre com 30 anos que 
recebe R$ 15 mil por mês onde 
trabalha, a empresa dona do car-
ro, chamada para responder uma 
ação de indenização, provavel-
mente terá que pagar algo como 
uns R$ 10 mil ou mais por mês 
por 45 anos à família (até que o 
atropelado completasse 75 anos).

O sucesso na atividade empre-
sarial exige eterna vigilância.

Percival Maricato é sócio do Maricato 
Advogados Associados.

Democracia e fraude
Paulo Metri

Fala-se em democracia sem 
a compreensão verdadeira 
do que se fala. Não existe, 

nunca existiu e nunca existirá a 
democracia perfeita, pois ela não 
pode ser gerada a partir de ho-
mens e mulheres imperfeitos. Se 
considerarmos esta “democracia 
plena” como um ponto focal, ou 
seja, um norte inatingível, mas que 
nos baliza, então, há nexo. Países 
podem possuir graus elevados de 
democracia, mas sem serem per-
feitas.

O grau da democracia de um 
país depende de inúmeros fatores, 
tais como a qualidade das infor-
mações entregues à sociedade, o 

nível de politização da sociedade, 
a tradição de debates políticos, o 
combate às fake news e o culto ao 
bem coletivo.

Quando Brizola lembrava a ne-
cessidade de existir também uma 
“democracia econômica”, utili-
zava esta expressão para propor 
ênfase na inclusão social. Outra 
leitura desta mensagem é que, em 
uma democracia, não só o voto 
consciente é direito de cada cida-
dão, mas três pratos de comida ao 
dia também são.

O grau de democracia de um 
país será muito baixo se fraudes 
eleitorais existirem. Milicianos, à 
moda dos “coronéis” de zonas ru-
rais no século passado, ao contro-
lar agressivamente o voto dos elei-

tores, realizam fraudes. Religiosos 
que pregam que o oponente a 
determinado candidato, indicado 
por eles, é o próprio “coisa-ruim”, 
são fraudulentos.

As fraudes podem ocorrer na 
apuração manual de votos ou na 
eletrônica. A fraude na apuração 
manual é nada sofisticada, pois 
mesários e fiscais corrompidos 
mudam “na mão grande” o nú-
mero de votos de candidatos. Os 
mais velhos devem se lembrar 
de que, no passado, havia muitas 
reclamações sobre a contagem 
de votos. Na apuração eletrôni-
ca, apesar de a Justiça Eleitoral 
buscar minimizar a possibilidade 
de ocorrerem fraudes na transfe-
rência dos votos ou no programa 

instalado nos computadores das 
urnas, esta possibilidade existe.

O manancial de esquemas frau-
dulentos é imenso, todos visando 
corromper a democracia para se 
atingir o poder, que leva à rique-
za, à revelia do que seria o voto 
popular consciente. Novas técni-
cas sofisticadas de indução frau-
dulenta do voto são dissecadas no 
documentário O dilema das redes, 
disponível na internet.

Também, a informação correta 
para o eleitor é imprescindível em 
uma democracia. A manipulação 
das informações é também uma 
fraude. Canais de mídia são, na re-
alidade, instrumentos de manipu-
lação inconsciente da sociedade. 
Por tudo isso, desconfie quando 

lhe disserem que determinado pa-
ís é democrático.

Não posso concluir sem dizer 
que há algum grau da democracia 
em Cuba. Alguns leitores podem 
estar perguntando: “Com parti-
do único?” Posso atestar que, lá, 
além das pessoas terem bom nível 
cultural, têm alto grau de politiza-
ção e existe debate na população, 
mesmo com a condição adversa 
do seu regime viver, há mais de 
60 anos, sob um boicote desuma-
no da maior potência da Terra. A 
população não se rebela contra o 
regime e seus dirigentes, por não 
os identificar como culpados.

Conselheiro do Clube  
de Engenharia.
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Rio tem petróleo e gás, 
mas não aproveita riquezas

Detentor de cerca de 85% das reservas provadas de 
petróleo do Brasil e de cerca de 62% das de gás, o 

Rio de Janeiro aproveita pouco esta posição. Do total de 
contratos da Petrobras com fornecedores e prestadores 
de serviços, apenas 19% do valor é gasto em empresas no 
Rio de Janeiro, enquanto 70% vai para o fora do Brasil. 
Mais de 50% do gás produzido no estado é reinjetado 
nos poços ou queimado, e a tendência de aumento da 
produção aponta para a insuficiência de infraestrutura de 
transporte, via gasodutos.

Os dados constam de nota técnica elaborada pela 
Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa (Alerj), presidida 
pelo economista Mauro Osório, como forma de subsidiar 
os debates do Fórum Estratégico de Desenvolvimento 
do Estado da Alerj. O documento chama atenção para 
os projetos de lei 7.401/2017, na Câmara Federal, e 
3.265/2020, na Alerj, sobre a Política de Conteúdo Local, 
“que vem sendo flexibilizada desde 2017”.

A nota técnica salienta que a insuficiente infraestrutura 
de gasodutos no país é o principal desafio a ser atacado 
e defende debate em torno do novo marco legal para o 
gás, PL 6.401/2013. Ao mesmo tempo que pode alcançar 
progressos na questão do transporte de gás, há “riscos 
de uma exposição excessiva à competição com o GNL 
importado, que, no limite, pode agravar o quadro atual, de 
baixo aproveitamento do gás do pré-sal”.

Cuidado com as redes

Em épocas de pandemia, desenvolver depressão e trans-
tornos de ansiedade acabam por fazer parte da rotina. 
Segundo a psicóloga Tatiana Duarte da Silva, especialista em 
Terapia Cognitiva Comportamental, o momento provoca 
impacto, tanto na saúde física, quanto mental. Estresse, medo 
e solidão, podem ser “gatilhos” para o surgimento de crises 
psicológicas. “Afeta toda a população. Não importa a idade”.

A especialista recomenda manutenção das atividades: 
é importante conservar os hábitos e os horários, além do 
contato com familiares mais próximos, o que ajuda os 
sentimentos e pensamentos e faz com que as pessoas não 
se sintam, totalmente, sozinhas.

Para Tatiana, o cuidado com o excesso de notícias e 
o uso das mídias digitais é fundamental, já que absorver 
notícias, indiscriminadamente, e abusar das redes sociais, 
são, extremamente, ansiogênicos, especialmente, em uma 
era em que há dificuldades de controlar o tempo de uso e 
separar informações verdadeiras das falsas.

Domesticando o Leão

Empresas têm até 31 de dezembro para pleitear a devo-
lução de tributos pagos indevidamente em 2015. De acordo 
com a AiTaX, de cada 10 empresas, 7 têm tributos a recupe-
rar. A maioria é de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) 
e de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL).

Rápidas

A Aliança Zebra (Zero-Emission Bus Rapid-deployment 
Accelerator) anuncia nesta quinta acordo e lista de fabricantes 
de ônibus e investidores que impulsionarão a expansão 
dos veículos elétricos na América Latina nos próximos 
12 meses. Investimento de US$ 1 bilhão *** A terapeuta 
ortomolecular Heloísa Bernardes apresenta seu curso 
de extensão em Terapia Bio Ortomolecular, em parceria 
com a Facha. Inscrições: bit.ly/cursoterapiaheloisa *** 
O empresário Julian Tonioli, sócio da Auddas, lançará neste 
sábado, 12h, o e-book 101 KPIs para seu negócio e como defini-los 
do zero, no Youtube da Auddas.

FATOS &
COMENTÁRIOS

Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

SP Farma Metropolitana S.A. - CNPJ nº 28.927.087/0001-66 - Companhia Fechada - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Ficam 
convidados os senhores acionistas da SP Farma Metropolitana S.A. a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada virtualmente via 
Zoom com link de acesso: https://us02web.zoom.us/j/83371214093?pwd=NEZEQkRSckFJU0FNSzQ0TG92dHc5UT09, no dia 21 de dezembro de 2020, às 
18h30, em primeira convocação, às 18h45, em segunda convocação e às 19h00 em terceira e última convocação, com a finalidade de deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, 
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019; (ii) eleição dos seguintes cargos: Conselho Administrativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; e, (iii) 
deliberar sobre a proposta de reorganização societária; Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até o dia 18 de 
dezembro de 2020, até às 17h30. A proposta da administração e a documentação, relativas aos itens da ordem do dia, encontram-se à disposição dos 
senhores acionistas na sede da Companhia. Sumaré, 04 de dezembro de 2020. Edison Gonçalves Tamascia - Presidente do Conselho de Administração.

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer à 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a se realizar no próximo dia 16 de 
dezembro de 2020 às 10h (dez horas), em primeira convocação, de forma 
virtual, a fim de deliberar sobre a seguinte matéria constante da Ordem do 
Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Aprovação da revisão de 
proposta para distribuição de resultado do ano de 2019. Informamos aos 
Srs. acionistas que se encontram à disposição, na sede da companhia, 
os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme previsão legal. Os 
representantes dos acionistas deverão comparecer à AGE munidos de 
instrumento de procuração.

Rio de Janeiro (RJ), 08 de dezembro de 2020
Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração

ALTO LEBLON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.365.716/0001-62 - NIRE 33.3.0031486-5

Ata da AGE realizada em 15/10/20. Data, Horário e Local. No dia 15/10/20, 
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804, 
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: 
Verena Sanchez Bohrer. Ordem do Dia. Deliberar sobre a destituição e 
eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por 
unanimidade: Destituir o Sr. Flávio Figueiredo Deluiggi, brasileiro, solteiro, 
bacharel em economia, RG 20.946.165-6 - DETRAN/RJ e CPF 139.758.607-
90, do cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia. A Cia. e o Sr. 
Flávio Figueiredo Deluiggi conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, 
rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e 
obrigações de cada um. Eleger para o cargo de Diretora sem Designação 
Específica da Cia. a Sra. Verena Sanchez Bohrer, brasileira, solteira, 
bacharel em administração, RG 46.457.778-0 - SSP/SP e CPF 403.404.858-
17, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Diretoria, 
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. 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, 15/10/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - 
Presidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja em 08/12/20 sob 
o nº 3980626. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Senado quer plano de vacinação.  
Países pobres podem ficar sem vacina

O Senado aprovou nes-
ta quarta-feira a realização 
de uma sessão de debates 
para que se conheça os de-
talhes do plano nacional 
de vacinação elaborado 
pelo governo federal. A 
lista de convidados para a 
sessão conta com os no-
mes do ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello; do di-
retor da Fiocruz, Rodrigo 
Murtinho; do diretor do 
Instituto Butantan, Di-
mas Covas; e o secretário 
de vigilância em saúde da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), 
Arnaldo Medeiros.

Representantes dos la-
boratórios fabricantes das 
vacinas também serão con-
vidados. A data dessa ses-
são ainda será marcada. O 
requerimento foi assinado 
por vários senadores, que 
querem explicações sobre 
as providências do governo 
federal quanto ao ofereci-
mento da vacina contra a 
covid-19 para a população.

