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Se a vacinação tiver início em janeiro,
a vida tende a voltar à normalidade.
Ranulfo Vidigal, página 2

AL cresce em
2021, mas não
recupera nível
pré-pandemia
A Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Cepal)
divulgou, nesta quarta-feira, novo
relatório, que revela que a região
da América Latina e Caribe terá
queda de 7,7% em 2020, porém
terá uma taxa de crescimento positiva de 3,7% em 2021, devido
principalmente a um arraste estatístico. O crescimento não será
suficiente para recuperar os níveis
de atividade econômica anterior à
pandemia.
O relatório, chamado “Balanço Preliminar das Economias da
América Latina e do Caribe 2020”,
um dos principais documentos
anuais da Comissão das Nações
Unidas, foi apresentado virtualmente pela secretária-executiva,
Alicia Bárcena.
De acordo com o documento, em um contexto de contração
global, América Latina e Caribe é
a região mais atingida do mundo
em desenvolvimento pela crise derivada da Covid-19.
“Avançar para um crescimento
sustentável e inclusivo exige uma
transformação produtiva para setores ambientalmente sustentáveis, que favoreçam a geração de
emprego e a inovação tecnológica”, afirmou Alicia Bárcena.
Antes da pandemia, a região já
apresentava um baixo crescimento econômico: em média 0,3% no
período de 2014-2019.

Anúncios
feitos pelo Fed
trazem poucas
novidades
Para Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco Digital Modalmais, os anúncios feitos nesta
quarta-feira pelo Federal Reserve
(Fed, banco central dos EUA) tiveram poucas novidades. “Substantial further progress’ [progresso
substancial adicional] deixa bastante espaço para interpretação”,
comenta o especialista. As compras de títulos pelo Fed serão
mantidas em, ao menos, US$ 120
bilhões por mês.
A projeção do PIB foi revisada para melhor que anteriormente
para 2020 a 2022. A inflação deve
ir a 2% em 2023. A previsão sobre
o desemprego teve forte revisão
para baixo em 2020; deve chegar
a 2023 abaixo de 4%.
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ALERTA DO
SINDICATO DOS
LEILOEIROS

Grande número de sites falsos
de leilão tentam enganar consumidor.
Antonio Pietrobelli, página 4

OS 10
MANDAMENTOS DO
BOM INVESTIDOR
Investir é como um pêndulo;
oscila entre a ciência e a arte.
Werner Roger, página 2

Desmatamento em áreas
griladas na Amazônia
explode em 2 anos
Cadastro rural forja posse sobre florestas públicas

O

desmatamento em florestas públicas não
destinadas da Amazônia cresceu 50% nos últimos dois
anos em comparação aos cinco
anos anteriores: de 112,8 mil hectares desmatados, na média de 2014
a 2018, a área derrubada ali cresceu
para 215,6 mil hectares em 2019 e
226,5 mil hectares em 2020. O desmatamento total registrado nos últimos dois anos nessas florestas foi
de 442,2 mil hectares e a maioria,
60%, aconteceu em terrenos descritos ilegalmente como propriedade
particular no Sistema Nacional de
Cadastro Ambientais Rurais (Sicar).
Uma vez que é autodeclaratório, o CAR tem sido usado
por grileiros na tentativa de forjar posse sobre florestas que são
patrimônio público. Registros irregulares já cobrem atualmente
29% dessas florestas públicas, ou
mais de 14 milhões de hectares.
“O CAR, que foi construído com
o objetivo de viabilizar a regularização ambiental do imóvel rural,
vem sendo usado para viabilizar
desmatamentos ilegais” afirma o
pesquisador sênior do Instituto de

Arquivo/ABr

Pesquisa Ambiental da Amazônia
(Ipam), Paulo Moutinho.
As florestas públicas não destinadas somam 51 milhões de hectares da Amazônia, e estão sob a
tutela dos governos estaduais e federal. Sua invasão e o consequente desmatamento e queimadas são
um problema conhecido, e não
foi diferente no último ano: 20%
do desmatamento observado pelo
sistema Prodes, que mede a taxa
anual, aconteceu nessas áreas.
O Cadastro Ambiental Rural foi
criado em 2012, com o novo Código Florestal, e regulamentado em
2014. Apesar de apresentar boa

Teto dos Gastos reduz
presença do Estado em 25%
A retomada do Teto de Gastos
em 2021 impedirá a manutenção
de políticas sociais centrais e até
de enfrentamento da pandemia
do novo coronavírus. Em entrevista ao Jornal Brasil Atual, a professora do Instituto de Economia
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) Esther Dweck
adverte que com a aplicação do
Teto “tudo será cortado, inclusive
as áreas que deveriam ser protegidas, como saúde e educação”. Em
um ano, como lembra, em que “a
pandemia ainda estará vigente e a
economia permanecerá fragilizada, assim como a saúde da população”.
Esther organizou a obra Economia pós-pandemia: desmontando os
mitos da austeridade fiscal e construindo
um novo paradigma econômico no Brasil, da editora Autonomia Literária em parceria com a Fundação
Friedrich Ebert Stift ung (FES/

Brasil), com 34 articulistas. O livro está disponível gratuitamente
em plataformas digitais.
“O objetivo [do Teto] é a redução de cinco pontos percentuais
do PIB. O que significa 25% de redução do Estado, atingindo todas
as áreas sociais”, explica a Esther.
Um dos capítulos, assinado
pela professora da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP) Laura Carvalho, mostra que a ideia de que
no Brasil “o grande problema” é
o gasto público, não passa de uma
“falácia”. A ideia dessa crítica, avalia Esther, é um reforço na tentativa de redução do papel do Estado
para sacrificar garantias constitucionais e o papel da política fiscal
como indutora de crescimento.
Para os autores, é possível pensar
um projeto de desenvolvimento
transformador de fato alternativo
ao do governo.

adesão por parte dos proprietários
rurais, ele até hoje não foi completamente implementado: ainda falta
concluir o passo seguinte à declaração, que é a validação das informações jogadas no sistema. “Acredito
que o instrumento, o CAR, seja
positivo, mas precisamos avançar
e implementá-lo completamente,
não pela metade. Enquanto estiver
dessa forma, ele continuará sendo
utilizado para esse tipo de fraude”,
explica a procuradora da República
no Amazonas Ana Carolina Haliuc
Bragança, coordenadora da Força
Tarefa Amazônia, do Ministério
Público Federal.

Aprovação da
LDO projeta 7º
rombo seguido
nos gastos
Câmara e Senado aprovaram
o texto-base da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para 2021,
em votação simbólica. A LDO
define as metas e prioridades do
governo para o ano seguinte.
O salário mínimo passará para R$ 1.088 a partir de janeiro. A
correção tem como base a previsão da inflação, sem aumento real.
O texto estabelece como meta
fiscal no próximo ano déficit primário de R$ 247,1 bilhões. Inicialmente, a proposta do governo
era de R$ 149,61 bilhões. Será o
sétimo ano consecutivo de déficit
primário, que contradiz as teses
defendidas pelas equipes econômicas ultraortodoxas que se mantém nos governos desde 2015.

E-commerce
mais que
dobra locação
de galpões
O impacto do crescimento
repentino do comércio eletrônico beneficiou o setor de locação
de galpões, que teve aumento de
134% de janeiro a setembro, em
relação a igual período de 2019.
Um total de 3 milhões de m², 58%
locados para o e-comerce.
Entre as empresas que contrataram novos espaços nos últimos
meses estão Mercado Livre, Amazon, Lojas CEM, Leroy Merlin e
Kuehne+Nagel. Juntas, elas representam aproximadamente um
quarto das locações no segundo
semestre deste ano.
“O que faz esse mercado permanecer em alta é o fato de os
principais locatários serem empresas que não estão sendo afetadas negativamente pela pandemia,
como alimentos e bebidas, bens
de consumo, farmacêuticas e comércio eletrônico”, explica Leonardo Martins de Almeida, CEO
da Araguaia Empreendimentos.
A empresa entregará, nos próximos dias, um galpão de 26 mil
m² em Macaé (RJ). A expectativa
do setor é que 2021 registre um
aumento duas vezes maior.

