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FIM DO  
‘COME-COME’  
NA EDUCAÇÃO
Mágico tenta fazer o mesmo 
truque,  por muito tempo, sem 
aprimorá-lo.  César Silva, página 2

CÂMARA DO  
RIO IGNORA 
COVID
Mantida solenidade tradicional de 
posse do prefeito. Ronaldo Ferraz 
e Sérgio Braga, página 4

NUTRIÇÃO 
CLÍNICA E 
FUNCIONAL
Testes que estão revolucio-
nando a Saúde mundo afora. 
Bayard Boiteux, página 3

Executivo prepara arapuca
de trilhão na Lei Kandir

Combate à 
corrupção 
só para 
cucarachos

As empresas de petróleo dos 
Estados Unidos não vão preci-
sar mais fazer relatórios anticor-
rupção. Novas regras para o se-
tor energético divulgadas nesta 
quarta-feira pela Securities and 
Exchange Commission (SEC, 
equivalente à CVM), que regula o 
mercado financeiro, eliminou essa 
obrigação. A informação é do jor-
nal britânico Financial Times.

As novas regras facilitam paga-
mento de propina para alcançar 
melhores contratos. Em nome do 
combate à corrupção, a Operação 
Lava Jato desmontou o setor de 
construção pesada e impôs seve-
ras perdas à Petrobras. Página 6

Congresso 
aprova verba e 
evita vexame 
na ONU

Os senadores aprovaram, na tar-
de desta quinta-feira, em sessão do 
Congresso Nacional, o projeto de 
lei que libera crédito suplementar 
de cerca de R$ 3,3 bilhões para vá-
rios ministérios e para o pagamen-
to de pendências com organismos 
internacionais (PLN 29/2020). O 
texto já havia sido aprovado mais 
cedo pelos deputados federais (na 
primeira parte da sessão do Con-
gresso) e segue para sanção da Pre-
sidência da República.

Aprovado na forma do subs-
titutivo do deputado federal Do-
mingos Neto (PSD-CE), contém 
a previsão do Poder Executivo 
para quitar R$ 917 milhões em 
dívidas com organismos inter-
nacionais. Desse valor, 67% vão 
para a Organização das Nações 
Unidas (ONU).

O Brasil está ameaçado de per-
der o direito a voto na ONU se 
não pagar até o fim deste mês 
ao menos US$ 113,5 milhões de 
uma dívida acumulada de US$ 
390 milhões.

Fundeb para 
escolas do
setor privado,
o retorno

A discussão de incluir as esco-
las ligadas às igrejas nos repasses 
do novo Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb) “será retomada 
por medida provisória, porque o 
ministro da Educação é favorável, 
ou por um novo projeto de lei”, 
disse a deputada Joice Hassel-
mann (PSL-SP).

O repasse foi derrubado no 
Senado na versão final da lei que 
regulamentou o Fundeb. Hassel-
mann informou que vai apresen-
tar um projeto sobre o tema.

Setor aéreo faz turismo perder R$ 46,7 bilhões

Bolsonaro vai 
ao Supremo 
contra a 
desoneração

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, solicitou ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) que suspen-
da a prorrogação da desoneração 
da folha de pagamento de 17 se-
tores da economia. Na Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade (ADI) 
6632, com pedido de liminar, a 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
questiona a validade do artigo 33 
da Lei 14.020/2020, que prorro-
gou por um ano a desoneração, 
que se encerraria em 31/12/2020. 
A informação é do STF.

A lei veio no projeto de con-
versão da Medida Provisória 
936/2020, que instituiu o Progra-
ma Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda (Pemer). 
O artigo 33, que previa a prorro-
gação, foi vetado por Bolsonaro, 
mas o veto foi derrubado pelo 
Congresso Nacional.

Na ADI, a AGU argumenta 
que, segundo informações atuali-
zadas da Receita Federal, a pror-
rogação representa uma redução 
de R$ 9,78 bilhões na arrecadação 
da contribuição previdenciária 
prevista para 2021.

Por J. Carlos de Assis

O Governo Federal, com a 
cumplicidade de alguns 
senadores, está prepa-

rando uma das maiores arapucas 
financeiras para estados e muni-
cípios jamais posta em prática na 
história da República. Trata-se de 
um acordo espúrio aprovado no 
Senado e que deve ser referenda-
do pela Câmara dos Deputados, 
reduzindo, em termos práticos, 
uma dívida da União junto aos es-
tados de cerca de R$ 980 bilhões 
para cerca de R$ 58 bilhões no 
âmbito da chamada Lei Kandir.

O que o Executivo quer impor 
a estados e municípios, em época 
de aguda recessão, é um regime 
de vassalagem dos entes federati-
vos num ano pré-eleitoral. Os or-
çamentos estaduais e municipais 
estarão virtualmente esgotados 
no próximo ano, tendo em vista a 
situação econômica e sanitária do 

país. Será o momento oportuno 
para que o único ente federativa 
com dinheiro no caixa, o próprio 
governo, entre no jogo sucessório 
com força total dobrando a situa-
ção eleitoral a seu favor.

A origem do crédito dos go-
vernos estaduais e municípios é a 
infame Lei Kandir pela qual, em 
1991, o Governo Federal perdoou 
os impostos sobre exportações 
agrícolas e minerais desses entes 
federativos, inclusive os relativos 
a estados e municípios. Em con-
trapartida, prometeu compensar 
estados e municípios de suas per-
das fiscais. Isso jamais aconteceu, 
exceto em migalhas. O governo 
prevaleceu de sua posição manda-
tória para simplesmente omitir-se 
de sua obrigação.

Agora, com um golpe fiscal, 
o Executivo decidiu propor aos 
estados algumas migalhas como 
compensação pela Lei Kandir. O 
que a área fiscal do governo quer 

é simplesmente humilhante pa-
ra os governadores. Além disso, 
está-se desconhecendo inclusive a 
natureza dúplice do ICMS. É que 
25% desse imposto estadual per-
tence legalmente aos municípios, 
e os estados não podem fazer dele 
o que bem quiserem, sobretudo 
em ano de crise financeira.

É importante que a Câma-
ra corrija essa aberração gerada 
no Senado. Embora, em termos 
formais, o Senado tenha prerro-
gativas de representação dos esta-
dos, é óbvio que, diante de uma 
violência legislativa como essa, é 
mais do que justa uma posição 
contrária da Casa. Quanto aos 
fundamentos que venho fazendo 
ao que se tornou uma verdadeira 
arapuca, usei dados da Auditoria 
da Dívida e, especialmente, da Fe-
brafite, Federação Brasileira dos 
Fiscais de Tributos Estaduais.

J. Carlos de Assis é economista político

Do início da pandemia, 
em março, até o mês 
de outubro, o turismo 

brasileiro perdeu R$ 46,7 bilhões 
em faturamento, segundo levanta-
mento da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomércio-
-SP). O valor é quase o total que o 
Governo Federal despendeu para o 
pagamento mensal do auxílio emer-
gencial (R$ 50 bilhões). Conside-
rando o melhor momento da série 
histórica – o ano de 2013 -, e tiran-
do a inflação do período, a queda 
nas receitas já chega a 38,5%.

Só em outubro, por exemplo, 
o setor faturou 32% a menos do 
que no mesmo mês do ano passa-
do (R$ 9,8 bilhões). Em setembro, 
vale dizer, as receitas somaram R$ 
8,6 bilhões – o pior resultado para 
o mês desde o início da série his-
tórica, em 2011.

A retração do turismo até 
agora é encabeçada novamente 
pelo setor de transporte aéreo, 
que faturou 52,2% menos en-
tre março e outubro em com-
paração ao mesmo período de 
2019. Ele vem, contudo, ameni-
zando suas quedas a cada mês: 

caiu 64,6% em setembro; 68,8% 
em agosto e 78,1% em julho. As 
companhias enfrentam um lon-
go período de baixa demanda de 
procura e mesmo de assentos, 
segundo a Agência Nacional da 
Aviação Civil (Anac): em outu-
bro, a redução de lugares nos 
aviões foi de 41%.

Depois do setor aéreo, o 
maior prejuízo nos meses da 
pandemia foi registrado pe-
las atividades de hospedagem 
e alimentação, que faturaram 
30,3% a menos entre março e 
outubro de 2020.

Passarelli
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O fim do ‘come-come’ do setor educacional
Por César Silva

A Cogna é o maior 
grupo de educa-
ção brasileiro, e a 

sua subsidiária Kroton é o 
maior grupo de educação 
superior do mundo. Com 
uma história de muito cres-
cimento, expansão, pro-
messas e algumas derrotas 
estratégicas, o seu início se 
deu em 1996 com a fun-
dação de uma empresa de 
pré-vestibulares chamada 
Pitágoras. Quase 25 anos 
depois, passou a englobar 
cursos de línguas e de edu-
cação básica em escolas 
próprias, por meio da mar-
ca Saber, além de serviços e 
de sistemas de gestão para 
educação básica, pela Vas-
ta; e para o ensino superior, 
pela Platos.

Mas a realidade é que a 
experiência de crescimento 
acelerado vivenciada pelos 

acionistas deixou de exis-
tir, pois um grupo como a 
Cogna se alimenta e sobre-
vive de grandes movimen-
tos, sendo o último a com-
pra da Somos Educação, 
que se desdobrou em Saber 
e Vasta após a aquisição.

Analisando o que se pro-
põe, com as suas marcas 
subsidiárias, com o olhar da 
experiência do setor educa-
cional, que se tornou mer-
cado de ensino superior a 
partir de 2001; e o setor de 
educação básica, que ainda 
não é um negócio de gran-
des investimentos, mas está 
na mira, as possibilidades 
de evolução da Cogna pau-
tadas pela mesma estratégia 
são poucas.

Vamos aos fatos. A Kro-
ton não se diferencia em 
proposta de valor. A oferta 
dos seus cursos superiores é 
o que chamamos de guerra 
na lama, ou seja, luta por pre-

ço, com redução de custos 
e cortes de investimentos já 
feitos ao longo da história da 
instituição de maneira mui-
to forte. Dizer que bateu no 
seu teto, ou melhor no seu 
fundo, já é verdade desde 
2017, quando o Cade glosou 
a compra do grupo Estácio, 
que garantiria um ciclo de 
sobrevida e motivação para a 
marca.

Sem este grande movi-
mento natural de corpo-
rações que crescem com 
aquisições, carinhosamente 
denominadas “come-co-
mes”, a solução da equipe 
gestora do grupo foi en-
contrar um outro alvo tão 
grande como a Somos Edu-
cação. Esta, porém, focada 
na educação básica, mas 
grande o suficiente para o 
Kroton mostrar sua força 
ao mercado.

Com a compra da So-
mos, em abril de 2018, a 

empresa se estruturou co-
mo grupo corporativo que 
atua em dois segmentos 
com volume considerável 
de operações. Assim, a So-
mos Educação deu origem 
à Saber e à Vasta.

A marca Saber, que é um 
pedaço da ex-Somos e es-
tá voltada a oferta de cur-
sos de educação básica em 
unidades próprias e outras 
atividades curriculares, se 
deparou com um ano mui-
to crítico devido à pande-
mia e às inseguranças do 
setor, mas ainda é dentro 
do grupo Cogna a que tem 
melhores perspectivas, por 
conta da realidade da edu-
cação básica nos próximos 
5 anos, com a reforma do 
Ensino Médio; a implanta-
ção da Base Nacional Co-
mum Curricular, atingindo 
desde a Educação Infantil 
até o Ensino Fundamental 
II; e também da adequação 

para uma nova realidade de 
educação digital.

A Platos, por sua vez, 
voltada a ofertar serviços 
para a educação superior 
com um mercado já estabe-
lecido com grandes marcas 
e aquelas menores tão abati-
das pela concorrência, difi-
cilmente terá abertura para 
oferecer serviços vincula-
dos a outras instituições.

A Vasta tem a possibili-
dade do momento da edu-
cação básica, novas meto-
dologias, novas ferramentas 
e novos recursos. Isso pode 
ajudar a aproximação com 
escolas que são ainda geri-
das de maneira tradicional, 
com equipe gestora fami-
liar, porém, como outros 
grandes grupos educacio-
nais se voltam também a 
educação básica para au-
mento de portfólio e como 
estratégia de diversificação. 
Assim, dificilmente haverá 

uma motivação para muitas 
escolas aderirem a uma par-
ceria. O jogo será acirrado.

Uma analogia ideal para 
este momento é o de um 
mágico ilusionista que tenta 
fazer o seu truque, por mui-
to tempo, sem aprimorá-lo. 
Aí a plateia não consegue 
mais se distrair e olha as du-
as mãos, e é descoberto seu 
segredo.

Apenas um novo grande 
negócio salvará o “come-
-come” do setor educacio-
nal, ou a exemplo do que 
ocorre em todos os seg-
mentos, está na hora de tro-
car a gestão, desde o CEO, 
para que os mesmos negó-
cios sejam vistos e estrutu-
rados de forma diferente e 
oxigenada?

César Silva é diretor-presidente da 
Fundação de Apoio à Tecnologia 
(FAT) e docente da Faculdade de 

Tecnologia de São Paulo (Fatec-SP).

A ‘praça financeira’ do agronegócio em Mato Grosso
Por Luciano 
Bomfim do 
Nascimento e 
Jacob Binsztok

O financiamento ao 
agronegócio de 
grãos no Estado 

de Mato Grosso segue um 
padrão de distribuição cons-
tituído pela estrita correlação 
entre a quantidade de crédi-
tos concedidos em um muni-
cípio e o volume produzido, 
assim como também estão 
diretamente relacionados ao 
valor da produção e dos in-
vestimentos. Alguns municí-
pios funcionam como uma 
“praça financeira” para sua 
região, atraindo um grande 
fluxo de pessoas e capitais, 
com posição destacada na 
regulação da produção regio-
nal – o tipo e o número de 
instituições no seu território 
revelam a centralidade exerci-
da em sua área de influência.