“Várias dúvidas precisam 
ser esclarecidas, inclusive, já 
existem ações no STF  (Su-
premo Tribunal Federal), a 
primeira que obriga que o 
Governo Federal apresente 
um plano de vacinação e a 
outra que questiona o pre-

sidente da República de ter 
desautorizado o ministro da 
Saúde, em relação a possí-
vel compra da vacina Co-
ronovac. É necessário que 
o Congresso Nacional bus-
que sanar essas dúvidas à 
população”, diz um trecho 
do requerimento.

Um dos autores do re-
querimento é o senador 
Esperidião Amin (PP-SC). 
Para ele, o Brasil tem par-
ticularidades que deman-
dam atenção e conheci-
mento desse plano. “A 
vacina é uma verdadeira 
aflição. Temos a obrigação 
de contribuir para que o 
Brasil conheça os detalhes 
de um plano nacional de 
vacinação. A polêmica e as 
controvérsias do que seria 
o plano de vacinação, em 
um país com dificuldades 
de logística, 220 milhões 
de habitantes, impõe que 
o Senado dedique um es-
paço de uma sessão para 
discutir o tema”, disse.

Desamparo

É bom o senado brasi-
leiro correr, pois, segundo 
artigo da Oxfam, a maior 
parte das doses da vacina 
contra a covid-19 produzi-
das já foi comprada pelos 

países mais ricos, deixando 
os países mais pobres de-
samparados.

A People’s Vaccine 
Alliance (Aliança da Vaci-
na do Povo, em tradução 
livre) já alertou que cerca de 
70 países de baixa renda só 
conseguirão vacinar um em 
cada dez cidadãos.

Apesar de os criadores da 
vacina de Oxford promete-
rem ofertar 64% da vacina 
aos países pobres, as nações 
mais ricas, que possuem 
14% da população global, já 
compraram 53% das doses 
das vacinas mais promisso-
ras. “Ninguém deveria ficar 
de fora da vacinação urgen-
te e necessária contra a co-
vid-19”, afirma a gerente de 
programas e incidência da 
Oxfam Brasil, Maitê Gauto. 
“No Brasil ainda enfren-
taremos a falta de planeja-
mento do governo federal 
e disputas políticas que po-
dem afetar diretamente a 
proteção da população.”

No Reino Unido, por 
exemplo, a vacinação em 
massa dos grupos mais vul-
neráveis começou nesta ter-
ça-feira. Outros países que 
ainda aguardam a aprova-
ção das agências regulado-
ras sobre os imunizantes, os 
Estados Unidos e a Europa 

já encomendaram vacinas 
suficientes para imunizar as 
populações a partir das pró-
ximas semanas.

Até o momento, todas 
as doses da vacina da em-
presa Moderna e 96% do 
imunizante da Pfizer foram 
adquiridas pelos países mais 
ricos. As 64% das doses da 
vacina da Oxford só garan-
tirão a vacinação de cerca 
de 18% da população glo-
bal, em 2021.

A Oxfam Brasil defen-
de que as empresas farma-
cêuticas, que produzem a 
vacina contra a covid-19, 
precisam compartilhar suas 
tecnologias e abrir mão da 
propriedade intelectual em 
favor do consórcio Covax 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), criado para 
produzir doses suficientes 
para todos.

A Oxfam ainda afirma 
que é preciso que as vaci-
nas contra a covid-19 sejam 
consideradas bens públicos 
globais, já que possuem in-
vestimentos públicos, sen-
do assim gratuitas à popula-
ção, distribuídas de maneira 
justa, com base na necessi-
dade das pessoas e priori-
zando aquelas que estão em 
situação de maior vulnera-
bilidade.

Casa Verde e Amarela deixa mais pobres sem moradia
A Federação Nacional 

das Associações do Pes-
soal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae) afirma que 
há sinais de que o progra-
ma Casa Verde e Amarela 
vai acabar com as políticas 
de habitação social no país, 
com a exclusão das famílias 
de baixa renda dos progra-
mas habitacionais do gover-
no federal.

O projeto, que está sendo 
analisado pelo Senado, deve-
rá entrar em vigor assim que 
for aprovado nas duas Casas 
e for publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU).

De acordo com a Fenae, 
o fim do Minha Casa Mi-
nha Vida é uma ação nociva 
para o desenvolvimento da 
economia nacional, sobre-
tudo por ignorar a alta ca-
pacidade do programa de 
gerar emprego, renda e tri-
butos, com benefícios co-
mo a redução do déficit ha-
bitacional de 7,78 milhões 

de moradias no país.
Ao contrário do Minha 

Casa Minha Vida, que aten-
dia a parte mais vulnerável 
da população, com subsí-
dios para permitir que es-
se segmento tivesse acesso 
à moradia, o Casa Verde 
e Amarela deixa de fora a 
faixa 1, justamente a que é 
composta por famílias mais 
pobres, com renda de até 
R$ 1,8 mil.

A Fenae explica que o 
novo programa foi formu-
lado à revelia dos movi-
mentos populares urbanos, 
com vasta contribuição na 
luta por moradia popular e 
formatação de programas 
destinados à moradia digna, 
notadamente para a faixa 
populacional de baixa renda 
ou desempregada.

O presidente da Fenae, 
Sergio Takemoto, afirma 
que “o foco do Casa Verde 
e Amarela são as famílias 
com renda média mensal de 

até R$ 7 mil, com previsão 
de incentivos maiores para 
as regiões Norte e Nordes-
te. Não há sequer uma me-
ta relativa ao segmento de 
renda de até R$ 1,8 mil, a 
chamada faixa 1 do Minha 
Casa Minha Vida, que tem 
sido esvaziado no atual go-
verno e será extinto”.

Em termos gerais, o pro-
grama Casa Verde e Amare-
la prevê três grupos de ren-
da familiar, com condições 
variadas de juros, subsídios, 
acesso à regularização fun-
diária e reforma do imóvel. 
A mais baixa, com renda de 
até R$ 2 mil e R$ 2,6 mil 
nas regiões Norte e Nor-
deste, integra o grupo 1. Os 
de até R$ 4 mil fazem parte 
do grupo 2, enquanto as fa-
mílias com renda mensal de 
até R$ 7 mil pertencem ao 
grupo 3.

No programa Minha Ca-
sa Minha Vida, havia a faixa 
de renda de até R$ 1,8 mil, 

atendida exclusivamente 
por recursos do Orçamen-
to da União. Essa faixa foi 
extinta. Para acabar com o 
benefício para a população 
mais carente, o governo ale-
gou falta de verba e suspen-
deu novas contratações no 
sistema antigo.

Abandonado pelo atu-
al governo e considerada a 
maior iniciativa para habita-
ção popular da história do 
Brasil, o programa Minha 
Casa Minha Vida construiu 
e entregou mais de quatro 
milhões de unidades habita-
cionais no período de 2009 
a 2016, contratando 5,5 
milhões de financiamentos 
habitacionais. Isso significa 
investimentos de cerca de 
R$ 105 bilhões, que benefi-
ciaram mais de 16 milhões 
de pessoas, com destaque 
para o público da faixa 1.

#Da redação com infor-
mações da CUT e da Fenae.
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Leilão de arte milionário
Jones Bergamin, presidente da Bolsa de Arte, anuncia a 

realização de um milionário leilão pelo quadro A Caipirinha, 
de Tarsila do Amaral (1886–1973), que tem lance mínimo 
histórico por conta do valor: R$ 47 milhões, um recorde.

Segundo Jones Bergamin “até então, os dois recordes 
de vendas públicas no país eram de Superfície Modulada nº 
4, de Lygia Clark, que alcançou R$ 5,3 milhões em 2013, 
e Vaso de Flores, de Guignard, arrematada dois anos depois 
por R$ 5,7 milhões em valores da época”. Com isso, a tela 
de Tarsila deve superar e muito o recorde estabelecido.

Há uma ameça judicial ao leilão: o quadro pertencia a 
Salim Taufic Schahin, do banco Schahin, envolvido na 
Lava Jato. Um filho do empresário alega ter comprado a 
obra e pode recorrer ao STJ. Porém, em duas ocasiões, a 
justiça negou o recurso.

O quadro, óleo sobre tela, de 60cm x 81cm, estará disponí-
vel para visitação pública com entrada franca na sede da Bolsa 
de Arte - Rua Rio Preto, 63, Cerqueira César, das 11h às 19h. 
Por conta da pandemia, serão permitidos dez visitantes por vez 
no salão. Mais informações: bolsadearte.com.br/site/pt

Santander tem mais 
de 40 imóveis 

Santander Brasil e a Mega Leilões leiloarão cerca de 48 
imóveis, a partir de 17 de dezembro, às 10h, no site oficial 
da leiloeira. Com itens residenciais, comerciais e lotes 
para construção, o evento será conduzido por Fernando 
Cerello, leiloeiro oficial da Mega Leilões.

A maioria dos imóveis está localizada nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Os lances vão de R$ 
75.600,00 a R$ 3.717.000,00, sendo o primeiro de uma 
sala comercial de 21 m², e o segundo, um galpão de 1.528 
m² localizado em Macaé, Rio de Janeiro.

Quarto de hotel em Botafogo

Tereza Brame divulga leilão de apartamento 209 do Edifí-
cio situado na Rua da Passagem, 39, no bairro Botafogo, Rio 
de Janeiro (RJ). O imóvel é um quarto de hotel de 32m², com 
banheiro e varanda. Trata-se de condomínio voltado exclusi-
vamente para serviços hoteleiros, isto é, não pode haver mo-
rador, o que quer dizer que o comprador não poderá usar o 
quarto para residir. O quarto será ofertado para hospedagem 
de terceiros. O comprador será uma espécie de investidor. O 
hotel é bem conservado, por dentro e por fora. Os quartos 
também. Idem com relação à mobília. O hotel tem piscina, 
academia, restaurante, salão de eventos, serviços de quarto e 
portaria 24h. O quarto 209 tem vista para a piscina, que fica 
na lateral do prédio. Mais detalhes brameleiloes.com.br

Apartamento em  
condomínio em Itanhangá

Leandro Dias Brame está anunciando leilão de apar-
tamento em Itanhangá, na Av. São Josemaria Escriva, 
560, bloco 04, apartamento 202, idade 2001, área edi-
ficada 58m². O condomínio tem estacionamento tipo 
parqueamento, salão de festas, espaço gourmet, sala de 
administração, sauna, piscina, churrasqueira compartilha-
da, parquinho, área ajardinada, portaria reformada e seis 
elevadores. Informações: brameleiloes.com.br

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

LEILÕES & 
COMPANHIA

‘A Caipirinha’, de Tarsila, pode alcançar R$ 47 mi

Exportação de calçados 
aumenta 13,8% em novembro
As vendas de calça-

dos brasileiros ao 
exterior em no-

vembro foram 13,8% maio-
res do que no mesmo mês 
do ano passado. No total, 
foram embarcados 9,55 
milhões de pares, segundo 
divulgou ontem a Associa-
ção Brasileira das Indústrias 
de Calçados (Abicalçados). 
A receita gerada em no-
vembro, porém teve queda 
de 23,8%, totalizando US$ 
53,4 milhões.