Seguros cresce
mesmo com
queda no PIB
Apesar do impacto da pandemia, assim como a taxa de juros
baixa – que afeta a rentabilidade
– o setor de seguros apresenta crescimento real de 2,8% até
setembro, enquanto o PIB caiu
4,8%. Página 5

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,1050
R$ 5,1400
R$ 6,2110
R$ 0,7782
R$ 302,50

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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Hipóteses para 2021
Por Ranulfo
Vidigal

V

ivemos tempos instáveis e, ao mesmo
tempo, de grandes
expectativas sobre o ano
que vai se iniciar em poucas
semanas. Do exterior vem o
anúncio de mais um pacote
de estímulos fiscais de US$
1 trilhão pelo Senado norte-americano e o sinal do presidente J. Biden de que, em
aproximadamente 100 dias
após 20 de janeiro, a situação sanitária na maior nação
do planeta já esteja em vias
de resolução. Na mesma

linha, a economia asiática,
liderada pela China, cresce
aceleradamente puxando
os preços das matérias-primas alimentares, minerais
e energéticas. O petróleo
já tangencia 50 dólares por
barril.
No Brasil, a partir de junho começou a haver uma
inegável melhora da atividade
produtiva, com o relaxamento progressivo da quarentena, somado ao efeito concreto da transferência de renda,
via CEF, de R$ 320 bilhões
de reais – 4,3% do PIB. A
cobertura de diversos estímulos monetários, creditícios

e fiscais revelou-se decisiva trabalhadores brasileiros, a
para a preservação da renda confiança dos agentes ecoreal e para a rápida recupera- nômicos deverá melhorar.
ção do comércio, indústria e Com isso, o indicador de
dos indicadores de confiança mobilidade social tende a
empresarial. Entretanto, ho- voltar aos padrões normais
téis, viagens, educação, entre- para o setor de serviços
tenimento e
severamenSe a vacinação tiver te atingido
outros serviços ainda espela pandeinício em janeiro, a
tão mais de
mia. Emvida
tende
a
voltar
à
10% abaixo
bora estenormalidade
do nível préjamos com
-pandemia.
uma renda
Passada essa nova fase per capita 12% menor em
aflitiva de volta das infec- relação a 2013, para o ano
ções pela Covid e mediante de 2021 as expectativas são
um adequado planejamento de um incremento do PIB
de vacinação de massa dos na faixa de 3% – uma cifra

razoável.
O país pratica juros reais negativos, e isso acelera
a demanda por residências
para as famílias detentoras
de alguma poupança líquida
e acesso ao crédito imobiliário. Em paralelo, o crescimento da China tende a
beneficiar a exportação de
produtos alimentares e toda
cadeia produtiva do agronegócio, enquanto a compra
de minério de ferro pelo exterior beneficia o setor metal mecânico. Mas atenção:
o início do ano deverá ser
de fraca atividade produtiva, face ao fim das volumo-

sas transferências de renda
governamentais e o alto desemprego de 20 milhões de
trabalhadores.
A política de saúde pública passou a ser também
uma peça chave de qualquer
política econômica no Brasil e no mundo. Se a vacinação tiver início já em janeiro, a vida tende a voltar à
normalidade até o meio do
ano. Assim sendo superar a
pandemia fortalece o ânimo empresarial por investir,
comprar equipamentos e
contratar força de trabalho.

mo diversificação, mas também podem trazer perdas
substanciais, especialmente
se o investimento ocorrer
durante crises: na normalização dos mercados, os preços também caem.
Não acreditar na racionalidade do mercado: como observamos neste momento, o mercado age em
bloco (como verdadeira manada), independentemente
de os investidores serem
principiantes ou gestores experientes e sofisticados. Como em todas as crises passadas, os preços dos diversos
ativos sofrem enormes flutuações, e após a normalização podem voltar à condição anterior, em alguns
casos superando a situação
prévia com grande margem.
Ninguém consegue prever
o futuro nem adivinhar os
pontos máximo e mínimo
das ações ou ativos financeiros. Se não precisar dos
recursos, evite negociar em
momentos de grande stress.
A perda será quase certa.
Investir em empresas sólidas e que pagam
bons dividendos: comprar
e vender ações apenas de
olho no ganho de capital
não passa de aposta, esperança de que alguém vá pagar mais caro por algo que
você está comprando hoje.
Investimentos em ações devem objetivar renda, e esta
depende de dividendos, e
ganho de capital, mas este
depende do mercado e não
da empresa investida. Empresas bem geridas, com
práticas socioambientais e
de governança adequadas,
bons negócios ou atuação

em nicho com barreiras à
entrada de competidores,
estão fadadas a se valorizar
no longo prazo e principalmente, proporcionar renda
consistente.
Dividendos
permitem o desfrute desta
renda ou novos investimentos na empresa. Surge aí um
círculo virtuoso.
Com este décimo mandamento, resumo muito do
que acredito, do que aprendi, pratiquei, errei e continuo a praticar, tendo os
maravilhosos mestres aqui
citados, e outros mais, como
referência. Dividendos são
como frutos de uma árvore
que alguém semeou, cuidou
e deixou para a posteridade,
para que nossos herdeiros
ou sucessores se alimentem
e plantem tantas outras.
Para finalizar: investir é
como um pêndulo. Oscila
entre a ciência e a arte, e
o acaso e o inesperado se
intrometem de tempos em
tempos. Para alguns, tais
eventos são azar ou crises;
para outros, sorte ou oportunidades. Por isso, cabe a
investidores e gestores decidirem como agir nesses momentos: lamentar ou seguir
rumo a um futuro melhor
que há de vir.
Esperamos ter despertado a curiosidade e a vontade de aprender um pouco
mais neste misterioso e fascinante mundo dos investimentos. Benjamim Franklin
disse sabiamente: “Os investimentos em conhecimento geram os melhores
dividendos.”

Ranulfo Vidigal é economista.

Os 10 mandamentos do bom investidor
Por Werner Roger

A

ntes de começar a
investir, as pessoas
devem fazer uma
espécie de autoanálise. É
preciso elaborar questões
básicas como objetivo, horizonte, tolerância a perdas,
capacidade de poupança ou
investimento no longo prazo. Além disso, é importante analisar questões como
reservas financeiras, previdência complementar e
também ter conhecimento
das diferentes alternativas
de investimentos e os riscos
associados.
Ainda é muito importante tentar estabelecer a
necessidade de uma renda
após a aposentaria e como
será obtida – se por meio de
aposentadoria via previdência social, FGTS, previdência complementar e investimentos em carteira própria
(incluindo ações, fundos de
investimentos, imóveis para
renda, poupança etc.).
O ideal é escrever esses
pontos e todo ano revisá-los, avaliando os investimentos e se eles fazem sentido. Os mandamentos não
estão em ordem de importância – diferentes pessoas
têm diferentes necessidades, perfis de risco, renda,
patrimônio acumulado etc.
Quis apenas traçar um guia,
que espero que seja útil para
estabelecer uma carteira de
investimentos para atingir
os objetivos.
Paciência: não espere
retornos rápidos. Reavalie
frequentemente por que
investiu e se esses motivos
ainda estão presentes. Mui-

tas vezes nos desfazemos de
investimentos muito rapidamente e depois nos arrependemos por não respeitarmos
o prazo que estabelecemos
inicialmente. Para ações ou
fundos de ações, recomendamos um prazo de pelo
menos três anos.
Conhecimento: Warren Buffet sempre diz que
devemos investir em nosso círculo de competência.
Portanto, evite investir no
que não conhece, como
imóveis,
criptomoedas,
“negócio fantástico” ou
qualquer ativo simplesmente porque está “rendendo
bem” e os amigos supostamente estão ganhando. O
mesmo vale para ações: não
compre ações de empresas
ou setores que não conhece
bem só porque estão subindo e “todo mundo” está recomendando.
Disciplina: reavalie com
frequência por que investiu, se ainda faz sentido, se
o prazo determinado ainda está dentro do objetivo
inicial. Se possui recursos
disponíveis, invista continuamente em vez de desperdiçar trocando de carro todo
ano ou gastando sem necessidade apenas porque tem
“dinheiro sobrando”. Em
investimentos, temos de ser
como monges budistas ou
iogues indianos. “A disciplina é a mãe do êxito”, disse o
dramaturgo grego Ésquilo.
Ler e estudar: aprenda
todo dia. Amanhã saberemos mais do que hoje.
Pesquise e conheça em que
vai investir. Um professor
de Matemática da faculdade (que me reprovou, in-
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clusive) dizia que ninguém
consegue comer um boi
num dia só, mas podemos
comer um bife todo dia.
Portanto, não adianta estudar apenas na véspera da
prova. O mesmo serve para
investimentos. Estude, estude, estude. Se a disciplina
é o caminho, o estudo é o
modo de trilhá-lo. Devagar
se chega longe – mas isso se
não pararmos de caminhar.
Este mandamento está associado a Conhecimento e
Disciplina, e todos se reforçam mutuamente.