O estado possui 141 mu-
nicípios e em 88 funcionam 
agências bancárias, existin-
do espaço para a expansão 
e diversificação do setor, 
muito concentrado no país. 
Nos 14 maiores PIBs mu-
nicipais de Mato Grosso, 
estão localizados, 22 ban-
cos e 183 agências poden-
do ser divididos, conforme 
sua origem, em três grandes 
grupos: estatais; privados 
nacionais e privados estran-
geiros, conforme o quadro.

Grande parte das ins-
tituições é constituída de 

grupos privados paulistas, 
com 13 bancos e 86 agên-
cias, destacando-se Brades-
co, Itaú, Safra e Daycoval 
liderando o agronegócio no 
estado, seguido dos estatais, 
com 6 bancos e 79 agências. 
A instituição que apresenta 
o maior número de agên-
cias é o Banco do Brasil, 
seguido do Bradesco, Itaú 
e Caixa Econômica Fede-
ral, com o Banco do Brasil, 
Caixa Econômica e o Bra-
desco localizados em todos 
os municípios. Cabe regis-
trar a presença do Banco 
da Amazônia, assim como a 
atuação do Sicredi no agro-
negócio do estado.

O Banco do Brasil e o Si-
credi, operando programas 
públicos, são mais aciona-
dos em virtude das melhores 
condições do crédito (taxa 
de juros, maior prazo de 
carência e de pagamentos) 
apesar das grandes exigên-
cias burocráticas relativas à 
necessidade de garantias. As 
operações de financiamento 
da soja 2016/17 totalizaram 
um investimento de R$ 17,37 
bilhões, com 17% do Banco 
do Brasil e da Sicredi. O pri-
meiro é líder no setor, sendo 
o maior agente financeiro do 
agronegócio, corresponden-
do a 59% de todo o crédito 
rural brasileiro.

A Sicredi é uma das prin-
cipais cooperativas de crédi-
to, presente em 22 estados 
e no Distrito Federal, com 
mais de 1,6 mil agências, 

contando com 4 milhões 
de associados. No ano-
-safra de 2017/2018, atuou 
na liberação de R$ 12,9 bi-
lhões envolvendo 169 mil 
operações, com 80% foca-
das nos pequenos e médios 
produtores, confirmando a 
relevância dos programas 
públicos de financiamento e 
desmentindo o mito de que 
o agronegócio de grãos está 
restrito somente a participa-
ção dos grandes proprietá-
rios e das corporações priva-
das nacionais e estrangeiras.

Os municípios detento-
res dos maiores PIBs apre-
sentam o maior número 
de estabelecimentos, como 
Cuiabá, com 22 bancos e 75 
agências, à frente de Rondo-
nópolis, com 8 e 18 seguida 
de Várzea Grande, Sinop e 
Lucas do Rio Verde. Os cin-
co municípios possuem143 
de um total de 183 agências 
e com Sinop e Rondonópo-
lis, capitais econômicas do 
norte e do sul do estado, 
com um significativo núme-
ro de estabelecimentos.

A hegemonia da banca 
privada em Mato Grosso 
onde o agronegócio é res-
ponsável pelos principais 
PIBs municipais, mostra a 
relevância do setor e pers-
pectivas de ampliar sua 
atuação na dinâmica finan-
ceira do estado, porém de-
pendente das alianças entre 
atores articulados às escalas 
locais, nacionais e globais 
de produção.

A praça financeira do agronegócio no Estado de Mato Grosso
Município Origem dos Bancos

Estatal Privado Nacional Privado Estrangeiro Total de 
bancos

Total de 
agências

CUIABÁ

B. Brasil (18)
C. Econ. Federal (09)
B. Amazônia (01)
BRB (01)

Itaú (14)
Bradesco (19)
Daycoval (01)
Banco Cooperativo
Sicredi (01)
Inter (01)
Safra (01)
BV Financeira (01)
Poupex (01)
Fibra (01)
Indusval (01)
Triângulo (01)
Parmetal (01)
Pine (01)

Amore /Santander (1)
Rabobank (01)
CCB (banco chinês) (01)

22 75

RONDONÓPOLIS
B. Brasil (05)
B. Amazônia (1) C. Econ. 
Federal (2)

Itaú (03)
Bradesco (04)

Rabobank (1)
Santander (2) 8 18

VÁRZEA GRANDE
B. Brasil (05)
B. Amazônia (01) C. Econ. 
Federal (3)

Itaú (04)
Bradesco (04)

Santander (01)
7 18

SORRISO B. Brasil (02)
C. Econ. Federal (01)

Itaú (02)
Bradesco (02)

Santander (01) 6 8

SINOP
B. Brasil (02)
B. Amazônia (01) C. Econ. 
Federal (02)

Itaú (02)
Bradesco (03)

Aymoré/Santander (01) 
Santander (01) 8 12

PRIMAVERA DO 
LESTE

B. Brasil (02)
C. Econ. Federal (01)

Itaú (01)
Bradesco (02)

____ 5 06

LUCAS DO RIO 
VERDE

B. Brasil (02)
B. Amazônia (01)
C. Econ. Federal (01)

Itaú (01)
Bradesco (02) (01) 
Daycoval (01)

Rabobank (01)
Santander (01) 9 11

NOVA MUTUM B. Brasil (01)
C. Econ. Federal (01)

Bradesco (02) ____ 4 4

TANGARÁ DA 
SERRA

B. Brasil (02)
B. Amazônia (01) C. Econ. 
Federal (01)

Itaú (01)
Bradesco (02)

Rabobank (01) 
Santander (01) 8 9

CAMPO NOVO DO 
PARECIS

B. Brasil (01)
C. Econ. Federal (01)

Bradesco (02) ____ 4 4

CAMPO VERDE B. Brasil (01)
C. Econ. Federal (01)

Bradesco (02) ____ 4 4

SAPEZAL B. Brasil (01)
C. Econ. Federal (01)

Bradesco (02) ____ 4 4

DIAMANTINO B. Brasil (01)
Caixa Econ. Federal (01)

Bradesco (01) ____ 3 3

CÁCERES
B. Brasil (01)
C. Econ. Federal (02)
B. Amazônia (01)

Bradesco (02)
Itaú (01) ____ 6 7

Total de Bancos e 
Agências 22 183

Total de Bancos e 
Agências por Origem

5 Bancos
78 agências

14 Bancos
87 Agências

3 Bancos
13 Agências

Fonte: organizado pelos autor. Dados colhidos no site https://www.agenciasbancarias.net/mato-grosso/ e na página oficial dos bancos analisados, em 2018.

Luciano Bomfim do Nascimento é mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense,  
pesquisador Associado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Agro Ambientais (Nepam) do Programa  

de Pós-graduação em Geografia da UFF.
Jacob Binsztok é professor titular de Geografia Humana da UFF, coordenador do Nepam, pesquisador do CNPq e da Faperj.
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NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

Nutrição em foco

Um grupo de três profissionais de Saúde, Adriana 
Bacelo, Clevio Fonseca e Fabiane Toste, acaba de 

inaugurar uma clínica especializada em nutrição clínica e 
funcional para adultos. A Le Chantier, no centro comer-
cial Dimension Office Park, na Barra, utiliza testes nutri-
genéticos e farmacogenéticos, que estão revolucionando a 
medicina mundo afora.

Contas reprovadas

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 
em sessão plenária, realizada a distância, rejeitou as contas 
do Prefeito Crivella de 2019. O relator, conselheiro Luiz 
Antonio Guaraná, apontou insuficiência financeira para 
cumprimento das obrigações do município no montante 
de R$ 4,24 bilhões. O parecer prévio contrário à aprova-
ção segue para a Câmara de Vereadores.

Exposição em Santa Teresa

A galeria Modernistas sedia até o dia 2 de fevereiro de 
2021 a exposição Arquivo, com fotografias e instalações 
de Alex Araripe e curadoria de Gabriela Caspary. Através 
do olhar acurado do artista, pedaços de reboco, ferros 
envelhecidos, móveis e máquinas antigas ganham novo 
olhar. As visitas devem ser agendadas de quinta a domin-
go, pelo telefone (21) 98139-3892.

Armário colaborativo

Mariana Alcantara e Priscila Cotrim criaram uma forma 
inusitada e superfuncional de liberdade de vestuário para 
quem viaja. A proposta da Maristar é possibilitar as viajan-
tes o acesso a um armário onde podem escolher roupas 
de diversas marcas e grifes. As “malinhas” customizadas 
funcionam com agendamento prévio, por período ou 
diária. Conheça mais no maristar.com.br

Até que enfim, uma dentro

A suspensão da festa de Réveillon, no Rio de Janeiro, 
em plena pandemia foi uma decisão acertada da Prefeitura. 
Embora o cancelamento não seja suficiente. Precisa fisca-
lizar os quiosques, praias e festas anunciadas, que segura-
mente vão acarretar aglomeração.

Boa pedida

O restaurante Camelo, em Ipanema, com serviço re-
quintado e um jardim espaçoso para almoço, oferece um 
menu incluindo entrada, prato principal e sobremesa por 
47 reais, durante a semana.

Vassouras

Vassouras, no Vale do Café, cuja Secretaria de Turis-
mo, comandada por Wanderson Farias, mostrou avanços 
consideráveis durante a pandemia, concorre ao prêmio 
anual concedido pela Escola Técnica de Turismo Cieth, na 
categoria “Secretaria de Turismo”.

Diferença do custo do prato de  
comida é abissal entre países

O Programa Mun-
dial de Alimen-
tos, PMA, apre-

sentou o “Custo de um Prato 
de Alimentos 2020” que 
compara o preço da comida 
entre os países com base na 
renda salarial dos consumi-
dores. Utilizando uma tabela 
com variantes e índices em 
36 países, o PMA constatou 
que um trabalhador em Nova 
Iorque gasta 0,6% do seu sa-
lário com um prato feito com 
arroz e feijão. A mesma refei-
ção equivaleria a US$ 393 no 
Sudão do Sul, ou 186% do 
salário mensal de um traba-
lhador no país africano.

O preço que um residen-
te em Nova Iorque poderia 
pagar foi calculado com ba-
se na relação entre a refei-
ção e renda entre este e um 
habitante de uma nação em 
desenvolvimento.

Essas disparidades foram 
agravadas com a crise da 
Covid-19. Por causa da pan-
demia, houve um aumento 
de 27 pontos percentuais 
no valor gasto para uma re-
feição básica no Sudão do 
Sul. 

Esta é a terceira edição 
do estudo, que analisa as 
razões para a insegurança 
alimentar no mundo com 

base em múltiplos fatores. 
A falta de meios para com-
prar comida deixa milhões 
de pessoas com fome. Além 
disso, fatores como confli-
tos, mudança climática in-
fluenciam na situação. 

Moçambique é o único 
país de língua portuguesa 
entre as 36 nações analisa-
das pelo índice.  Na relação 
aparecem ainda Burundi, 
Malauí, Haiti, Sudão e Ma-
li. São 17 países da África 
Subsaariana. Das Américas 
estão República Dominica-
na, Colômbia e Panamá nos 
lugares 33, 34 e 35, respec-
tivamente. 

O diretor-executivo do 
PMA, David Beasley, disse 
que a análise expõe o quão 
destrutivo é o impacto do 
conflito, da mudança climáti-
ca e de crises econômicas ago-
ra agravadas pela Covid-19. 

O chefe da agência res-
salta que os piores efeitos 
recaem sobre os mais vul-
neráveis cujas vidas eram 
limitadas antes da pande-
mia, diante da pior crise hu-
manitária desde a Segunda 
Guerra Mundial. Agora, a 
situação “é muito pior, pois 
a pandemia ameaça levar a 
nada menos do que uma ca-
tástrofe humanitária”. 

Cresce nº de barragens sem atestado  
de estabilidade no governo Bolsonaro

Um estudo do grupo 
de pesquisa e extensão 
Política, Economia, Mi-
neração, Ambiente e So-
ciedade (Poemas) da Uni-
versidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF) chamado 
“O número de barragens 
sem estabilidade dobrou, ‘e 
daí?’”, revela que o número 
de barragens de mineração 
sem atestado de estabilida-
de praticamente dobrou no 
primeiro ano do governo 
de Jair Bolsonaro.

De acordo com o estu-
do, passou de 21 para 38. 
Aumento de 5% para 9% 
do total monitorado pela 

Agência Nacional de Mine-
ração (ANM).

Pelo que o estudo mostra 
a tendência é o quadro se 
agravar, pois desde que to-
mou posse, o governo tem 
reduzido sistematicamente 
a execução do orçamento 
de normatização e fiscaliza-
ção da agência reguladora.

Os números sobre a es-
tabilidade de barragens ana-
lisados pelos pesquisadores 
referem-se ao período de 
setembro de 2019 ao mes-
mo mês de 2020, coletados 
pela ANM em relatórios de 
empresas de auditoria con-
tratadas pelas mineradoras 

para analisar as estruturas 
para contenção de rejeito. 
São esses mesmos audito-
res pagos pelas donas das 
barragens que preencher 
declarações de condição 
de estabilidade e relatam à 
ANM aquelas que podem 
ser consideradas estáveis ou 
não. 

Para eles, essa evolução 
demonstra que, sob o go-
verno Bolsonaro, a agência 
reguladora do setor tornou-
-se incapaz de reduzir o ris-
co associado às barragens 
de mineração existentes. 
Em parte isso pode ser atri-
buído ao subfinanciamento 

crônico da agência. Entre 
2018 e 2019, a previsão do 
orçamento teve redução de 
40%. A queda de recursos 
foi mantida em 2020 e, na 
previsão para 2021, per-
derá 7%. Por conta disso, 
a Associação dos Municí-
pios Mineradores de Minas 
Gerais e do Brasil (AMIG) 
denunciou a União ao Mi-
nistério Público Federal pe-
la falta de investimento em 
fiscalização que, segundo a 
organização, aumenta o ris-
co de rompimento de bar-
ragens, “deixando os muni-
cípios mineradores viverem 
sob a sombra do medo”.