Houve aumento nas ex-
portações de chinelos em 
novembro, com 52% mais 
vendas do que no mesmo 
mês de 2019.

Para a Abicalçados, o 
desempenho da venda em 
novembro confirma as 
perspectivas de recuperação 
gradual no comércio exte-

rior. Ainda que siga neste 
ritmo de recuperação, para 
o ano de 2020, o presidente-
-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, projeta 
uma queda na casa de 27%.

No acumulado dos 11 
primeiros meses do ano, 
o registro ainda é de que-
da. De janeiro a novembro 
foram embarcados menos 
19,4% de pares, somando 
84,48 milhões. Já a receita 
foi de US$ 598,73 milhões, 
queda de 32,8% em relação 
ao mesmo período de 2019.

Além do aumento nas 
vendas de chinelos, Ferreira 
lembrou que o dólar mais 
valorizado sobre o real per-
mitiu preços mais competi-
tivos sem perda de rentabi-
lidade para a indústria. “No 
mais, já existe uma tendência 
de recuperação no mercado 

internacional, que deve ser 
confirmada pela tão esperada 
vacinação contra a Covid-19 
e a liberação dos comércios 
físicos”, avalia o dirigente.

Entre janeiro e novem-
bro, o principal destino do 
calçado brasileiro foram os 
Estados Unidos, que com-
praram 8,5 milhões de pa-

res, gerando US$ 126,7 mi-
lhões. Mesmo na liderança, 
os volumes e receita tive-
ram quedas de 22% em vo-
lume e de 30,9% em receita 
na relação com o mesmo 
período do ano passado. O 
segundo destino foi a Ar-
gentina e o terceiro destino 
foi a França.

Telhanorte lança a sua primeira linha de 
luminárias assinadas com a Archademy

Da Telhanorte, com 
consultoria da Archademy, 
surgiu uma das iniciativas 
mais inovadoras no merca-
do de decoração brasileiro: 
a concepção de luminárias 
assinadas por designers 
consagrados mundialmente 
a preços convidativos. Des-
de o dia 3 de dezembro, os 
clientes da Telhanorte têm 
a opção de contar com lu-
minárias decorativas conce-
bidas por designers de pri-
meira linha, como Murilo 
Weitz, Rodrigo Ohtake e a 
Ohma Design, com preços 
de R$ 239 a R$ 999.

A ideia de recorrer a de-
signers do mercado de alto 
padrão para confeccionar 
luminárias ao grande públi-
co tem por trás um grande 
processo, que começou por 
um levantamento elaborado 
pela Archademy, o primeiro 
e maior Market Network 
de Arquitetura e Design de 

Interiores do Brasil, con-
tratada como consultora 
pela Telhanorte. “Primei-
ro, fizemos uma pesquisa 
no mercado para entender 
quais eram as necessidades 
e demandas dos arquitetos 
em relação ao setor de ilu-
minação decorativa. De-
pois dessa pesquisa, reali-
zamos dinâmicas de focus 
group, com encontros on-
line de 3 a 6 pessoas, para 
entrevistas qualitativas”, 
descreve Anna Rafaela To-
rino, uma das fundadoras 
da Archademy.

Segundo ela, esse “brie-
fing” resultou em um ma-
terial muito rico que serviu 
como base para o desen-
volvimento das peças dos 
designers criadores. “Reu-
nimos o material com de-
mandas de mercado e en-
tão selecionamos os três 
escritórios da comunidade 
Archademy para desen-

volver as peças. É projeto 
completo de inteligência 
de mercado, já que também 
conectamos a Telhanorte à 
indústria Dramalux para fa-
se de produção dos produ-
tos.”, atesta Anna.

Para Kirla Vieira, Coor-
denadora do Mercado de 
Iluminação da Telhanorte, 
e idealizadora deste lança-
mento, “O projeto é um 
marco para a Telhanorte e 
principalmente para o se-
tor de Iluminação, levando 
a categoria a um outro pa-
tamar comparativo ao mer-
cado de Home Center. É a 
primeira vez que teremos 
uma coleção exclusiva, assi-
nada por designers de pro-
dutos de grande expressivi-
dade nacional.”. Ela conta 
que pensar na solução com-
pleta sempre fez parte da 
sua filosofia de trabalho, 
para tornar a experiência 
de compra a mais agradável 

possível, com acessibilidade 
e democratização. E fina-
liza: “Que alegria dar con-
dição de compra para que 
uma peça exclusiva, dese-
nhada por um design, possa 
estar na casa de um cliente 
da Telhanorte.”

Com concepções diver-
sas, as luminárias desses 
designers consagrados têm 
diferentes inspirações para 
combinar com os ambientes 
mais versáteis. Por exemplo, 
a coleção assinada por Mu-
rilo Weitz para a Telhanor-
te foi inspirada na temática 
industrial. Sua pesquisa para 
o projeto buscou elementos 
desse universo, desenvol-
vendo peças com madeira 
e metal. Weitz explica que 
o momento de pandemia, 
onde as pessoas passaram 
a ficar mais tempo em casa, 
mostrou o quanto o design 
de interiores é importante e 
faz a diferença. 

Marketing digital: 76% das empresas 
pretendem ampliar investimentos em 2021

O marketing digital 
crescerá de importância 
no próximo ano como 
estratégia de vendas das 
empresas. É o que reve-
la a pesquisa Estratégias 
de Marketing Digital para 
2021, elaborada pela Adac-
tion, veículo de comunica-
ção especializado em ações 
de mídia digital e Inflr, 
startup especializada em 
ações com influenciadores 
digitais. De acordo com o 
levantamento, 76,19% dos 
gestores de marketing e 
executivos pretendem am-
pliar os investimentos em 

marketing digital em 2021. 
Foram ouvidas 2.100 pes-
soas durante o mês de no-
vembro. “As pessoas estão 
cada vez mais conectadas. 
O marketing digital já su-
pera 50% dos investimen-
tos em campanhas por ser 
mais assertivo”, diz Thia-
go Cavalcante, diretor da 
Adaction e da Inflr.

Até 2023, mais de 60% 
dos orçamentos em publi-
cidade devem ser alocados 
para o ambiente online. En-
quanto mercados mais ma-
duros já estão consolidados, 
o Brasil ainda tem um espa-

ço considerável para crescer 
tanto em acesso como nas 
mídias. O País já é o sétimo 
mercado do mundo em ma-
rketing digital e deve fechar 
o ano movimentando algo 
perto de US$ 18 bilhões 
nessas plataformas. 

“Estamos presenciando 
a consolidação do digital 
como estratégia para al-
cançar o grande público”, 
analisa Cavalcante. Segun-
do ele, o momento ainda é 
de aprendizado por parte 
das empresas, pois muitos 
iniciaram suas campanhas 
digitais em meio à urgên-

cia provocada pelo isola-
mento social.

Chama a atenção na pes-
quisa o fato de 42,86% dos 
entrevistados nem sempre 
mensurarem os retornos 
de suas campanhas digitais 
e outros 9,52% não faze-
rem questão disso. “Da 
noite para o dia, as empre-
sas precisaram se reinven-
tar. Quem não tinha pre-
sença digital precisou criar 
campanhas do zero para 
garantir a própria sobre-
vivência. Em 2021, este 
movimento será bem mais 
forte”, explica.
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ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NA-
VAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Compa-
nhia”), nos termos do artigo 124, parágrafo 1º, inciso I da Lei nº 6.404/76, a 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia 18 de 
dezembro de 2020, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Ci-
dade de Lima, nº 86, Sala 202 (parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de 
Janeiro/RJ, a fim de deliberar, em Assembleia Geral Ordinária, sobre: (i) 
PD. 01/2020–Enseada Participações – Demonstrações Financeiras, Relatório 
da Administração e Destinação do Resultado do Exercício Social de 2019; e 
(ii) PD. 02/2020–Enseada Participações – Fixação da remuneração global 
anual dos Administradores para o exercício social de 2020; e em Assem-
bleia Geral Extraordinária, sobre: Orientação de voto dos representantes da 
Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval 
S.A. – Em Recuperação Judicial que irá deliberar sobre (i) PD.03/2020–En-
seada – Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Destina-
ção do Resultado do exercício de 2019; (ii) PD.04/2020–Enseada – Fixação 
da remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de 
2020; e (iii) PD.05/2020-Enseada – Encerramento de filial em São Roque do 
Paraguaçu. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020. Maurício Bastos de 
Almeida, Diretor Presidente.

DFB INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ/MF: 22.723.346/0001-50 - NIRE: 332.0999207-4 

Sociedade Empresária Limitada
Edital de Convocação para Reunião de Sócios 

Nos termos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, o 
administrador e sócio controlador, Sr. Diniz Ferreira Baptista, convoca os 
sócios da Sociedade para a realização da Reunião de Sócios, no dia 18 de 
dezembro de 2020, a ser realizada presencialmente, na sede social da So-
ciedade, às 10:00 horas, cujo objeto será a deliberação das seguintes ma-
térias, as quais constarão na ordem do dia: (i) relatório das contas da admi-
nistração da Sociedade, bem como o exame, discussão e voto com relação 
às Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Pa-
trimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, referentes ao exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) destinação do resultado do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) alteração do quadro 
societário da Sociedade em virtude da saída de sócio por alienação de par-
ticipação societária; (iv) tomar ciência da renúncia de administradores e rea-
lizar a eleição de novos administradores para a Sociedade; e (v) autorizar 
que a administração adote todas as medidas necessárias para a consecu-
ção das medidas deliberadas e aprovadas. Rio de Janeiro, 8 de dezembro 
de 2020. Diniz Ferreira Baptista - Administrador e Sócio.

MODAL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
CNPJ/MF: 09.032.678/0001-20 - NIRE: 332.0887351-9 

Sociedade Empresária Limitada
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Sócios 

Nos termos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, o ad-
ministrador e sócio, Sr. Cristiano Maron Ayres, convoca os sócios da Socieda-
de para a realização da Assembleia Geral de Sócios, no dia 18 de dezembro 
de 2020, a ser realizada presencialmente, na sede social da Sociedade, às 
14:00 horas, cujo objeto será a deliberação das seguintes matérias, as quais 
constarão na ordem do dia: (i) relatório das contas da administração da So-
ciedade, bem como o exame, discussão e voto com relação às Demonstra-
ções Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial e a De-
monstração de Resultado do Exercício, referentes ao exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2019; (ii) destinação do resultado do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019; (iii) alteração do quadro societário da Socieda-
de em virtude da saída de sócios por alienação de participação societária; (iv) 
tomar ciência da renúncia de administrador e a eleição de novos administra-
dores; e (v) autorizar que a administração adote todas as medidas necessá-
rias para a consecução das medidas deliberadas e aprovadas.   Rio de Janei-
ro, 8 de dezembro de 2020. Cristiano Maron Ayres - Administrador e Sócio.

