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Arthur Lira vai em busca de
apoio da cadeia produtiva.
Ronaldo Ferraz e Sérgio Braga, página 4

Bolsonaro segue minimizando
crise e comprando briga.
Paulo Alonso, página 2
Marcelo Casal Junior/ABr

25 maiores
marcas somam
um valor de
R$ 135 bilhões
Pelo segundo ano consecutivo,
o Itaú e Bradesco são as marcas
mais valiosas do país, de acordo
com seleção feita pela consultoria Interbrand. Os requisitos para
estar na lista são: ter origem nacional e divulgar suas informações
financeiras.
As 25 marcas de 2020 representam valor de R$ 135 bilhões, crescimento de 4% em relação ao ano
passado. O segundo maior banco
privado brasileiro, o Bradesco,
veio em segundo lugar. Na relação
das cinco primeiras colocadas na
edição deste ano, apenas a Natura não fazia parte desse grupo em
2019.
Entre as 25, três apareceram
pela primeira vez: XP Inc, Drogasil e Pagseguro. Página 6

Butantan
já produz
vacina em
ritmo de 24/7
O Instituto Butantan deu início
à produção da CoronaVac, vacina
contra Covid-19 em fase final de
testes, produzida em parceria com
a farmacêutica chinesa Sinovac.
Segundo o governador de São
Paulo, João Doria Jr., a produção
da vacina foi iniciada quarta-feira.
A vacina será produzida sem
interrupção, 24 horas por dia, sete dias por semana, informou o
governador. A intenção do governo de São Paulo é alcançar a capacidade máxima de até 1 milhão
de doses fabricadas por dia. Até
janeiro, o governo paulista prevê
que 40 milhões de doses da vacina
serão produzidas. Serão contratados 120 profissionais, que se somarão aos 245 atuais.
Em Brasília, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma resolução que “abre
possibilidade aos laboratórios de
solicitarem autorização para uso
emergencial, em caráter experimental, de vacinas contra Covid
19”. Segundo a Anvisa, nenhum
laboratório solicitou, até o momento, o uso mesmo após ter sido
publicado um guia com os requisitos para esse pedido.

16 meses após privatização, diretoria
da BR recebe aumento de 272%
Salários dos trabalhadores tiveram corte de até 50%
As remunerações e bonificações aos integrantes da diretoria
da BR Distribuidora dispararam
após a privatização da companhia,
em julho de 2019. No Formulário
de Referência 2020, disponível no
site da empresa, está detalhada a
composição de todos os recursos
recebidos pelos 17 administradores – nove membros do Conselho
de Administração, cinco da Diretoria Estatutária e três do Conselho Fiscal.
Entre salários, benefícios, bô-

nus e ações, serão desembolsados
este ano R$ 51.920.483,40, o que
representa um pagamento anual
médio de R$ 3.054.146,05 para
cada executivo. Isso significa um
aumento de 272% em relação ao
valor dispendido no ano passado,
que foi de R$ 13.954.018,97.
Por outro lado, 1.030 trabalhadores tiveram reduções salariais a
partir de janeiro deste ano. Alguns
cortes chegaram a 50% dos honorários mensais, limite estabelecido
no Acordo Coletivo assinado em

Pouco acesso à educação
ameaça redução da
desigualdade na AL
Nos últimos 30 anos, a América
Latina registrou uma importante
redução na persistente desigualdade da região. Foram ganhos que
começaram a ser perdidos a partir
de 2013, início de uma onda de
instabilidade política, recordou a
argentina Nora Lustig, professora
de Economia Latino Americana
e diretora-fundadora do Instituto
Comprometimento e Equidade
na Universidade de Tulane, nos
EUA, que participou do ciclo de
diálogos promovido pelo diretor-geral do Instituto Interamericano
de Cooperação Agrícola (IICA),
Manuel Otero.
Doutora em Economia pela
Universidade de Berkley e fellow
sênior no Centro de Desenvolvimento Global do Diálogo Interamericano em Washington, Nora
chama a atenção para o risco de
haver uma piora considerável nos
índices de desigualdade da região
no pós-pandemia, fenômeno que
associa à diferença de acesso à
educação, quadro agravado pelos
efeitos da pandemia de Covid-19.

De acordo com a pesquisadora, estima-se que no México haja
um incremento de 9 milhões de
pobres até o fim do ano e que no
Brasil a desigualdade cresça entre
um e dois pontos no índice de Gini. O fim do boom das commodities e das transferências de renda,
além das crises políticas, ajudam a
compreender a mudança, segundo
Nora.
“Nos últimos 30 anos, a desigualdade diminuiu praticamente
em todos os países com todos os
indicadores que se meça, desde o
de Gini até a relação entre a proporção de renda que recebem os
10% superior em relação aos 40%
inferiores. Foi uma queda robusta
e isso surpreende, principalmente
porque foi em um período em que
outros países, principalmente os
EUA, foram na direção oposta”,
comparou a pesquisadora.
A desigualdade aumentou em
muitos países nos anos 90, mas
teve quedas importantes entre
2002 e 2013 em todos os países
da região.

fevereiro, que contou com a mediação do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), relata o Sindipetro Unificado SP.
“Além disso, apenas em 2019
houve o desligamento de 860
trabalhadores próprios, o que
representou uma diminuição de
27,4% do quadro de funcionários. Para este ano, de acordo
com as Demonstrações Contábeis, estava prevista a saída de
mais 337 pessoas”, informa a
entidade sindical.

Varejo supera
nível pré-Covid
e mostra pressão
da inflação
Em outubro, o comércio varejista ampliou vendas pelo sexto mês consecutivo, com alta de
0,9% frente a setembro (2,1% no
conceito ampliado, que inclui veículos e material de construção).
Os dados são do IBGE. O varejo
está 8% acima do nível de vendas
reais de fevereiro, antes da pandemia (4,9% no conceito ampliado).
Além disso, se encontra em patamar superior ao do ano passado.
“Vale mencionar que metade
dos segmentos permanecem em
patamares aquém de fevereiro e
ainda acusam declínio na comparação com o mesmo período do
ano anterior”, analisa o Instituto
de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
O gerente da Pesquisa Mensal
do Comércio do IBGE, Cristiano
Santos, destaca a pressão inflacionária: “Quando olhamos para o
volume, agosto e setembro estão
negativos e outubro está positivo. Porém, quando olhamos para
a receita, ela só está negativa em
agosto”, observa. Página 3

Morre
Joseph Safra,
banqueiro mais
rico do mundo
Fundador do Grupo Safra, o
banqueiro Joseph Safra faleceu
em São Paulo, aos 82 anos. Segundo nota do Banco Safra, ele
morreu de causas naturais. “Seu
José, como era chamado pelos
mais próximos, nasceu em 1938
no Líbano e imigrou para o Brasil
na década de 60, para dar continuidade aos negócios de seu pai,
construindo os sólidos alicerces
do Grupo Safra.”
“Sempre dizia ter muito orgulho da cidadania brasileira e de
torcer pelo Corinthians”, prossegue a nota. Em 1969, casou-se
com Vicky Sarfaty, com quem teve
quatro filhos e 14 netos. Segundo
a revista Forbes, era o homem mais
rico do país e o banqueiro mais rico do mundo, com uma fortuna
estimada em R$ 119,08 bilhões.
Em 2016, a justiça aceitou denúncia do Ministério Público
contra Joseph Safra, acusado por
pagar propina de R$ 15,3 milhões
no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), esquema
alvo da Operação Zelotes da Polícia Federal. A ação penal contra o
banqueiro foi arquivada.
O Banco Safra também esteve
na Lava Jato. A força-tarefa da
operação arquivou, em outubro
de 2019, inquérito que investigava conduta suspeita do banco em
empréstimo ao doleiro Alberto
Youssef. Segundo o jornal El País, o procurador Deltan Dallagnol
“chegou a afirmar em mensagens
[reveladas pela Vaza Jato] que, se o
Safra tivesse avisado as autoridades sobre o empréstimo suspeito,
a Lava Jato, deflagrada em 2014,
poderia ter começado dois anos
antes.”

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0360
R$ 5,0670
R$ 6,2420
R$ 0,7679
R$ 295,50

ÍNDICES
IGP-M

3,23% (outubro)
4,34% (setembro)

IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,25%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Saúde no Brasil, vergonha nacional
Por Paulo Alonso
O ministro-general Eduardo Pazuello, da Saúde,
se reuniu, no último dia 8,
com os governadores dos
estados, em Brasília. O encontro foi sugerido pelos
próprios
governadores,
que queriam discutir com
o titular da pasta a necessária e imprescindível vacinação do povo brasileiro
para o enfrentamento do
coronavírus, Covid-19. Os
governadores cobraram do
ministro-general uma política eficaz para combater
esse vírus, que já tem cerca
de 6.700.000 casos confirmados e mais de 178 mil
mortes.
A guerra política e ideológica travada desde o início
da pandemia fez com que
o médico Luiz Henrique
Mandetta acabasse sendo
demitido do cargo de ministro da Saúde, após divergências com o presidente
Bolsonaro quanto à política
de isolamento social no período da pandemia.
Mandetta, que defendia o
isolamento máximo, com o
qual Bolsonaro não concordava e ainda não concorda,
foi substituído pelo médico
oncologista Nelson Teich,
que ficou menos de dois
meses no cargo e preferiu
pedir demissão após ser
contrariado pelo presidente Bolsonaro sobre do uso
da cloroquina em pacientes
com sintomas leves de coronavírus e da adoção de
uma política de isolamento
horizontal no país.
Apesar da pressa dos governadores, a data de início
da vacinação no país ainda
não está definida, já que ainda depende do registro na
Anvisa. O ministro explicou que os estudos das vacinas AstraZeneca e Oxford
estão em fase de conclusão
e, após, serão submetidas à
Anvisa. Ele lembrou, ainda,
que a Anvisa, dentro da sua
responsabilidade para analisar o registro dessas vacinas, precisa de tempo para
concluir essa ação, que deve, segundo o ministro-general, demandar 60 dias. E,
caso isso ocorra, o registro
definitivo da AstraZeneca
ocorrerá no final de fevereiro de 2021.
Enquanto o registro não
sai, o ministro-general disse aos governadores que o