Escolas perdem o Fust. Bolsonaro veta  
uso na universalização da banda larga

O presidente Jair Bolso-
naro vetou um artigo do 
novo marco regulatório do 
Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomu-
nicações (Fust) que determi-
nava que parte dos recursos 
deveria servir para universa-
lizar a banda larga nas esco-
las públicas até 2024.

Bolsonaro alega que o 
artigo cria despesa pública 
sem apresentar estimativa 

do impacto orçamentário e 
financeiro, o que violaria a 
Constituição. O presidente 
da República ainda argu-
menta que a implementa-
ção da medida gera impac-
to em período posterior 
ao da calamidade pública 
causada pelo coronavírus, 
o que tornaria necessária 
a apresentação de medidas 
compensatórias, de acordo 
com a Lei de Responsabili-

dade Fiscal (LRF) e outras 
regras orçamentárias.

Segundo dados da Câma-
ra dos Deputados referentes 
a 2019, o Fust já tinha acu-
mulados R$ 21,8 bilhões. 
Quando o novo marco regu-
latório do fundo foi aprova-
do no Senado, no mês passa-
do, o relator do projeto (PL 
172/2020), senador Diego 
Tavares (PP-PB), revelou 
que desde 2001, quando foi 

criado, o Fust aplicou só R$ 
341 mil na universalização 
de serviços de telecomuni-
cações, menos de 0,002% 
de seus recursos. Cerca de 
R$ 15,2 bilhões foram usa-
dos no pagamento da dívida 
pública.

De acordo com a Agên-
cia Senado, os vetos estão 
na sanção da Lei 14.109, 
publicada nesta quinta-feira 
no Diário Oficial da União. 

STF: vacinação contra covid-19 é obrigatória
O Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) deu aval nesta quinta-
-feira para que os governos 
locais possam estabelecer me-
didas para vacinação compul-
sória da população contra a 
covid-19. Conforme o enten-
dimento, a União, os estados, 
o Distrito Federal e os municí-
pios podem estabelecer medi-
das legais pela obrigatoriedade, 
mas não podem determinar a 

vacinação forçada.
O caso foi julgado de for-

ma preventiva. Até o mo-
mento, nenhum dos labo-
ratórios que desenvolvem a 
vacina contra o coronavírus 
pediu autorização da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para co-
mercialização do produto. 

A norma poderá prever 
a restrição de direitos pela 

falta de comprovação da 
vacinação, como deixar de 
receber um benefício, ser 
proibido de entrar em al-
gum lugar ou ser impedido 
de realizar matricula escolar 
na rede pública de ensino. 

No mesmo julgamento, a 
Corte decidiu que pais ou res-
ponsáveis de crianças e ado-
lescentes também são obriga-
dos a vacinarem seus filhos.

O ministro Ricardo 
Lewandowski ainda conce-
deu liminar permitindo que 
estados e municípios distri-
buam vacinas contra a co-
vid-19 mesmo se a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) não autorizá-
-las dentro do prazo de até 
72 horas, desde que tenham 
sido aprovadas por autorida-
des sanitárias estrangeiras.
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Câmara do Rio ignora 
Covid e mantém posse

A Câmara Municipal do Rio decidiu manter a forma 
tradicional de posse do prefeito Eduardo Paes e dos 51 
vereadores cariocas. A solenidade começará às 10h do dia 
1º de janeiro, no plenário do Palácio Pedro Ernesto, com 
as posses, e seguirá com a sessão que inaugura a 11ª Le-
gislatura (2021-2024) e eleição da Mesa Diretora da Casa. 
Não foram divulgadas as medidas para evitar aglomera-
ções. Em Niterói, por exemplo, não haverá solenidade 
de posse dos vereadores para evitar a disseminação do 
coronavírus.

Deputado renuncia  
para ser secretário

O deputado Chicão Bu-
lhões (Novo) deu um grande 
exemplo de desprendimento 
e ousadia. Convidado para 
compor o Governo Eduardo 
Paes, ele resolveu renunciar 
ao mandato parlamentar 
para assumir o cargo de se-
cretário municipal de Desen-
volvimento, Inovação e Des-
burocratização da Prefeitura 
do Rio. Seguiu a orientação 
do partido para não acumu-
lar cargos. No dia 30, ele oficializa a renúncia. Sua vaga na 
Alerj será ocupada, já no início de janeiro, pela primeira 
suplente da legenda, Adriana Balthazar.

Campanha contra  
gripe canina

O deputado Danniel Librelon (REP) quer uma campa-
nha de conscientização sobre a vacinação contra a gripe 
canina, promovida pelo Governo do Estado, com ações 
educativas para a conscientização da população sobre a 
importância e os benefícios da vacina. Para isso, ele deu 
entrada em um projeto de lei na Alerj.  “A vacina contra 
gripe canina, também conhecida como tosse dos canis ou 
traqueobronquite canina, não é obrigatória, mas é muito 
importante para a saúde dos cães”, justifica o deputado.

Medalha Tiradentes  
‘post-mortem’

O plenário da Alerj aprovou a proposta de conceder 
a Medalha Tiradentes “post mortem” ao cabo PM De-
rinaldo Cardoso dos Santos, de 34 anos, morto durante 
um assalto a uma loja de departamento em Mesquita, na 
Baixada Fluminense. O pedido partiu dos deputados An-
derson Moraes (PSL) e Charlles Batista (Republicanos) e 
teve a coautoria de outros 27 parlamentares. Até o partido 
Novo, que costuma se abster em votações de medalhas, 
pediu para ser incluído na honraria póstuma ao PM.

De olho na Comissão  
de Orçamento

A vereadora carioca Rosa Fernandes (PSC) não mos-
trou interesse em disputar uma vaga na formação da nova 
Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio, mas já deixou 
claro que tem grande simpatia pela Comissão de Finan-
ças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Casa, da qual 
é presidente. O recado foi para o futuro presidente da 
Câmara, vereador Carlos Caiado (DEM), que conta com o 
apoio da veterana vereadora para sua eleição.

Chicão Bulhões

Indústria têxtil tem queda de 9%  
na produção e demissão de 39 mil
Projeção é que 2020 seja encerrado com corte de 39 mil vagas

A Associação Brasi-
leira da Indústria 
Têxtil e de Confec-

ção (Abit) informou nesta 
quinta-feira que a produção 
têxtil caiu 9% ao longo dos 
12 meses até outubro. En-
tre janeiro a outubro, a que-
da foi maior: de 11,4%, na 
comparação com 2019.

Segundo o balanço da 
Abit, a importação de itens 
têxteis e confeccionados 
caiu 12,9% no mesmo in-
tervalo de 12 meses. No 
mesmo período, o volume 
de exportação sofreu baixa 
de 7,4%. A importação de 
produtos de vestuário, por 
sua vez, foi a mais atingida 
pela crise causada pela pan-
demia do coronavírus, com 
diminuição de 26,3%.

De acordo com o balan-
ço, a inflação do setor de 
vestuário caiu 1,7%, de ja-
neiro até novembro deste 

ano. O índice geral foi de 
3,13%.

A Abit explica que, com a 
desaceleração da produção, 
houve o perda de postos de 

emprego no setor. No total, 
foram fechadas 35.150 va-
gas, de janeiro a outubro. A 
projeção é que este ano se-
ja encerrado com um corte 

de 39 mil vagas. Para 2021, 
a perspectiva melhora, com 
recuperação da indústria 
têxtil e a criação de 18 mil 
postos de trabalho.

Ceia de Natal: bacalhau de R$ 70 a R$ 100  
e Kg da castanha portuguesa por R$ 45

Uma pesquisa da Funda-
ção Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) mostra 
que os preços dos produtos 
mais consumidos na ceia de 
natal subiram até 42% em 
comparação aos do mesmo 
período do ano passado.

O item que mais encare-
ceu foi o lombo de porco, 
que está com preço 42,12% 

mais alto do que em 2019. 
Depois do lombo, os pro-
dutos com altas mais ex-
pressivas foram o pernil 
(+32,8%), o peru (+29,2%), 
a picanha (+25,4%), o quei-
jo ralado (+23,6%) e o sor-
vete (+21,5%).

Também tiveram aumen-
to significativo os preços da 
azeitona verde com caroço 

(+21,6%), o macarrão espa-
guete (+20%), e o chester 
(+18,3%).

Dos 26 itens que com-
põem a lista dos produtos 
mais procurados para a ceia 
de natal, apenas dois ficaram 
mais baratos: panetone de 
frutas cristalizadas (-2,1%) e 
molho de tomate (-2%).

Já em outubro, a Funda-

ção Getúlio Vargas já havia 
informado, que também o 
bacalhau estava com preços 
mais salgado: 12,15%.

Nos supermercados, o 
preço do bacalhau, hoje, 
pode ser encontrado de R$ 
70 até R$ 100. A castanha 
portuguesa foi encontrada 
nos mercados por R$ 45,60 
o quilo.

Lindbergh vence no TSE e é eleito vereador
Acabou na manhã desta 

quinta-feira o julgamento 
do recurso do ex-senador 
Lindbergh Farias (PT) 
junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), no qual 
saiu vitorioso e poderá to-

mar posse como vereador 
já no ano que vem. As in-
formações são do jornal 
“Extra”.

Segundo a publicação, 
“por maioria, os ministros 
entenderam que não houve 

enriquecimento ilícito no 
caso da propaganda feita 
em cadernetas e caixas de 
leite quando ele era prefei-
to de Nova Iguaçu, e, por-
tanto, sua elegibilidade está 
mantida.”

Ainda segundo o Extra, 
“com isso, os quase 25 mil 
votos dele serão validados; 
ele vai ficar com a cadeira 
de Luciana Novaes (PT), 
que passa para a primeira 
suplência do partido.”

Sencinet e Versa Networks oferecem  
SD-WAN seguro para a AL

A integradora de teleco-
municações e serviços em 
nuvem Sencinet firmou acor-
do de parceria com a Versa 
Networks, empresa global 
especializada em SASE e Se-
cure SD-WAN que foi reco-
nhecida em setembro como 
líder no Quadrante Mágico 
do Gartner para Infraestru-
tura WAN Edge.

Por meio do acordo, a 
Sencinet, resultado da aqui-
sição da operação da British 
Telecom (BT) na América 
Latina pelo grupo de priva-
te equity CIH Technology, 
utilizará o software VOS 
(Versa Operating System) 
para o desenvolvimento de 

soluções Secure SD-WAN 
estruturadas especificamen-
te para atender às necessi-
dades de empresas em todo 
o continente.

O gerente de Produto Sê-
nior SD-WAN e Segurança 
da Sencinet, Francisco Fuku-
moto explica que a sinergia 
entre as operações das duas 
empresas proporcionará a 
oferta de serviços com um 
nível de segurança compa-
tível aos apresentados nos 
mercados mais desenvolvi-
dos do mundo e ao mesmo 
tempo flexíveis a ponto de 
se adaptarem facilmente às 
condições apresentadas pelo 
mercado local.

“Com a capilaridade das 
instalações que se distribuem 
em praticamente todos os 
países da região e uma rede 
de milhares de parceiros pro-
vedores de internet, a Sen-
cinet alavancará as soluções 
Versa para habilitar todos os 
elementos capazes de entre-
gar as melhores experiências 
atendendo às necessidades 
de cada corporação com efi-
ciência e agilidade”, afirma.

O executivo comenta que 
a empresa já está em estágio 
avançado de negociações 
para fornecer a estrutu-
ra SD-WAN para grandes 
empresas dos segmentos 
financeiro e de varejo.

Uma das principais solu-
ções oferecidas pela Versa é a 
Versa Titan, uma plataforma 
gerenciada a partir da nuvem, 
reconhecida pela robustez de 
sua segurança nativa e indica-
da, principalmente para em-
presas que utilizam Lean IT. 
Com ela, as corporações po-
dem suportar o crescimento 
acelerado dos negócios, bem 
como a implantação simpli-
ficada. Os recursos da Versa 
usam vários tipos de acesso, 
como VPN site a site multi-
-path automatizado, acesso 
direto à Internet para qual-
quer aplicativo ou usuário e 
priorização dinâmica de apli-
cativos.
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Relatório de Administração

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração do Resultado do Exercício - DRE - para os Exercícios
Findos em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração da Movimentação do Patrimônio Líquido - DMPL - para os Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC -  para os Exercícios Findos 
em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios
 Findos em 31/12/2019 e 2018 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Relatório dos Auditores Independente sobre às Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2019

Demonstração dos Resultados Abrangentes - DRE -
 para os Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sa. o Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 e as correspondentes 
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao período encerrado naquela data. Rio de Janeiro, 13/07/2020.