MODAL HOLDING CONTROLE LTDA.
CNPJ/MF: 22.723.361/0001-07 - NIRE: 332.0999208-2

Sociedade Empresária Limitada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS 

Nos termos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, o 
administrador e sócio controlador, Sr. Diniz Ferreira Baptista, convoca os 
sócios da Sociedade para a realização da Reunião de Sócios, no dia 18 de 
dezembro de 2020, a ser realizada presencialmente, na sede social da So-
ciedade, às 11:00 horas, cujo objeto será a deliberação das seguintes ma-
térias, as quais constarão na ordem do dia: (i) relatório das contas da admi-
nistração da Sociedade, bem como o exame, discussão e voto com relação 
às Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Pa-
trimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, referentes ao exer-
cício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) destinação do resultado do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) alteração do quadro 
societário da Sociedade em virtude da saída de sócio por alienação de par-
ticipação societária; (iv) tomar ciência da renúncia de administrador; e (v) 
autorizar que a administração adote todas as medidas necessárias para a 
consecução das medidas deliberadas e aprovadas. Rio de Janeiro, 8 de 
dezembro de 2020. Diniz Ferreira Baptista - Administrador e Sócio

MODAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF: 00.681.295/0001-09 - NIRE: 332.0533856-6

Sociedade Empresária Limitada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS 

Nos termos da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, o 
administrador sócio, Sr. Cristiano Maron Ayres, convoca os sócios da Socie-
dade para a realização da Reunião de Sócios, no dia 18 de dezembro de 
2020, a ser realizada presencialmente, na sede social da Sociedade, às 
12:00 horas, cujo objeto será a deliberação das seguintes matérias, as 
quais constarão na ordem do dia: (i) relatório das contas da administração 
da Sociedade, bem como o exame, discussão e voto com relação às De-
monstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimo-
nial e a Demonstração de Resultado do Exercício, referentes ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) destinação do resultado do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; (iii) alteração do quadro 
societário da Sociedade em virtude da saída de sócio por alienação de par-
ticipação societária; (iv) tomar ciência da renúncia de administrador; e (v) 
autorizar que a administração adote todas as medidas necessárias para a 
consecução das medidas deliberadas e aprovadas. Rio de Janeiro, 8 de 
dezembro de 2020. Cristiano Maron Ayres - Administrador e Sócio

CONCESSÃO DE LICENÇA
A MINERAÇÃO VALE DO RIO PRETO LTDA  torna público que recebeu 
do IBAMA, a Licença de Operação Nº 1597/2020, com validade de  6 
anos  para  à operação do empreendimento Mineração Vale do Rio Preto, 
para extração de areia associado a poligonal ANM nº 834.043/2006 
e beneficiamento do minério no porto de areia na margem direita 
do rio Preto, divisa dos municípios de Valença-RJ e Rio Preto-MG.   

GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.
CNPJ nº 03.094.658/0001-06

ERRATA. Na publicação realizada neste jornal, no dia 16/08/2019 do 
BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/17, onde se lê: “Aline Athayde 
Morais - Controller - CRC RJ - 092633/O-8, leia-se: Aline Athayde Morais 
- Contador - CRC RJ - 092633/O-8”. Rio de Janeiro, 08/12/2020.

Adoção de IA pode adicionar um aumento extra do PIB em 4,2 p.p. até 2030
A pedido da Microsoft, 

a consultoria americana 
FrontierView realizou o es-
tudo “A Inteligência Artifi-
cial (IA) na era da Covid-19: 
Otimizando o papel da IA 
na geração de empregos 
e crescimento econômico 
na América Latina”, para 
analisar como a economia, 
a produtividade e os em-
pregos no Brasil poderiam 
se beneficiar se o país ma-
ximizasse a adoção de IA 
até 2030 - esse cenário se 
tornou mais provável com 
a aceleração da transfor-
mação digital que ocorreu 
durante a pandemia  da 
Covid-19. De acordo com 
a análise da consultoria, o 
país pode vivenciar dois ce-
nários distintos: o benefício 
mínimo e o máximo com a 
adoção plena da IA, que di-
ferem em quanto de inves-
timento o Brasil pode gerar 
na expansão de indústrias 
existentes e novas por meio 
da implementação de novas 
tecnologias. No primeiro 
cenário, espera-se que o uso 
da IA adicione 1,8 ponto 
percentual ao PIB brasileiro 
até 2030; no segundo cená-
rio, o crescimento adicional 
poderia chegar a 4,2 pontos 
percentuais. Ambos os ce-
nários pressupõem que o 
país adote todas as funcio-
nalidades de IA disponíveis 
atualmente até 2030. O se-
gundo cenário pressupõe 
que as empresas e o gover-
no usem a IA para expandir 
suas operações (não apenas 
para automatizar tarefas), e 
que o mercado de trabalho 
do Brasil possa atender à 
demanda por novos traba-
lhos habilitados pela IA. 
O estudo foi feito pela pri-
meira vez no ano passado e 
agora a consultoria fez uma 
análise adicional sob a pers-
pectiva da Covid-19.

A pandemia do novo co-
ronavírus trouxe impactos 
negativos ao país em termos 
de emprego e negócios, le-
vando algumas empresas 
ao encerramento. Porém, 
houve uma curva de cresci-
mento positiva na transfor-
mação digital tanto das em-
presas quanto da sociedade, 
que passou a comprar digi-
talmente - dois cenários que 
podem motivar a adoção da 
IA. As vendas do comércio 
eletrônico no Brasil, por 

exemplo, mais que dobra-
ram de abril a agosto em re-
lação ao mesmo período de 
2019 (+ 105% de aumento 
anual), conforme mostra 
o gráfico a seguir. Embora 
as vendas no varejo devam 
retornar intensamente, mui-
tos consumidores optarão 
por continuar comprando 
on-line, contribuindo para 
a evolução dos números do 
varejo virtual na realidade 
pós-pandemia.

“A Inteligência Artificial 
tem um imenso potencial de 
transformar os negócios e a 
nossa sociedade, mas para 
se beneficiar dessas oportu-
nidades, precisamos garan-
tir que ela seja conduzida de 
maneira ética, responsável 
e que seja acessível a todos. 
Por isso, a Microsoft segue 
firme em seu compromisso 
de democratizar o uso da 
IA, em entender seus impac-
tos e garantir que as pesso-
as estejam preparadas para 
fazer uso dessa tecnologia”, 
diz Tânia Cosentino, presi-
dente da Microsoft Brasil. 

De acordo com a aná-
lise do estudo, a Inteligên-
cia Artificial pode ser uma 
ferramenta para auxiliar o 
país na recuperação eco-
nômica, reduzindo custos, 
melhorando a arrecadação 
de impostos e estimulando 
a liberação de crédito para 
movimentar a economia. 
A IA pode acelerar a for-
malização do trabalhador 
informal por meio de plata-
formas digitais, expandindo 
efetivamente a base tributá-
ria e melhorando a arreca-
dação de impostos. Segun-
do dados do IBGE, a taxa 
de informalidade no trimes-
tre encerrado em agosto foi 
de 38%, o que equivale a 31 
milhões de trabalhadores 
que atuam por conta pró-
pria ou que não têm carteira 
assinada. Outros benefícios 
poderiam ser observados 
no combate à evasão fiscal, 
capacitando os inspetores 
fiscais com ferramentas de 
previsão que podem ajudá-
-los a identificar mais facil-
mente os comportamentos 
fraudulentos; na adoção de 
IA para a previsão de dé-
ficits de receita tributária e 
nos impactos econômicos 
de diferentes alocações or-
çamentárias ou incentivos 
fiscais. 

A indústria de Fintechs já 
está usando IA para eliminar 
muitos dos vieses humanos 
e avaliações de solvência 
ineficazes que estavam difi-
cultando o acesso ao crédito 
não apenas para determina-
dos grupos de renda e so-
ciais, mas também para pe-
quenas e médias empresas 
com capacidade de crédito, 
especialmente aquelas que 
operam no setor informal.

Para contextualizar a po-
sição do Brasil em relação à 
América Latina, a pesquisa 
analisou Argentina, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Mé-
xico, Peru e Porto Rico.  De 
uma perspectiva país a país, 
México, Brasil e Costa Rica 
veriam os maiores saltos no 
crescimento econômico atri-
buídos pela adoção da IA, e 
a Argentina os mais baixos.

“Nossa pesquisa aponta 
que Inteligência Artificial 
pode ser um impulsionador 
da retomada econômica do 
Brasil após a pandemia da 
Covid-19. Com as estraté-
gias e investimentos certos 
o país pode elevar seu cres-
cimento econômico e au-
mentar a produtividade da 
população”, afirma Pablo 
Gonzalez Alonso, diretor 
de Pesquisa da América La-
tina na FrontierView. 

AI e empregos

O estudo também anali-
sou os impactos que a In-
teligência Artificial pode ge-
rar nos empregos, levando 
em consideração não ape-
nas os efeitos da automação 
do trabalho, mas também 
a criação de novos empre-
gos. O modelo geral prevê 
que de todas as horas que 
os brasileiros trabalharão 
em 2030 com base nas pro-
jeções pré-Covid-19, 46% 
delas poderão ser automati-
zadas com o uso da IA. No 
entanto, a criação de novos 
empregos mitigaria o efeito 
final sobre a demanda por 
mão de obra. No cenário de 
benefício mínimo de IA, a 
demanda por mão de obra 
se recuperaria de 46% das 
horas de trabalho reduzi-
das (ou economizadas) para 
23%; e no cenário de bene-
fício máximo de IA, em que 
o governo e as empresas 
não a estão utilizando ape-
nas para automatizar tarefas 

de trabalho, mas também 
para expandir seu alcance e 
operações, a demanda por 
mão de obra se recuperaria 
da mesma redução inicial 
de 46% para uma redução 
líquida de apenas 7%.

O estudo da Frontier-
View apontou que uma 
redução na demanda por 
força de trabalho não leva-
ria automaticamente à per-
da de empregos em todos 
os casos. De acordo com 
a consultoria, as empresas 
poderiam atribuir novas ta-
refas aos funcionários que 
tiveram suas horas reduzi-
das, ou até mesmo diminuir 
a carga horária graças aos 
ganhos de produtividade 
que a IA oferece; isso tam-
bém seria alinhado com as 
crescentes demandas dos 
funcionários por um me-
lhor equilíbrio entre vida 
profissional e pessoal.

É importante ressaltar 
que para o Brasil atingir o 
cenário de Benefício Máxi-
mo da IA é necessário esti-
mular a adoção dela para a 
melhoria de produtos e ser-
viços nos setores público e 
privado, levando à expansão 
dos negócios e maior acesso 
aos serviços públicos. Isso 
aumentaria a demanda por 
mão de obra com o impacto 
inicial da IA e aumentaria a 
demanda por profissões fo-
cadas em tecnologia em to-
das as indústrias.

Ainda no contexto dos 
empregos, no cenário de 
benefício máximo, a de-
manda por profissionais 
altamente qualificados au-
mentaria significativamente, 
passando de 34% do total 
de empregos para 54% até 
2030. Nesse cenário, a qua-

lificação e a requalificação 
de profissionais tornam-se 
imprescindíveis, pois os de-
mais níveis passariam por 
uma diminuição nas ofertas 
para trabalhadores de média 
(-31%) e baixa qualificação 
(-44%). No cenário de be-
nefício mínimo, os empre-
gos altamente qualificados 
aumentariam sua propor-
ção em 16 pontos percen-
tuais, de 34% para 50% do 
total de empregos até 2030.