Investir é como
um pêndulo;
oscila entre a
ciência e a arte
Evitar a teimosia: não
confunda teimosia com paciência. Quando erramos
numa decisão de investimento, insistir em comprar
mais porque ficou mais barato pode resultar em ainda
mais perdas e impede que
recuperemos essas perdas
por meio de outros investimentos. A esperança de que
surja um fato novo não corrige nossos erros e apenas
protela ações corretivas.
Não apostar: apostas
são um divertimento que
nada tem a ver com investimentos. Corridas de cavalos, cassinos e até pôquer
a dinheiro podem ser boas
diversões, mas coloque na
conta o lucro do estabelecimento e os impostos,
e o prejuízo é quase certo
para a maior parte dos jogadores. Investimentos que

dependem de fatores fora
de controle, eventos extraordinários, inside information
(que é crime), tudo isso são
apostas, e a probabilidade
de sucesso é baixa. Evite
este tipo de atitude. Melhor
se divertir em Las Vegas ou
Punta del Leste.
Distinguir preço de valor: se você não consegue
calcular ou estimar o valor
de determinado investimento, esqueça. Você compraria
um automóvel ou uma casa baseado apenas no preço do anúncio? Antes da
compra você terá, por óbvio, pesquisado e analisado
outras ofertas. Investir em
ações é o mesmo. O mercado anuncia a cada segundo
quanto a média dos investidores lhe oferece para que
você compre. O investidor
ou comprador determina o
valor justo. Quanto maior
este for em relação ao que o
vendedor lhe oferece, mais
atraente é o investimento.
Não diversificar excessivamente: o excesso de
diversificação, na realidade,
representa falta de confiança ou desconhecimento.
Uma carteira de sete a 15
ações, a depender do tamanho do capital investido ou
horizonte de investimento,
está adequada. Obviamente a diversificação depende
da tolerância ou do perfil
de risco do investidor. Investimentos em renda fixa
têm como objetivo preservar o capital, renda variável visa ao crescimento do
capital no longo prazo. Investimentos em outros ativos (moedas ou ouro, por
exemplo) podem servir co-
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Dólar mantém domínio
como moeda de reserva

A

despeito do crescimento das economias asiáticas, notadamente Japão e China, o dólar mantém a posição
dominante como moeda de reserva internacional por mais
de 60 anos. No pós II Guerra, viu-se o declínio da libra
inglesa e a ascensão da moeda norte-americana, com pico
na década de 70, quando passou de 80% de participação.
Depois, a fatia caiu, mas sempre na faixa de 50%-60%.
Algumas dessas mudanças incluíram o colapso do sistema
de Bretton Woods, na década de 1970; a emergência do
Japão na década de 1980; e a introdução do euro em 1999.
O iuan renminbi chinês só mostra alguma presença no
século 21.
O domínio do dólar provavelmente perdurará, analisam
pesquisadores do Fundo Monetário Internacional (FMI)
no estudo “Reserve Currencies in an Evolving International Monetary System” (moedas de reserva em um sistema
monetário internacional em evolução, tradução da coluna). “Mas”, salientam os autores, “precedentes históricos
de mudanças repentinas sugerem que novos desenvolvimentos, como o surgimento de moedas digitais e novos
ecossistemas de pagamentos, podem acelerar a transição
para um novo cenário de moedas de reserva.”
“A evidência empírica deste estudo sugere que, extrapolando as tendências recentes, espera-se que o domínio
do dólar como moeda de reserva perdure. No entanto, a
pandemia Covid-19 levanta incertezas significativas sobre
as principais tendências nos impulsionadores econômicos das configurações de reservas daqui para frente. Ao
mesmo tempo, as crescentes tensões geopolíticas podem
desencadear ajustes estratégicos repentinos nas reservas”,
analisam os pesquisadores do FMI.

Radar ligado
Nesta sexta-feira, a partir das 9h15, a Qualicorp realiza
o QualiDay, online, para os investidores da companhia. O
CEO, Bruno Blatt, e outros executivos da empresa falarão
sobre estratégia de negócios, cultura e governança, além
do foco na ampliação do acesso da população à saúde de
qualidade: “Estamos atentos a oportunidades de fusões e
aquisições, novas parcerias e novos produtos”.
Neste ano, o portfólio da empresa ganhou mais de
20 produtos; no segundo semestre, a carteira de clientes
cresceu 15%. Além disso, a empresa soma mais de R$ 400
milhões investidos em aquisições.

Presencial
O Exame de Suficiência do segundo semestre do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) sofreu um ataque
cibernético, confirmou a Consulplan, empresa contratada para a aplicação. Tal fato inviabilizou a realização do
exame em 8 de novembro. O CFC decidiu voltar à velha e
confiável – mas arriscada devido à Covid – prova presencial, que será em 31 de janeiro. Garante o Conselho que
serão respeitadas todas as medidas de segurança sanitária
exigidas. O edital será publicado em breve.

Rápidas
A OCDE traz a público a versão 2020 do Relatório
OCDE Brasil. O estudo será debatido no webinário
“Acelerando as reformas econômicas”, nesta quinta-feira,
14h30, realizado em parceria com a FGV EPGE e o FGV
Ibre. Inscrições: evento.fgv.br/relatorioocdebrasil2020 ***
A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L)
lança o AB2L Play, aplicativo para auxiliar profissionais da
área jurídica que buscam se manter atualizados.

A

quantidade de resíduos sólidos urbanos destinados
inadequadamente no Brasil
cresceu 16% na última década. O montante passou
de 25,3 milhões de toneladas por ano em 2010 para
29,4 milhões de toneladas
por ano em 2019.
Em 2010, 43,2% do total de resíduos eram descartados de forma incorreta (para lixões ou aterros
controlados). Em 2019,
esse percentual subiu para
59,5%. Os dados são do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2020, lançado
pela Associação Brasileiras
das Empresas de Limpeza
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe).
De acordo com a entidade, a destinação inadequada
dos resíduos para lixões ou
aterros controlados, e não
para os aterros sanitários,

Wilson Dias/ABr

prejudica diretamente a saúde de 77,65 milhões de brasileiros atualmente, e gera
um custo ambiental e para
o sistema de saúde de cerca
de US$ 1 bilhão por ano.
Três regiões descartam
seus resíduos inadequadamente acima da média nacional (59,5%). O Nordeste
concentra o maior número
de cidades com destinação

irregular: 1.340 municípios
(74,6%), seguido da Região Norte, com 79% das
cidades (357 municípios) e
do Centro-Oeste, 65% dos
municípios (305 cidades).
Segundo a Abrelpe, considerando a manutenção do
cenário atual, serão necessários 55 anos para que aterros controlados e lixões sejam encerrados em todo o

país. “A lentidão observada
nos últimos dez anos, aliada
à projeção dos indicadores
futuros, evidencia a extrema
urgência para se viabilizar
as ações necessárias para
o encerramento definitivo
dessas práticas medievais
de destinação de resíduos”,
disse o diretor-presidente
da associação, Carlos Silva
Filho.