Ativo Nota 2019 2018
Circulante 15.267 8.277
Caixa e equivalentes de caixa 4 53 300
Ativo financeiro 5 913 1.073
Dividendos a receber 6 14.301 6.904

Não circulante 136.946 106.806
Outros créditos 7 3.045 1.710
Propriedades para investimentos 8 4.869 5.080
Investimentos 9 129.032 100.016

Total do Ativo 152.213 115.083
Passivo + Patrimônio Líquido Nota 2019 2018
Circulante 2 1
Fiscais e previdenciárias 1 -
Provisão para pagamentos a efetuar 1 1

Não circulante 757 5.918
Transações com partes relacionaldas 10 757 757
Adiantamento para futuro aumento de capital 11 - 3.961
Investimento a integralizar 12 - 1.200

Patrimônio líquido 151.454 109.164
Capital social 13 (a) 73.622 66.800
Reservas de lucros 77.630 42.364
Ajustes de avaliação patrimonial 13 (b) 202 -

Total do Passivo + Patrimônio Líquido 152.213 115.083

Receitas (despesas) operacionais Nota 2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial 14.1 36.211 44.519
Despesas administrativas 14.2 (571) (593)
Despesas tributárias 14.3 (3) (3)
Despesas com depreciação 14.4 (211) (165)

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 35.426 43.758
Receitas financeiras 15 3 136
Despesas financeiras 15 (163) (1)

(160) 135
Resultado antes do IRPJ e CSLL 35.266 43.893
IRPJ - - -
CSLL - - -

Lucro do exercício 35.266 43.893
Ações integralizadas ao final do exercício 11.241.650 10.200.000

Lucro por ações integralizadas 3,14 4,30

Nota 2019 2018
Lucro do exercício 35.266 43.893
Outros componentes de resultados abrangentes 202 -
Variação positiva reflexa no PL da investida 13 (b) 1.242 -
Variação negativa reflexa no PL da investida 13 (b) (1.040) -
Total dos resultados abrangentes do exercício 35.468 43.893
Ações integralizadas ao final do exercício 11.241.650 10.200.000
Lucro por ações integralizadas 3,16 4,30

Capital social Reservas de lucros Ajustes de  
avaliação patrimonial

Prejuízos  
acumulados TotalSubscrito A integralizar Reserva legal Reserva de retenção de lucros

Saldo em 31/12/2018 66.800 - 2.195 40.169 - - 109.164
Aumento de capital - - - - - -
Outros resultados abrangentes - - - - 202 202
Conversão de AFACs 6.822 - - - - 6.822
Lucro do exercício - - - - - 35.266 35.266
Reserva legal - - 1.763 - - (1.763) -
Reserva de retenção de lucros - - - 33.503 - (33.503) -

Saldo em 31/12/2019 73.622 - 3.958 73.672 202 - 151.454

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro (prejuízo) do exercício 35.266 43.893
Ajustes das despesas e receitas que não
 envolvem recursos de caixa
Depreciação 211 165
Resultado de equivalência patrimonial (36.211) (44.519)

(734) (461)
Decréscimos (acréscimos) de ativos
Ativo financeiro 160 (1.073)
Acréscimos (decrescimos) de passivos
Fiscais e previdenciárias 1 (6)
Provisão para pagamentos a efetuar - 1

161 (1.078)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (573) (1.539)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de propriedades para investimentos - (6.182)
Baixa de propriedade para investimento - 936
Aquisição de investimentos - (62.400)
Transações com partes relacionaldas - 33
Investimento a integralizar (1.200) 1.200
Outros créditos (1.335) 4.290
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos (2.535) (62.123)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital (3.961) 3.961
Aumento de capital 6.822 60.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 2.861 63.961
Aumento do caixa e equivalentes de caixa (247) 299
Variação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 300 1
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 53 300

(247) 299
1. Contexto operacional. A Segpar Participações S.A. (“Companhia” ou “Segpar”) foi 
constituída em 16/04/2014 e tem como objeto social participar exclusivamente, como 
acionista ou cotista, no capital social de sociedades autorizadas a funcionar pela Superin-
tendência de Seguros Privados - SUSEP. Conforme instrumento particular de promessa 
de compra e venda de ações e outras avenças, celebrado em 11/06/2015 com o Banco 
Rural S.A. - Em liquidação extrajudicial, a Companhia, adquiriu o lote correspondente a 
99,95% do capital social da InvestPrev Seguradora S.A., e, 99,99% do capital social da 
InvestPrev Seguros e Previdência S.A. O direito foi adquirido conforme aviso de licitação 
de leilão, publicado no diário oficial da união em 25/05/2015, e autorizado pelo Banco 
Central do Brasil. O processo de formalização da transferência do controle acionário 
encontra-se em tramitação na SUSEP. A Companhia possui participação societária nas 
seguintes empresas:

Clas-
sifica-
ção

% Participação
2019 2018

Empresa Avaliação DiretaIndireta Direta Indireta
Investprev
 Seguradora S.A

Con-
trolada

Por equivalência 
patrimonial 99,95% - 99,95% -

Investprev Seguros  
 e Previdência S.A

Con-
trolada

Por equivalência 
patrimonial 99,99% - 99,99% -

Ivestprev
 Capitalização

Con-
trolada

Por equivalência pa-
trimonial pela Invest-
prev Seguradora S.A. - 99,99% - 99,99%

Suhic Investimentos 
e Participações Ltda.

Con-
trolada

Por equivalência 
patrimonial 99,99% - 99,99% -

2. Resumo das principais políticas contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As 
demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as políticas 
contábeis do Pronunciamento Técnico CPC PME (R1) - Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas (“PMEs”), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(“CPC”) e aprovada pela Resolução CFC nº 1.055/05 e alterações posteriores. A emis-
são das demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 31/03/2020.  
2.2. Base de elaboração. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGA-
AP”), considerando pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo CPC, 
aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelas disposições contidas 
na Lei de Sociedades por Ações. A partir de 2014, as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicadas às demonstrações financeiras individuais não diferem do IFRS aplicá-
vel às demonstrações financeiras separadas, uma vez que o CPC passou a permitir a 
aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações 
separadas (conforme deliberação CVM n° 733/14). Dessa forma, elas também estão 
em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International 
Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). 2.3. Moeda funcional e de apresentação. Os itens incluídos nas de-
monstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a empresa atua (moeda funcional). As demonstrações financeiras 
são apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação, e todos os valores 
aproximados para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso de 
estimativas e julgamentos. As demonstrações financeiras requerem o uso de certas 
estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. As estimativas con-
tábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em 
fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determina-
ção do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A liquidação das 
transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos 
registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente 
ao processo de estimativa. 2.5. Caixa e equivalente de caixa. Caixa e equivalentes de 
caixa incluem dinheiro em caixa, deposito bancário, outros investimentos de curto prazo 
de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de 
mudança de valor) e saldos em contas garantidas. 2.6. Instrumentos financeiros. Os 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando uma entidade da Companhia for 
parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são 
inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis 
à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos 
financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ou deduzi-
dos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento 
inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no 
resultado. 2.7. Propriedade para investimento. As propriedades para investimento 
são propriedades mantidas para obter renda com aluguéis e/ou valorização do capital 
(incluindo imobilizações em andamento para tal propósito). As propriedades para inves-
timento são mensuradas inicialmente ao custo, incluindo os custos da transação. Após 
o reconhecimento inicial, as propriedades para investimento são mensuradas ao valor 
justo. Todos os rendimentos provenientes do arrendamento operacional de bens para 
fins de ganho de aluguel ou depreciação do capital são registrados como propriedades 
de investimentos e mensurados utilizando o modelo de valor justo. Os ganhos e as perdas 
resultantes de mudanças no valor justo de uma propriedade para investimento são reco-
nhecidos no resultado do período no qual as mudanças ocorreram. No exercício de 2019 
a Companhia não realizou avaliação em suas propriedades para investimento, portanto, 
o valor registrado em 31/12/2019 refere-se ao custo de aquisição menos o saldo de de-
preciação acumulada naquela data. 2.8. Investimentos em controladas e coligadas. 
Os investimentos em controladas e coligadas são reconhecidos, inicialmente, pelo custo 
da transação e ajustado, subsequentemente, pelo método de equivalência patrimonial 
para refletir a participação da Companhia no resultado e em outros resultados abrangen-
tes das controladas e/ou coligadas. 2.9. Provisões. São reconhecidas quando: a Com-
panhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos pas-
sados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e 
o valor possa ser estimado com segurança. 2.10. Tributação. A Companhia não apurou 
lucro tributável e, consequentemente, não obteve base de cálculo positiva para imposto 
de renda e contribuição social. A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro pre-
sumido. 3. Demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa foi 
preparada pelo método indireto. 4. Caixa e equivalentes de caixa. O montante de R$ 53, 
apresentado em 31/12/2019 (R$ 300 em 31/12/2018), corresponde ao saldo disponível 
em banco conta movimento. 5. Ativo financeiro. O valor de R$ 913, apresentado em 
31/12/2019 (R$ 1.073 em 31/12/2018), refere-se a aplicação em 76.918 cotas do Brazil 
Realty Fundo de investimento Imobiliário avaliadas a valor de mercado.6.  Dividendos a 
receber. Corresponde aos dividendos obrigatórios apropriados sobre o resultado obtido 
na participação societária na investida Investprev Seguradora S.A. Tais dividendos foram 
apurados considerando o percentual de 25% sobre o resultado dos exercícios de 2018 
(R$ 6.904) e 2019 (R$ 7.397) totalizando R$ 14.301. 7. Outros créditos. O montante de 
R$ 3.045, em 31/12/2019 (R$ 1.710, em 31/12/2018), refere-se ao montante pago pela 
compra do direito de aquisição de 15% das ações da própria Segpar Participações S.A. a 
fim de que os promitentes compradores não exerçam suas opções de compra. 
8. Propriedades para investimentos 2019 2018
Imóvel - Avenida Rio Branco, 100 5.232 5.232
(-) Deprec. acum. - imóveis - Rio Branco, 100 (363) (152)

4.869 5.080
Refere-se a aquisição de 06 imóveis localizados na Av. Rio Branco, nº 100, Centro, Rio de 
Janeiro - RJ, representados pelos 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, e 9.º andares de propriedade da Inves-
tprev Seguros S.A., por força do segundo aditamento ao contrato de concessão de par-
ticipação societária na Segpar Participações S.A. 9. Investimentos. Conforme descrito 
na nota nº 1, a Segpar adquiriu em 11/06/2015 as participações societárias nas empresas 
InvestPrev Seguradora S.A. e InvestPrev Seguros e Previdência S.A., correspondendo 
a 99,95% e, 99,99%, respectivamente, do capital social das investidas pelo preço de  
R$ 60.000, liquidado integralmente em 21/12/2018.  A aquisição dos investimentos di-

retos e indiretos (Investprev Capitalização), por força de contrato de compra e venda 
bem como, seus aditivos, definiu de forma irrevogável e irretratável, de que os benefícios 
econômicos das investidas são de forma liquida e certa em favor da compradora Segpar. 
Considerando que, a obrigação de pagamento perante ao vendedor do investimento, 
qual seja Banco Rural S/A - ELE, esteja liquidado, fica desta forma realizado e efetivado, 
sem condição de previa aprovação para obtenção do benefício econômico.

2019 2018
Ivestprev Seguros e Previdência S.A. 22.745 17.841
Investprev Seguradora S.A. 103.887 79.775
Shic Investimentos e Participações Ltda. (i) 2.400 2.400

129.032 100.016
(i) Participação na empresa SUHIC Investimentos e Participações Ltda., representada 
por 2.400.000 quotas de seu capital pelo valor total de R$ 2.400. O investimento encontra-
-se registrado pelo valor de custo, uma vez que o mesmo foi objeto de cisão total, em favor 
do acionista, Orion Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, conforme 
AGE de 15/06/2020.
10. Transações com partes relacionadas 2019 2018
ICLA Trust Servços Financeiros 202 202
NPF Participações S.A 556 555

758 757
Para os saldos apresentados com partes relacionadas não há incidência de juros e atu-
alização monetária. 11. Adiantamento para futuro aumento de capital. O montante 
de R$ 3.961, apresentado em 31/12/2018, refere-se aos adiantamentos para futuro au-
mento de capital realizado pelo investidor Orion Fundo de Investimento em Participações 
Multiestratégia e totalmente convertido em ações, no exercício de 2019, conforme atas 
das assembleias realizadas em 29/06 e 31/12/2019. 12. Investimento a integralizar. O 
montante de R$ 1.200 apresentado nesta conta em 31/12/2018, corresponde ao saldo 
a integralizar do investimento realizado no capital social da empresa SUICH Investimen-
tos e Participações Ltda., totalmente quitado em 01/02/2019. 13. Patrimônio líquido.  
a) Capital social. O capital social subscrito está representado por 11.241.650 ações ordi-
nárias no valor de R$ 73.622 (R$ 66.800 - 10.200.000 ações em 2018) ações ordinárias, 
todas nominativas e sem valor nominal. Em AGE realizada em 09/11/2017, foi deliberado 
o aumento de capital no valor de R$ 60.000, com a emissão de 3.400.000 ações ordiná-
rias, todas nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de R$ 17,65, sendo 
deste valor, o valor de R$ 1,14 destinado ao preço unitário das ações e o valor de R$ 16,50 
a conta de ágio na emissão de novas ações. A obrigação de integralização do aumento de 
capital no valor de R$ 60.000 deverá ser cumprida em até dois anos, de acordo com as ne-
cessidades de caixa da Companhia. Em 31/12/2017 haviam 3.400.000 ações a integra-
lizar, no valor de R$ 60.000. Em AGE realizada em 02/05/2018, foi aprovada a aquisição 
dos imóveis localizados na Cidade e Estado do Rio de Janeiro sendo os salões 801, 301, 
901, 401, 604 e 1501 que constitui respectivamente o 8º, 3º, 9º, 4º, 6º e 15º pavimentos do 
Edifício na Avenida Rio Branco nº 100. Durante o ano de 2018, as 3.400.000 ações foram 
totalmente integralizadas da seguinte forma: (a) Aportes de recursos diretamente no capi-
tal no período de 12/03 à 21/12/2018 oriundos do ingresso de novo acionista, no valor total 
de R$ 39.108. (b) Conversão dos adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC´s) 
firmados entre a Companhia e o novo acionista no período de 17/04 à 4/09/2018, no valor 
total de R$ 20.892, consignados na AGE realizada em 10/12/2018. Em AGE realizada em 
31/12/2018, foi ratificada a integralização total do aumento de capital de R$ 60.000 com 
emissão de 3.400.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal consignados 
na AGE da Companhia de 09/11/2017. Em AGE realizada em 29/06/2019, foi aprovada 
a conversão dos adiantamentos para futuro aumento de capital no valor total de R$ 5.912 
sendo R$ 3.961 correspondente ao saldo de 31/12/2018 e R$ 1.951 recebidos durante 
o exercício de 2019. Tais adiantamentos corresponderam a emissão de 902.699 nova 
ações, elevando o capital para R$ 72.712 correspondentes a 11.102.699 ações ordinárias 
sem valor nominal. Em AGE realizada em 31/12/2019, foi aprovado o aumento de capital 
em R$ 910 mediante a emissão de 138.951 ações ordinárias, elevando o capital para  
R$ 73.622 correspondentes a 11.241.650 ações ordinárias sem valor nominal. A Com-
panhia está autorizada a aumentar seu capital social por deliberação de Reunião da 
Diretoria, independente de reforma estatutária até o limite de R$ 49.090. 

b) Outros resultados abrangentes

Investprev 
Seguros e Pre-

vidência S.A.