Ministério da Saúde já elaborou a logística de distribuição nacional das vacinas,
que será apresentada em
breve. O problema é quando será apresentada essa logística!
Pazuello, em discurso
pouco enfático, comentou
que, quando se trata da saúde, não se pode abrir mão
de eficácia, segurança e responsabilidade, e que quando o Governo Federal disponibilizar a vacina, será o
governo o responsável pela
sua credibilidade.
Ora, todos esses comentários são óbvios demais e
nada acrescentam à agonia
dos governadores e do povo brasileiro, que continua
sofrendo; somente nas últimas 24 horas, foram incluídos mais 51.088 contaminados e 842 falecimentos pela
doença. A taxa de letalidade
em todo o território nacional neste momento permanece em 2,7%.
Na reunião, também foram destacadas as tratativas
do Ministério da Saúde com
o laboratório Pfizer e com
o Instituto Butantan, além
dos prazos para o início da
campanha de vacinação no
Brasil conduzida pelo PNI,
que será dividida em quatro
fases.
Pazuello destacou que 15
milhões de doses da vacina
de Oxford/AstraZeneca –
das 100 milhões acordadas
– já começam a chegar em
janeiro de 2021. O ministro-general garantiu aos governadores que o Governo
Federal vai “vacinar todo
mundo na maior velocidade
possível”.
O governador de São
Paulo, João Dória, em tom
incisivo, questionou o ministro-general sobre uma
política clara para a Saúde,
com prazos e escolhas de
laboratórios. Em resposta,
o ministro-general lembrou
os acordos já feitos pelo
Governo Federal com o laboratório AstraZeneca para
a compra de 260 milhões de
doses e insumos para fabricação, e a entrada no consórcio Covax Facility, para
compra de 42 milhões de
doses de vacinas, acrescentando que o SUS já tem capacidade para a compra de
300 milhões de doses para
2021.
Os governadores criticaram o anúncio feito pelo
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colega de São Paulo, João
Dória, que começaria a imunizar os paulistanos a partir
do dia 25 de janeiro com a
CoronaVac, vacina contra a
Covid-19 desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac,
em parceria com o Instituto
Butantan. Doria se comprometeu a iniciar a vacinação
antes da aprovação do imunizante pela Anvisa e causou
mal-estar entre os colegas,
que cobraram do ministro
da Saúde que nenhum estado saia na frente na imunização da população.
Os governadores disseram que o Ministério da
Saúde se comprometeu que
a vacinação seria nacional,
sem privilégios para determinados estados, já que o
Plano Nacional de Imunização, PNI, é nacional. Irritado com Dória, o governador de Goiás, Ronaldo
Caiado, que é médico, afirmou que o plano nacional
não é de responsabilidade
dos governadores, mas do
Governo Federal, e que se
um governador sai da frente
coloca em jogo a credibilidade dos demais.
O aumento de pessoas
infectadas voltou a registrar número acima de 50
mil. Até agora, os recordes
de confirmações e vítimas
fatais de todo o período da
pandemia no território brasileiro ocorreram no dia 29
de julho, com mais 72.377 e
1.664, respectivamente.
Com esses novos dados
sobre a pandemia, o Brasil
se mantém como o segundo com maior número de
óbitos e o terceiro em infectados pelo coronavírus
no mundo, de acordo com
a Universidade Johns Hopkins e os dados do Worldometers. O Brasil é um
dos líderes em acréscimos
de mortes diárias e casos no
mundo.
Na realidade, o Brasil só
acordou para a gravidade
da pandemia que já havia
deixado um rastro trágico
de mortes na Ásia, quando
o primeiro infectado brasileiro foi identificado em 26
de fevereiro, em São Paulo.
Ao contrário de outros chefes de Estado que foram à
TV fazer apelos dramáticos,
Bolsonaro continua a investir em aparições frágeis e
desconcertantes, rebatendo
diretrizes mundiais, ao se
colocar contra, por exem-

plo, a proibição de cultos
em igrejas, foco de aglomeração de pessoas e um
terreno fértil para proliferação do vírus. Já chamou
a Covid-19 de “gripezinha”,
e chegou a dizer que a preocupação com a epidemia era
uma “histeria”, dizendo que
o objetivo de quem alarma
a população é paralisar a
economia para acabar com
o Governo dele.
As falas do presidente
sempre foram corrosivas,
mas agora causam muito
mais impacto em meio a
tempos de calamidade pública. Bolsonaro virou notícia mundial, por exemplo, ao
cumprimentar um aglomerado de apoiadores na porta
do Palácio do Planalto em
plena epidemia. Desde então, ficou claro que sua postura errática é um elemento
extra para o Brasil na luta
contra o coronavírus.
Bolsonaro, por sua vez,
tem colocado energia na
disputa política com eventuais adversários políticos
que cobram uma postura
mais arrojada do governo
do que em dar ênfase à gravidade que o Covid-19 significa ao país. E sua mira é
o governador Dória, possível candidato à Presidência
da República em 2022. Em
vez de convocar um pacto
nacional convidando todos
os governadores para trabalharem juntos as soluções
para a epidemia, Bolsonaro
repete publicamente queixas sobre governadores.
Enquanto isso, o desemprego atinge 14 milhões
de pessoas; o MEC admite aulas presenciais, depois
aulas remotas, depois aulas
híbridas num vaivém de decisões inaceitáveis, exibindo
toda a sua fragilidade; o Ministério das Relações Exteriores continua sem uma
política adequada perante
os demais países; o Meio
Ambiente é relegado, como
se não fossem importantes
as questões da Amazônia; e
o país segue em completo
marasmo, com sua imagem
arranhada em todo o mundo pela mesquinharia das
ações praticadas pelo governo central, com discursos despropositados e pela
falta de visão global. Triste
realidade.
Paulo Alonso, jornalista, é reitor da
Universidade Santa Úrsula.
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Assalto a banco,
prisão perpétua e
pena de morte
Por Dirceu
Cardoso Gonçalves
O país volta a ser sacudido pelos ataques de grupos armados a agências
bancárias, transportadoras
de valores, carros-fortes e
outros lugares onde são armazenadas elevadas somas
em dinheiro. Só na semana
passada verificaram-se duas
verdadeiras operações de
guerra em Criciúma (SC) e
Cametá (PA).
Um grupo de homens
chega dirigindo veículos potentes – a maioria roubados
– toma de assalto a cidade,
obstrui a saída de viaturas e
forças policiais, faz reféns e
rouba tudo aquilo que consegue do cofre de bancos e instituições congêneres. A coisa
é tão organizada que os salteadores chegam a usar uniformes camuflados e outros
adereços que, numa situação
normal, seriam inservíveis,
pois chamam a atenção.
Durante os últimos anos
vimos cenas cinematográficas como o assalto ao Banco Central, em Fortaleza
(CE), onde a quadrilha cavou túneis para chegar ao
caixa-forte. O mesmo sistema de túneis foi descoberto
junto a sedes de transportadoras de valores em vários
pontos do país.
Ultimamente o que mais
tem ocorrido é a tomada de
assalto das próprias agências bancárias que, via de
regra, são explodidas com
dinamites e outros artefatos. Isso já aconteceu em
cidades importantes de São
Paulo, Rio e outros estados,
e ultimamente vêm se estendendo a cidades menores,
onde as forças de segurança
são menos numerosas.
Já houve casos de cidades
onde a inteligência policial
descobriu a iminência do
assalto e reforçou a segurança, obrigando os bandidos a desistir. Também tem
ocorrido a prisão de grande
número de integrantes dessas quadrilhas, o que deve
tê-las levado a migrar para
outras regiões.
Os assaltantes estão cada
dia mais ousados. Nas últimas ações, têm feito reféns
com o objetivo de garantir
a fuga e o sucesso da empreitada. Em Santa Catarina
chegaram a ameaçar invadir
a estação de rádio, obrigando-a a sair do ar para não

continuar falando sobre o
assalto em curso. É preciso
encontrar meios de deter
esses grupos, comparados
aos salteadores de diligências que, quando criança e
jovem, assistimos nos filmes de faroeste.
Considerando-se que se
trata do crime organizado
e planejado, e que não há a
possibilidade econômica e
nem material de aumentar o
efetivo policial em todos os
lugares a ponto de inibir essas ações, a única alternativa
viável é radicalizar no apenamento. Seria do mais alto
interesse nacional o governo editar medida provisória para manter a flagrância
da prisão dos participantes
de assaltos dessa natureza,
mesmo que venha a ocorrer dias, meses ou até anos
após o evento. E estabelecer que fiquem recolhidos
até o julgamento.
Ainda mais: levando-se
que a ação desses grupos
é uma verdadeira guerra,
estabelecer que os praticantes de assaltos sem vítimas
pessoais possam ser condenados à prisão perpétua e a
aqueles cuja ação redundar
em morte ou tortura – a
manutenção de reféns, por
exemplo – sejam condenados à pena de morte.
Embora os institutos da
prisão perpétua e da pena de
morte não sejam hoje disponíveis na legislação nacional,
nada obsta que o governo e
o Congresso Nacional – ambos responsáveis pela elaboração das leis – façam as devidas alterações para atender
a essa urgente excepcionalidade. Isso existe nos países e
democracias mais avançadas
do mundo como uma necessidade, pois quando rompe
os limites da racionalidade, o
criminoso só pode ser contido através da iminência de
privação definitiva da sua liberdade ou da abreviação da
própria vida.
Depois de tantos anos
de permissividade e demagogia, o Estado brasileiro
necessita desse instrumento forte à sua disposição,
embora todos desejemos
nunca utilizá-los, desde que
cessem os crimes que justificarem sua adoção.
Dirceu Cardoso Gonçalves é tenente
PM, dirigente da Associação de
Assistência Social dos Policiais
Militares de São Paulo (Aspomil).
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OMS: cresce o número de mortes
por doenças não transmissíveis
NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Prêmio Funarte
Respirarte: ela merece

A

artista plástica argentina Susie Cantarino, radicada no
Rio há 33 anos, acaba de receber mais um prêmio. O
Funarte Respirarte lhe foi concedido pelo vídeo HarmoCaos, que resulta de uma conexão entre sua mãe, a dança,
a memória, a literatura, que inspiram caos e harmonia, ao
mesmo tempo. A paixão pelo vídeo é uma novidade para
Susie e nasceu na pandemia.

Washington Fajardo
Uma das melhores escolhas do futuro prefeito do Rio
foi o convite ao arquiteto urbanista Washington Fajardo,
recém-chegado dos EUA, onde estudou em Harvard.
Ele promete uma retomada do Centro do Rio, região que
sente falta de uma nova revitalização.