Na análise dos países lati-
no-americanos, o Brasil tem 
a segunda maior oportuni-
dade de aumentar seu cres-
cimento de produtividade e 
equipará-lo ao de países de-
senvolvidos na região logo 
após o México, que ocupa a 
primeira posição, - à medi-
da em que se automatizem 
tarefas de baixo valor agre-
gado e graças à qualificação 
dos trabalhadores. Isso se 
baseia nos níveis atuais de 
produtividade por indús-
tria e por ocupação no país, 
e presumindo que o Brasil 
possa se igualar aos níveis 
de produtividade dos Esta-
dos Unidos para as mesmas 
indústrias e ocupações gra-
ças à plena adoção da IA e à 
qualificação generalizada de 
sua força de trabalho.

Requalificação

Para que se possa apro-
veitar o potencial trazido 
pela IA e a demanda por 
profissionais qualificados 
para as novas tecnologias, o 
Brasil não deve contar ape-
nas com os já existentes e 
novos graduandos em cur-
sos nessa área, é necessário 
requalificar a população.  

De acordo com análise 

da FrontierView, o Brasil 
deve focar na melhoria da 
formação de sua força de 
trabalho e na criação de 
um ambiente de inovação 
para acelerar a adoção da 
IA garantindo, ao mesmo 
tempo, acesso igualitário à 
tecnologia e implementação 
inclusiva da IA. É necessá-
rio estimular a participação 
das mulheres nas áreas de 
STEM (Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática, 
em português), o acesso à 
educação para todos os bra-
sileiros independentemente 
da origem socioeconômica 
e o acesso à tecnologia por 
todas as empresas, indepen-
dentemente do porte.

Para endereçar esses de-
safios, a Microsoft lançou 
iniciativas que buscam au-
xiliar na capacitação e re-
capacitação profissional e 
reforçar o compromisso da 
companhia com o país. Foi 
apresentado, em outubro, o 
programa Microsoft Mais 
Brasil, em que uma das ini-
ciativas é voltada à requalifi-
cação profissional. Trata-se 
da “Escola do Trabalhador 
4.0”, uma plataforma de 
ensino remoto desenvolvi-
da pela Secretaria Especial 
de Produtividade, Emprego 
e Competitividade do Mi-
nistério da Economia (Se-
pec/ME) em parceria com 
a Agência Brasileira de De-
senvolvimento Industrial 
(ABDI), que inclui cursos 
da Microsoft por meio da 
ferramenta Microsoft Com-
munity Training. A platafor-
ma estará disponível para 
brasileiros de todo o país e 
tem como objetivo atender 
até 5.5 milhões de candida-
tos a emprego até 2023. 
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Implementação da apólice eletrônica no Brasil
Parceria seguradora e a B3 visa garantir mais segurança nas operações de seguros

A Junto Seguros,  
primeira segura-
dora digital de Se-

guro Garantia no Brasil, 
e a B3, uma das principais 
empresas de infraestrutura 
de mercado financeiro do 
mundo, concluíram a im-
plementação do serviço de 
registro eletrônico de con-
tratos e apólices da segura-
dora.

Líder do setor nos últi-
mos 20 anos, a Junto Se-
guros já emitiu mais de um 
milhão de apólices, e possui 
o maior registro legado de 

apólices de Seguro Garantia 
do mercado, com 260 mil re-
gistros de apólices vigentes.

Com o registro eletrônico 
oferecido pela plataforma da 
B3, a seguradora atende às 
exigências do Sistema de Re-
gistro de Operações (SRO), 
plataforma desenvolvida 
pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) 
neste ano com o objetivo de 
aumentar a transparência, a 
eficiência e a segurança no 
registro das operações de se-
guros, previdência comple-
mentar aberta, resseguros e 

capitalização.
Além de implementar a 

apólice eletrônica no Brasil, 
o SRO também tem como 
objetivo acelerar o processo 
de digitalização dos contra-
tos de seguros, tornando o 
processo mais ágil, transpa-
rente e com custos meno-
res. A B3 é a líder do mer-
cado de registro da Susep.

“Lideramos os debates 
técnicos com a SUSEP des-
de o início das discussões, e 
consideramos a implantação 
do sistema de registros SRO 
uma das mais importantes 

ações para o mercado bra-
sileiro de seguros. A quanti-
dade de apólices que a Junto 
Seguros emite é a maior do 
nosso segmento, passando 
de 120.000 neste ano e em 
forte crescimento. Para aten-
der esta demanda, precisáva-
mos nos apoiar em um par-
ceiro que garantisse robustez 
para suportar o processo. E 
encontramos isto na B3”, 
observa Eduardo Freitas, 
CFO da Junto Seguros.

“A Junto Seguros, além de 
ser protagonista no merca-
do de Seguro Garantia bra-

sileiro há muitos anos, teve 
uma contribuição relevante 
desde a primeira hora para 
esse processo de moderni-
zação do setor de seguros, 
que culminou com o desen-
volvimento do SRO pelos 
reguladores. Contar com 
a confiança da Junto pa-
ra efetuar os seus registros 
em nosso sistema é moti-
vo de orgulho para a B3, 
especialmente pela grande 
volumetria e competência 
técnica da equipe da Junto 
Seguros”, afirma Marcos 
Vanderlei Bellini Ferreira, 

diretor-executivo de Serviços 
Financeiros da B3.

A Junto Seguros S.A. é 
especializada e se consolida 
como a primeira seguradora 
digital de Seguro Garantia 
do Brasil. Buscando cons-
tantemente a inovação em 
processos e na forma de 
viabilizar produtos, tem a 
maior equipe com dedica-
ção exclusiva no segmento, 
com mais de 25 anos de his-
tória. Ratings: S&P – *’brA-
AA” – Nacional | AM Best 
– ‘A-‘ Excellent - Interna-
cional.

Checar se o imóvel está 
coberto por seguro  
em caso de aluguel

Sincor-RJ comemora  
88 anos de atuação no 
mercado de seguros

O fim do ano está próxi-
mo e as festas chegam junto 
com as férias. Devido a pan-
demia, a população está con-
tendo as despesas com via-
gens para fora do país e com 
isso, estão optando por alu-
gar imóveis por temporada. 
As buscas e reservas em si-
tes especializados na locação 
desses imóveis aumentaram 
120%, desde o mês de maio. 
E ao fechar negócio, é neces-
sário checar se o proprietário 
efetuou a contratação de um 
seguro e as suas coberturas, 
para evitar transtornos no 
futuro. É preciso não só se 
preocupar com o seguro no 
imóvel locado, mas também 
no imóvel que possui resi-
dência fixa.

De acordo com o gestor da 
Vieira Corretora de Seguros, 
Fernando Vieira, tanto para 
quem vai deixar a residência 
quanto para viajar e até quem 
vai locar o imóvel, deve se 
preocupar com o seguro. “Os 
seguros residencial, imobiliá-
rio e o condomínio dão certa 
tranquilidade, tanto para o lo-
cador quanto para o locatário. 

Mesmo de férias quando a 
família deixa sua residência e 
aluga uma casa ou apartamen-
to de veraneio, é preciso que o 
seu local fixo de moradia este-
ja protegido por uma apólice, 
assim como o ideal é que o 
imóvel locado também tenha 
a mesma proteção. Um servi-
ço bem coberto de assistência 
24 horas pode tranqüilizar 
ambas as partes, por ter um 
suporte mais amplo, evitando 
qualquer dor de cabeça futu-
ra”, explicou.

A importância do seguro 
atrelado ao mercado imobiliá-
rio vem tendo maior destaque, 
depois da pandemia. Vieira 
complementa: “Antigamente, 
todo mundo se preocupa-
va em viajar e o importante 
era ter o dinheiro em mãos, 
para alugar um imóvel por 
temporada. Com a pandemia 
e as instabilidades existentes, 
sabemos que tudo mudou. 
Ninguém quer perder negó-
cio e também não quer correr 
riscos. O seguro imobiliário e 
até mesmo o residencial, dão 
uma tranqüilidade maior para 
todos”, concluiu.

O Sindicato dos Corre-
tores de Seguros do Rio de 
Janeiro (Sincor-RJ) com-
pletou  88 anos no dia 5 de 
dezembro. A entidade é re-
ferência no setor por muitas 
conquistas que fortaleceram 
a atuação institucional e a 
credibilidade dos profissio-
nais da corretagem de se-
guros. O trabalho na defesa 
dos interesses da categoria, o 
suporte na gestão de atendi-
mento aos associados, a con-
solidação da relação política 
e institucional com as segu-
radoras e nas empresas de 
serviços e a presença cons-
tante nas frentes parlamen-
tares em Brasília, na defesa 
dos corretores de seguros 

são as marcas do sindicato.
Para o Presidente do Sin-

cor-RJ, Henrique Brandão, 
é preciso manter o foco e a 
continuidade do trabalho, 
mesmo com as dificuldades. 
“Estaremos sempre ao dis-
por de todos os corretores de 
seguros que necessitarem de 
qualquer suporte no decorrer 
da caminhada. Seguimos em 
frente, mesmo com a pande-
mia, enfrentando os obstácu-
los na luta por melhores con-
dições de trabalho e acima de 
tudo, priorizando a qualifi-
cação profissional em todos 
os aspectos, mesmo com as 
limitações devido a necessi-
dade da suspensão das ativi-
dades presenciais”, explicou.

O presidente do CVG-RJ, Octávio Perissé e o  
vice-presidente Enio Miraglia, apresentaram o evento 

Qualicorp compra carteira com 55 mil 
clientes de coletivo por adesão

A Qualicorp está anun-
ciando a compra de carteira 
de cerca de 55 mil clientes 
de planos de saúde da Muito 
Mais Saúde Administradora 
de Benefícios (MMS) e da 
Soma Corretora de Seguros, 
com atuação nos estados do 
Rio de Janeiro e São Paulo. 
O valor pago é de aproxi-

madamente R$ 176 milhões, 
sujeito a ajustes.

As operadoras da carteira 
adquirida são o Grupo No-
treDame Intermédica (GD-
NI), Assim Saúde e Amil. 
No contexto da transação, a 
Qualicorp firmará com a So-
ma Corretora uma parceria 
para distribuição dos produ-

tos da Companhia no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, ga-
rantindo assim um importan-
te parceiro comercial, uma 
vez que a MMS não vendia 
produtos da Qualicorp.

A aquisição faz parte da es-
tratégia da Qualicorp de forta-
lecer sua presença em diferen-
tes regiões do país e ampliar as 

opções de planos de saúde do 
portfólio da Companhia.

“Ficamos muito felizes 
em anunciar mais um gran-
de passo como este. Com 
o fortalecimento da nossa 
presença em dois estados 
muito importantes para a 
Qualicorp”, afirma Bruno 
Blatt, CEO da Qualicorp.