Investprev 
Segurado-

ra S.A. Total
Variação positiva reflexa no PL da investida                         562 680 1.242
Variação negativa reflexa no PL da investida                    (709) (331) (1.040)
Resultado das variações reflexas 
 no PL das investidas (147) 349 202
Trata-se de ajustes contabilizados no patrimônio líquido das investidas referentes às 
atualizações ao valor de mercado em contrapartidas dos títulos e valores mobiliários 
constantes no ativo, classificados com disponíveis para a venda nas investidas. 
14. Receitas (despesas) por natureza. 
14.1. Resultado de equivalência patrimonial. 2019 2018
Equivalência patrimonial - Investprev Seguradora 31.160 45.427
Equivalência patrimonial - Investprev Seguros e Previdencia 5.051 (908)

36.211 44.519
14.2. Despesas administrativas 2019 2018
Despesas de serviços com cartório - (74)
Auditoria (27) (23)
Assessoria contábil (85) (1)
Condomínio (413) (495)
Anuidades e mensalidades (15) -
Serviços prestados - PJ (28) -
Outras despesas administrativas (3) -

(571) (593)
14.3. Despesas tributárias 2019 2018
Juros e multas s/impostos e contribuicoes (2) -
Taxas e emolumentos diversos (1) (3)

(3) (3)
14.4. Despesas com depreciação. O saldo de R$ 211, apresentado em 31/12/2019  
(R$ 165, em 31/12/2018), refere-se às despesas com depreciação das propriedades para 
investimentos. 
15. Resultado financeiro 2019 2018
Receita financeira 3 136
Rendimento de aplicação - FII 3 2
Ganho de avaliação a valor de mercado - FII - 134
Despesas financeiras (163) (1)
Despesas bancárias 0 (1)
Prejuízo em cotas de fundo de renda variável (29) 0
Perdas em investimento imobiliário (FII) (134) 0

(160) 135
16. Gestão de riscos. a) Risco de taxa de juros. De acordo com suas políticas financei-
ras, a Companhia não tem efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros que 
tenham caráter especulativo. b) Risco de taxa de câmbio. O resultado da Companhia 
não é suscetível a sofrer variações pela volatilidade da taxa de câmbio, pois a Companhia 
não possui operações em moeda estrangeira. c) Risco de liquidez. O risco de liquidez 
consiste na eventualidade da Companhia e sua investida não disporem de recursos sufi-
cientes para cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fluxo de caixa da 
Companhia é monitorado diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, de modo 
a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando 
necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, 
não gerando riscos de liquidez para a Companhia. 17. Eventos subsequentes. Impac-
tos do COVID-19: A companhia vem monitorando de forma diligente suas operações e 
realizando avaliações constantes a respeito do tema. Neste sentido a companhia, em 
consonância com o disposto na NBC TG 24 (R2) - Evento Subsequente e demais dispo-
sitivos regulamentares, vem acompanhando de perto as atividades operacionais de suas 
investidas não tendo sido registrado, até o momento, nenhum impacto que influencie na 
continuidade de seus negócios.

A Diretoria.           Carlos Alberto Inocêncio - Contador - CRC-RJ 081135/O-7

Aos Conselheiros e Diretores da Segpar Participações S.A. . Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Segpar Participações S.A. (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em 
nossa opinião as demonstrações financeiras referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Segpar 
Participações S.A., em 31/12/2019, o desempenho das suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as demonstrações financeiras. Nossa auditoria foi constituída de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações 
financeiras. A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha alternativa realista para avaliar o 
encerramento das operações. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.• Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.• Comunicamo-nos com a administração a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 13/07/2020. GWM Auditores Independentes - CRC -RJ Nº 5.495 - CVM Nº 11.827 - Gil Marques Mendes - CONTADOR – CRC – RJ Nº 39.363

OIT: na AL e Caribe ‘emprego estará na terapia intensiva em 2021’

O diretor regional 
da OIT, Viní-
cius Pinheiro, ao 

apresentar, nesta quinta-
-feira, a nova edição do 
relatório Panorama La-
boral para a América La-
tina e o Caribe, que des-
ta vez retrata o impacto 
sem precedentes da crise 
da Covid-19, afirmou que 
nos últimos dez meses, os 

mercados de trabalho da 
América Latina e do Cari-
be retrocederam pelo me-
nos dez anos e a crise está 
longe de acabar.

Segundo o relatório, cer-
ca de 30 milhões de pessoas 
estão desocupadas e 23 mi-
lhões terão deixado o mer-
cado de trabalho por falta 
de oportunidades. “Em 
2021, o emprego estará na 

terapia intensiva e os indica-
dores podem piorar”.

O relatório, que come-
çou a ser publicado em 
1994, revela forte aumen-
to da taxa de desocupa-
ção, que subiu 2,5 pontos 
percentuais em relação ao 
ano anterior, passando de 
8,1% para 10,6%. Isso sig-
nificaria que o número de 
pessoas que procuram em-

prego que não conseguem 
encontrá-lo aumentou em 
5,4 milhões e chega a 30,1 
milhões.

Entretanto, o relatório 
da OIT alerta que, em um 
cenário de crise tão abrup-
ta, a taxa de desocupação 
mostra apenas uma parte 
da história. Este ano houve 
uma transição inédita pa-
ra a inatividade de pessoas 

que desistiram de procurar 
trabalho por falta de opor-
tunidades. A taxa de par-
ticipação caiu 5,4 pontos 
percentuais, para 57,2%, 
segundo dados disponíveis 
no final do terceiro trimes-
tre de 2020.

Isso significa que cerca 
de 23 milhões de pessoas 
saíram temporariamen-
te da força de trabalho e 

perderam seus empregos 
e sua renda. À medida que 
as economias se recupera-
rem, seu retorno aos mer-
cados de trabalho criará 
uma pressão adicional so-
bre os indicadores de de-
socupação para o próximo 
ano. Em 2021, a taxa de 
desocupação poderia subir 
novamente para 11,2%, 
disse a OIT.
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MADRI LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS S/S LTDA..
RCPJ Nº 262165 - CNPJ Nº 04.629.538/0001-10

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS. Data: 10/11/2020, na sede da empresa situada na 
Rua Carlos de Vasconcelos nº 111 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20521-050;  
reuniram-se os sócios detentores da totalidade do capital social da sociedade sim-
ples limitada Madri Locação de Imóveis Próprios S/S Ltda, registrada no Regis-
tro Civil das Pessoas Jurídicas - Capital Rio, sob nº 262165, inscrita no CNPJ sob 
nº 04.629.538/0001-10, aprovando a redução do capital social da empresa, con-
forme Lei 10.406/02, Art. 1.084, de R$ 4.000.000,00 para R$ 15.000,00, represen-
tando uma redução de R$ 3.985.000,00, de forma onerosa, em moeda corrente do 
país, a ser devolvida de maneira proporcional para os sócios detentores da totali-
dade do capital social; 2) Nada mais havendo a tratar, os sócios dão por aprovada 
a presente resolução. aa)Gines Almazan Campos - Passaporte nº AA441573-P/
Procuração; Francois Etienne Marc Pascal Ricard - Passaporte nº 04AE98788-
-P/Procuração; Rogério Penedo Silva - CNH Nº 02933557236 - Detran/SP.

COMPANHIA HOTÉIS PALACE
CNPJ/MF nº 33.374.984/0001-20

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO: Ficam convida-
dos os senhores acionistas da COMPANHIA HOTÉIS PALACE a se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no próximo dia 28 de 
dezembro de 2020, às 09:00h, na sede da Companhia localizada na Aveni-
da 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.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. 
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

ATA DA AGE REALIZADA EM 7/12/2020
Jucerja nº 3982100, em 10/12/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8

Ata de AGE. 1. Data, Hora e Local: No dia 13/11/2020, às 10 h, na sede social da 
Oceanpact Serviços Marítimos S.A (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, por meio de sala 
virtual, de acordo com a disposição contida na Lei nº 14.030/20, a qual permite que 
a votação e participação dos acionistas nas Assembleias das sociedades seja feita à 
distância. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do 
§ 4° do arti.124 da Lei n° 6.404/76, diante da presença da totalidade dos acionistas 
da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade; Secretário: Thia-
go Borges Paes de Lima. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As deliberações abaixo 
foram aprovadas pela totalidade do capital social da Cia.: 4.1. Aprovar a contratação 
de empréstimos e financiamentos pela Cia., bem como emissão de cédulas de 
crédito bancário, notas de crédito à exportação, assinatura de contratos de câmbio, 
derivativos junto ao Banco ABC Brasil S.A., no valor total de até R$ 10.000.000,00. 
4.2. Autorizar os diretores da Cia. a praticarem todos os atos necessários para a im-
plementação das deliberações ora aprovadas ou outorgar poderes para mandatá-
rios, sendo certo que a presente aprovação é válida para todos os instrumentos que 
venham a ser celebrados durante o período de 12 meses contados desta data. 4.3. 
Declarar que, independentemente da existência de eventual Acordo de Acionistas 
ou quaisquer outros documentos, foram observadas todas as medidas necessárias 
para a autorização da operação e das garantias a serem prestadas em favor do 
Banco ABC Brasil S.A. Ficam, ainda, expressamente ratificados todos os atos já 
praticados junto à referida instituição financeira até a presente data. 5. Encerramen-
to: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos, sendo autorizada 
sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do Art.130 da Lei 6.404/76. Rio 
de Janeiro, 13/11/2020. Assinaturas: Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, 
Presidente; Thiago Borges Paes de Lima - OAB/RJ 131.901, Secretário. Acionistas: 
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Haroldo Nogueira Solberg, Arthur Octavio de 
Avila Kós Filho, Maurício Mauro Rocha Latado, Adriano Ranieri Cervinho Viana, 
Gustavo Lutz Menezes Petry, Luiz Izidório Soares Pinto, Marcelo Cortes Monteiro 
da Silva, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Pedro Rafael Nonato Perez, Erik 
Fabian Gomes Cunha, Ricardo Lutz da Cunha e Menezes, Alessandro Silva Monte, 
Chen Li Cheng, Fernando D’Ambros Lucchesi, Gustavo Amarante Gabriel, Jorge 
Luiz Elias Geraldo, Julio Cesar de Souza Junior, Ana Paula Lopes Coelho de Castro 
Lyra, Fagner Augusto de Magalhães, Leonardo Sant’anna Antunes Maciel, Luciane 
Atella Bastos, Natalia de Menezes Fonseca, Pedro de Moraes Rego Martins, Vitor 
Kume, Carlos Frederico Friendenberg de Brito Silva Marins, Thiago Borges Paes de 
Lima, e Dyna II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Jucerja nº 
3982204, em 10/12/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
09/12/2020: Data, Local e Horário: Ao 9º/12/2020, às 09:00hs (BRT), por 
tele/videoconferência. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Sra. 
Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presença: Dispensada a 
convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conse-
lho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: Deliberar sobre Plano 
Financeiro 2021: autorização de endividamento. Deliberações: Os membros 
do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem 
ressalvas a Diretoria a incorrer, em nome da Companhia, em dívida no valor 
máximo de USD 750 milhões, até 31/12/2021. Encerramento: Oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano 
Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretá-
ria. Manuel Tomás Garcia Blanco, Hu Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo, 
Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel 
Murillas Angoiti, Hou Jianguo, Francisco Javier Sanz Cedrón e Mariano Carlos 
Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada 
no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. 
RJ, 09/12/2020. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja 
nº 3985992 em 16/12/2020.

Cooperativa Habitacional Operaria SERP ( em liquidação ) 
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinaria

Ficam pelo presente convocados os cooperativados da Cooperativa 
Habitacional Operária SERP ( em liquidação ) para a Assembléia Geral 
Ordinaria que se realizara na sede da Cooperativa situada na Av. Treze 
de Maio n13 sala 1020 nesta, no dia 30 de dezembro de 2020, em 
primeira convocação as 8 hs com presença de 2/3 dos cooperativados, 
as 9 hs em segunda convocação com presença mínima de metade mais 
de um e em terceira e ultima convocação as 10 hs com qualquer numero 
de cooperativados  presentes, objetivando deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1) leitura , discussão e votação do relatório do liquidante, 
do balanço geral da conta e sobras e perdas e do parecer do Conselho 
Fiscal; 2) Prorrogação do prazo de liquidação da cooperativa; 3) Eleição 
do liquidante e de três membros efetivos e suplentes do Conselho fiscal; 
4) Despesas administrativas para o próximo período ; 5) Assuntos Gerais. 
Os cooperativados que desejarem candidatar ao cargo de liquidante 
e membros do Conselho Fiscal devem apresentar suas chapas com 
qualificação, como também demonstrativo de despesas para o período do 
mandato. As inscrições de chapa devem ser feitas exclusivamente na sede 
da cooperativa, mediante protocolo no horário de 10h as 16 h até o dia 
28 de dezembro. Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2020. Paulo Roberto 
Pacheco do Amaral - Presidente do Conselho Fiscal.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66

NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia. 
a se reunirem no dia 29/12/2020, 
às 11h, na sede da sociedade na 
R. Marquês de Paraná nº 110, Cen-
tro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem 
sobre aumento de capital social da 
Cia. Niterói, 16/12/2020. Felipe Pi-
mentel Turon - Diretor; Leonardo das 
Chagas Righetto - Diretor.