TAP
Com prejuízo nos últimos 6 anos, a TAP deve passar por
uma nova reestruturação em Portugal. A companhia aérea
só tem sobrevivido por causa de aportes do governo. Há,
sem dúvida alguma, problema de gestão.

Senior
Um novo plano de saúde, voltado para a melhor idade,
tem feito sucesso, em época de preços fora da realidade.
Trata-se do Prevent Senior, que trabalha com uma
clientela de mais de 60 anos e hospitais e médicos de
primeira linha.

Onde estão os protocolos?
Leitora assídua da coluna que retornou de Brasíla no sábado relata que não houve auferimento da temperatura no
embarque, que o voo estava lotado, que vários passageiros
não usaram máscara e que na entrega das malas no aeroporto do Rio não havia álcool gel. Quem fiscaliza?

No mínimo ridículo
A inauguração de uma exposição sobre os trajes
utilizados pelo atual presidente e primeira-dama, na
posse de 2019, em Brasília, beira o ridículo e o nonsense.
O clima era de aglomeração de convidados, entre eles
ministros, diante das peças. Bolsonaro fez questão de
fazer propaganda para o alfaiate que confeccionou sua
roupa gratuitamente, divulgando o endereço do atelier, na
capital.

Vacina em São Paulo
O anúncio de Dória sobre o início da vacinação,
em São Paulo, em janeiro, foi vital para que o general Pazuello, ministro da Saúde, começasse a mostrar
novos caminhos para a vacinação em massa e aquisição de vacinas, inclusive, a do Butantan. Tomara que o
contra-almirante Antonio Barras Torre, da Anvisa, não
atrapalhe.

É bom prevenir, mas Bolsonaro não pensa assim
Enquanto o mundo fica centrado na pandemia
de Covid-19, e consequentemente no alto número
de óbitos, as doenças não
transmissíveis matam cada
vez mais. Segundo o estudo
Estimativas Globais de Saúde de 2019, da Organização
Mundial da Saúde (OMS),
as doenças não transmissíveis são sete das dez principais causas de morte no
mundo. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira.
Os novos dados cobrem o
período de 2000 a 2019 inclusive.
O estudo destaca a necessidade de um foco global intensificado na prevenção e tratamento de
doenças cardiovasculares,
câncer, diabetes e doenças
respiratórias crônicas, bem
como no combate a lesões,
no mundo, conforme esta-

belecido na agenda dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU.
De acordo com as Estimativas, as doenças cardíacas é a principal causa das
mortes em nível global nos
últimos 20 anos. O número de mortes aumentou em
mais de 2 milhões desde
2000, para quase 9 milhões
em 2019. As doenças cardíacas agora representam
16% do total de mortes por
todas as causas. “Essas novas estimativas são outro
lembrete de que precisamos acelerar a prevenção, o
diagnóstico e o tratamento
de doenças não transmissíveis. Destacam a urgência
de melhorar drasticamente
os cuidados de saúde primários de forma equitativa
e holística. Um forte atendimento de saúde primário
é claramente a base sobre a

qual tudo se baseia, desde
o combate a doenças não
transmissíveis até o gerenciamento de uma pandemia
global”, disse o diretor-geral
da OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Porém, o governo do
Brasil parece não concordar com Ghebreyesus e
com o velho ditado “É
melhor prevenir do que
remediar”, pois o Ministério da Saúde deixou vencer
um contrato e suspendeu

os exames de genotipagem
no Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas que
vivem com HIV, aids (a doença causada pelo vírus) e
hepatites virais. O contrato
com a empresa que realizava estes exames venceu
em novembro passado. O
ministério realizou pregão
para buscar fornecedora
do serviço. Porém, fracassou. O ministério prevê retomar o serviço apenas em
janeiro.

Brasil pode passar dos 180 mil óbitos nesta 6ª feira
Os óbitos da Covid-19
chegaram a 179.765. Nas últimas 24 horas, foram registrados 770 óbitos. Nesta 4ª feira,
o sistema de dados do Minis-

tério da Saúde trazia 178.995
mortes. Ainda há 2.313 falecimentos em investigação.
Já a quantidade de pessoas que se infectaram desde o

início da pandemia chegou
a 6.781.799. Entre 4ª e 5ª-feira, as autoridades de saúde notificaram 53.347 novos
diagnósticos positivos de

covid-19. Foi o segundo dia
seguido com mais de 50.000
novos casos por dia, retomando o ritmo de contaminação de julho e agosto.

Vendas do varejo subiram 8,3% em outubro
O volume de vendas do
comércio varejista no país
teve alta de 8,3% em outubro na comparação com o
mesmo mês de 2019. Na
comparação com setembro
último a alta foi 0,9%. Essa
foi a sexta alta consecutiva do setor, que apresenta
resultados positivos desde
maio deste ano. Os dados

da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) foram divulgados nesta quinta-feira pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O varejo também teve altas
de 1,4% na média móvel
trimestral, de 0,9% no acumulado do ano e de 1,3% no
acumulado de 12 meses.
Na passagem de setembro

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (SINDIGÊNEROS-RJ)
CNPJ n º 33.646.423/0001-32
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Convoco os
empresários das empresas representadas a participar da Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se na sede social à Rua do Arroz, 90, salas 310/315,
Penha, Mercado de São Sebastião, no dia 18 (dezoito) do corrente mês,
em primeira convocação às 9:30h (nove horas e trinta minutos), ou em 2ª e
última convocação às 10:00h, com qualquer número, a fim de deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: 1º - Relatório da Diretoria, das Contas, do Balanço
e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício de 2019 (dois mil e
dezenove); 2º - Previsão Orçamentária e Parecer do Conselho Fiscal para o
exercício de 2021 (dois mil e vinte e um) e 3º - Assuntos de Interesse Geral. Rio
de Janeiro, 10 de dezembro de 2021. Napoleão Pereira Veloso - Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA TRIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL
EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, com
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de cobrança que
move CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALMARE em face de
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES
(Processo nº 0072836-07.2016.8.19.0001): A Dra. CRISTINA
SERRA FEIJO, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
especialmente a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA PREVENÇÃO
DE ACIDENTES, através de seu representante legal, de que no
dia 25/01/2021, às 13:00 horas, através do portal de leilões online do Leiloeiro Público Oficial JONAS RYMER
(www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS RYMER,
será apregoado e vendido a quem mais der acima da avaliação
de R$ 405.264,38; ou no dia 28/01/2021, no mesmo horário e
portal de leilões, a quem mais der independente da avaliação, o
Grupo 1.802, situado na Avenida Rio Branco, nº 37, Centro/RJ.
Cf. o 4º RI, o imóvel encontra-se matriculado sob o nº 51624 e
registrado em nome de Associação Brasileira Para Prevenção
de Acidentes, constando os seguintes gravames: 1) R-01
Penhora oriunda do presente feito, 2) R-02 Penhora extraída dos
autos da execução de título extrajudicial nº 027099641.2017.8.19.0001, e 3) R-03 Penhora extraída dos autos da Ação
Trabalhista – processo nº 0101495-77.2017.5.01.0054. Cf.
certidões, há débitos de IPTU de R$ 10.165,97, mais acréscimos
legais (2018 a 2020 - FRE 0715486-7). Débitos relativos à Taxa
de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, no
valor de R$ 469,83 (2015 a 2018 - Nº CBMERJ: 335918-9). Débitos
condominiais equivalem ao valor de R$ 143.879,21. Os créditos
que recaem sobre o imóvel, serão sub-rogados sobre o preço da
alienação, conforme o § 1º, do art. 908, do CPC e o parágrafo
único, do art. 130 do CTN. Ficam os interessados intimados do
leilão pelo presente edital, suprindo a exigência contida no art.
889 do CPC. Arrematação, adjudicação ou remição: à vista, mais
5% de comissão ao leiloeiro e custas de cartório de 1% até o
máximo permitido. E, foi expedido este edital. Outro, na íntegra,
está afixado no Átrio do Fórum e nos autos acima. RJ, 30/10/
2020. – Eu, Simone Carla Viana Barreto, Mat. 01-27774 - Chefe
de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Cristina Serra
Feijo, Juíza de Direito.

para outubro, sete das oito atividades pesquisadas tiveram
alta: tecidos, vestuário e calçados (6,6%), livros, jornais,
revistas e papelaria (6,6%),
equipamentos e material para escritório, informática e
comunicação (3,7%), artigos
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (2,3%), outros artigos

de uso pessoal e doméstico
(1,9%), combustíveis e lubrificantes (1,1%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e
fumo (0,6%).
A exceção ficou por conta do segmento de móveis
e eletrodomésticos, que recuou 1,1% de setembro para outubro.