Difundir a cultura dos Seguros  
de Pessoas e de Benefícios

A 44ª edição completa 
do “Oscar do Seguro”, do 
CVG-RJ, foi exibida no úl-
timo dia, no canal do Clu-
be no Youtube: Lideranças 
apoiam. Na oportunidade, 
o líder dos corretores, Ar-
mando Vergílio, presidente 
da Fenacor, e o líder das 
seguradoras, Marcio Co-
riolano, presidente da CN-
seg, destacaram em suas 
mensagens especiais para 
o evento, a importância 
das premiações dos desta-
ques pelo reconhecimento 
que fazem aos profissio-
nais comprometidos com 
os Seguros de Pessoas e 
de Benefícios. Enfatiza-
ram também a importân-
cia destes segmentos para 
o setor e a notável atua-
ção do CVG-RJ, que há 
54 anos se dedica a nobre 
missão de difundir a cultu-
ra do segmento e capacitar 
profissionais para atuarem 
na área.

Em seu discurso, o pre-
sidente do CVG-RJ, Oc-
távio Perissé, destacou 
que no novo normal a 
prioridade deve ser pre-
servar vidas, o que sina-
liza um cenário positivo 
para o segmento.

“A procura por seguros 
de vida e planos de saúde 
já mostra sinais de aque-
cimento, inclusive pelos 
mais jovens. Esse é um 
dos primeiros efeitos e 
prenúncios de que, como 
sociedade, adotaremos 
uma nova postura peran-

te a vida. Na prática, isso 
significa aos que se de-
dicam ao nosso segmen-
to um sinal para novas 
possibilidades de negó-
cios. Animador também é 
saber que estamos há al-
guns meses para o início 
da validação de algumas 
vacinas e, consequente, 
vacinação da população”, 
afirmou, acrescentando:

“O CVG-RJ foi pioneiro 
a lançar um olhar acurado 
sobre o segmento de pes-
soas, em 1966. São mais 
de cinco décadas dedica-
das à causa e temos muito 
orgulho disso. Continua-
remos atentos aos movi-
mentos do nosso mercado, 
levando adiante a nossa 
nobre missão de treinar, 
disseminar cultura, educar 
e capacitar os profissionais 
para dar suporte a esta no-
va fase”.

Premiados
Os nomes dos premiados foram revelados durante a 

transmissão.
Melhor Campanha de Marketing – Bradesco Seguros 

– “Fascinação”
Melhor Produto – Icatu Seguros – “Equilíbrio” 
Melhor Corretora de Seguros – Flanci Corretora de 

Seguros 
Destaques Profissionais: Andrea Badia, gerente co-

mercial RJ, ES e Centro-Oeste do Clube Pasi de Seguros 
e Pablo Guimarães, superintendente executivo MG/RJ/
ES da Bradesco Seguros 

Resseguradora do Ano – IRB Brasil – RE
Seguradora do Ano – Porto Seguro
Homem de Seguro do Ano – Eduardo Dal Ri, diretor 

executivo comercial da Allianz Seguro 
Mulher de Seguro do Ano – Solange Zaquem, diretora 

comercial da SulAmérica

A programação foi pa-
trocinada por: Bradesco, 
Capemisa; Flanci Cor-
retora de Seguros, Icatu, 
MAG, MBM, Porto Se-
guro, SulAmerica e Tokio 
Marine, com o apoio das 
beneméritas do CVG-RJ: 
Allianz, Bradesco, Cape-

misa, Classic Corretora, 
D’Or Consultoria, Esco-
la Nacional de Negócios; 
Icatu, MBM, Met Life, 
Mag Seguros, Prudential 
do Brasil, SINAF, Sompo, 
SulAmérica, Zurich, Suda-
merica Vida, Clube Pasi de 
Seguros e Porto Seguro. 
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ALTO DA BOA VISTA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 23.800.321/0001-76 - NIRE 33.3.0031917-4

Ata da AGE realizada em 15/10/20. Data, Horário e Local. No dia 15/10/20, 
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804, 
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: 
Verena Sanchez Bohrer. Ordem do Dia. Deliberar sobre a destituição e 
eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por 
unanimidade: Destituir o Sr. Flávio Figueiredo Deluiggi, brasileiro, solteiro, 
bacharel em economia, RG 20.946.165-6 - DETRAN/RJ e CPF 139.758.607-
90, do cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia. A Cia. e o Sr. 
Flávio Figueiredo Deluiggi conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, 
rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e 
obrigações de cada um. Eleger para o cargo de Diretora sem Designação 
Específica da Cia. a Sra. Verena Sanchez Bohrer, brasileira, solteira, 
bacharel em administração, RG 46.457.778-0 - SSP/SP e CPF 403.404.858-
17, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Diretoria, 
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. 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, 15/10/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - 
Presidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja em 08/12/20 sob 
o nº 3980593. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

GRAJAÚ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.365.724/0001-89 - NIRE 33.3.0032354-6

Ata da AGE realizada em 15/10/20. Data, Horário e Local. No dia 15/10/20, 
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25/1.804, 
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o 
comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da 
Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de 
Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretária: 
Verena Sanchez Bohrer. Ordem do Dia. Deliberar sobre a destituição e 
eleição dos membros da Diretoria. Deliberações. Após exame e discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por 
unanimidade: Destituir o Sr. Flávio Figueiredo Deluiggi, brasileiro, solteiro, 
bacharel em economia, RG 20.946.165-6 - DETRAN/RJ e CPF 139.758.607-
90, do cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia. A Cia. e o Sr. 
Flávio Figueiredo Deluiggi conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, 
rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e 
obrigações de cada um. Eleger para o cargo de Diretora sem Designação 
Específica da Cia. a Sra. Verena Sanchez Bohrer, brasileira, solteira, 
bacharel em administração, RG 46.457.778-0 - SSP/SP e CPF 403.404.858-
17, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Diretoria, 
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. 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, 15/10/20. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - 
Presidente; Verena Sanchez Bohrer - Secretária. Jucerja em 07/12/20 sob 
o nº 3980528. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COSME VELHO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 18.311.361/0001-14 - NIRE 3330030826-1

Ata de AGE realizada em 1º/12/20. Data, Horário e Local. No dia 1º/12/20, 
às 11h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, 
Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos 
termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade 
do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão 
Feitosa. Secretária: Bianca Falcone. Ordem do dia. Examinar, discutir e 
deliberar a respeito das seguintes matérias, relativas à incorporação da 
Cia. por sua investida Eletromidia S.A., CNPJ 09.347.516/0001-81, com 
sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, 758, sala 7, Itaim Bibi/
SP, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP NIRE 35.300.458.893 
(“Incorporadora”): (i) examinar e aprovar o Protocolo de Incorporação e 
Justificação, firmado entre as administrações da Cia. e da Incorporadora 
(“Protocolo de Incorporação”); (ii) ratificar a nomeação e contratação da 
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade Ltda. com sede na Rua 
do Passeio, 62/6º, Centro/RJ, CNPJ 08.681.365/0001-30, registrada no 
Conselho Regional de Contabilidade do RJ nº 005112/O-9 (“Avaliadora”), 
empresa especializada que elaborou o laudo de avaliação do patrimônio 
líquido da Cia. com base no balanço social da Cia. levantado em 30/09/20 
(“Laudo de Avaliação”); (iii) examinar e aprovar o Laudo de Avaliação; 
(iv) deliberar sobre a incorporação da Cia. pela Incorporadora, com a 
consequente extinção da Cia.; e (v) autorizar os administradores da Cia. a 
tomarem as medidas necessárias à completa implementação da operação 
de incorporação pretendida. Deliberações tomadas por unanimidade. 
Instalada a AGE, o acionista da Cia. resolveu: (i) aprovar o Protocolo 
de Incorporação, em sua íntegra e sem quaisquer ressalvas, elaborado 
com base nos Artigos 224 e 225 da Lei 6.404/76 e firmado entre as 
administrações da Cia. e da Incorporadora em 30/11/20, o qual integra a 
presente ata como Anexo I; (ii) a ratificação da nomeação da Avaliadora 
para realizar a avaliação do patrimônio líquido contábil da Cia.; (iii) o Laudo 
de Avaliação preparado pela Avaliadora, o qual é anexo ao Protocolo de 
Incorporação aprovado nesta data; (iv) em face das deliberações acima, 
a aprovação da incorporação da Cia. pela Incorporadora, nos termos e 
condições do Protocolo de Incorporação. Como resultado, a Incorporadora 
absorverá todos os ativos e passivos da Cia. e sucederá universalmente a 
Cia., que por sua vez será extinta, desde que a incorporação seja aprovada 
em assembleia geral da Incorporadora a ser realizada nesta data; e (v) 
a autorização para que a administração da Cia. tome todas as medidas 
necessárias para a completa implementação da incorporação aprovada 
nesta assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se 
a ata a que se refere esta assembleia, que foi aprovada pela unanimidade 
dos presentes. RJ, 1º/12/20. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. 
Secretária: Bianca Falcone. Acionista presente: (i) Vesuvius LBO – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, 
representado por BRL Trust Investimentos Ltda. RJ, 1º/12/20. Bianca 
Falcone - Secretária. Jucerja em 08/12/20 sob o nº 3980620. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

Cade impõe medida 
preventiva contra 
Hemobanco de Curitiba

CVM e o mercado percebem a relevância  
da diversidade na geração de valor

Gol está liberada para operar 
com o Boeing 737 MAX
A Gol voltou nesta 

quarta-feira suas   
operações com o 

Boeing 737 MAX em rotas 
nacionais. A aérea – impe-
dida de voar com o mo-
delo desde março de 2019 
-- recebeu sinal verde da 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) em 25 de 
novembro. O modelo foi 
proibido de voar após dois 
acidentes, um na Indonésia 
e outro na Etiópia, que ma-
taram 346 pessoas em 2018 
e 2019.

A Gol informou que an-
tes de reintegrar as aerona-
ves à sua frota, foram rea-

lizados treinamentos para 
140 pilotos em conjunto 
com a Boeing, nos Estados 
Unidos, e uma “série rigo-
rosa” de voos técnicos.

De acordo com a com-
panhia, o modelo 737 Max 
é “fundamental para os 
planos de expansão” da 
empresa, por sua maior 
eficiência de combustível 
e redução nas emissões de 
carbono, e que, até o final 
de dezembro, todas as sete 
aeronaves da frota deverão 
estar liberadas para voar.

“O MAX está entre as 
aeronaves mais eficientes 
da história da aviação e a 

única a passar por um pro-
cesso completo de recerti-
ficação, garantindo os mais 
altos níveis de segurança e 
confiabilidade”, disse Paulo 
Kakinoff, diretor presiden-
te da Gol.

O retorno das opera-
ções foi permitido com a 
revogação de uma Diretriz 
de Aeronavegabilidade de 
Emergência (número 2019-
03-01) que proibia a opera-
ção do avião da Boing no 
Brasil. 

Caso

Conforme o G1, um 

painel do Congresso dos 
Estados Unidos (EUA) 
concluiu, após 18 me-
ses de investigação, que 
os dois acidentes com o 
Boeing 737 MAX ocor-
reram por  falhas da fa-
bricante de aeronaves 
Boeing e da FAA. 