ÁGUAS DO PARAÍBA S/A
CNPJ nº 01.280.003/0001-99

NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia. a 
se reunirem no dia 29/12/2020, às 
17h, na sede da sociedade à Av. Dr. 
José Alves de Azevedo nº 233, Par-
que Rosário, Campos dos Goytaca-
zes/RJ, a fim de deliberarem sobre o 
aumento de capital da Cia. Campos 
dos Goytacazes, 16/12/2020. Mar-
cio Salles Gomes - Diretor; Juscelio 
Azevedo de Souza - Diretor.

ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75

NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia. 
a se reunirem no dia 29/12/2020, 
às 08h, na sede da sociedade na 
Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin, Pe-
trópolis/RJ, a fim de deliberarem so-
bre o aumento de capital social da 
Cia. Petrópolis, 16/12/2020. Marcio 
Salles Gomes - Diretor; Leonardo 
das Chagas Righetto - Diretor.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS
DE JUTURNAÍBA S/A

CNPJ nº 02.013.199/0001-18
NIRE 33.3.0016564-9

Edital de Convocação. Convoca-
mos os Srs. Acionistas desta Cia. a 
se reunirem no dia 29/12/2020, às 
13h, na sede da sociedade à Rod. 
Amaral Peixoto, s/nº, Km 91, Bana-
neiras, Araruama/RJ, a fim de delibe-
rarem sobre o aumento de capital da 
Cia. Araruama, 16/12/2020. Carlos 
Alberto Vieira Gontijo - Diretor; Leo-
nardo das Chagas Righetto - Diretor.

RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S.S.
CNPJ/MF Nº 07.377.136/0001-64

CONVOCAÇÃO. Ficam os Srs. sócios da sociedade RSM ACAL AUDITORES 
INDEPENDENTES S.S., convocados para se reunirem em Reunião dos 
Sócios quotistas, a ser realizada no dia 08/01/2021, às 11h, na sede da 
empresa, localizada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à 
Avenida Rio Branco, nº 123, 23º pavimento, parte, Centro, CEP: 20.040-005, 
para deliberarem sobre a mudança de endereço da sede da sociedade.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF 09.114.805/0001-30 - NIRE 33.3.0031011-8

ATA DE AGE. 1. Data, Hora e Local da Reunião: No dia 25/11/2020, às 10h, na sede 
social da Oceanpact Serviços Marítimos S.A (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, por meio 
de sala virtual, de acordo com a disposição contida na Lei nº 14.030/20, a qual permite 
que a votação e participação dos acionistas nas Assembleias das sociedades seja fei-
ta à distância. 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos 
do §4° do art.124 da Lei n° 6.404/76, diante da presença da totalidade dos acionistas 
da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade; Secretário: Thia-
go Borges Paes de Lima. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As deliberações abaixo 
foram aprovadas pela totalidade do capital social da Cia.: 4.1. Aprovar a contratação 
de empréstimos e financiamentos pela Cia., bem como emissão de cédulas de crédito 
bancário, notas de crédito à exportação, assinatura de contratos de câmbio, derivativos 
junto ao Banco Votorantim S.A., no valor total de até R$10.000.000,00. 4.2. Autorizar 
os diretores da Cia. a praticarem todos os atos necessários para a implementação das 
deliberações ora aprovadas ou outorgar poderes para mandatários, sendo certo que a 
presente aprovação é válida para todos os instrumentos que venham a ser celebrados 
durante o período de 12 meses contados desta data. 4.3. Declarar que, independente-
mente da existência de eventual Acordo de Acionistas ou quaisquer outros documentos, 
foram observadas todas as medidas necessárias para a autorização da operação e das 
garantias a serem prestadas em favor do Banco Votorantim S.A.. Ficam, ainda, expres-
samente ratificados todos os atos já praticados junto à referida instituição financeira até 
a presente data. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada 
por todos, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do 
Art.130 da Lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 13/11/2020. Assinaturas: Mesa: Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade, Presidente; Thiago Borges Paes de Lima, Secretário. Acionistas: 
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, Haroldo Nogueira Solberg, Arthur Octavio de Avila 
Kós Filho, Maurício Mauro Rocha Latado, Adriano Ranieri Cervinho Viana, Gustavo 
Lutz Menezes Petry, Luiz Izidório Soares Pinto, Marcelo Cortes Monteiro da Silva, Felipe 
Nogueira Pinheiro de Andrade, Pedro Rafael Nonato Perez, Erik Fabian Gomes Cunha, 
Ricardo Lutz da Cunha e Menezes, Alessandro Silva Monte, Chen Li Cheng, Fernando 
D’Ambros Lucchesi, Gustavo Amarante Gabriel, Jorge Luiz Elias Geraldo, Julio Cesar 
de Souza Junior, Ana Paula Lopes Coelho de Castro Lyra, Fagner Augusto de Maga-
lhães, Leonardo Sant’anna Antunes Maciel, Luciane Atella Bastos, Natalia de Menezes 
Fonseca, Pedro de Moraes Rego Martins, Vitor Kume, Carlos Frederico Friendenberg 
de Brito Silva Marins, Thiago Borges Paes de Lima, e Dyna II Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia. Rio de Janeiro, 25/11/2020. Mesa: Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade, Presidente; Thiago Borges Paes de Lima - OAB/RJ 131.901, Se-
cretário. Jucerja nº 3985980, em 16/12/20. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Performance Katrina Empreendimentos Imobiliários S.A. CNPJ 14.139.314/0001-84

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro (Em MR$)
Atividades Operacionais 2019 2018
Prejuízos do exercício (4.305)(15.152)
Ajustes para Conciliar o Resultado as Disponibilidades
Geradas pelas Atividades Operacionais:
Depreciações e amortizações 2.881 1.893
Despesas com contingências – 8.716
Juros sobre arrendamento apropriados 5.331 –
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a receber de partes relacionadas (813) (1.614)
Impostos e contribuições a recuperar (280) (114)
Depósitos judiciais 584 –
Contas a pagar 31 (5)
Impostos, taxas e contribuições a recolher 5 (110)
Demais pagamentos/recebimentos (346) 1.863
Disponibilidades líquidas consumidas nas atividades
 operacionais 3.088 (4.523)
Atividades de Financiamento: Integralização de capital 2.013 5.417
 Mútuo com partes relacionadas (242) –
 Direito de uso (4.866) –
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades
  de financiamentos (3.095) 5.417
Atividades de Investimento: Aumento no imobilizado – (909)
Disponibilidades líquidas consumidas nas atividades
 de investimentos – (909)
Redução de caixa e equivalente de caixa (7) (15)
No início do exercício 9 24
No final do exercício 2 9
Variação do caixa e equivalente de caixa (7) (15)

Demonstrações dos Resultados em 31 de Dezembro (Em MR$)
2019 2018

Receita Operacional Líquida 3.407 1.789
Custo de Aluguel – (3.654)
Resultado Operacional Bruto 3.407 (1.865)
Despesas operacionais (2.741) (13.279)
Despesas gerais e administrativas (2.740) (4.563)
Despesas com contingências – (8.716)
Outras despesas operacionais (1) –
Lucro (Prejuízo) antes do Resultado Financeiro 666 (15.144)
Resultado Financeiro (4.971) (8)
Receitas financeiras – 5
Despesas financeiras (4.971) (13)
Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social (4.305) (15.152)
Imposto de renda e contribuição social – –
Prejuízo exercício (4.305) (15.152)
Prejuízo por ação em R$ (0,038) (0,138)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
em 31 de Dezembro (Em MR$)

2019 2018
Prejuízo do exercício (4.305) (15.152)
Outros resultados abrangentes – –
Total do resultado abrangente do exercício (4.305) (15.152)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
em 31 de Dezembro (Em MRS)

Capital Social Adiantamento

Subs-
crito

A Inte-
grali-

zar

para Futuro 
Aumento 

de Capital

Prejuízos 
acumu-

lados Total
Em 01/01/2018 104.296 (81) 761 (8.417) 96.559
Aumento do Capital Social 5.501 (84) – – 5.417
Prejuízo do exercício – – – (15.152) (15.152)
Em 31/12/2018 109.797 (165) 761 (23.569) 86.824
Aumento do Capital Social 2.729 (716) – – 2.013
Prejuízo do exercício – – – (4.305) (4.305)
Em 31/12/2019 112.526 (881) 761 (27.874) 84.532

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro (Em MR$)
Ativo 2019 2018
Circulante 6.188 5.102
 Caixa e equivalente de caixa 3 9
 Créditos 6.185 5.093
  Partes relacionadas 5.139 4.326
  Impostos e contribuições a recuperar 1.045 765
Não Circulante 134.385 91.347
 Depósitos judiciais 20 604
Investimento
 Propriedade para investimentos 88.834 90.743
 Direito de uso de ativos 45.531 –
Total do Ativo 140.573 96.449
Passivo 2019 2018
Circulante (218) 17
 Contas a pagar 39 8
 Impostos contribuições a recolher 14 9
 Obrigações com arrendamento de ativos (271) –
Não Circulante 56.259 9.608
 Provisões para contingências 8.716 8.716
 Mútuo com partes relacionadas 303 545
 Obrigações com arrendamento de ativos 47.240 –
 Outras obrigações – 347
Patrimônio líquido 84.532 86.824
 Capital social 111.645 109.632
 Adiantamento para futuro aumento de capital 761 761
 Prejuízos acumulados (27.874) (23.569)
Total do Passivo e Patrimônio liquido 140.573 96.449

A DIRETORIA.            Contador Responsável: Matheus Carvalho Brito - CRC/RJ: 119.368/O-2
“As demonstrações financeiras completas, com notas explicativas e todos os quadros, bem como o relatório do auditor independente, 

estão à disposição dos interessados na sede da companhia.”

EUA decidem que petroleiras 
do país não vão precisar mais 
fazer relatórios anticorrupção

Aprovada a privatização da Cedae

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
dos Estados Uni-

dos (EUA) (SEC, na sigla 
em inglês), órgão regulador 
do mercado financeiro, im-
plementou nesta quarta-
-feira novas regras para o 
setor energético e poupou 
empresas petroleiras norte-
-americanas de emitir re-
latórios anticorrupção. A 
informação, publicada pelo 
jornal Financial Times, é de 
que companhias registradas 
nos EUA, como a Chevron 
ou a Exxon Mobile, não 
precisarão abrir contratos 
de pagamentos com gover-
nos estrangeiros.

Segundo autoridades 
ouvidas pelo periódico, as 
novas regras facilitam a 
existência de pagamentos 
de propina para alcançar 

melhores contratos, já que 
as empresas não precisarão 
mais prestar contas dessas 
transações. Companhias 
estrangeiras como a britâ-
nica BP e a holandesa Shell 
vinham pedindo ao SEC 
que alinhasse suas regras às 
adotadas por órgãos regula-
res de países como Canadá 
e Reino Unido.

De acordo com Allison 
Lee, advogada membro do 
SEC e cotada para assumir 
a chefia do órgão no go-
verno do presidente eleito 
Joe Biden, os pedidos des-
sas empresas não foram 
atendidos. A medida vem a 
poucos dias do final do go-
verno de Donald Trump e 
é vista como uma tentativa 
de favorecer companhias de 
energia norte-americanas 
antes que a administração 

de Biden aborde o tema de 
maneira diferente.

Ao Financial Times, Lee 
disse que votou contra a 
mudança das regras afir-
mando que elas “não garan-
tem uma abertura suficiente 
(de contratos) para possibi-
litar os cidadãos a lutarem 
contra a corrupção”. As 
mudanças aprovadas nesta 
quarta pelo SEC vinham 
tramitando no órgão desde 
2012, mas nunca haviam 
sido legalmente implemen-
tadas. De acordo com o 
FT, um grupo lobista do 
setor energético chamado 
Instituto do Petróleo Ame-
ricano, que representa os 
interesses da Chevron e da 
Exxon Mobile, atuou junto 
ao órgão para que as novas 
regras fossem implementa-
das.

O Conselho Delibe-
rativo do Institu-
to Rio Metrópole 

(IRM) aprovou, nesta quin-
ta-feira o projeto de conces-
são dos serviços da Cedae. 
Quinze municípios de um 
total de 17 participantes 
votaram a favor. Com a de-
cisão, o passo seguinte será 
a publicação do edital ainda 
nos próximos dias. O leilão 
da companhia prevê que a 
distribuição de água e a co-
leta e tratamento de esgoto 
no estado passem a ser de 
responsabilidade da iniciati-
va privada por um período 
de 35 anos. Na quarta-feira, 
o Conselho de Administra-
ção da Cedae também deu 
aval ao processo de leilão 
do maior projeto de infra-
estrutura em curso no país.

“Só quando olharmos 
para o coletivo cresceremos 
como sociedade. Agradeço 
a todos que contribuíram 
para que chegássemos até 

aqui. Agradeço também às 
divergências positivas que 
nos fizeram crescer e ultra-
passar etapas. Nós do Go-
verno do Estado e o Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) travamos discus-
sões duras, mas nunca dei-
xamos de dialogar. E como 
todo bom diálogo, chega-
mos a um consenso sem 
abrir mão de nossas convic-
ções. Este projeto será um 
grande legado para a popu-
lação fluminense” - afirmou 
o governador em exercício 
e presidente do Conselho 
Deliberativo, Cláudio Cas-
tro.

Apenas a cidade do Rio 
de Janeiro votou contra 
o processo de concessão 
e o município de Cacho-
eiras de Macacu decidiu 
pela abstenção. Entre as 
deliberações desta quinta-
-feira estão: possibilidade 
aos municípios que pos-

suem concessão ou PPP 
de aderirem ao novo mo-
delo após encerramen-
to de contratos vigentes; 
aprovação do plano me-
tropolitano regionalizado 
de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário; e 
aprovação das minutas dos 
instrumentos técnicos e 
jurídicos que compõem o 
projeto, incluindo o edital 
de licitação. 