Para 6 em 10 professores, alunos não
evoluíram no aprendizado em 2020
Levantamento realizado pelo Instituto Península
desde o início da pandemia
avalia a situação dos professores em todo o Brasil e,
após três fases da pesquisa
“Sentimento e Percepção
dos Professores Brasileiros
nos Diferentes Estágios do
Coronavírus no Brasil”, verificou que os professores
se adaptaram ao ensino remoto e passaram a valorizar
a importância da tecnologia
no processo de aprendizagem, mas também que a tecnologia que aproxima pode
também afastar. Na véspera
de 2021, o Instituto levantou, na quarta etapa da pesquisa, que os professores se
mostram preocupados com
dois pontos: 60% acreditam
que os alunos não estão

evoluindo no aprendizado e
91% acham que haverá um
aumento da desigualdade
educacional entre os alunos
mais pobres.
Realizada entre 16 e 26
de novembro, com 2.961
professores em uma mostra representativa de todo
o Brasil, a nova fase da pesquisa ainda traz que, segundo os docentes, apenas 28%
dos alunos estão motivados
a fazer as atividades escolares em casa.
Após quase 10 meses
de isolamento, 72% dos
professores seguem dando
aulas de forma remota. A
pesquisa mostra também
que 54% dos docentes
acreditam que o futuro da
educação deve ser o ensino
presencial e 44% acreditam

SINDICATO INTERMUNICIPAL DA INDÚSTRIA DE BEBIDAS
EM GERAL DO RIO DE JANEIRO - SINDBEBI
A entidade em título vem pelo presente convocar os seus associados,
para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária VIRTUAL,
conforme autorizado pela legislação em vigor, no dia 08/01/2021, às
14:00hs em 1ª convocação e se não houver “quórum” às 15:00hs em
2ª, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1. Análise da Pauta de
Reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Cerveja e Bebidas em Geral e de Águas Minerais do Município do Rio de
Janeiro, com a fixação de parâmetros, bem como tomar as providências, pertinentes, inclusive se necessário instaurar Dissídio Coletivo, ou
celebrar Acordo ou Convenção Coletiva, se for o caso. 2. Assuntos
Gerais. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.
Marcus Vinícius Braga Rumen – Presidente.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 10 de dezembro de 2020, às 15h30. Devido à
importância e à urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi
realizada de forma virtual, conforme previsto no Parágrafo Único do Artigo 17
do Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”).
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia com
a participação dos Srs. Pietro Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e
da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente reunião, o
Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente;
e Sr. Jaques Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: (1) Deliberar sobre
a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio (“JSCP”) da
Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado
e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos
prestados e nas discussões sobre a matéria constante da Ordem do Dia, os
Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção
dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações
da seguinte forma: (1) Aprovaram, com fundamento no Artigo 27 do Estatuto
Social da Companhia, a distribuição de R$352.206.522,00 (trezentos
e cinquenta e dois milhões, duzentos e seis mil, quinhentos e vinte e dois
Reais) a título de Juros sobre Capital Próprio (“JSCP”), aos acionistas da
Companhia. O pagamento ocorrerá até o dia 22 de janeiro de 2021, sem a
aplicação de qualquer índice de atualização monetária e serão retidos 15%
(quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, por ocasião do crédito de
JSCP, sujeito ainda à variação decorrente de eventuais mudanças no valor de
JSCP por ação, a ser distribuído pela sociedade controlada pela Companhia,
TIM S.A. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário
que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por
todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente ata é cópia fiel
da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 10 de dezembro
de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 3985278,
em 16/12/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral

que será o formato híbrido.
Os outros 2% apostam que
o modelo virtual permanecerá.
“O aumento da desigualdade educacional é realmente preocupante. Para
recuperarmos a aprendizagem dos alunos e caminharmos para um modelo híbrido de ensino, é preciso não
só incentivarmos a criação
de políticas públicas a favor
da inclusão digital como
um direito de todos os estudantes, mas também avançarmos nas ferramentas e
metodologias que conectem e fortaleçam o desenvolvimento do professor e
a aprendizagem dos alunos
com a sala de aula, seja presencial ou remota”, explica
Heloisa Morel, diretora-

-executiva do Instituto Península.
Em comparação com a
fase anterior, os professores
estão se sentimento menos
ansiosos (de 64% para 58%
dos entrevistados) e mais
cansados (46% para 53%).
Mesmo com todos os desafios de 2020, 61% dos professores se sentem motivados para 2021.
Sobre o Ensino Técnico,
apenas 25% do total de matrículas no ensino médio regular fazem parte desse tipo
de curso, de acordo com o
Censo da Educação Básica
(2019). O percentual fica
abaixo do México (40%)
Europa (50%) e em nações
como Áustria e Finlândia
(mais de 70% dos estudantes fazem cursos técnicos).

EXTRATO DA ATA DA 97ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – AGERIO
Aos 13 (treze) dias do mês de outubro do ano de 2020, às 10:30 (dez
horas e trinta minutos), por meio do mecanismo de reunião eletrônica,
conforme previsto no art. 13, §6º, do Estatuto Social da Agência de
Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. (AgeRio) e art. 24 do Regimento Interno do colegiado, reuniu-se o Conselho de Administração da
AgeRio com a presença do Sr. Presidente Interino Vinicius Sarciá Rocha, Sr. Vice-Presidente Interino Henrique de Castro Augusto Alvarenga
e pelos Srs. Conselheiros Alexandre Rodrigues Pereira e Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa. Acompanharam a reunião eletrônica, como
convidados, o Sr. Vitor Bandeira Silveira Barbosa, Gerente Executivo
responsável pela Auditoria Interna, e a Sra. Adriana Osório Caldeira,
Chefe de Gabinete Interina da Presidência e responsável pela Secretaria de Governança da AGÊNCIA. Presidente da Mesa: Vinicius Sarciá
Rocha. Secretária da Mesa: Adriana Osório Caldeira. (...) 2 DELIBERAÇÕES: Mediante votação por maioria, com abstenção de voto do Sr.
Conselheiro Alexandre Rodrigues Pereira, o Conselho de Administração assim delibera: (i) pela destituição do Sr. ALEXANDRE RODRIGUES
PEREIRA do cargo de Presidente da Diretoria Executiva; e (ii) pela
eleição, com mandato até a posse da Diretoria Executiva que for eleita
na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia
Geral Ordinária de 2021, do Sr. ANDRE LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA
DA SILVA, (...) 3 O eleito declarou, por meio documental, que não está
incurso em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 147 da Lei n°
6.404/1976, assim como não está impedido de ocupar cargo na administração da AGÊNCIA e que atende aos requisitos estabelecidos na
Resolução nº 4.122, de 02 de agosto de 2012, do Conselho Monetário
Nacional, na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto Estadual nº 46.188/2017,
arts. 26 e 27 combinados com o art. 52, incisos I e II, levando-se em
consideração o tratamento diferenciado para empresas estatais de
menor porte. Por fim, o Sr. Presidente Interino do Conselho de Administração informou que a posse e o exercício do cargo do Presidente ora eleito
ficam condicionados à prévia homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil, nos termos do § 3º do art. 10 do Estatuto Social. (...)
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro respectivo de
atas das reuniões do Conselho de Administração nº 8, fls. 0105/0107.
Adriana Osório Caldeira
Secretária
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LEILÕES &
COMPANHIA

Após anunciar vacinação contra Covid,
prefeito de Niterói é alvo da PF

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

oi deflagrada na manhã desta quarta-feira a Operação
Transoceânica, da Polícia
Federal e do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. A investigação apura
indícios de irregularidades
na contratação de obras do
BRT Transoceânica Charitas-Engenho do Mato e em
contratos de publicidade da
Prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio
de Janeiro. Foram cumpridos 11 mandados de busca
e apreensão expedidos pelo
Tribunal Regional Federal
da 2ª Região em órgãos públicos, empresas e residências nas cidades do Rio de
Janeiro, Niterói e São Paulo.