“Eles foram o terrível 
resultado de uma série de 
suposições técnicas in-
corretas dos engenheiros 
da Boeing, uma falta de 
transparência por parte da 
administração da Boeing 
e uma supervisão gros-
seiramente insuficiente da 
FAA”, concluiu o relatório.

Na sessão de julgamento 
desta quarta-feira, o Tribu-
nal do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econô-
mica (Cade) impôs medida 
preventiva contra o Insti-
tuto Paranaense de Hemo-
terapia e Hematologia (He-
mobanco) em investigação 
que apura suposto abuso 
de posição dominante e fe-
chamento do mercado de 
serviços de hemoterapia em 
Curitiba, no Paraná.

Com a decisão, o He-
mobanco está impedido 
de firmar novos contratos 
com hospitais da região que 
contenham cláusula de ex-
clusividade para prestação 
de serviços de hemoterapia 
com pagamento antecipado 
ao contratante, até que a in-
vestigação conduzida pela 
Superintendência-Geral da 
autarquia (SG/Cade) seja 
concluída.

O processo teve início 
em junho deste ano, a par-
tir de representação com 
pedido de medida preven-
tiva apresentada pelo Ins-
tituto de Hematologia e 
Hemoterapia de Curitiba 
(IHHC). De acordo com 
a empresa, o Hemobanco 
detém posição dominante 
no mercado e teria adota-
do cláusulas de exclusivi-
dade, com antecipação de 
valores, como estratégia 
para fechar o mercado em 
benefício próprio.

A solicitação foi inde-
ferida pela SG/Cade por 
meio de despacho publica-

do em agosto passado. Na 
análise, a Superintendência 
destacou o fato de o IHHC 
supostamente também con-
tratar em regime de exclusi-
vidade. Diante da negativa, 
o Instituto entrou com re-
curso voluntário no Tribu-
nal da autarquia.

Em seu voto, o conse-
lheiro-relator do caso, Luiz 
Hoffmann, explicou que é 
praxe no mercado a contra-
tação de um único presta-
dor de serviços hemoterá-
picos, independentemente 
de previsão contratual nesse 
sentido. “Acarreta diversos 
benefícios técnicos, sobre-
tudo no que tange à maior 
rastreabilidade dos produ-
tos”, disse.

No entanto, segundo 
Hoffmann, a prática de 
exclusividade associada ao 
pagamento antecipado aos 
hospitais tem potencial de 
gerar prejuízos à concor-
rência, principalmente se 
consideradas outras ques-
tões relacionadas ao caso. 
Nesse sentido, apontou que 
o Hemobanco é líder no 
segmento, que os contra-
tos firmados pelo Instituto 
possuem longa duração, e 
que os hospitais contratan-
tes representam parcela sig-
nificativa do número total 
de leitos na região metropo-
litana de Curitiba. Por essas 
razões, o Conselho deu pro-
vimento parcial ao recurso 
apresentado pelo IHHC e 
aplicou medida preventiva 
contra o Hemobanco.

O segundo dia do evento 
virtual Retomada da Eco-
nomia e o papel do Mer-
cado de Capitais, realizado 
pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), nesta 
quarta-feira, debateu a re-
levância da diversidade na 
geração de valor. O evento 
termina nesta quinta-feira. 
A Diretora da CVM Flávia 
Perlingeiro participou do 
debate 100% feminino que 
abordou A pauta de diver-
sidade no mercado de capi-
tais.

“A CVM e o mercado 
percebem a relevância da 
diversidade na geração de 
valor, para as companhias, 
partes interessadas e a so-
ciedade de modo geral. A 
diversidade é um valor que 
importa para os investido-
res, para a tomada de deci-

sões, e isso está sendo dis-
cutido pelo regulador. Não 
é um modismo passageiro, 
mas um novo paradigma 
que está se impondo”, opi-
nou.

Na conversa com Lucy 
Pamboukdjan, da LATAM 
Capital Markets e ASC Spe-
cialist, e Andrea Chamma, 
Conselheira de Administra-
ção nas empresas Braskem, 
Grupo Fleury; Jeitto, a Di-
retora também relembrou a 
importância da transparên-
cia.

“A informação é a ba-
se de tudo. Nesta semana, 
a CVM lançou a audiência 
pública com proposta de re-
forma da Instrução 480 que 
altera o Formulário de Re-
ferência. É interessante que 
a audiência tem a preocupa-
ção com a redução do custo 

de observância regulatória, 
uma bandeira da autarquia, 
e ao mesmo tempo prevê a 
ampliação de informações 
sobre questões ambientais, 
sociais e de governança 
(ASG), e diversidade. Hoje, 
também editamos a Resolu-
ção 14, sobre Relato Inte-
grado, que também possui 
uma orientação sobre diver-
sidade”.

Já o Superintendente de 
Proteção e Orientação aos 
Investidores da CVM, José 
Alexandre Vasco, foi o mo-
derador do painel Olhar de 
futuro sobre a Educação Fi-
nanceira.

“A pandemia não afeta 
apenas a economia, como 
também a educação. Neste 
cenário, há muitos desafios, 
mas também oportunida-
des”, destacou.

Influenciadores Digitais
Também nesta quarta-

-feira, o tema Influenciado-
res Digitais e Mercado de 
Capitais foi debatido por 
Ana Laura, Sócia do Gru-
po XP, e Adeodato Netto, 
Estrategista-Chefe da Ele-
ven Financial Research. No 
cenário em que a atuação 
de influenciadores digitais 
tem ganhado cada vez mais 
destaque, o encontro discu-
tiu qual o papel do regula-
dor, além de quão tênue é a 
fronteira entre informação 
e recomendação.

O webinar é realizado 
pela CVM em parceria com 
o CFA Institute e a Amec 
Brasil (Associação de In-
vestidores no Mercado de 
Capitais) como parte das 
comemorações dos 44 anos 
da Lei 6.385/76.

Gestores de fundos podem 
acessar informações de 
pós negociação de ativos 

O sistema iMercado, da 
B3, começa esta semana a 
enviar informações sobre a 
posição de custódia e status 
das operações pós registro 
dos ativos negociados no 
ambiente de balcão, sem con-
traparte central. Isso significa 
que os gestores de fundos, 
que já utilizam o serviço para 
consultar informações de ati-
vos de renda variável e deri-
vativos, agora podem acom-
panhar também sua posição 
em ativos de renda fixa, e o 
status de suas operações de 
forma online, em tempo real, 
desde o momento do regis-
tro até a liquidação, informou 
a B3 nesta quarta-feira.

“O serviço oferece trans-
parência e agilidade para que 
os gestores consultem suas 
posições, além de padroni-
zar a mensagem e a forma 
de comunicação entre os 
participantes do mercado. 
Atualmente, mais de 6 mil 
fundos possuem posições 
em ativos de balcão, o que 
representa um potencial de 
beneficiar diretamente mais 

de 200 gestores”, avalia Ma-
rio Palhares, diretor de Pro-
dutos Listados da B3.

Conceito do sistema

O iMercado é uma so-
lução que tem a função de 
automatizar e padronizar a 
troca de informações dos 
processos de pós negocia-
ção entre os participantes 
do mercado. Todos os par-
ticipantes previamente auto-
rizados recebem ao mesmo 
tempo as informações gera-
das pela B3, o que elimina 
a necessidade de uma insti-
tuição intermediária enviar 
a informação para os parti-
cipantes/destinatários finais. 

“Seu sistema de mensage-
ria permite a unificação e a 
automatização do processo 
de troca de informações de 
forma padronizada, o que 
dispensa o uso dos meios 
convencionais, como e-mail 
e ligações telefônicas para 
comunicação, otimizando a 
troca de informação”, des-
taca a B3.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 20
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COOPERADOS.

O Conselho de Administração da INVERTA - COOPERATIVA DE TRABA-
LHADORES EM SERVIÇOS EDITORIAIS E NOTICIOSOS LTDA, com sede na
Avenida Churchil, 129 sala 304 – Centro – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ
sob o número 73.904.260/0001-65, na forma do disposto no Artigo 38 da lei
5764/71, bem como, do ART 21 Item dos Estatutos da Cooperativa, convo-
ca os Cooperativados, à 20ª Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
em ambiente virtual, considerando a autorização legal prevista no artigo 5º
e o seu respectivo parágrafo único da Lei nº 14.010/2020 de
10 de junho de 2020, em razão da pandemia do novo corona vírus, no dia
21.12.2020, por meio da plataforma ZOOM às 18 (dezoito) horas em
primeira convocação, ou às 19 (dezenove) horas em segunda convoca-
ção, para tratar da seguinte pauta: 01) Informes; 2) Aprovação dos
Balancetes 2019 e 2020; 3) Planejamento para 2021.

Jacqueline Alves de Sousa.
Presidenta do Conselho de Administração da INVERTA - COOPERATIVA
DE TRABALHADORES EM SERVIÇOS EDITORIAIS E NOTICIOSOS LTDA.

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70

AGE POR MEIO DIGITAL
Ref.: Convocação para a AGE do GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL 
PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam os Srs. Acionistas convocados a se reunirem em 
AGO/E da Cia. que realizar-se-á no dia 17/12/2020, quinta-feira, às 16h, POR MEIO 
DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Nos termos do Art. 13, 
inciso VI do Estatuto da Cia. autorizar a incorporação do Curso Fórum Ltda. 2) Outros 
assuntos de interesse geral. Nos termos do art. 9º. da Lei nº 14.030, de 28/07/2020; 
art. 124, § 2-A da Lei 6.404/76 e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020, 
a Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de ingresso 
dos acionistas sendo informado em até 8 dias de antecedência. Os acionistas que 
comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos 
da ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final 
da assembleia. Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador, nos 
termos do Art. 126, §1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar por acionista, 
administrador da Cia. ou advogado para representá-los e que tenha sido constituído 
há menos de 1 ano. O instrumento de representação poderá ser apresentado em 
até meia hora de antecedência da realização da assembleia, sendo enviado aos 
cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br 
em formato PDF.

Rio de Janeiro, 10/12/2020. 
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS                                     
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SINCOFARMA-RIO
CNPJ: 27.904.572/0001-51.

Sede Própria: Av. Almirante Barroso, 02 - 16º e 17º andares - Centro -RJ
CEP. 20031-000 - Tel: (21)2220-8585 - CNPJ: 27.904.572/0001-51.

EDITAL 
 De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda categoria do Comércio 
Varejista de Produtos Farmacêuticos do Município do Rio de Janeiro para 
a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será realizada no dia 21 de 
dezembro de 2020,  ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM NO AMBIEN-
TE VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,  às 15h, em Primeira 
Convocação e 15h30min., em Segunda Convocação, com qualquer  núme-
ro de presentes, para debater e aprovar a seguinte pauta:
1- Balanço Patrimonial realizado em 31/12/19; 2 – Resultado do Exercí-
cio realizado em 31/12/19; 3 - Previsão orçamentária para o exercício de 
2021; 4 - A Documentação será enviada por e-mail para os Participantes 
5 - Assuntos Gerais. 