-“Acabamos de participar 
de uma decisão histórica, 
que beneficiará as cidades 
que aderiram ao projeto. A 
votação contou com 60% 
de aprovação, 19% a mais 
dos votos necessários pa-
ra o encaminhamento de 
mais uma etapa do proces-
so. Parabéns aos prefeitos 
que contribuíram para que 
nenhum ponto ficasse des-
percebido” - ressaltou o 
presidente do Instituto Rio 
Metrópole, Bernardo San-
toro.
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ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS COTISTAS DE VENTENA
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA:

CNPJ: 68.581.073/0001-58
DATA, LOCAL E HORA: Aos quartoze dias do mês de dezembro do ano de
2020, na sede social da sociedade, situada na rua Jornalista Luiz Fernando
Miguel nº 72, Quadra 132A, CEP: 24.358-680, Camboinhas, município de
Niterói/RJ, as 10:00 (dez horas). PRESENÇA, CONVOCAÇÃO E ORDEM
DO DIA: Presente a totalidade do sócios cotistas, representando 100,00
% (cem por cento) do capital social), sendo então, dispensadas as forma-
lidades de convocação e instalação, sendo sabido por todos os presen-
tes que a ordem do dia seria a REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, com a
desincorporação de imóveis do ativo permanente. MESA: Presidida pelo
sócio José Batista Ferreira, Secretariado pela sócia Anna Maria Araújo
Ferreira, escolhidos por unanimidade e aclamação. 1 - DELIBERAÇÔES:
Por unanimidade e aclamação, os sócios cotistas, aprovaram a redução
do capital social da sociedade, de R$ 1.760.000,00 (hum milhão setecen-
tos e sessenta mil reais), representados por 1.760.000 (um milhão sete-
centas e sessenta mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma,
para R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte seis mil reais), representados por
626.000 (seiscentas e vinte seis mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real),
cada uma, da seguinte forma: 2 - Desincorporação do capital social, do
imóvel situado à rua Dr. Armando Lopes, N° 20 - Loteamento Aruã, CEP:
24.370-110, no bairro de Charitas, município de Niterói/RJ, imóvel esse
registrado no ativo permanente da sociedade pelo valor de R$ 628.795,99
( seiscentos e vinte oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa
e nove centavos), neste ato doado ao socio cotista, Fernando Cesar
Araújo Ferreira. 3 - Desincorporação do capital social, do imóvel designa-
do pela fração ideal de 0,001468, que corresponde ao apartamento 201,
do bloco 13 — Edifício Capri, com direito ao uso de duas vagas na ganagem,
situado do empreendmento “OASIS RESORT DE MORAR”, situado na Ave-
nida Professor Florestan Fernandes, N° 1.036, antigo caminho de do jaconé,
no local denominado de ‘JACONÉ, em Itaipú, no 2º distrito de Niterói, imóvel
esse registrado no ativo permanente da sociedade pelo valor de R$
205.204,01 ( duzentos e cinco mil, duzentos e quatro reais e um centavo),
neste ato doado a sócia Roberta Celi Araújo Ferreira. 3.1 - Desincorporaçã
do capital social do imóvel designado pelo apartamento 401, do bloco 3,
situado na rua Madre Maria Vrtória N° 1, designado como Edifício Aruba,
com direito a duas vagas de garagem do empreendimento Residências
Porto Caribe, na cidade de Niterói/RJ, zona urbana do 2ºsubdistrito do 1º
distrito deste município, e fração ideal de 15159/1334052, do lote de nº 09
A2, da quadra 6, com frente para a rua Madre Maria Vitória, antiga rua C,
do Loteamento Parque Anchieta emCharitas, resultante do remembramento
dos lotes, de 9 a 19, cujas medidas características e confrontações são
as constantes da matricula, 18429 do RGI da 1ª Circunscrição desta
comarca, Cartório do 2º Ofício de Niterói, Registro de Imóveis da 1ª da
Circunscrição, LV nº 864, Fls 013/014, ato nº 006, ano de 2009 no primei-
ro dia do mês de abril, Desincorporado pelo valor de R$ 300.000,00 (tre-
zentos mil reais), de acordo com o valor - registrado no ativo permanente
da sociedade, neste ato doado a sócia Roberta Celi Araújo Ferreira.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL
DA COMARCA DA CAPITAL

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com prazo
de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIRACICABA em face de ESPÓLIO
DE MARIA DAS NEVES COUTINHO DE QUEIROZ (Processo nº
0032975-77.2017.8.19.0001): A Dra. ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO,
Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente
ao ESPÓLIO DE MARIA DAS NEVES COUTINHO DE QUEIROZ,
através do seu representante legal, de que no dia 01/02/2021, às
12:00 horas, através do portal de leilões on-line 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$ 470.000,00
(quatrocentos e setenta mil reais), ou no dia 04/02/2021, no
mesmo horário e portal, a quem mais der a partir do preço mínimo
estipulado em 50% do valor da avaliação, o Apartamento 801,
situado na rua Figueiredo Magalhães nº 975, Copacabana / RJ.
Cf. o 5º Ofício do RI, o ref. imóvel encontra-se matriculado sob o nº
9744, em nome de Maria das Neves Coutinho de Queiroz,
constando, no R.3, Penhora oriunda o presente feito. Débitos de
IPTU: não existem até o exercício de 2020 (FRE 0952500-7).
Débitos Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de
Incêndios: R$ 98,43 (2018 - Nº CBMERJ: 1143104-6). Os débitos
condominiais pendentes sobre a referida unidade equivalem, na
data da expedição do edital, ao valor de R$ 83.306,46. A venda se
dará livre e desembaraçada, com a sub-rogação dos valores das
dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do artigo
908, do NCPC: os créditos que recaem sobre o bem, inclusive de
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a
ordem de preferência, atendendo-se ainda ao que consta no artigo
130, parágrafo único, do CTN. Caso o devedor, o coproprietário,
os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o promitente
comprador e vendedor, não sejam encontrados pelo Sr. Oficial de
Justiça, ficam pelo presente edital intimados da hasta pública, cf.
art. 889 do CPC. – E, para que chegue ao conhecimento dos
interessados, foi expedido o presente, que será publicado e afixado
no local de costume, cientes de que a arrematação, adjudicação
ou remição far-se-á à vista, mediante o pagamento imediato do
preço pelo arrematante, na forma do art. 892, CPC; acrescida de
5% de comissão ao Leiloeiro, de acordo com o parágrafo único,
do art. 24, Decreto nº 21.981/32; 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, 03/12/
2020. Eu, Solange dos Santos Garcia, Mat. 01-24156 - Chefe de
Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. Ana Lucia Vieira do
Carmo - Juíza de Direito.

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 INFORMA-
ÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Com-
panhia”), avisados que se encontram à disposição na Sede Social da Compa-
nhia, 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 Ja-
neiro, 10 de dezembro de 2020. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. 
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8 

ATA DA AGE REALIZADA EM 27/11/2020 
Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76  
e alterações posteriores (“Lei das S.A.”). 1. Data, Hora e Local da Reunião: Realizada 
no dia 27/11/2020, às 11h, por meio de sala virtual de acordo com o Art. 121 da Lei das 
S.A., com a redação dada pela Lei nº 14.030, de 28/07/2020 e com a sessão VIII do 
Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020. 2. Convocação: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no Art. 124, §4º 
da Lei das S.A., em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade, que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-
lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação do Plano de Concessão de Ações 
da Oceanpact. 5. Deliberação: Instalada a Assembleia e dando início à discussão, os 
acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas aprovar 
o Plano de Concessão de Ações da Cia., conforme consta do Anexo I a esta ata.  
6. Encerramento: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a 
presente ata, que, após lida, foi aprovada por todos os presentes, sendo autorizada 
sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei das S.A..  
Rio de Janeiro, 27/11/2020. Mesa: Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade - Presidente. 
Thiago Borges Paes de Lima - (OAB/RJ 131.901) - Secretário. Acionistas Presentes: 
Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade. Dyna II Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia (por Emerson Melo, Diretor). Thiago Borges Paes de 
Lima, Haroldo Nogueira Solberg, Arthur Octavio de Ávila Kós Filho, Maurício 
Mauro Rocha Latado, Adriano Ranieri Cervinho Viana, Felipe Nogueira Pinheiro 
de Andrade, Gustavo Lutz Menezes Petry, Marcelo Côrtes Monteiro da Silva, 
Luiz Izidório Soares Pinto, Pedro Rafael 9ªto Perez, Ricardo Lutz da Cunha e 
Menezes, Erik Fabian Gomes Cunha, Chen Li Cheng, Júlio Cesar de Souza 
Junior, Alessandro Silva Monte, Gustavo Amarante Gabriel, Jorge Luiz Elias 
Geraldo, Fernando D’Ambros Lucchesi, Pedro de Moraes Rego Martins, 
Leonardo Sant’Anna Antunes Maciel, Ana Paula Lopes Coelho de Castro Lyra, 
Natália de Menezes Fonseca, Fagner Augusto de Magalhães, Luciane Atella 
Bastos, Vitor Kume e Carlos Frederico Friendenberg de Brito Silva Marins, todos 
representados por Flávio Nogueira Pinheiro de Andrade, conforme procurações 
arquivadas na sede da Cia. Plano de Concessão de Ações da Oceanpact Serviços 
Marítimos S.A. 1. O Plano. 1.1. O presente plano de concessão de ações (“Plano”) 
estabelece as condições gerais para a concessão de ações de emissão da OceanPact 
Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”), na forma do §3º do Art. 168 da Lei 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”) a administradores da Cia. a serem indicados pelo Conselho de Administração 
(“Beneficiário”). 1.2. Este Plano tem como objetivo: (i) proporcionar e estimular a 
participação do Beneficiário da Cia. no seu capital social; (ii) alinhar os interesses do 
Beneficiário aos interesses sociais da Cia. bem como aos interesses dos seus 
acionistas. 1.3. Ressalvado o disposto na Cláusula 6.1, as concessões de ações no 
âmbito deste Plano poderão envolver até 89.553 das ações ordinárias de emissão da 
Cia. que foram destinadas à tesouraria no âmbito da incorporação da Tinharé 
Participações S.A., aprovada em 29/09/2020. 2. Administração do Plano.  
2.1. O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Cia., que, 
observadas as disposições deste Plano, terá amplos poderes para organizar, 
administrar e interpretar o Plano, incluindo poderes para: (i) aprovar os contratos de 
concessão de ações a serem celebrados entre a Cia. e o Beneficiário nos termos deste 
Plano; (ii) analisar casos excepcionais deste Plano bem como estabelecer a 
regulamentação aplicável a eventuais casos omissos; e (iii) dirimir dúvidas quanto à 
interpretação das normas gerais estabelecidas neste Plano. 2.2. Sem prejuízo do 
disposto acima, nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá prejudicar 
direitos já adquiridos do Beneficiário sem o seu consentimento. 3. Concessão de 
Ações. 3.1. Poderão ser concedidas ao Beneficiário determinadas quantidades de 
ações de emissão da Cia., observados eventuais critérios e condições que venham a 
ser impostos pelo Conselho de Administração, inclusive a possibilidade de que tal 
benefício componha integral ou parcialmente o bônus anual a que o Beneficiário possa 
fazer jus. 4. Contratos de Concessão de Ações. 4.1. A concessão de ações será 
formalizada mediante a celebração de contrato entre a Cia. e o Beneficiário, que 
deverá especificar o número de ações a serem concedidas ao Beneficiário bem como 
o prazo, preço e demais condições para a transferência das ações, inclusive eventuais 
restrições impostas a tais ações e opções de recompra pela Cia., observadas as 
disposições deste Plano. 4.1.1. A assinatura do respectivo contrato de concessão de 
ações pelo Beneficiário implicará a aceitação, por parte deste, de todas as condições 
ali estabelecidas bem como daquelas estabelecidas no presente Plano.  
4.2. O Conselho de Administração poderá impor ao Beneficiário restrições temporárias 
à negociação, alienação, cessão, transferência ou oneração das ações recebidas nos 
termos deste Plano e hipóteses de recompra pela Cia. das ações concedidas, as quais 
deverão se limitar a períodos de aquisição e restrição previamente definidos nos 
contratos aprovados pelo Conselho de Administração. 5. Desligamento, Falecimento, 
Invalidez Permanente ou Aposentadoria do Beneficiário. 5.1. O desligamento de 
Beneficiário da Cia. por qualquer motivo durante a vigência deste Plano poderá 
implicar a modificação ou extinção dos direitos conferidos a ele nos termos deste Plano 
e, nesta hipótese, deverá ser observado o que for disposto a esse respeito no respectivo 
contrato de concessão de ações. 5.2. Da mesma forma, em caso de falecimento do 
Beneficiário ou invalidez permanente do Beneficiário, deverá ser observado o que for 
disposto a esse respeito no respectivo contrato de concessão de ações. 
6. Mudanças na CIA. 6.1. Se o número de ações representativas do capital social da 
Cia. for aumentado ou diminuído como resultado de bonificações em ações, 
grupamentos, desdobramentos e cancelamento de ações, o Conselho de 
Administração poderá realizar os ajustes apropriados nas concessões de ações na 
forma deste Plano. 6.2. Caso a Cia. seja objeto de transação que implique a sua 
dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão ou reorganização, na qual a 
Cia. não seja a sociedade remanescente, as concessões de ações realizadas na 
forma deste Plano poderão, a exclusivo critério do Conselho de Administração, (a) ser 
transferidas para a sociedade remanescente, em condições similares às previstas no 
presente Plano; ou (b) ter os seus períodos de aquisição e restrição antecipados, total 
ou parcialmente. 6.3. Os contratos de concessão de ações poderão estabelecer 
disposições sobre eventuais alterações nas concessões de ações, bem como seus 
prazos, na hipótese do controle acionário da Cia. ser transferido a 3º, ou da Cia. obter 
registro de Cia. aberta e ter suas ações admitidas à negociação pública em bolsa de 
valores, dentro ou fora do Brasil. 7. Vigência do Plano 7.1. Este Plano entra em vigor 
na data da sua aprovação pela Assembleia Geral da Cia. e poderá ser extinto, a 
qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração da Cia..  
7.1.1. Em nenhuma hipótese a extinção deste Plano afetará as concessões de ações 
já realizadas na forma deste Plano, ou as correspondentes restrições aqui impostas, 
que permanecerão em vigor, de acordo com os termos e condições previstos no 
respectivo contrato de concessão. 8. Disposições Gerais 8.1. O Plano constitui 
negócio oneroso de natureza exclusivamente cível e mercantil e não cria qualquer 
obrigação de natureza salarial, trabalhista ou previdenciária entre a Cia. e o Beneficiário. 
8.2. Nenhuma disposição deste Plano ou concessão de ações realizada na forma 
deste Plano conferirá ao Beneficiário o direito de permanecer em qualquer cargo da 
Cia., nem interferirá, de qualquer modo, no direito de a Cia., a qualquer tempo e sujeito 
às condições legais e contratuais, interromper o mandato do administrador.  
8.3. Salvo mediante aprovação prévia e escrita do Conselho de Administração, os 
direitos e obrigações decorrentes deste Plano e dos correspondentes contratos de 
concessão de ações não poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em parte, 
nem dados como garantia de obrigações. 8.4. Qualquer concessão de ação realizada 
na forma deste Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui estabelecidos, 
termos e condições estes que prevalecerão, em caso de inconsistência, sobre as 
disposições de qualquer outro contrato ou documento. 8.5. Toda e qualquer disputa ou 
controvérsia que possa surgir entre a Cia. e o Beneficiário, relacionada com, ou oriunda 
do presente Plano ou de contratos de concessão de ações realizadas nos termos 
deste Plano, inclusive quanto à sua interpretação, execução, inadimplemento, 
rescisão ou nulidade, deverão ser resolvidos por meio de arbitragem, perante a 
Câmara de Arbitragem do Mercado da B3, na forma de seu regulamento.  
Jucerja nº 3979792, em 07/12/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Itaú Unibanco planeja contratar 1,7 mil especialistas em investimentos 
Profissionais atuarão no novo modelo de assessoria