EXTRATO DA ATA SUMÁRIA DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020, ÀS 16:00 HORAS,
POR MEIO DE ASSEMBLEIA DIGITAL
I – DATA, HORA e LOCAL: dia 20 de julho de 2020, às 16:00 (dezesseis
horas), na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro
S.A., situada na Avenida Rio Branco, n° 245, 6° andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, conforme disposto no art. 1º, §3º, da Instrução Normativa
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. II – MESA DOS TRABALHOS:
Presidente: Luciana da Costa Martins de Almeida, representante do
Acionista Controlador; Secretária: Maria Cristina Gonçalves Bruno, Chefe
de Gabinete da Presidência e responsável pela Secretaria de Governança
da AGÊNCIA. III – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Presentes os acionistas
que representam a totalidade do capital social, afastado, portanto, eventual
vício de convocação por força do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. (...) IV –
CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO À DISTÂNCIA: Por ofício
encaminhado aos acionistas, contendo a ordem do dia e informando
tratar-se de assembleia digital, conforme disposto no art. 121, § 2º,
da Lei 6.404/1976 e na Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de
2020. A participação e a votação a distância dos senhores Acionistas
ocorreram mediante atuação remota, (...) V – ORDEM DO DIA: 1 –
Reformulação do Conselho de Administração, em atendimento ao Ofício
Of. GG Nº 157/2020, de 13 de julho de 2020. 2 – Em atendimento ao
Ofício 11779/2020-BCB/Deorf/GTRJA, de 18 de junho de 2020, alterações
(i) do inciso X do art. 18 do Estatuto Social, para fins de compatibilizar a
redação do referido dispositivo com as disposições previstas no Decreto
Estadual nº 46.188, de 6 de dezembro de 2017, notadamente o disposto
no art. 36, §7º; e (ii) do §3º do art. 35 do Estatuto Social, de modo a
atender o art. 12, §2º, da Resolução CMN nº 3.198, de 27 de maio de
2004. 3 – Consolidação do Estatuto Social após as alterações citadas no
item 2 acima. VI – DELIBERAÇÃO: Por unanimidade de votos, os acionistas
deliberaram, conforme instruído no Processo eletrônico SEI-220009/
000428/2020: 1 Pela destituição dos seguintes membros do Conselho de
Administração: Presidente LUCAS TRISTÃO DO CARMO e VicePresidente BRUNO CESAR MASIERO RIGO. Pela eleição dos seguintes
membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia
Geral Ordinária que se realizará em 2021: Presidente MARCELO LOPES
DA SILVA,(...), Vice-Presidente DURVAL JOSÉ SOLEDADE SANTOS,
(...), e membro independente RENATO DIAS REGAZZI, (...), ficando suas
posses condicionadas à homologação dos atos de eleição pelo Banco
Central do Brasil. Pela indicação do Conselheiro VINÍCIUS SARCIA
ROCHA para exercer o cargo de Presidente e do Conselheiro HENRIQUE
DE CASTRO AUGUSTO ALVARENGA para exercer o cargo de VicePresidente do Conselho de Administração, os quais deverão ocupar a
Presidência e Vice-Presidência do Conselho de Administração até a posse
dos eleitos homologados. 2 – Pela aprovação das alterações do inciso X
do art. 18 e do §3º do art. 35 do Estatuto Social. 3 – Pela aprovação da
consolidação do Estatuto Social, passando a vigorar com a seguinte
redação, conforme proposto em reunião do Conselho de Administração e
Deliberação do Conselho de Administração nº 131/2020, de 10 de julho
de 2020: (...)Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro
respectivo de Atas das Assembleias Gerais n° 4, fls. 54 a 76.
Maria Cristina Gonçalves Bruno
Secretária
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Pé na estrada pela
Presidência da Câmara
dos Deputados
A pré-candidatura do deputado federal Arthur Lira (PP-AL)
à presidência da Câmara dos
Deputados ganhou força com
a decisão do SFT de barrar a
reeleição do atual presidente, o
deputado carioca Rodrigo Maia
(DEM-RJ). Arthur Lira já decidiu que vai viajar o país inteiro
nas próximas semanas para
conversar com as bancadas estaduais e com setores da cadeia Arthur Lira
produtiva em busca de apoio.

Caiado coleciona
votos na Câmara
O vereador Carlo Caiado
(DEM) já tem a maioria dos votos para se eleger presidente da
Câmara Municipal do Rio. Ele
conta com o apoio do prefeito
eleito, Eduardo Paes, e do atual
presidente da Casa, vereador
Jorge Felippe (DEM), que abriu
mão de concorrer à reeleição.
Jorge Felippe, por sinal, foi o
Carlo Caiado
primeiro a assinar a lista de
apoio à candidatura de Caiado.

Pedágio pago com cartão
As concessionárias que administram rodovias no estado
estão obrigadas, por lei estadual, a aceitar o pagamento do
pedágio através de cartões de débito ou crédito, mas elas
insistem em não cumprir a legislação, disponibilizando
apenas o pagamento em dinheiro. Por isso, o deputado
Márcio Canella (MDB) apresentou na Alerj projeto de lei
que dispensa o usuário do pagamento do pedágio caso
não seja disponibilizada a modalidade débito/crédito.

Divulgação da tarifa social
As concessionárias de energia elétrica devem ser obrigadas a divulgar, amplamente, os critérios e os documentos
para a concessão da tarifa social no Estado do Rio de
Janeiro. É o que estabelece o projeto de lei 1674/2019,
em tramitação na Alerj. A proposta é resultado da CPI
que apurou os serviços prestados no setor de energia e é
assinada pelos membros da comissão: Zeidan Lula (PT),
Jair Bittencourt (PP), Max Lemos (PSDB), Bruno Dauaire (PSC), Fábio Silva (DEM), Jorge Felippe Neto (PSD),
Mônica Francisco (PSOL), Dionísio Lins (PP) e Gustavo
Schmidt (PSL).

Nada de festa na
posse dos vereadores
O aumento no número de casos de Covid-19 acabou
com a festa dos vereadores eleitores em vários municípios fluminenses. Em Niterói, por exemplo, não haverá
a tradicional cerimônia de posse no plenário da Câmara, para evitar aglomerações. Os vereadores eleitos vão
retirar seus diplomas no cartório eleitoral da cidade,
depois de terem suas contas de campanha aprovadas
pelo TRE.

No Rio praia pode, piscina não

A

prefeitura do Rio
anunciou,
nesta
quinta-feira,
novas medidas de restrições à
aglomerações, com objetivo de combater a covid-19.
Entre essas, está a proibição de piscinas em condomínios, sem nada falar sobre o uso das praias, onde
tem ocorrido as maiores
concentrações de pessoas,
principalmente nos fins de
semana ensolarados.
As medidas foram anunciadas em nota relatando
decisões tomadas em reunião conjunta, entre o prefeito Marcello Crivela, o
governador Cláudio Castro,
e respectivos secretários de
Saúde, na quarta-feira, no
Palácio Guanabara.
O objetivo foi preservar a
economia do estado e do município. Ficou acertado que
haverá escalonamento dos

horários de funcionamento
da indústria (a partir das 7h);
dos serviços (a partir das 9h);
e do comércio (a partir das
11h), para evitar aglomeração
nos transportes públicos.
Também foi definida a
proibição de estacionamento na orla nos fins de semana e feriados; o cancelamento das áreas de lazer nas
orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon e no Aterro
do Flamengo aos domingos
e feriados, com as pistas
mantidas abertas ao trânsito
de veículos.
Da mesma forma, foi
proibido o uso de áreas comuns de lazer em condomínios, onde não são usadas
máscaras, como saunas e
piscinas. Já os shoppings e
centros comerciais poderão
ficar abertos 24 horas, para evitar aglomerações nos
meios de transporte.

“O conjunto de anúncios visa a proteger a população de situações de
risco de contaminação
pela covid-19, mas sem
interferir na cadeia produtiva e sem causar danos
à economia. Tanto o prefeito quanto o governador
voltaram a demonstrar
preocupação com aglo-

merações e pediram que a
população evite se expor a
riscos desnecessários, use
máscara e mantenha higiene cuidadosa das mãos”,
destacou a nota.
Segundo a prefeitura, os
ambulantes legais que atuam na orla receberão cestas
básicas enquanto durarem
as novas medidas.

Fiesp entra na Justiça contra aumento de ICMS
Enquanto a população
está preocupada em proteger sua saúde e garantir
o sustento de sua família,
ambos em risco devido à
pandemia, o governo do
Estado de São Paulo aumenta o ICMS para um
amplo conjunto de bens
e serviços, o que trará resultados desastrosos para
economia paulista. Além
do impacto direto no bolso das pessoas, tal medida
também causará desemprego em São Paulo, uma
vez que as empresas terão
incentivo para se mudarem

para outros estados, onde a
carga tributária não subiu,
ou mesmo para o exterior,
comprometendo a recuperação da economia paulista e brasileira. A crítica foi
feita nesta quinta-feira pela
Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo
(Fiesp), que recorreu à Justiça contra o aumento.
Segundo a entidade, ao
contrário do governo federal e de outras administrações estaduais e municipais,
o governador não concedeu
nenhum alívio tributário para auxiliar os contribuintes

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 Sociedade 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 Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial 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 participação 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

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 Sociedade, às 10:00 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 Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial 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 participação societária; (iv) tomar ciência da renúncia de administradores e realizar a eleição de novos administradores para a Sociedade; 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.

a enfrentar este momento
crítico. “E, apesar de atravessarmos uma das maiores
crises econômicas da história, a arrecadação estadual
de janeiro a novembro de
2020 já superou R$ 229
bilhões e é maior que a do
mesmo período do ano passado. Ou seja, apesar de não
ter tido perda de recursos, o
governo paulista adota medidas amargas que punem a
população para aumentar a
arrecadação em bilhões reais ao ano”diz a Fiesp.
De acordo com a federação, em vários casos tam-

bém o aumento de tributação é maior para as micro e
pequenas empresas optantes do Simples Nacional.
Este é o caso das empresas
Simples que distribuem carne, lâmpadas, pneus e câmaras de ar e calçados, por
exemplo. Segundo a Fiesp,
este aumento de tributação
inviabiliza negócios familiares que têm grande importância na geração de renda
da população e um papel
fundamental em cidades
menores e nos bairros menos centrais das grandes cidades.

CONVOCAÇÃO DE CONSULTA ASSEMBLEAR
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com
CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua
Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu Estatuto, considerando o
estado de Assembléia Geral Extraordinária permanente aprovado na reunião
assemblear de instalação realizada no dia 29 de agosto de 2020, CONVOCA
todos os bancários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, e suas subsidiárias, a BNDES Participações S/A –
BNDESPAR e a Agencia Especial de Financiamento Industrial – FINAME,
sócios ou não sócios, que atuem na base territorial deste sindicato, a
participarem da CONSULTA ASSEMBLEAR REMOTA/VIRTUAL a ser realizada
no período das 10:00 horas até as 22:00 horas do dia 11 de dezembro
de 2020, na forma disposta no site www.bancariosrio.org.br (página oficial
do Sindicato na Internet), onde estarão disponíveis todas as informações
necessárias para deliberação sobre a proposta de celebração de Acordo
Coletivo de Trabalho Específico em adesão à Convenção Coletiva de
Trabalho da FENABAN, bem como, da contribuição negocial decorrente da
negociação coletiva no importe de 1,5% incidente sobre o salário com
limites mínimo de R$ 50,00 e máximo de R$ 250,00, uma única vez..
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

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 Sociedade, às 11:00 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 Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial 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 participação 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 ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, com
CNPJ sob o nº 33.094.269/0001-33, situado na Av. Presidente Vargas
502/ 16º, 17º, 20º, 21º e 22º, andares Centro, Rio de Janeiro, por sua
Presidenta abaixo assinada, nos termos de seu Estatuto, CONVOCA
todos seus sócios, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária
que se realizará de forma remota/virtual a partir das 18:00 horas do dia
15 de dezembro de 2020, na forma disposta no site
www.bancariosrio.org.br (página oficial do Sindicato na Internet), onde
estarão disponíveis todas as informações necessárias para discussão
acerca da seguinte pauta: 1- Discussão e deliberação acerca da proposta
de desfiliação da Entidade da Federação dos Trabalhadores no Ramo
Financeiro do Rio de Janeiro e Espírito Santo – FETRAFI-RJ/ES, bem como
os encaminhamentos advindos de tal decisão.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