Alerta do Sindicato dos
Leiloeiros

O

Sindicato dos Leiloeiros, através do seu presidente,
Luiz Tenorio de Paula, está divulgando alerta sobre
o grande número de sites falsos de leilão que veiculam
anúncios publicitários no Google. Esses sites aparecem
quando os interessados buscam oportunidades em leilão.
Para não cair no golpe do falso leilão, o consumidor deve
sempre verificar se há leiloeiro no site e pesquisar no site
da Junta Comercial do respectivo estado, se o leiloeiro
mencionado no site está devidamente inscrito.
As juntas comerciais disponibilizam em seus sites a
relação dos leiloeiros públicos oficiais que estão no pleno
exercício da profissão em cada estado, em sua maioria
com os dados completos desses leiloeiros (nome, telefones de contatos, e-mails, sites oficiais).
Todos os leilões são precedidos de edital, em que deve
constar as regras do leilão, bem como os dados do leiloeiro e do órgão público, empresa ou juízo que está autorizando o leilão.
O site do sindicato (sindicatodosleiloeirosrj.com.br)
relaciona os leiloeiros associados. Para consultar leilões
falsos consulte este link da Jucesp – Junta Comercial do
Estado de São Paulo: institucional.jucesp.sp.gov.br/downloads/lista_leiloeiros.pdf

Apartamento na
Barra da Tijuca
Jonas Rymer está anunciado leilão do apartamento
1.402 Bloco 01 com 315m² na Av. Sernambetiba, 3.600
– Barra da Tijuca. O imóvel tem vista para o mar e 3
vagas de garagem. Condomínio com 6 blocos, todos com
22 andares, playground, piscinas, sauna, salão de festas,
quadra poliesportiva, clube, quadra de tênis, mercado,
portaria e segurança 24 horas. O leilão está programado
para 1º de fevereiro de 2021 às 12h, com lance inicial de:
R$ 3.500.000,00.
Mais informações no site rymerleiloes.com.br

Casa em Secretário
O leiloeiro Edgar de Carvalho organiza leilão de casa
em Secretário, região serrana do Rio de Janeiro. O imóvel
é constituído pelo prédio 15 da Rua 05 do loteamento
Anápolis Country Club, situado na Estrada de Anápolis,
Fagundes, Secretário, Pedro do Rio, com superfície de
334,60m² com as seguintes benfeitorias: casa com dois pavimentos, piscina, lareira, área de churrasqueira, varanda,
quiosque, suíte para hóspedes separadas da casa, vaga para
carros, tudo em perfeito estado de conservação.
Lance inicial de R$ 800.000,00. Mais informações: edgarcarvalholeiloeiro.com.br

Apartamento em
Angra dos Reis
Silas Barbosa promove leilão de apartamento 103 do
Bloco 10 do Edifício em Angra dos Reis no Condomínio
Angra Costabella Maria. Possui portaria 24 horas,
segurança, recepção, 2 elevadores na parte comercial,
espelho d’água, piscina, restaurante/cafeteria, academia,
internet, salão de jogos com espaço para crianças, 3 salas
de eventos, spa/salão de beleza (em manutenção), quadras
de tênis, futsal e basquete. Os detalhes do imóvel e do
leilão estão no site ssl1.visar.com.br/silasleiloeiro.lel.br/
Principal.asp

Loja no Flamengo
O leiloeiro Alexandre organiza leilão de loja no
Flamengo, na Rua Senador Vergueiro, 218. O imóvel
situado em uma galeria, em um ponto movimentado, tem
23m², fica próximo ao metrô do Flamengo. Está avaliado
em R$ 160.00,000. Mais informações: alexandroleiloeiro.
com.br

F

Entre os endereços estão a
sede da prefeitura de Niterói e a residência do prefeito, Rodrigo Neves (PDT).
Em nota, a prefeitura de
Niterói considerou a ação
“absurda” e informou que
Neves nunca foi convidado
a prestar qualquer esclarecimento à Polícia Federal.
A prefeitura destaca que a
operação não apreendeu nenhum objeto de valor, apenas
o celular pessoal do prefeito,
que “não possui automóvel
ou objeto de valor”.
Sobre o objeto de investigação, a prefeitura afirma
que a prestação de contas
da obra foi aprovada pelos
órgãos de controle “há muitos anos”.

Tânia Rego/ABr

A nota diz ainda que: “O
objetivo da ação sobre fatos
ocorridos há muitos anos,
sem que o prefeito jamais
tenha sido ouvido, tem o
claro objetivo de desgastar
a administração e o prefeito que tem aprovação de

mais de 85% da população
e cujo sucessor obteve vitória retumbante no primeiro
turno com 62% a 9%. O
prefeito repudia a utilização
de aparato do Estado com a
polícia para ações de perseguição política”.

Rio teve em novembro etanol e
gasolina mais caros do Sudeste
De acordo com o Índice
de Preços Ticket Log (IPTL), a Região Sudeste registrou, em novembro, um
aumento de 5% no preço
do etanol no comparativo
com outubro. O combustível fechou o mês com o
litro na média de R$ 3,531
nas bombas.
A gasolina também apresentou crescimento fren-

te ao mês anterior – está
0,67% mais cara do que em
outubro. O preço médio registrado em novembro para o combustível foi de R$
4,644. Já o diesel comum
avançou 2,27%, fechando na média de R$ 3,598.
O diesel S-10 aumentou
1,72%, e foi encontrado a
R$ 3,674 nas bombas.
No comparativo dos es-

tados, Minas Gerais liderou
com os valores mais altos
para o diesel e o diesel S-10,
fechando o mês comercializados a R$ 3,686 e R$ 3,757,
respectivamente. O litro do
etanol e da gasolina mais
caros foram registrados no
Rio de Janeiro – a R$ 4,093
e R$ 4,960, respectivamente.
Já São Paulo liderou com os
valores mais baixos para to-

dos os tipos de combustíveis
– o mês de novembro fechou
em R$ 3,478 para o diesel,
R$ 3,542 para o diesel S-10,
R$ 2,993 para o etanol e R$
4,293 para a gasolina.
Na relação 70/30, que
compara, entre a gasolina
e etanol, o combustível que
mais vale a pena, a região se
dividiu entre os dois combustíveis.

Empresas aéreas propõem
0% de aumento aos aeroviários
A proposta do Sindicato
Nacional das Empresas Aéreas (SNEA) para a Campanha Salarial 2021 dos aeroviários e aeroviárias é de
reajuste zero porcento. As
compahias aéreas oferecem
0% de reajuste nos salários

e demais cláusulas econômicas, e ainda propõem
uma série de alterações na
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que prejudica
seriamente a categoria.
De acordo com o Sindicato Nacional dos Aerovi-

ários (SNA) é impossível
aceitar a proposta patronal
e convocou assembleias
com os trabalhadores e
trabalhadoras para esta quinta e sexta-feira. A
orientação é de rejeição da
proposta.

Os sindicalistas acusam a
direção do SNEA de intransigência. Segundo eles, os
representantes das empresas se recusam a apresentar proposta minimamente
digna aos profissionais da
aviação civil.

Em 2021 cerca de 1/3 da população
global será jogador de games
Segundo a pesquisa da
newzoo, em 2019, a indústria de jogos gerou US$ 120
bilhões em receita e poderá
chegar a US$ 200 bilhões
em dois anos; 100 milhões
de telespectadores sintonizados para assistir os jogadores competirem no Campeonato Mundial do jogo
League of Legends, uma

quantidade maior do que a
transmissão do Super Bowl.
Em 2021, projeta-se que
2,7 bilhões de pessoas, cerca de um terço da população global será jogadores.
Por isso a Full Sail University criou um cardápio de webinares gratuitos, em português e em inglês, para todos
interessados em conteúdo

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO: Ficam convidados os senhores acionistas da COMPANHIA HOTÉIS PALACE a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no próximo dia 28 de
dezembro de 2020, às 09:00h, na sede da Companhia localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327, nesta cidade, para deliberar em
Assembleia Geral Ordinária, sobre a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019; 2. Deliberar sobre o resultado do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019 e; 3. Outros assuntos de interesse geral. Rio de Janeiro,
17 de dezembro de 2020. A DIRETORIA.
RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 NIRE: 33.3.0028405-2
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020 - EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Companhia”), avisados que se encontram à disposição na Sede Social da Companhia, localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar - salas 3311 e
3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital, os documentos a que se refere
o art. 133, alíneas I, II e III da Lei nº 6404/76, relativos aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.