A nova estrutura 
de assessoria de 
investimentos, 

anunciada pelo Itaú 
Unibanco para o início 
de 2021, irá demandar 
a contratação de 1,7 mil 
especialistas nos pró-
ximos meses – seleção 
que já tem início agora, 
em dezembro de 2020. 
Além disso, o banco 
promoverá a regiona-
lização dessa operação, 
com a abertura de mais 
de 120 escritórios físi-
cos nas principais cida-
des do País.

A nova estrutura e 
modelo de atendimen-
to é a mais recente ini-
ciativa de um processo 

iniciado pelo banco há 
cerca de três anos, para 
inovar o relacionamen-
to com seus clientes de 
investimentos. Desta-
cam-se nesse período a 
adoção da metodologia 
ágil de trabalho, a aber-
tura da plataforma pa-
ra produtos de outras 
casas e a oferta de ser-
viços que se apoiam em 
um sofisticado sistema 
de algoritmos para re-
comendar investimen-
tos de forma isenta.

Nesse novo modelo 
de atendimento, a re-
muneração dos espe-
cialistas também segui-
rá um novo racional, 
valorizando a transpa-

rência. Os especialistas 
serão funcionários Itaú 
Unibanco, em regime 
CLT (Consolidação das 
Leis de Trabalho), com 
remuneração fixa e va-
riável. Essa comissão 
será calculada a partir 
do volume alocado pelo 
investidor, e indepen-
dente do produto esco-
lhido.

As metas, por sua 
vez, serão guiadas por 
volume de recursos 
captado. “ Remunera-
ção transparente é um 
compromisso que te-
mos com nossos clientes 
aqui no Itaú Unibanco. 
Além de um sistema de 
remuneração isento, 

acreditamos que esse 
modelo também incen-
tivará a atitude empre-
endedora do profissio-
nal, que terá autonomia 
para gerir sua carteira”, 
frisa Luiz Severiano Ri-
beiro, diretor responsá-
vel pela nova área.

Competências

Para a implantação 
da nova estrutura, o 
Itaú Unibanco definiu 
características e com-
portamentos necessá-
rios ao especialista que 
atuará com o novo mo-
delo. Ter o cliente no 
centro de tudo é um dos 
princípios do banco, e se 

torna ainda mais impor-
tante para esse profissio-
nal, bem como o intra-
empreendedorismo – a 
capacidade de agir com 
autonomia e gerir sua 
carteira com esse prin-
cípio sempre em mente. 
Além disso, é preciso ser 
ativo, saber estabelecer 
desafios reais e superá-
los, o que contribui pa-
ra transformar o banco 
no melhor lugar para o 
cliente investir e o pro-
fissional desenvolver sua 
carreira.

Será importan-
te ter conhecimentos dos 
produtos financeiros, 
dos players do mercado 
e do cenário político. As-

sim, será capaz de anali-
sar e otimizar a carteira 
do cliente, construindo 
recomendações e por-
tfólios robustos, e ofere-
cendo uma assessoria de 
acordo com o perfil de 
cada cliente.

O especialista de-
ve ter condições de se 
comunicar de forma 
eficaz, expondo su-
as ideias claramente 
e sabendo executá-las 
com disciplina e or-
ganização. A certifica-
ção CPA20 é a mínima 
exigida, mas a CFP e 
a CEA também podem 
ser demandadas, de-
pendendo do nível de 
cargo pretendido.

Petrobras assina contrato 
para venda de campos 
terrestres na Bahia

A Petrobras assinou 
nesta quinta-feira contra-
to para venda de sua par-
ticipação em 14 campos 
terrestres de exploração e 
produção de petróleo e gás 
natural, denominados Po-
lo Recôncavo. Os campos 
ficam na Bahia, e o valor 
a ser recebido pela estatal 
será de US$ 250 milhões, 
dos quais, US$ 10 milhões 
pagos nesta quinta -feira e 
US$ 240 milhões, no fecha-
mento da transação.

A empresa diz que a venda 
“está alinhada à estratégia de 
otimização de portfólio e à 
melhoria de alocação do ca-
pital da companhia”. Segun-
do a Petrobras, a intenção é 
“concentrar cada vez mais os 
seus recursos em ativos de 
classe mundial em águas pro-
fundas e ultraprofundas”, 
áreas em que a empresa con-
sidera ter demonstrado gran-
de diferencial competitivo ao 
longo dos anos.

O contrato ainda está su-
jeito à aprovação da Agên-
cia Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) e foi assinado 
com a Ouro Preto Energia 
Onshore S.A., subsidiária 
integral da 3R Petroleum 
Óleo e Gás S.A..

Com a transação, a Pe-
trobras vai vender sua 
participação nos campos 
terrestres de Aratu, Ilha de 
Bimbarra, Mapele, Massui, 
Candeias, Cexis, Socorro, 
Dom João, Dom João Mar, 
Pariri, Socorro Extensão, 
São Domingos, Cambaci-
ca e Guanambi, todos na 
Bahia. Em praticamente 
todos eles a estatal é ope-
radora com 100% de parti-
cipação nas concessões. As 
exceções são os dois últi-
mos, em que possui partici-
pação majoritária de 75% e 
80%, respectivamente.

Os 14 campos que serão 
vendidos tiveram produção 
média de aproximadamente 
2,14 mil barris de óleo por 
dia (bpd) e 465 mil metros 
cúbicos por dia (m³/dia) de 
gás natural de janeiro a no-
vembro de 2020.

Diretor da Maserati se 
diz confiante no mercado 
automotivo da China

A indústria automo-
tiva global foi atingida 
pela pandemia da Co-
vid-19, mas as vendas 
da Maserati China se 
recuperaram e a mar-
ca de carros de luxo da 
Itália planeja lançar no-
vos modelos no mercado 
chinês no próximo ano.

“Nossas vendas, espe-
cialmente no primeiro 
trimestre, foram afeta-
das pelo surto da Co-
vid-19. O desempenho 
gradualmente voltou 
ao normal ao longo do 

ano”, disse Mirko Bor-
diga, diretor-gerente 
da Maserati China.

De acordo com Bor-
diga, a participação de 
mercado da Maserati 
no mercado chinês vol-
tou ao nível de maio do 
ano passado e manteve 
o crescimento ao longo 
dos terceiro e quarto 
trimestres.

“Nossas vendas na 
China representam 
cerca de 25% do nosso 
mercado global”, assi-
nalou Bordiga.
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APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

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

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

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

Ação da Taurus Armas disparou em 2020
Fabricante ocupa o 1° lugar entre as small caps, com rentabilidade de 178,30%

Levantamento rea-
lizado pelo Yubb, 
buscador brasi-

leiro de investimentos, 
aponta a ação da Taurus 
Armas (TASA4) como a 
mais rentável de 2020, 
com 178,30% de valori-
zação . 

As outras quatro 
ações que se destaca-
ram foram duas do 
Banco Inter (a BIDI11 
e BIDI4), em segun-
do (88,71%) e terceiro 
lugar com valorização 
de 87,70%; da Petrorio 
(PRIO3) com 67,73%; e 
da Bradespar (BRAP4) 
com 65,33%. Os dados 
são referentes ao perí-
odo de 1 de janeiro de 
2020 a 14 de dezembro 
de 2020. 

“As ações das empre-
sas small caps possuem 
um grande potencial de 

valorização no momen-
to atual. Em momentos 
de crise, as grandes em-
presas costumam ser as 
principais impactadas, 
principalmente por su-
as dimensões. Logo, as 
small caps podem sofrer 
menos impacto nas cri-
ses, principalmente as 
mais setorizadas”, expli-
ca Bernardo Pascowitch, 
fundador do Yubb.

Segundo Pascowitch, 
o avanço da ação da Tau-
rus é uma resposta das 
medidas do Governo 
Federal, além de inves-
timentos de produção 
realizados pela empresa. 
“O crescimento da Tau-
rus vem de medidas 
anunciadas recentemen-
te. No começo do mês, 
a empresa afirmou que 
vai investir R$ 110 mi-
lhões em sua fábrica no 

Rio Grande do Sul para 
ampliar a capacidade de 
produção. Além disso, 
o Governo Bolsonaro 
vem anunciando medi-
das com redução fiscal 
para o mercado de ar-
mas, o que impulsiona 
a demanda da empresa 
e, consequentemente, 
valoriza suas ações. Vale 
lembrar, porém, que, ao 
mesmo tempo, o gover-
no federal tentou, sem 
sucesso, zerar tarifas de 
importação de armas e 
isso prejudica a Taurus e 
suas ações”, disse.

Maiores quedas

Já nas cinco maiores 
quedas, a IRB Brasil en-
cabeça o ranking, com 
queda de 79,04%. Hou-
ve suspeitas de fraudes 
em sua antiga diretoria, 

o que pode ter impac-
tado a queda, avaliou o 
levantamento do Yubb. 

“Além da IRB Brasil, 
que foi afetada por uma 
questão interna, nós 
podemos ver os efei-
tos da pandemia nesse 
ranking. No segundo 
e no terceiro lugar, há 
small caps de setores 
diretamente afetados 
pelo isolamento social: 
a aviação e a educação. 
A Cogna Educação per-
deu 55,6%, a Dommo 
Energia caiu 50,87% e 
a International Meal 
declinou 48,69%. Além 
disso, a Embraer (recuo 
de 53,93%) sofre os im-
pactos do fim da parce-
ria com a Boeing, um 
acordo bilionário rom-
pido em meio à crise 
no setor de aviação e na 
economia global”, con-

clui Pascowitch.

Trajetória

A Taurus foi funda-
da há 80 anos. Sedia-
da em São Leopoldo, 
no Rio Grande do Sul, 
emprega cerca de 2 mil 
pessoas no país e ex-
porta para mais de 100 
países. A companhia 
fabrica revólveres e é 

uma das maiores pro-
dutoras de pistolas do 
mundo, além de ser a 
quarta marca mais ven-
dida no mercado norte 
americano. O portfólio 
da Taurus é composto 
por revólveres, pisto-
las, submetralhadoras, 
fuzis, carabinas, rifles e 
espingardas, atenden-
do os mercados militar, 
policial e civil.

Azul e Gol recebem ratings melhores da Moody ś
A agência de classifica-

ção de risco Moody’s ele-
vou nesta quinta-feira os 
ratings das aéreas Azul e 
Gol para ‘B3’ ante ‘Caa1’, 
e também as respectivas 
perspectivas para estável, 
de negativa. Em relação a 
Azul, a agência disse que 

a melhora na nota da dí-
vida da companhia aérea 
foi motivada pelo tráfego 
de passageiros no Brasil 
melhor em relação às es-
timativas da Moody’s no 
começo da pandemia de 
coronavírus.

“A capacidade da Azul 

de reduzir custos du-
rante a pandemia que 
resultou em consumo 
de caixa menor do que 
o esperado e seu acesso 
comprovado aos merca-
dos financeiros por meio 
da recente emissão de 
R$ 1,7 bilhão em debên-

tures conversíveis tam-
bém apoia o upgrade”, 
afirmou.

Na interpretação da 
Moody’s, a Azul terá su-
cesso em tirar proveito 
da recuperação no mer-
cado por meio de sua 
posição única na maior 

parte de sua malha, 
mantendo a liquidez em 
níveis adequados.

A agência também ava-
lia que há um forte po-
tencial para a companhia 
melhorar substancial-
mente as principais mé-
tricas de crédito para os 

níveis de 2019 até 2023.
No caso da Gol, a 

Moody’s destacou em 
relatório separado me-
lhor desempenho ope-
racional em compara-
ção com a expectativa 
da agência no começo 
da pandemia.

Bernardo Pascowitch
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