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 administrador e sócio, Sr. Cristiano Maron Ayres, convoca os sócios da Sociedade 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 Sociedade, bem como o exame, discussão e voto com relação às Demonstrações Financeiras da Companhia, em especial, o Balanço Patrimonial 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 sócios por alienação de participação societária; (iv)
tomar ciência da renúncia de administrador e a eleição de novos administradores; 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.
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Cade aprova em
definitivo operação entre
Fiat Chrysler e Peugeot
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) aprovou na quarta-feira, em definitivo, a fusão entre a Fiat Chrysler ea
Peugeot. O Tribunal rejeitou proposta de avocação
do caso, apresentada pela
conselheira Lenisa Prado,
e deu aval à operação, que
já havia sido aprovada pela Superintendência-Geral
(SG/Cade).
A fusão entre as empresas dará origem ao grupo
automobilístico Stellantis.
Ao longo da análise do caso, a SG/Cade concluiu
que a operação implica em
algumas sobreposições horizontais e integrações verticais que não ensejam preocupações concorrenciais.
Por isso, em novembro,
aprovou o ato de concentração sem restrições.
Ao propor ao Tribunal
do Cade a avocação do caso, a conselheira Lenisa

Prado demonstrou preocupação com a integração
vertical envolvendo sistemas de exaustão e motores,
e da concentração horizontal no mercado de furgões.
O Plenário, no entanto, não
homologou o despacho.
Na avaliação do Conselho,
embora a operação trate de
marcas muito conhecidas,
o panorama geral no Brasil
decorrente dessa operação
internacional não é preocupante, tendo em vista o porte
das empresas do Grupo PSA
(Peugeot) no Brasil. Segundo
o Tribunal, diferentemente
do passado, quando havia basicamente quatro montadoras no país, hoje há diversas
empresas em atuação, com
elevado grau de rivalidade.
Por esta razão, o Tribunal
rejeitou a proposta de avocação e manteve a decisão
da Superintendência-Geral
pela aprovação sem restrições da operação.

Analistas acreditam que
PIB da China crescerá
10% em 2021
O produto interno bruto
(PIB) da China deverá aumentar 10% e sua economia permanecerá com um
desempenho global positivo em 2021, à medida que
o banco central chinês começará a aumentar as taxas
de empréstimo no próximo
ano, destacou uma recente
nota de pesquisa da consultoria de pesquisa econômica internacional Capital
Economics.
O PIB chinês poderá expandir 10% em 2021, acima
do consenso atual do mercado de 7,9%, graças aos ventos favoráveis do estímulo
fiscal, recuperação do consumo e dos serviços, acelerando o crescimento da renda e causando bons efeitos
de base, informou a nota.
“Olhando para o futuro, embora o consenso dos
analistas tenha se tornado
mais otimista nos últimos
meses, pensamos que ainda
há espaço para mais surpresas positivas”, disse Julian
Evans-Pritchard,
economista sênior para a China,
e Mark Williams, economista-chefe para a Ásia da Capital Economics.
A Capital Economics
previu que o PIB chinês pode aumentar 2,5% em 2020
em comparação com o consenso dos analistas de 2%.
Os economistas indicaram que os motores internos de crescimento da China
permanecerão fortes a curto
prazo, enquanto a recente
força das exportações começará a se desenrolar em meio
a lançamentos de vacinas em
mercados desenvolvidos.
Um aumento na taxa de
poupança no início de 2020
significa que as famílias
chinesas estão com muito

espaço para aumentar os
gastos à medida que a confiança melhora, disseram
Evans-Pritchard e Williams.
De acordo com a nota,
a produção econômica da
China no quarto trimestre
de 2020 está a caminho de
ser maior do que a previsão da Capital Economics
de um ano atrás e a produção econômica permaneceria acima da tendência por
grande parte de 2021. Ao
mesmo tempo, a força econômica abrirá o caminho
para alguma política mais
restritiva no próximo ano,
com foco no controle do
rápido crescimento da dívida governamental, observou a Capital Economics.
O banco central da China começará a aumentar as
taxas de suas linhas de crédito em 2021 e os modestos
incrementos nas taxas de
juros estariam, em grande
parte, apenas formalizando uma mudança nas condições monetárias que já
aconteceu, de acordo com
a nota. “É improvável que
esta inversão de política
prejudique a recuperação e
esperamos que a economia
da China continue a ter um
desempenho global acima
da média no próximo ano”,
disseram os economistas.
A moeda chinesa RMB
deve se valorizar ainda mais
em 2021 e o crescimento
econômico contínuo da China deve abrir caminho para
novos aumentos nas ações
onshore e offshore, segundo
a nota. O índice CSI 300 de
referência das ações chinesas
deverá subir para 5.700 pontos até o final de 2021, acima
do fechamento de 4.942,7
pontos na quarta-feira, de
acordo com a consultoria.

Votorantim e McInnis Cement
combinam suas operações
na América do Norte
Parceria precisa do crivo das autoridades
regulatórias no Brasil, no Canadá e nos EUA

A

St Marys Cement
Inc. (Canadá), subsidiária
integral
da Votorantim Cimentos,
e a McInnis Cement Inc.
anunciaram nesta quinta-feira que irão combinar
seus ativos para criar uma
companhia para fabricar,
distribuir e vender cimento no Canadá e nos
Estados Unidos. A joint
venture será formada pela Votorantim Cimentos
Internacional (VCI), plataforma de investimentos
internacionais e subsidiária integral da Votorantim Cimentos, sexta maior
produtora de cimento do
mundo, e pela Caisse de
dépôt et placement du
Québec (CDPQ), investidor institucional de longo prazo, por meio de sua
participação na McInnis
Holding Limited Partnership (McInnis Holding).
A conclusão da operação
está sujeita ao cumprimento
de condições precedentes,
incluindo a aprovação por
autoridades regulatórias no
Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. As duas empresas continuarão a operar
como negócios separados
até o fechamento da transação.
A Moelis & Company
LLC atuou como consul-

tor financeiro exclusivo
da Votorantim Cimentos
nessa operação. O HSBC
atuou como consultor financeiro líder da CDPQ
na transação, em colaboração com o National Bank
Financial e BMO Capital
Markets.
A Votorantim Cimentos
é uma empresa internacional que atua nas áreas de
materiais de construção,
mineração, insumos agrícolas, coprocessamento e
gestão de resíduos. Com
256 unidades industriais em
todo o mundo, a empresa
tem uma capacidade instalada de produção de 52,8
milhões de toneladas de cimento. A presença da Votorantim Cimentos na América do Norte começou em
2001 com a aquisição da St
Marys Cement, empresa canadense fundada em 1912
na cidade de St. Marys, na
província de Ontário.
Segundo informou a
Votorantim, a combinação de negócios entre St.
Marys Cement (Canada)
e McInnis Cement deverá fortalecer significativamente o posicionamento
estratégico das operações
por meio do aumento da
capacidade de produção
de cimento, das eficiências
operacionais e da amplia-

ção da rede de distribuição.
A Votorantim Cimentos Internacional terá 83%
de participação acionária e
a CDPQ ficará com 17%
das ações da joint venture.
As duas partes irão transferir seus ativos na América
do Norte para a entidade
combinada. Os ativos da
Votorantim Cimentos na
América do Norte incluem
fábricas de cimento em Bowmanville e em St. Marys,
no Canadá, em Detroit e
Charlevoix (Michigan) e em
Dixon (Illinois), nos Estados Unidos, juntamente
com uma extensa rede de
distribuição concentrada na
região dos Grandes Lagos.
Os ativos da McInnis Cement incluem a fábrica de
Port-Daniel-Gascons com
todos os seus terminais localizados nas províncias
de Quebec, Ontário, New
Brunswick e Nova Scotia,
no Canadá, e na região Nordeste dos Estados Unidos,
bem como suas operações
marítimas.
“A criação dessa entidade combinada nos permite uma parceria com
um player de classe mundial,
com presença consolidada
e histórico de rentabilidade para operar a fábrica da
McInnis Cement em Port-

-Daniel–Gascons, uma das
instalações mais modernas
e ambientalmente eficientes da América do Norte.
Essa parceria permitirá que
a fábrica da Port-Daniel–
Gascons se beneficie da
expertise em produção,
distribuição e operação da
Votorantim Cimentos para
desenvolver importantes
mercados, principalmente
no Leste do Canadá, na região dos Grandes Lagos e
na Costa Nordeste dos Estados Unidos”, disse Kim
Thomassin, vice-presidente
executivo e head de investimentos em Quebec da
CDPQ.
“Essa transação está alinhada à estratégia de gestão
de portfólio da Votorantim
Cimentos, priorizando investimentos nos mercados em que já atuamos e
possibilitando a expansão
geográfica em localidades
com perspectivas de crescimento atraentes. A fábrica
e a rede de distribuição de
última geração da McInnis
Cement permitem um posicionamento de custo eficiente em uma região atrativa, com acesso a novos
mercados e muitas oportunidades para nós”, disse Marcelo Castelli, CEO
Global da Votorantim Cimentos.

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

Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), 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 Cidade 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 Assembleia 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–Enseada – Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Destinação 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.

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.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO
DE 2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da Monteiro Aranha S.A.
(“Companhia”), com a participação dos membros da Diretoria por meio de
videoconferência, nos termos do art. 22, § único, do Regimento Interno da
Diretoria (“Regimento Interno”), às 15:00 horas do dia 26 de novembro de
2020. 2. Convocação: A reunião foi convocada na forma do art. 18 do Regimento Interno. 3. Presença: Presentes os diretores Sergio Alberto Monteiro
de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco
Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho
Collor de Mello, representando a totalidade dos membros em exercício.
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de
Carvalho e secretariados por Fernanda Martins Celestino. 5. Ordem do Dia:
Reuniram-se os membros da Diretoria da Companhia para tratar da seguinte
ordem do dia: (i) deliberar sobre a tomada de empréstimo pela Companhia
no valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), através de Cédula
de Crédito Bancário (“Empréstimo”); e (ii) deliberar a outorga de garantia
real no âmbito do Empréstimo. 6. Deliberações: Iniciada a reunião, após o
exame e a discussão da matéria, os membros da Diretoria deliberaram, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) aprovar a tomada de empréstimo
pela Companhia, no valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais), através da emissão de Cédula de Crédito Bancário, a uma taxa de
CDI+0,98% a.a., com vencimento em 21 de novembro de 2021 e direito a
pré-pagamento na curva, junto ao Banco XP S.A. (ii) aprovar a outorga de
garantia real, por meio de cessão ou alienação fiduciária de ações e Certificados de Depósito Bancário de titularidade da Companhia; (iii) ratificar todos
os atos já praticados relacionados à referida deliberação. 7. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2020. Sergio Alberto Monteiro de
Carvalho. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na JUCERJA
em 09/12/2020 sob o nº 00003981434.