dentro do mercado de games, animação, música, designer, artes e 3 D. Os encontros terão entre 60 e 90
minutos de duração e serão
realizados na plataforma
zoom. Os temas trabalhados incluem mercado de jogos digitais, plataformas de
redes sociais, mercado de
publicidade e propaganda,

storytelling, entre outros.
Além disso a Universidade Americana, está disponibilizando três bolsas
de estudos, para brasileiros.
“A ideia é que os jovens não
desistam dos sonhos, nós
da Full Sail University, acreditamos nisso”. Comenta
Carol Olival, Community
Outreach Director.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTARORDINARIA
ASSUNTO: APRECIAR E VOTAR A PRESTAÇÃO
DE CONTAS DO TRIÊNIO 2018/2020
APRECIAR E VOTAR A DISSOLUÇÃO DO SINDICATO
DE ACORDO COM O ARTIGO 51 DO ESTATUTO.
NA FORMA ABAIXO.
O Dr. SIDNEY MARCELLO Presidente do SINTERJ (SINDICATO
DOS TITULARES DE SERVENTIAS, OFÍCIOS DE JUSTIÇA E SIMILARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO), no uso de suas
atribuições e com base no artigo 17 III do estatuto CONVOCA
todos os filiados do sindicato para a Assembleia Extraordinária,
a realizar-se no dia 11 de janeiro de 2021 as 15:00 horas em
primeira convocação e as 15:30 horas em segunda e última
convocação, com qualquer número, cito na Travessa do Paço
23, 9 andar sala 910, afim de discutir e votar a seguinte ordem do
dia: 1º- APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TRIÊNIO 2018/2020. 2º- DISCUTIR E VOTAR A DISSOLUÇÃO
DE NOSSA ENTIDADE, TUDO DE ACORDO E NOS TERMOS DO
ARTIGO 51 DO NOSSO ESTATUTO. 3º Obs: Se na assembleia,
algum associado pedir eleição, terá que serem observados os
arts 42,43 e 43 parágrafo único, ficando todos subordinados ao
art 27 do estatuto, em razão de sua soberania.
SIDNEY MARCELLO
(PRESIDENTE)
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Crescimento de 2,8% até setembro sobre o PIB negativo de 4,8%
Mercado enfrente pandemia, juros baixos, volatilidade de ativos e queda na massa salarial

E

m 2020, o mercado de seguros vem
sendo impactado
não apenas pela pandemia,
mas também pela taxa de
juros, muito baixa – que
afeta a rentabilidade do setor – pela redução da massa
salarial e pela volatilidade
de ativos, que influenciam
a rentabilidade dos planos
de acumulação e capitalização, além das provisões
técnicas das seguradoras
em geral.
“O choque foi muito
forte a partir de março.
Em janeiro e fevereiro nós
tínhamos o desempenho
equivalente ao que tivemos
no ano passado e progressivamente alcançando todos
os ramos. Veio a pandemia
em março, em abril fomos
ao fundo do poço e em
maio começou uma lenta
recuperação gradual. É claro, não no mesmo patamar
dos outros anos”, afirmou
Marcio Coriolano, presidente da Confederação
Nacional das Seguradoras
(CNseg), durante coletiva
de imprensa na manhã desta segunda-feira (14), em
ambiente virtual, para apresentar o balanço 2020.
Ainda assim, Coriolano
avaliou de forma positiva
o desempenho do setor.
“O ano de 2019 foi superlativo, com uma arrecadação perto de quase R$ 490
bilhões, incluindo Saúde
Suplementar. Sem Saúde,

o faturamento também foi
muito bom para todos os
ramos, R$ 270,2 bilhões
(seguros, previdência e
vida, e capitalização),
uma variação nominal de
12,1% sobre 2018, o que
significou 9% de crescimento real. Em 2020, com
a crise da pandemia, o desempenho ainda é positivo, de 3,4% em 12 meses
móveis até setembro de
2020”, explicou.
O presidente da CNseg
frisou que uma caraterística do mercado segurador é
a resiliência, o que explica
o crescimento real do setor
de 2,8% até setembro de
2020 sobre o PIB negativo
de 4,8%. A receita anual de
prêmios do setor já representa cerca de 6,7% do PIB
se considerada a participação da saúde suplementar.
Entretanto, na avaliação
por segmentos, Coriolano
observou que a pandemia
afetou todos os ramos. “O
desempenho de Danos e
Responsabilidades foi o
que menos sofreu em termos de taxa de crescimento, com 4,6% em 12 meses
móveis até setembro de
2020, ainda que abaixo da
observada em 2019, que
foi de 5,3%”.
Por outro lado, os Seguros de Vida/Riscos e os
Planos de Acumulação foram os que mais sofreram.
Em 12 meses móveis até
setembro de 2020, a taxa

Moby Corretora de Seguros
cresce 18% em Automóveis
O ano de 2020 está terminando e a Moby Corretora de Seguros refez o planejamento com a pandemia
e conseguiu avançar, mesmo com a crise instaurada
no país. A empresa especializada na comercialização
de seguros pela internet
cresceu em 8 % em prêmio
líquido e 15% em número
de itens na carteira de automóveis, comparado ao ano
de 2019.
Já a área de benefícios, teve um avanço de
42%, comparado ao ano
anterior. Os sócios Arley
Boullosa, Liliane Barros
e Kamila Alves, conduziram o trabalho com toda
equipe em Home Office e
acompanharam todo plano
de ação, em tempo real.
O programa de relacionamento para corretores
parceiros que entraria no
ar no final do ano foi antecipado, em função de

um movimento que aconteceu durante a pandemia.
Os corretores procuraram
a Moby para conversar e
unir forças. Já existia um
planejamento para parceria, compartilhando a
experiência da corretora,
com a experiência no mercado, expertise no digital
e estrutura operacional e
de sinistros para alguns
corretores. O processo foi
antecipado, devido à necessidade de atendimento
a essa demanda.
Os sócios realizaram
uma reunião há dois meses, para traçar alguns objetivos para o próximo ano.
Entre eles estão: continuar
com a operação focada em
crescimento, resultado financeiro, cuidar da gestão
de pessoas, diversificar
os produtos vendidos e
aguardar a vacinação para
a retomada do expediente
para o escritório.

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
CNPJ: 10.319.900/0002-30
AUDITORIA AMBIENTAL
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 06/11/2020, o Relatório de Auditoria Ambiental, do
ano de 2019, para operar aterro sanitário (até 10.400 t/d) em área construída de
699.215,11m² pertencentes ao subaterro 1 e as fases 1A e 1B do subaterro 3 para a
disposiçãoderesíduosclasseIIdeorigemresidencial,comercialeindustrial;Estação
de Tratamento de Chorume; Linha de Recalque, Oficina e Ponto de Abastecimento
de veículos e equipamentos, sistema para captação queima de biogás constituído
por seis sopradores centrífugos e quatro queimadores e informa que o mesmo estará à disposição para consulta na Rodovia Arco Metropolitano, Km 107 no Município
de Seropédica, no período de 28/12/2020 a 28/01/2020, no horário das 9h às 17h.
Informa, ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta no
endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca (Processo E-07/501433/2011).

de crescimento de seguros
de vida foi de 4,6%, contra
13,9% em 2019, e planos
de acumulação de 3,1%
contra 16,8% no mesmo
período.
“Além da queda da massa da renda, houve toda
uma exacerbação de expectativas, que alcançou o
mercado financeiro, gerando volatilidade que atingiu
bastante o PGBL e o VGBL. O mesmo aconteceu
com Capitalização. No
caso da Saúde Suplementar, ela deve fechar com
os mesmos 8,7% do ano
passado, em razão da dinâmica dos custos médicos e
hospitalares”, avaliou.
Para Jorge Pohlmann
Nasser, presidente da FenaPrevi, a pandemia fez o
brasileiro ficar mais sensível sobre a importância da
aquisição de seguros. “Nos
seguros de Pessoas, temos
que falar que cumprimos
uma missão muito importante, que foi desconsiderar
a cláusula de exclusão de
pandemia no seguro de Vida. Chegamos ao final de setembrocom R$ 13,4 bilhões
de pagamentos de indenizações no Vida. Isso é, sem
dúvida, um valor fantástico,
26% maior que no ano passado. O setor mostrou resiliência em provisionamento
para conseguir garantir a
solvência das suas empresas, das associadas e cobrir
uma cobertura que não era

contemplada nos contratos
e, mais do que isso, atender
a tempo e a hora os nossos
participantes”, destacou.
Dpvat
O presidente da FenSeg,
Antonio Trindade, afirmou
que, até o final de 2020, o
mercado deve tomar conhecimento de como será administrado o Seguro
Dpvat. “A gente ainda não
tem certeza de quem vai
estar operando o sistema
de Seguro DPVAT, ou se a
Caixa Econômica é uma das
alternativas para essa administração ao longo de 2021.
Ainda não está decidido a
que preço esse seguro será
comercializado – se a custo
ínfimo ou se eventualmente
a custo zero”.
Na sua opinião, “o que
se pretende – e estamos
conversando enquanto indústria com o regulador –
é repor o Dpvat, um seguro
extremamente importante
do ponto de vista social e
acertar algum formato que
gere concorrência, em vez
de monopólio. O formato
também deve beneficiar a
indústria, o consumidor e a
República. Esse é o Norte
que estamos desenhando”.
Perspectivas para 2021
O presidente da CNseg,
Marcio Coriolano, avaliou
que qualquer previsão para