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020.  
Felipe Antônio Terrezo – Presidente 

JUIZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL
COMARCA DA CAPITAL/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 05 (cinco) dias (Art.  879 - II; 881 - §1º e 882 - §2º e 3º do
CPC, bem como da RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único),
extraído dos autos da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ADELAIDE em face de
CAMPANHA POPULAR EM DEFESA DA  NATUREZA - Processo nº.
0134322-32.2012.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA.
KÁTIA  CILENE MACHADO DA HORA BUGARIM - Juíza de Direito
Titular da Vara acima, FAZ SABER por  este Edital aos interessados,
que no dia 14/12/2020 e 17/12/2020 a partir das 13:00 horas, com
término às 13:20 horas, através da Plataforma de Leilões On-line –
www.gustavoleiloeiro.lel.br,  pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o imóvel
situado na AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 698 –
APTO. 803,  COPACABANA/RJ. AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00
(Quatrocentos e cinquenta mil reais). O Edital  na integra esta
afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima e no site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br,  e www.sindicatodosleiloeirosrj.com.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS                                     
FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

SINCOFARMA-RIO
CNPJ: 27.904.572/0001-51.

Sede Própria: Av. Almirante Barroso, 02 - 16º e 17º andares - Centro -RJ
CEP. 20031-000 - Tel: (21)2220-8585 - CNPJ: 27.904.572/0001-51.

EDITAL 
De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda categoria do Comércio 
Varejista de Produtos Farmacêuticos do Município do Rio de Janeiro para a 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 21 de 
dezembro de 2020,  ATRAVÉS DA PLATAFORMA ZOOM NO AMBIENTE 
VIRTUAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,  às 14:00h, em Primeira Con-
vocação e 14h30min., em Segunda Convocação, com qualquer  número de 
presentes, para debater e aprovar a seguinte pauta: 1 - Autorização de Nego-
ciação e Avaliação da proposta da convenção coletiva de trabalho 2020/2021 
do SINDICATO DOS PRÁTICOS TÉCNICOS DE AUXILIARES DE FARMÁ-
CIA E EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE DROGAS, MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS FARMACÊUTICOS; 2 – Avaliar contraproposta do SINDICATO 
DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO de 2019/2020, 
assim como decidir se aceitaremos ir a dissídio se for a vontade do SIN-
FAERJ; 3- Autorizar a Diretoria a negociar com o SINDICATO DOS CONDU-
TORES DE VEÍCULOS RODOVIARIOS E TRABALHADORES EM EMPRE-
SAS DE TRANSPORTES DE CARGAS E DIFERENCIADOS NO MUN DO 
RIO DE JANEIRO; 4 - Autorizar a Diretoria para negociação com o SINDICATO 
DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para o Exercí-
cio 2020/2021 5 -  Alteração Estatutária; 6 - Valores para a contribuição sindical 
2021; 7- Valores para a contribuição confederativa 2021; 8 - Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020.  
Felipe Antônio Terrezo – Presidente 

JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL
REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE 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 de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOATINGA em face do ESPÓLIO DE
WALTER WILLIAN GUIMARÃES DA SILVA - Processo nº. 0009811-
56.2008.8.19.0209, passado na forma abaixo: A DRA BIANCA
FERREIRA DO AMARAL MACHADO  NIGRI - Juíza de Direito em
Exercício na Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos
interessados  que no dia 11/12/2020 e 16/12/2020 a partir das
14:00 horas, com término às 14:20 horas, através da  Plataforma
de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro
Público GUSTAVO  PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e
vendido o imóvel situado na AVENIDA ADOLPHO DE
VASCONCELOS, 497, APARTAMENTO 108, BARRA DA TIJUCA,
FREGUESIA DE  JACAREPAGUÁ, AVALIAÇÃO: R$ 342.292,00
(Trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e  noventa e dois
reais). O Edital na integra esta afixado no Átrio do Fórum, nos
autos acima e no site:  www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

Dez ações 
varejistas que mais 
performaram este ano
Empresas varejistas, 

com operações de 
e-commerces e lojas 

físicas, foram as que mais ti-
veram surpresas positivas du-
rante o ano de 2020. “Apesar 
da natureza do negócio ser 
diferente, B2W CIA DIGI-
TAL (BTOW3), Atacadão 
SA (CRFB3), Via Varejo 
(VVAR3), Magazine Luiza 
(MGLU3), CVC (CVCB3) e 
Natura (NTCO3) figuram na 
lista das 10 ações varejistas 
que mais tiveram desempe-
nho positivo, considerando 
o preço do papel no fecha-
mento do último dia do ano 
de 2019 até o mês de novem-
bro de 2020”.  O balanço é 
do Daniel Abrahão, assessor 
de investimentos e sócio da 
iHUB Investimentos, escri-
tório credenciado à XP.

Para Abrahão, no uni-
verso da diversificação, um 
“mantra” tanto repetido no 
mercado financeiro deve 
ser reforçado na hora de 
pensar em investimentos 
para 2021: “É necessário di-
versificar ações em diversos 
setores da economia, dentre 
eles o setor de varejo. O Ín-
dice Ibovespa possui atu-
almente 77 ações, dessas, 
dependendo da métrica uti-
lizada, aproximadamente 10 
são consideradas do setor 
de varejo, o que representa 
uma porcentagem relevante 
para ações no universo do 
Ibovespa. O investidor que 
não está nesse setor, pode-
ria repensar sobre a diversi-
ficação de setores”, sugere.  

Como exemplo prático, 
segundo analistas da XP 
Investimentos, a ação da 

VVAR3, responsável pe-
las redes de lojas físicas e 
virtuais das Casas Bahia e 
Pontofrio, além de ser a ad-
ministradora do site de Ex-
tra.com.br, tem um up-side 
potencial de +57,13%. Já a 
MGLU3, Magazine Luiza 
tem recomendação neutra.

Expectativas 

Segundo analistas, há indi-
cação de uma “recuperação 
em V”, em que as surpresas 
positivas já não são frequentes 
e as principais vacinas que es-
tão sendo desenvolvidas per-
manecem na espera nos de-
vidos testes. Além disso, um 
novo aumento dos casos da 
Covid-19, como o verificado 
na Europa e mais recente-
mente nos Estados Unidos 
(EUA) e Brasil, alimentam 
os temores de novos lockdo-
wns, sendo assim, o mercado 
fica à espera da definição de 
uma vacina em massa para a 

população. Entretanto, como 
muitos analistas ouvidos, os 
dados econômicos permane-
cem com recuperação forte 
o que devem refletir positiva-
mente para o próximo ano. 

“Up-side em empresas 
de varejo, segundo analis-
tas, permanecem altos des-
de que sejam empresas que 
se utilizam da alta tecno-
logia do e-commerce para 
sustentar as vendas. Além 
disso, há necessidade de 
empresas com alta capaci-
dade de adaptação aos mo-
mentos de mudança, como 
os ocorridos no início da 
pandemia”, avalia Abrahão.   

De acordo com levanta-
mento da B3, atualmente 
são mais 3 milhões de bra-
sileiros investindo na bolsa, 
aumento inclusive, em pe-
ríodos de queda nos ativos 
de renda variável. Alguns 
números de acordo com 
levantamento feito no si-
te oficial da B3 chamam a 

atenção: 54,76% do valor 
de investimentos são bra-
sileiros acima de 56 anos, 
48,17% do valor está con-
centrado no estado de SP, 
73,53% são homens.

Conforme informa o site 
da B3, o brasileiro está co-
meçando a investir na bolsa, 
visto que houve um aumen-
to aproximado de 100% do 
ano de 2019 para 2020.

Na opinião de Abrahão, 
esse fenômeno está se ini-
ciando e muito se deve a al-
guns fatores, como o acesso 
à informação e juros baixos. 
O acesso à informação traz 
um lado positivo, mas tam-
bém perverso na vastidão 
que a internet representa - 
muita informação e redes 
sociais. “Ajuda os iniciantes, 
mas sempre vale redobrar a 
atenção. O ideal é procurar 
instituição com renome no 
mercado e/ou ajuda de um 
profissional”, explica o as-
sessor de investimentos.

Analista cita os  
melhores investimentos 
financeiros de 2020

Rodrigo Cohen, trader 
e analista de investimen-
tos na Bunker, montou um 
ranking com os melhores 
investimentos deste ano. 
“Estamos chegando ao 
fim de um dos anos mais 
difíceis vividos economica-
mente pela humanidade. A 
última crise comparável à 
atual aconteceu em 1929, 
quando a bolsa de valores 
despencou, assim como no 
primeiro trimestre de 2020. 
Desde então alguns inves-
timentos se destacaram no 
cenário econômico e foram 
boas opções para investi-
dores”, destacou o analista 
financeiro. Ele encaminhou 
à reportagem do Monitor 
Mercantil sua análise sobre 
os destaques deste ano para 
investidores.

Ele citou o caso do Bi-
tcoin, principal criptomoe-
da que existe, que registrou 
uma valorização em torno 
de 120% desde janeiro. Para 
negociar o ativo, é necessá-
rio ter uma conta em uma 
exchange de criptomoedas.

No cenário da Bolsa de 
Valores, ele destacou a per-
formance da empresa Lo-
caweb que registou o maior 
aumento disparado desde 
janeiro e já rendeu 246% 
aos seus investidores. 

“As empresas de tecnolo-
gia cresceram muito na pan-
demia, como é o caso das 
que operam também por 
e-commerce, como Magazi-
ne Luiza, que registrou um 
aumento de mais de 100% 
e a Via Varejo, que subiu 
62%”, conta o analista.

Entre os investimentos 
exóticos, o especialista ain-
da destacou os pertencentes 
as commodities agrícolas, 

que são contratos futuros 
negociados na bolsa de va-
lores. O milho valorizou 
mais de 100% e a arroba do 
boi gordo bateu 40%. Já o 
Ibovespa, Petrobrás, Ban-
co do Brasil, entre outros, 
devem fechar o ano negati-
vados. “Se você abater a in-
flação, até a poupança fecha 
o ano negativa. O exemplo 
clássico é a conta que faze-
mos com o que sobra no 
seu bolso em relação ao au-
mento dos preços. 

“No início do ano você 
pode comprar uma cesta 
básica, no final do ano, com 
o mesmo dinheiro, como 
teve inflação, a cesta básica 
subiu de preço e você não 
pode mais comprar com 
aquele dinheiro que você 
tinha no início do ano. É is-
so que a inflação nos tira”, 
compara.

Trajetória

Formado em engenha-
ria elétrica/computação, 
Rodrigo Cohen virou tra-
der em tempo integral 
em 2013, quando tirou 
seu certificado de analista 
técnico de investimentos 
e entrou para o mercado 
financeiro em 2000. Cria-
dor do método O Grande 
Plano, é responsável pela 
transformação de mais de 
20 mil pessoas comuns em 
investidores nesse merca-
do. Atualmente, possui no 
Instagram mais de 249 mil 
seguidores. Seu canal do 
Youtube tem mais de 300 
vídeos e mais de 472 mil 
assinantes, com conteúdo 
prático, que já gerou resul-
tados gratuitamente para 
milhares de pessoas. 
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