EBMA EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S/A
CNPJ nº 01.369.424/0001-90 - NIRE 3330026147-8
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 1) LOCAL, DIA E HORA: Sede
da EBMA - Empresa Brasileira de Meio Ambiente S.A. (“Companhia”), na Rua
Santa Luzia, nº 651, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20021-903, no
dia 30 de outubro de 2020, às 10:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO DE PRESENÇA:
Dispensada a convocação, na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76,
tendo em vista a presença da única acionista Vital Engenharia Ambiental
S.A., devidamente representada por seus Diretores. 3) MESA: Presidente:
Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias.
4) ORDEM DO DIA: (i) Destituição de membro da Diretoria da Companhia;
(ii) ratificação e consolidação da atual composição da Diretoria da Companhia.
5) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes
deliberações: a) Destituição do Sr. Castriciano Coelho Neto do cargo de
Diretor da Companhia. A Companhia agradece pelos relevantes serviços
prestados, dando-lhe a mais plena, ampla, irrevogável e irrestrita quitação
em relação a todos os atos por ele praticados, na qualidade de Diretor da
Companhia. b) Ratificação e consolidação da atual composição da Diretoria da
Companhia, cujo mandato vigorará até 01 de julho de 2021, restando tal órgão
composto da seguinte forma: i) ANTONIO CARLOS FERRARI SALMERON,
brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob o nº 5.060.285.469,
e no CPF sob o nº 165.814.068-05, com endereço na Rua Santa Luzia, n°
651, 5° andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-903, Diretor sem Designação
Específica; ii) RICARDO MOTA DE FARIAS, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 5.420.977 SSP/PE, e inscrito no CPF sob
o nº 009.854.124-29, com endereço na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-903, Diretor sem Designação Específica;
iii) HUDSON BONNO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/ES
sob o nº 5.978/D, e no CPF sob o º 016.977.717-00, com endereço na Rua
Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20021-903, Diretor sem
Designação Específica. 6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem quaisquer ressalvas.
7) ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron;
Secretário: Ricardo Mota de Farias. Acionista única: VITAL ENGENHARIA
AMBIENTAL S.A., por Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de
Farias. “Confere com o original lavrado no livro próprio.” RICARDO MOTA
DE FARIAS - Secretário da Mesa. Jucerja - Certifico o arquivamento em
06/12/2020 sob o nº 00003979657. Protocolo: 00-2020/261404-2 em
03/12/2020. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.
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CSN prevê fazer IPO de unidade
de mineração em janeiro de 2021
Companhia estuda criar subsidiária de produção de cimento

A

Companhia Siderúrgica
Nacional
(CSN) informou,
em fato relevante, aos seus
acionistas e ao mercado
em geral atualizações sobre
projeções da companhia
no fechamento deste ano
e estimativas para 2021.
Nesta quinta-feira, em reunião online com analistas e
investidores, executivos da
siderúrgica anunciaram os
próximos passos. O primeiro pode acontecer em janeiro de 2021 com uma oferta
inicial de ações de unidade
de mineração. Também está
no plano de novas ações a
criação de uma subsidiária
para reunir as operações de
produção de cimento. A atividade poderia render um
IPO no primeiro semestre
do próximo ano.
“Temos oportunidade real
de colocar o IPO da mineração no mercado na primeira semana de janeiro”, disse
o presidente-executivo da
CSN, Benjamin Steinbruch.

“Os números do quarto trimestre são muito melhores
que os do terceiro trimestre.
Realmente é determinação
nossa fazer o IPO de Casa
de Pedra o mais rapidamente
possível”, afirmou o executivo, referindo-se à principal
mina de minério de ferro da
companhia.
Em outubro, a CSN pediu registro para IPO de
sua unidade de mineração.
Onze instituições financeiras vão coordenar a oferta
que pode avaliar a CSN Mineração em R$ 30 bilhões,
segundo calcularam analistas do Itaú BBA em agosto.
A informação é da Reuters.
A companhia encontra-se em uma posição confortável considerando o
cenário atual. Em outubro,
na divulgação de resultados
do terceiro trimestre, a CSN
reverteu prejuízo de R$ 871
milhões registrados no terceiro trimestre de 2019 e registrou um lucro líquido de
R$ 1,26 bilhão entre julho e

setembro de 2020.
Carteira de pedidos
Martinez acrescentou que
a carteira de pedidos de aço
da CSN atingiu 1,2 milhão
de toneladas, suficiente para quatro meses de entregas
aos clientes. Ele estimou que
o mercado de aços planos
do Brasil em 2021 vai crescer 8,4% e que a CSN pretende elevar suas vendas em
12%. Já a expectativa para
longos é de alta de 6%, em
meio ao que ele classificou
como início de “novo ciclo
imobiliário” no país.
Na reunião online, o diretor comercial da CSN,
Luis Fernando Martinez,
informou que a empresa
“praticamente
concluiu”
a negociação para aumento de preços de aço a ser
vendido às montadoras de
veículos e seus fornecedores em 2021. Ele citou que
os índices de aumento são
de 30% a 35% no caso de

aços laminados zincados e
de 40% a 45% no caso de
laminados a quente.
Na lista de metas, a companhia prevê elevar a capacidade de produção de cimento de 4,7 milhões para 13,3
milhões de toneladas por
ano, com novas fábricas no
Norte (1,8 milhão de toneladas), Nordeste (2,8 milhões)
e Sul (2,8 milhões), acima
das 10 milhões de toneladas que a empresa chegou a
projetar em 2010. Se atingir
este volume, a CSN passaria a ocupar a terceira maior
produtora de cimento do
país em capacidade, atrás de
Votorantim e Intercement e
à frente de LafargeHolcim.
“O Brasil está em posição
muito favorecida, apesar
das dificuldades de entendimento entre Executivo e
Legislativo”, disse Steinbruch. “O bom senso vai prevalecer, respeito à parte fiscal vai ser implementado e a
gente vai poder demonstrar
confiança para o mercado

externo e parte grande do
excesso de liquidez lá fora
será alocada para o Brasil”,
frisou o executivo.
As estimativas da CSNsão as seguintes: atingir
EBITDA de cerca de R$
2,3 bilhões na siderurgia em
2020, atingir EBITDA de
cerca de R$ 7,65bilhões na
mineração em 2020, atingir
EBITDA consolidado de
R$ 11,2 bilhões em 2020,
com margem EBITDA de
35%, atingir dívida líquida de R$ 20bilhões no
fechamento do balanço
anual de 2021, projeção
de CAPEX de expansão da

mineração no período de
2021-2025 somando o total
de R$ 14 bilhões, aumento de volume de vendas de
aço de 4.756 kton em 2020
e 5.158kton em 2021, projeção de atingir EBITDA/
ton na siderurgia de cerca
de US$165 por tonelada
em 2023. (xiii), projeção de
CAPEX da siderurgia no
período de 2021 somando
o total de R$1 bilhão, projeção de CAPEX da siderurgia no período de 2021-25
somando o total de R$6,1
bilhão, projeção de CAPEX
Consolidado de R$1,6bi em
2020 e R$2,8bi em 2021.

Pelo segundo ano consecutivo, o Itaú e Bradesco são as marcas mais valiosas do país
O Itaú, maior banco privado
do país, puxou pela segunda vez
consecutiva a lista das 25 marcas mais valiosas que integram
o estudo da consultoria global Interbrand, divulgado nesta
quinta-feira. Os requisitos para
uma marca estar na lista das mais
valiosas do Brasil são ter origem
nacional e divulgar suas informações financeiras.
De acordo com a consultoria,

B3 é eleita
bolsa do
ano de novo
A B3 foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a
Bolsa de Valores Global
do Ano pelo FOW Awards
2020, premiação organizada há 11 anos pela revista
Futures and Options World
(FOW), editada pelo Global
Investor Group, grupo de
comunicação especializado
na cobertura do mercado
de capitais e derivativos do
Reino Unido.
No ano passado, a B3
também foi escolhida como
a bolsa de valores do ano
pela premiação, feito até então inédito para uma bolsa
de valores da América Latina. Todos os anos, são premiadas as melhores e mais
inovadoras bolsas das Américas, Europa, Ásia, África e
Oceania.

globalmente as 25 marcas de 2020
representam valor de R$ 135 bilhões, crescimento de 4% em relação ao ano passado. O segundo
maior banco privado brasileiro, o
Bradesco, veio em segundo lugar
na relação das marcas mais valiosas este ano.
Segundo a nova edição do levantamento, a marca Itaú alcançou um valor de R$ 37,38 bilhões, e o Bradesco chegou a R$

26,29 bilhões. Na sequência, apareceram Skol (R$ 17,61 bilhões),
Brahma (R$ 12,11 bilhões) e Natura (R$ 9,72 bilhões). Na relação
das cinco primeiras colocadas na
edição deste ano, apenas a Natura não fazia parte desse grupo em
2019 - a empresa ocupava a sexta
colocação.
Na análise de todo o levantamento, das 25 marcas avaliadas, três apareceram pela