Marcio Coriolano: ‘Em abril fomos ao fundo
do poço e em maio começou uma lenta
recuperação gradual’

2021 depende dos cenários econômico e político.
Além disso, não há perspectivas de as seguradoras
deixaram o home office ou
voltaram a fazer eventos
presenciais. “Não temos
data para voltar. Estamos
trabalhando com a premissa básica de que não vamos
colocar em risco a saúde
dos colaboradores das empresas do setor de seguradoras, de jeito nenhum”,
explicou o executivo, destacando que tem voltado a
aumentar a ocupação dos
hospitais por causa do au-

mento do contágio.
Além do presidente da
CNseg, Marcio Coriolano,
participaram da coletiva
os presidentes das quatro federações: Antonio
Trindade, Federação Nacional de Seguros Gerais
(FenSeg); Jorge Pohlmann
Nasser, Federação Nacional de Previdência Privada
e Vida (FenaPrevi); João
Alceu Amoroso Lima, Federação Nacional de Saúde
Suplementar (FenaSaúde)
e Marcelo Farinha, Federação Nacional de Capitalização (FenaCap).

Vieira divulga plano de gestão e crescimento
O Plano de Gestão da
Vieira Corretora de Seguros foi revisto no início da
pandemia e os colaboradores permaneceram em Home Office. As atividades,
os planos e as metas estabelecidas foram monitorados em tempo real, com
objetivo de atender a demanda em alguns ramos,
que tiveram aumento na
procura pelos segurados.
Antes do período de isolamento, o gestor da corretora, Fernando Vieira, ministrou palestra sobre Ramos
Elementares em um dos
subgrupos BNI Millenium,
no qual é membro e com a
participação nas reuniões

semanais, a dinâmica de
indicações dos membros
em outras empresas, fez
com que houvesse um aumento de novos negócios
em 30%, no aumento da
carteira de clientes. A reestruturação da equipe de
vendas foi conduzida através de transmissões online
internas, onde todas as informações sobre as comercializações de apólices e os
resultados, foram acompanhadas com freqüência.
A Vieira Corretora de
Seguros obteve um aumento na procura em diversas
modalidades de seguros. A
Capitalização Aluguel e o
Seguro de Vida tiveram a

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

maior demanda, somando
40%. Os seguros imobiliários, residencial, saúde
e a fiança locatícia, foram
de 30%. E automóvel, com
20%. No decorrer do ano,
houve a implantação do
seguro cibernético e do
Garantia Judicial na corretora, duas grandes apostas
para 2021
No segundo semestre,
o Gestor da Vieira Corretora de Seguros, Fernando
Vieira, participou de uma
transmissão remota organizada pela Kuantta Digital, com o tema “O futuro
do Seguro Imobiliário e
os impactos da circular
587 da Susep”, que con-

tou com a participação do
Arley Boullosa e do André
Luiz Rocha. Ele também
foi um dos executivos participantes do 4º Workshop
Corretor do Futuro – A
transformação do mercado
de seguros pós Covid-19,
num painel onde foi entrevistado pela jornalista da
Ruco Comunicação, Thais
Ruco. No mês de novembro, foi à vez de participar
junto com Claudio Macedo Pinto, da Clamapi
Seguros, de uma transmissão online realizada
pela Kuantta Consultoria,
no Canal Kuantta Digital,
com o tema “Seguro Cyber
Risk”.

Rede Saúde Total aumenta
adesão no período de pandemia
Devido à necessidade de
não depender do sistema
de saúde público e obter
proteção em casos de falecimento, a demanda de beneficiários da Rede saúde
Total cresceu em um percentual referente a 26,5%.
Com o período de isolamento e o aumento do

número de mortes devido
ao coronavírus, a sociedade entrou em alerta no que
se refere à importância do
seguro de vida, de manter
a saúde em dia e da opção
da Teleconsulta como um
recurso para diversos tratamentos, sem a necessidade
do deslocamento.
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CGT Eletrosul faz captação de R$ 300
milhões com emissão de debêntures
Dinheiro vai financiar sete projetos

A

Eletrobras comunicou ao mercado
que sua subsidiária
A Companhia de Geração
e Transmissão de Energia
Elétrica do Sul do Brasil
(CGT Eletrosul) concluiu
uma captação de R$ 300
milhões por meio da emissão de debêntures com
vencimento em prazo de
oito anos.
A estatal disse nesta
quarta-feira que os recursos
levantados com a operação,
realizada por meio de oferta pública com esforços
restritos, serão utilizados
pela companhia principal-

mente para financiar sete
projetos de reforços em
instalações de transmissão
de energia, explicou a empresa em comunicado na
noite de terça-feira.
De acordo com Eletrobras, as debêntures terão
juros remuneratórios equivalentes a 3,75% ao ano
calculados sobre a variação
do IPCA.
A CGT Eletrosul atua nas
áreas de geração, transmissão,
comercialização de energia, e
ainda em telecomunicações.
Investe em pesquisa e desenvolvimento para fomentar o
uso de fontes alternativas de

energia e diversificar a matriz
energética brasileira.
Com sede em Florianópolis (SC), a empresa possui empreendimentos nos
três estados da Região Sul,

além de Mato Grosso do
Sul, e participa como acionista de hidrelétricas na
região de divisa do Mato
Grosso e Pará, e também
em Rondônia.

Novo serviço da bolsa visa modernizar processos
de pós-negociação para ativos de renda fixa
A B3 lançou novo serviço de pós-negociação para
operações envolvendo títulos públicos federais que
sejam negociados na plataforma de negociação eletrônica de renda fixa “Trader”. O novo serviço busca
automatizar e modernizar
os processos de pós-negociação para ativos de renda
fixa, reduzindo intervenções manuais, garantindo
mais eficiência operacional
para a indústria.
Ativos de Renda Fixa
incluindo Títulos Públicos, Debêntures, CRI,

CRA e Cotas de Fundos
Fechados passarão a contar com o serviço. Porém,
nessa primeira fase, foram
lançados os fluxos somente para títulos públicos
federais. Os serviços de
pós-negociação incluem
alocação, pre matching –
processo de casamento
de operação entre partes
interessadas - e geração
automática de comando
para registro no SELIC.
O serviço tem como
público-alvo
corretoras,
tesourarias, gestores de recursos e custodiantes que

poderão acessar o serviço
da B3 via Tela ou Mensageria. Para Guilherme Pimentel, superintendente de
Produtos de Renda Fixa, o
serviço procura viabilizar o
crescimento do mercado de
Renda Fixa, uma vez que o
processo se assemelha a
experiência de pós negociação que a B3 já oferece
para o mercado de listados
(ações e derivativos).
“O serviço gera muitos
ganhos operacionais para nossos clientes, com a
oferta de interfaces similares para os mercados lista-

dos e de balcão, tornando
eletrônico processos antes
manuais”, aponta Pimentel.
O novo serviço também
oferece a possibilidade de
integração, via mensageria,
dos sistemas internos de
cada instituição e acompanhamento em tempo real
dos processos de pós-negociação. “Esse é mais um
passo que demonstra avanço na frente de renda fixa
da B3, gerando valor e eficiência operacional a todo
o mercado, modernizando
processos e diminuindo erros operacionais”