PGI Polímeros do Brasil S.A. - CNPJ nº 19.414.009/0001-77 - NIRE 35.300.460.456 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Outubro de 2020 - Local, Data
e Hora: Aos 30/10/2020, às 09h, na sede da empresa PGI Polímeros do Brasil S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 19.414.009/0001-77, registrada na
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 35.300.460.456 (“PGI Polímeros”), na Rua da Consolação, nº 247, 10º andar, Bairro Consolação, na cidade de São
Paulo/SP, CEP 01301-903. Convocação: Convocação dispensada nos termos do Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista o comparecimento dos acionistas
representando a integralidade do capital social. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de
Presença dos Acionistas. Mesa: Micheli Regina Bovolenta Aires, Presidente; Claudia Vargas de Lima, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a apreciação e aprovação dos
termos e condições do Protocolo e Justificação da Incorporação da PGI Polímeros pela Companhia Providência Indústria e Comércio, celebrado pelos administradores das Partes
em 27/10/ 2020, bem como de seus anexos (“Protocolo”); (ii) a ratificação da Muller & Prei Auditores Independentes S/S, indicada no Protocolo, para elaboração do laudo de
avaliação a valor contábil do patrimônio PGI Polímeros com data-base de 30/09/2020 (“Laudo de Avaliação”); (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação; (iv) a aprovação da incorporação da PGI Polímeros pela Companhia Providência; (v) a autorização para os administradores da PGI Polímeros praticarem os atos relacionados à sua incorporação pela
Companhia Providência Indústria e Comércio; e (vi) a consequente extinção da PGI Polímeros em razão da incorporação mencionada nos itens anteriores. Deliberações: Instalada
a Assembleia, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas
ou restrições, deliberaram o quanto segue: (i) Aprovar o Protocolo, o qual estabelece os termos e as condições da incorporação da PGI Polímeros por sua subsidiária integral,
Companhia Providência Indústria e Comércio, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ nº 76.500.180/0001-32, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR
nº 41.300.050.813, com sede BR 376, nº 16.900, Bairro Arujá, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83090-214 (“Companhia Providência”), nos termos do
Artigo 227 da Lei das 6.404/76, e que integra a presente ata como Anexo I; e (ii) Ratificar, para realizar a avaliação do patrimônio da PGI Polímeros descrito no Protocolo, a nomeação e contratação da Muller & Prei Auditores Independentes S/S, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Curitiba, Paraná, na Rua Eurípedes Garcez do
Nascimento, n° 1.200, CEP 80.540-280, inscrita no CNPJ nº 12.018.605/0001-69, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná nº 6.472/O-1, representada pelo seu sócio administrador, Sr. George Angnes, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.194.234/7, SSP/PR, CPF nº 680.977.609-59 e no
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná sob o nº 42.667/O-1 (“Empresa Avaliadora”), a qual, previamente consultada, aceitou o encargo e apresentou a sua
avaliação do patrimônio com base nos seus valores contábeis, conforme balanço patrimonial da PGI Polímeros levantado em 30/09/2020, com estrita observância do que estabelecem os critérios contábeis e a legislação societária atualmente em vigor; (iii) Aprovar, sem reservas, todos os termos e condições do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa
Avaliadora, que integra este documento como Anexo II; (iv) Tendo em vista as deliberações anteriores, aprovar a incorporação, com a consequente extinção, da PGI Polímeros, na
forma do Protocolo de Incorporação, no qual são estabelecidos os termos e condições da incorporação, assim, a Companhia Providência passa a suceder a PGI Polímeros em todos
os seus direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito; (v) Autorizar os administradores da PGI Polímeros a praticar todos os atos necessários à efetivação
das deliberações acima, relacionados à incorporação da PGI Polímeros pela Companhia Providência, inclusive os registros e averbações necessários; e (vi) Decidir pela extinção
da PGI Polímeros, com transferência da integralidade dos seus direitos e obrigações para a Companhia Providência. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e encerradas as
matérias constantes na ordem do dia, a Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, lida em alta voz e
considerada exata e conforme, depois de reaberta a sessão foi aprovada e assinada, por mim, Claudia Vargas de Lima, Secretária da Assembleia, e pela Presidente, Micheli Regina Bovolenta Aires. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Micheli Regina Bovolenta Aires - Presidente, Claudia Vargas de Lima - Secretária. JUCESP nº
518.583/20-0 em 03/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Protocolo e Justificação da Incorporação da PGI Polímeros do Brasil S.A. pela Companhia
Providência Indústria e Comércio. Pelo presente, os administradores da PGI Polímeros do Brasil S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ nº 19.414.009/0001-77,
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP nº 35.300.460.456, com sede na Rua da Consolação, nº 247, 10º andar, Bairro Consolação, na cidade de São
Paulo/SP, CEP 01301-903, neste ato representada por suas Diretoras Micheli Regina Bovolenta Aires, acima qualificada, e Claudia Vargas de Lima, brasileira, solteira, advogada,
RG nº 5.968.039-0, CPF nº 023.622.049-79, ambas com endereço profissional na BR 376, nº 16.900, Bairro Arujá, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP 83090-214, doravante simplesmente “PGI POLÍMEROS”; e da Companhia Providência Indústria e Comércio, sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 76.500.180/0001-32, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR nº 41.300.050.813, com sede BR 376, nº 16.900, Bairro Arujá, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP 83090-214,
neste ato representada por suas Diretoras Micheli Regina Bovolenta Aires, acima qualificada, e Claudia Vargas de Lima, brasileira, solteira, advogada, RG nº 5.968.039-0, CPF nº
023.622.049-79, ambas com endereço profissional na BR 376, nº 16.900, Bairro Arujá, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP 83090-214, doravante simplesmente “Companhia Providência”; PGI Polímeros e Companhia Providência, neste ato coletivamente referidas como “Partes”, e individualmente como “Parte”, resolvem firmar o presente
Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), na forma do disposto na Lei nº 6.404/76, para estabelecer os termos, condições e justificativas que deverão reger a incorporação da PGI Polímeros pela Companhia Providência. 1. Justificativa: 1.1. A PGI Polímeros é uma sociedade anônima fechada devidamente constituída de acordo com as leis
da República Federativa do Brasil, e capital social de R$ 235.780.593,65, totalmente subscrito e integralizado, representado por 235.780.593 ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal. 1.2. A Companhia Providência é uma sociedade anônima fechada devidamente constituída de acordo com as leis da República Federativa do
Brasil, e capital social de R$ 423.304.366,50, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 79.804.317 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 1.3. PGI
Polímeros e Companhia Providência fazem parte do mesmo grupo econômico (“Grupo Berry Global”), sendo que a PGI Polímeros é a única sócia da Companhia Providência, ou
seja, a Companhia Providência é subsidiária integral da PGI Polímeros. Assim, a presente incorporação se justifica no interesse do Grupo Berry Global em simplificar a atual
estrutura societária e administrativa, permitindo a redução dos custos e despesas operacionais do Grupo, bem como centralizando as atividades e participações na Companhia
Providência. Assim, a incorporação resultará em maior integração e unidade administrativa, comercial e financeira, bem como na redução dos custos operacionais do Grupo
Berry Global. 2. Avaliação: 2.1. A incorporação da PGI Polímeros dar-se-á com a transferência da totalidade de seu patrimônio para a Companhia Providência e consequente
extinção da PGI Polímeros. 2.2. Para fins de incorporação, a avaliação do patrimônio líquido da PGI Polímeros foi realizada por profissionais indicados pela empresa especializada, Muller & Prei Auditores Independentes S/S, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Curitiba/PR, na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, n° 1.200,
CEP 80.540-280, CNPJ nº 12.018.605/0001-69, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná sob o nº 6.472/O-1, representada pelo seu sócio administrador, Sr. George Angnes, brasileiro, casado, contador, RG nº 4.194.234/7, SSP/PR, CPF nº 680.977.609-59 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná nº
42.667/O-1, previamente nomeada e contratada para tal finalidade, cuja indicação será submetida às Assembleias Gerais Extraordinárias da PGI Polímeros e da Companhia
Providência. 2.3. O laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”) elaborado e assinado pelos peritos contadores indicados pela empresa de auditoria acima qualificada integra o
presente Protocolo como Anexo I. 2.4. Ficou definido pelo Laudo de Avaliação que o atual patrimônio líquido da PGI POLÍMEROS é de R$ 751.757.182,99 negativos (passivo descoberto). 2.5. O critério utilizado para a avaliação do patrimônio a ser incorporado foi o valor do patrimônio líquido a valor contábil da PGI Polímeros, apurado com base no balanço
patrimonial levantado em 30/09/2020 (“Data Base”) e elaborado de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos, contendo todos os elementos contábeis necessários
e suficientes à incorporação, permitindo, inclusive, a identificação dos direitos e obrigações a serem transferidos. 2.6. Eventuais variações patrimoniais da PGI Polímeros posteriores a 30/09/2020, Data Base, serão incorporadas ao resultado operacional da Companhia Providência. 3. Relação de Troca; Capital Social da PGI Polímeros e da Companhia
Providência. 3.1. Considerando que a Companhia Providência é subsidiária integral da PGI Polímeros e que o Laudo de Avaliação indica patrimônio líquido negativo da PGI
Polímeros, todas as ações de emissão da PGI Polímeros serão canceladas, e o patrimônio líquido negativo será atribuído à conta de prejuízos acumulados da Companhia Providência. 3.2. O capital social da Companhia Providência, totalmente integralizado, não será aumentado e as suas ações serão distribuídas aos acionistas da PGI Polímeros
respeitada a proporção atual de ações que eles detêm na PGI Polímeros, mediante registro em seus livros societários. O capital social da Companhia Providência, portanto, será
mantido em R$ 423.304.366,50, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 79.804.317 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 3.3. Como resultado da
incorporação ora proposta, todos os ativos e passivos da PGI Polímeros serão transferidos para a Companhia Providência, que sucederá a PGI Polímeros em todos os seus direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito, sem qualquer solução de continuidade, com a consequente extinção da PGI Polímeros. 4. Demais Condições:
4.1. A incorporação deverá ser submetida à deliberação dos acionistas da PGI Polímeros e da Companhia Providência, a serem realizadas em sede de Assembleia Geral Extraordinária. 4.2. O Estatuto Social da Companhia Providência não sofrerá qualquer alteração, tampouco a administração da Companhia Providência será modificada em vista da

Portosul Participações S.A.

primeira vez: XP Inc, Drogasil
e Pagseguro. Na edição deste
ano, 18 marcas apresentaram
crescimento de valor na comparação com o levantamento
de 2019. O crescimento mais
acentuado foi da Magalu, com
avanço de 62%.
O ranking das marcas brasileiras mais valiosas existe desde
2001, sendo resultado de estudos
que analisam e inter-relacionam

performance financeira, percepção e influência das marcas junto
aos consumidores.
A escolha é baseada em uma
pesquisa feita em todo o Brasil,
que reúne uma média de mil entrevistados que avaliam cerca de
cem marcas, resultando em um
amplo panorama do cenário atual
e impressões positivas e negativas de diferentes marcas em diversos segmentos.

presente incorporação. 4.3. Aprovada a incorporação, competirá à administração da Companhia Providência promover todos e quaisquer atos necessários para a implementação
da incorporação, incluindo, mas não se limitando, ao arquivamento de todos os atos societários atinentes à operação nos órgãos de registro competentes, nos termos do artigo
227, §3º, da Lei nº 6.404/76. 4.4. Uma vez aprovada a incorporação, esta produzirá efeitos a partir da data 30/10/2020 (“Data da Incorporação”). 4.5. Cada uma das Partes deverá recolher e pagar pontualmente todos os tributos incidentes em razão da incorporação e para os quais seja definida como contribuinte pela legislação tributária aplicável. 4.6.
Este Protocolo somente poderá ser alterado por meio de instrumento escrito assinado por todos os seus subscritores. 4.7. Todos os laudos, avaliações, pareceres, documentos e
propostas relativos à incorporação ora proposta encontram-se anexos ao presente Protocolo e dele fazem parte para todos os fins de direito. 4.8. Este Protocolo será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito o foro da Comarca de São José dos Pinhais, Paraná, para dirimir as dúvidas oriundas deste Protocolo.
4.9. Em face dos elementos acima expostos e do Laudo de Avaliação, as administrações das Partes entendem que a incorporação atende aos seus interesses, pelo que sugerem
a sua implementação. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 2 vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.
Curitiba, 27/10/2020. PGI Polímeros do Brasil S.A. - Micheli Regina Bovolenta Aires e Claudia Vargas de Lima, Companhia Providência Indústria e Comércio - Micheli Regina
Bovolenta Aires e Claudia Vargas de Lima. Anexo II - Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido contábil apurado por meio dos livros contábeis - PGI Polimeros do Brasil S.A.
Aos Senhores Acionistas e Diretores da PGI Polimeros do Brasil S.A. São Paulo - SP. Dados da Firma de Auditoria: 1 - Muller & Prei Auditores Independentes S/S, pessoa jurídica de direito privado, sociedade estabelecida na cidade de Curitiba (PR), na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, n° 1.200, CEP 80.540-280, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 12.018.605/0001-69, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná sob o nº 6.472/O-1, representada
pelo seu sócio infra-assinado, Sr. George Angnes, brasileiro, casado, contador, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.194.234/7, SSP/PR, inscrito no CPF nº 680.977.609-59
e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná sob o nº 42.667/O-1, residente e domiciliado na cidade de Curitiba (PR), com escritório no mesmo endereço da representada, nomeado pela administração da PGI Polimeros do Brasil S.A., (“Companhia”) para proceder à avaliação do Patrimônio Líquido contábil em 30/09/2020, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos. Objetivo da Avaliação: 2 - O laudo de avaliação do Patrimônio Líquido contábil
apurado por meio dos livros contábeis em 30/09/2020 da Companhia (Anexo I) tem por objetivo suportar a versão, por incorporação, deste Patrimônio Líquido contábil para sua
incorporação pela sociedade controlada Companhia Providência Indústria e Comércio, conforme definido no Protocolo de Intenção de Incorporação e Justificação. Responsabilidade da Administração sobre as Informações Contábeis: 3 - A administração da Companhia é responsável pela escrituração dos livros e preparação de informações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos relevantes que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de tais
informações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. O resumo das principais práticas contábeis adotadas pela Companhia
está descrito no (Anexo II) deste laudo avaliação. Alcance dos Trabalhos e Responsabilidade do Auditor Independente: 4 - Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre valor do Patrimônio Líquido contábil da Companhia em 30/09/2020, com base nos trabalhos conduzidos de acordo com o Comunicado Técnico IBRACON 03/14 (R1),
aprovado pelo CFC por meio da NBC - CTA 20 de 11/04/2014, que prevê a aplicação de procedimentos de exame de auditoria aplicados sobre as contas que registram os ativos e
passivos que constam do (Anexo I) a esse laudo e que naquela data estavam registrados no balanço patrimonial da Companhia. Assim, efetuamos o exame do referido acervo
líquido de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, que requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que o Patrimônio Líquido contábil, objeto de nosso laudo de avaliação, está livre de distorção relevante. 5 - Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores contabilizados. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante no acervo líquido, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes em relação ao acervo líquido para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas
e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão. Conclusão: 6 - Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$ 751.757.182,99 resumidos no (Anexo I), conforme constam no balanço patrimonial em
30/09/2020, registrado nos livros contábeis, representa, em todos os aspectos relevantes, o Patrimônio Líquido Negativo/(Passivo a Descoberto) da companhia PGI Polimeros do
Brasil S.A., avaliado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Outros Assuntos: 7 - Em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários, informamos
que: a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e b) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da Companhia com o objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou
possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas
conclusões. Curitiba, 19 de outubro de 2020. Müller & Prei Auditores Independentes S/S - CRC-PR Nº 005694/O-5 S/SP - George Angnes - Contador - CRC-PR 42.667/O-1 S/SP.
Anexo I: Foram examinados os livros da contabilidade da companhia PGI Polimeros do Brasil S.A., em 30/09/2020 e todos os demais documentos necessários à elaboração do
presente laudo. Apuramos que o valor do Patrimônio Líquido Negativo/(Passivo a Descoberto) determinado por meio de livros contábeis a ser absorvido por incorporação representa R$ 751.757.182,99, conforme Balanço Patrimonial abaixo: PGI Polímeros do Brasil S.A. - Balanço Patrimonial em 30/09/2020:
Ativo Circulante
10.134.912,00 Passivo Circulante
196.843.661,05
Caixa e equivalente de caixa
43.671,07 Fornecedores
112.171,91
Adiantamentos a fornecedores
8.692,53 Obrigações com aquisição investimentos
196.597.779,85
Partes relacionadas
9.227.090,08 Obrigações com tributos
133.709,29
Tributos a recuperar
855.458,32
Passivo Não Circulante
1.353.110.151,16
Ativo Não Circulante
788.061.717,22 Partes relacionadas
1.341.917.241,94
Investimentos
755.141.392,97 Tributos Diferidos
11.192.99,22
Intangível
32.920.324,25
Patrimônio líquido/(Passivo a descoberto)
(751.757.182,99)
Capital social
235.780.593,65
Prejuízos acumulados
(987.537.776,64)
Ativo Total
798.196.629,22
798.196.629,22
Anexo II: As principais politicas contábeis, aplicadas na preparação das informações contábeis, estão definidas abaixo: 1. Base de Preparação: Estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 2. Resumo das Principais Políticas: As informações contábeis da Companhia foram preparadas
e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional. A moeda funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações. Um
ativo ou passivo é registrado como circulante se é esperado que a liquidação ocorra dentro do período de 12 meses subsequentes à data base do balanço patrimonial, caso
contrário, será registrado como não circulante. Os investimentos estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial. De acordo com o método de equivalência patrimonial, o investimento em controlada é inicialmente contabilizado no balanço patrimonial da Companhia ao custo, e ajustados das variações na participação da Sociedade
no patrimônio líquido de sua controlada. As informações contábeis utilizadas para a tomada de equivalência patrimonial da controlada são elaboradas na mesma base que
a da Companhia. As políticas contábeis adotadas pela controlada são consistentes com as da Companhia. O Intangível está demonstrado ao custo histórico, ajustado por
amortizações acumuladas, calculadas em função do prazo de fruição do bem, em consonância com a legislação societária e fiscal. No curso habitual das atividades e em
condições de mercado, são mantidos pela Companhia operações com partes relacionadas, tais como contratos entre as partes, principalmente, com o objetivo de adquirir
a participação societária da controlada e manter suas operações.

CNPJ/ME nº 26.743.444/0001-00 – NIRE 35.300.505.077
Edital de Convocação de 4ª Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da Portosul Participações S.A. (“Companhia”) para comparecerem, em primeira
convocação, à AGE, no dia 18/12/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na sede social da Companhia, localizada na
Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º andar, conjunto 81, São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: (i) Alteração do objeto social da Companhia para participação em outras sociedades, com a consequente
alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Criação do parágrafo 5º do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, de modo a prever a proibição de emissão de partes beneficiárias pela Companhia; (iii) Alteração da redação do inciso (ix) do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; (iv) Criação do inciso (xvi) do Artigo
10 do Estatuto Social da Companhia; (v) Criação do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, de modo a prever
a disponibilização para os acionistas de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de
opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (vi) Criação do
Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, de modo a prever que no caso de obtenção de registro de companhia
aberta sob a categoria A, a Companhia se obriga a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade
administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança
corporativa; (vii) Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia; e (viii) Alteração do Artigo 25 do Estatuto
Social da Companhia. São Paulo, 10/12/2020. Mauricio Valente Battistella – Diretor.
(11, 12 e 15/12/2020)

Marginal 16k Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 28.132.277/0001-97 - NIRE 35.300.505.75-1
Ata de AGE realizada em 03/08/20
Data, Horário e Local. No dia 03/08/20, às 12h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Doutor Renato Paes de Barros,
955/121, Itaim Bibi/SP. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 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
da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. Mesa. Presidente: Daniel Pini Nader, Secretário: Luiz Augusto Vianna Messora. Ordem do Dia. Deliberar sobre o aumento do capital social da
Companhia e a consequente alteração do Artigo 5º de seu Estatuto Social. Deliberações tomadas por unanimidade. Após exame
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) aprovar o aumento do
capital social da Companhia no montante de R$20.600.000,00, mediante a emissão de 20.600.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 por ação, calculado nos termos do Artigo 170, §1º, inciso I, da Lei
das Sociedades Anônimas, as quais foram totalmente subscritas pelo acionista Aconcagua Real Estate I – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, representado por sua administradora BRL Trust Investimentos Ltda.,
localizada na Rua Iguatemi, 151/19, Itaim Bibi/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62, e serão integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos do boletim de subscrição constante do Anexo I à presente ata, passando, assim, o capital social da Companhia
de R$ 125.000.000,00 para R$ 145.600.000,00, dividido em 145.600.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Em decorrência da deliberação acima, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 145.600.000,00,
representado por 145.600.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais
tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Artigo 130, §1º da Lei das S.A., ata esta que foi
aprovada e assinada pelo acionista da Companhia e pelos membros da mesa. SP, 03/08/20. Mesa: Daniel Pini Nader - Presidente, Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário. JUCESP nº 518.762/20-8 em 03/12/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