Pix movimentou em um mês quase R$ 84 bilhões
O Pix, novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, movimentou R$
83,4 bilhões desde o lançamento em 15 de novembro,
num total de 92,5 milhões
de transações, informou
nesta quarta-feira o Banco
Central (BC). “Diferentemente do TED e do DOC,
que são os outros sistemas
de transferências disponíveis e que levam tempo para ser processados, o Pix é
instantâneo e pode ser utilizado 24 horas por dia, sete
dias por semana”, destacou
o BC.
O Pix é gratuito para
pessoas físicas. A cobrança de tarifa para transações
feitas por pessoas jurídicas
é permitida pelo BC, mas,
nesse período inicial, ainda
não começou a ser feita pelas instituições financeiras.
Segundo o BC, 84% das
transferências de dinheiro
foram feitas de pessoa física para pessoa física, na
modalidade chamada P2P.
Em relação ao volume financeiro, essa modalidade
corresponde a 44% do total movimentado. O valor
médio transferido foi R$

496,00. Até o momento,
foram registradas 46 milhões de pessoas que já utilizam o Pix.
Em seguida, vêm as
transações de empresa para
empresa (B2B), que representaram 39% do volume
financeiro, ainda que tal
modalidade tenha sido responsável por apenas 3%
das transações. O valor médio transferido, nesse caso,
foi de R$ 14,6 mil. Até o
momento, são 3 milhões de
CNPJs que já usam o Pix.
De acordo com o chefe do departamento de
Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro
do Banco Central, Ângelo Duarte, já há registro
de transações na casa das
centenas de milhares e de
milhões de reais por meio
do Pix. “Isso significa uma
confiança das pessoas no
Pix”, disse ele.
Duarte também frisou
o espaço para crescimento nas transferências que
tenham o governo como
destinatário. Ele destacou
a adesão recente da Receita
Federal, que no início deste mês passou a receber o

pagamento de tributos via
Pix. Segundo o executivo
do BC, em janeiro, deverá haver a adesão também
do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS).
De acordo com Duarte, a adesão de empresas,
que exige procedimentos
mais complexos de cadastro, deve aumentar no início de 2021, pois muitas
companhias evitam grandes mudanças de sistema
em dezembro, preferindo
aguardar o início de um novo ano.
Chaves
Questionado sobre possíveis fraudes no novo sistema de pagamentos, o
diretor de Organização do
Sistema Financeiro e Resolução do BC, João Manoel
Pinho de Mello, disse que
não há “registro de ocorrência”. Ele destacou que
o número de reclamações
recebidas a respeito do Pix
gira em torno de 1.700 até
o momento, número que
considera baixo ante o volume de transações.
Os dados do BC mos-

tram que, das transações
feitas via Pix utilizando
uma chave de transferência, apenas 0,5% não foram
bem-sucedidas, com o dinheiro voltando para quem
tinha enviado. O número é
bem menor do que a taxa
de insucesso quando não se
utiliza a chave (9,8%). No
caso do TED, sistema de
transferência mais popular,
essa taxa encontra-se em
4,5%.
A chave Pix é cadastrada em cada instituição financeira e facilita a transferência, podendo ser um
dado pessoal, como CPF,
número de telefone ou email. Também é possível
cadastrar uma chave com
números aleatórios. Até
o momento, foram cadastradas 116 milhões de
chaves Pix por pessoas físicas.
O cadastro de uma chave, porém, não é obrigatório, destacou Mello, e as
transferências com o novo
sistema de pagamentos pode ser feita também do modo tradicional, inserindo
número de agência e conta
do destinatário.

Marcopolo produzirá
veículos leves sobre trilhos
A Marcopolo vai debutar
no segmento de veículos
leves sobre trilhos (VLT).
A multinacional brasileira
fabricante de carrocerias de
ônibus, com sede em Caxias do Sul, no estado do
Rio Grande do Sul, anunciou nesta quarta-feira sua
primeira entrega de carros
para VLT. A empresa, que
prevê produzir 100 modelos por ano na fábrica de
Caxias do Sul, não mencionou o valor do investimento na nova divisão.
A empresa informou já
estar conversando também
com clientes em toda a
América Latina, incluindo
México, e que espera receber algumas encomendas
menores já em 2021. Neste
primeiro momento, foram
entregues duas unidades
para uma operadora de turismo na Serra Gaúcha. A
expectativa da Marcopolo
é de que haja procura por
equipamento e serviços
para reforma de cinco mil
quilômetros de ferrovias e
de 800 carros de passageiros nos próximos dois a oito anos só no Brasil.
“Identificamos uma lacuna, a necessidade de uma
produção regional de VLT
para atender necessidades específicas de Brasil e
também de América Latina”, disse à Reuters Petras

Amaral, principal executivo
da Marcopolo Next, que
engloba a Marcopolo Rail.
Com a gradual aprovação
de políticas nacional e regionais de incentivo à adoção de transporte urbano
sobre trilhos, a Marcopolo
acredita que deve crescer
também a demanda por
soluções domésticas para
o setor, para substituir pelo
menos parte do suprimento, amplamente de origem
importada.
Nesse sentido, a companhia já vem desenvolvendo parcerias, como a que
fez com a também gaúcha
Randon, fabricante de implementos
rodoviários.
“Nossos
equipamentos
devem ter cerca de 80%
do conteúdo de origem
nacional”, disse Amaral. A
versão urbana dos carros
de VLT produzidos pela
companhia têm capacidade
para até 760 passageiros,
enquanto a de transporte
intermunicipal é de 280, divididos em 4 carros.
No acumulado deste ano
ao fim de novembro, as
vendas de ônibus novos no
Brasil registram queda de
33% sobre um ano antes,
para 12,8 mil unidades, segundo dados da Associação
Nacional de Fabricantes
de Veículos Automotores
(Anfavea).

Bitcoin tem super
valorização e fica acima
de 170% em 2020
A criptomoeda bitcoin
ultrapassou a marca de US$
20 mil nesta quarta-feira,
atingindo o maior valor
de sua história. A criptomoeda saltou 6,3% a US$
20,67 mil, acumulando uma
valorização neste ano de
mais de 170%. Lembrando
que para negociar o ativo,
é necessário ter uma conta
em uma exchange de criptomoedas. “A alta é impulsionada pela demanda de
grandes investidores atraídos por seu potencial de
ganhos rápidos, resistência
à inflação e expectativas de
que se tornará um método
de pagamento convencional”, destacou a Reuters.
O rali da criptomoeda, que
alguns investidores viram como um potencial porto seguro, coincidiu com a queda
do ouro à vista nos últimos
meses. Alguns investidores,
como fundos hedge e family
offices, os escritórios familiares, foram dissuadidos no
passado pela natureza opaca
do mercado de criptoativos.
A supervisão mais rígida do
setor de criptomoedas nos
Estados Unidos ajudou a aliviar algumas dessas preocupações.
Em 4 de dezembro, a
S&P Dow Jones anunciou
o lançamento de um índice

de criptomoedas em 2021.
“Esse índice acontece por
conta da evolução do mercado de ativos digitais e a
necessidade de dados confiáveis de preços”. Segundo
a S&P Dow Jones, os recursos do índice devem facilitar o acesso de investidores
à nova classe de ativos.
“Isso mostra um grande
avanço rumo a profissionalização do setor, apesar de
já ter mais de 1 mil exchanges em diversas localidades,
o mercado tradicional precisa de fontes mais tradicionais e confiáveis dentro
do setor financeiro para se
expor a ativos digitais como
o bitcoin”, disse o administrador João Canhada, CEO
da Foxbit. A Foxbit é uma
das mais antigas exchange
de criptomoedas do mundo. Atua no Brasil com negociação em bitcoin, ether,
litecoin, TrueUSD e XRP.
Na opinião dele, um índice como esse vai refletir
em uma formação de preço mais justa ao ativos digitais e ajudar a diminuir
sua volatilidade no longo
prazo e permitindo que
diversas instituições tradicionais participem do setor,
isso adiciona uma liquidez
enorme e potencializa o bitcoin no longo prazo.

