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Brasil ocupa apenas 25ª 
posição em pesquisas
Em inovação, amarga a 66ª colocação entre 169 países

Mesmo com diversos 
indicadores que apon-
tariam o Brasil na di-

reção do protagonismo global, 
considerando que o país é a no-
na maior economia do mundo, 
segundo o Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), dentre 169 pa-
íses, o Brasil ocupa a 66ª posição 
no ranking mundial de inovação. 
O país ainda tem representado 
um papel secundário em termos 
de quantidade de pesquisas, ocu-
pando a 25ª colocação no ranking 
global. É o que aponta o Guia 
2020 da Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa (Inter-
farma), com o balanço do ano de 
2019 no mercado farmacêutico.

Um dos fatores determinantes 
para esta queda foi a piora na ava-
liação de ações que estimulam a 
inovação aqui, como o incentivo à 
pesquisa. Na economia moderna, 

Golpe da dívida nos estados e municípios

investimentos realizados em pes-
quisa e desenvolvimento (P&D) pe-
los setores privado ou público são 
uma forma de mensurar o potencial 
de um país. Quanto mais o Estado 
incentiva a produção de inovação e 
a descoberta de novos conhecimen-
tos, mais atrativo o país se torna 
para receber investimentos. Maior 
desenvolvimento do país, melhores 
condições à população.

O desempenho do Brasil ainda 

é tímido nas participações de es-
tudos clínicos. Dos 3.170 estudos 
clínicos iniciados em 2019 na área 
de Oncologia, o país participa de 
68, ou seja, 2,1% do total global 
(mesma participação que tinha 
em 2014). Em Sistema Nervoso 
Central, os números são ainda 
menores: participação de 1,0% do 
total global, com uma perda de 0,7 
ponto percentual na comparação 
com 2014.

Abertura de 
empresas
em menos
de 24 horas

Mais de 40% das empresas 
abertas em novembro consegui-
ram seu registro em menos de 24 
horas. Esse é um dos principais 
dados da atualização de novem-
bro do Mapa de Empresas, ferra-
menta virtual disponibilizada pelo 
Ministério da Economia. Confor-
me os dados, o último mês se en-
cerrou com 19.744.641 de empre-
sas em atividade no país, 202.040 
a mais do que em 31 de outubro.

O tempo médio para abertura 
de empresas em todo o país ficou 
em 2 dias e 19 horas. Ao todo, 
297.810 abriram em novembro, 
enquanto 88.638 fecharam no 
mesmo mês.

Entre os motivos para a agili-
zação da abertura de empresas, 
conforme André Santa Cruz, di-
retor do Departamento Nacional 
de Registro Empresarial e Integra-
ção (Drei), ligado ao Ministério da 
Economia, estão a transformação 
digital nas 27 Juntas Comerciais 
do país e medidas que desburo-
cratizaram a atividade empreen-
dedora.

Entre os exemplos, cita a extin-
ção da exigência de alvará e licen-
ciamento prévios para a abertura 
de empresas cujas atividades são 
de baixo risco e abertura de auto-
mática de filiais de empresas em 
diferentes unidades federativas.

“A partir da Lei da Liberdade 
Econômica, desenvolvemos uma 
série de medidas que visam agili-
zar o empreendedorismo no país e 
criamos o Mapa de Empresas, pa-
ra subsidiar o empreendedor sobre 
qual ou quais atividades mais cres-
cem”, acrescenta André Santa Cruz.

Rodrigo Maia

Maia ameaça 
votar 13º, recua 
e anuncia bloco 
com oposição

Em discurso no Plenário, o 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
acusou o presidente Jair Bolso-
naro de mentir ao dizer que ele 
(Maia) era o responsável pelo fato 
de o governo não pagar neste ano 
o 13º salário para os beneficiários 
do Programa Bolsa Família.

“O próprio ministro Paulo 
Guedes confirmou que o presi-
dente é mentiroso quando disse 
que de fato não há recursos para 
o 13º”, rebateu Maia. Pela manhã 
desta sexta-feira, o presidente da 
Câmara articulou a votação do 
13º para a tarde. Depois, voltou 
atrás.

No final do dia, Maia anunciou 
a formação de um bloco com 11 
partidos para disputar a Mesa Di-
retora na sua sucessão, no ano que 
vem: PT, DEM, PDT, PSB, MDB, 
Cidadania, Rede, PV, PCdoB, PS-
DB e PSL. Ao todo, 269 deputa-
dos compõem o grupo. O nome 
do candidato à presidência não foi 
definido.

“Esta não é uma eleição entre 
o candidato A ou o candidato B. 
Essa é a eleição entre ser livre ou 
subserviente. Ser fiel à democra-
cia ou ser aliado do autoritarismo. 
Ser parceiro da ciência ou ser co-
nivente com o negacionismo. Ser 
fiel aos fatos ou ser devoto das 
fake news”, diz o documento.

A presidente do PT, deputada 
Gleisi Hoffman (PR), afirmou à 
Agência Câmara que, apesar das 
diferenças entre alguns partidos 
que compõem o bloco na agenda 
econômica, a pauta da defesa da 
democracia os une. Segundo ela, 
os partidos de oposição também 
vão apresentar um nome para ser 
analisado pelo bloco para disputar 
a eleição da Câmara.

O Governo Bolsonaro aposta 
no líder do PP na Câmara, depu-
tado Arthur Lira (AL).

Por J. Carlos de Assis

O Governo Federal prepa-
ra uma arapuca financeira de R$ 
1,380 trilhão contra estados e 
municípios, buscando que esses 
últimos concordem em receber, a 
prazo, a quantia ínfima de R$ 58 
bilhões para quitar a dívida gigan-
tesca acima mencionada, que re-
monta a 1991 e 1999. O primeiro 
passo para a concretização dessa 
verdadeira arapuca foi a aprova-
ção, pelo Senado, de um projeto 
para quitar a dívida nesses termos. 
O segundo será sua eventual apro-
vação pela Câmara. Se acontecer, 
será uma traição ao povo.

A primeira matéria publicada 
ontem pelo Monitor Mercantil 
revelou a forma como a chamada 
Lei Kandir criou um crédito pa-
ra os estados de R$ 980 bilhões 
contra o Governo Federal, que 
não foi ressarcido. Sua origem foi 
uma isenção fiscal de impostos 
estaduais a favor de exportadores 
de produtos primários minerais 
e agrícolas, que deveria ser com-
pensada pelo governo. Não foi, a 
não ser em migalhas. Disso se se-
guiram múltiplas negociações, em 
geral manipuladas pelo Governo 
Federal até a fórmula inaceitável 
adotada agora.

As relações desonestas entre 
o Governo Federal e os estados e 

municípios, visando sempre à con-
centração financeira da Federação 
em mãos do governo central, se 
manifestaram também de outra for-
ma, altamente prejudicial aos entes 
federativos. Em 1997/98, o Go-
verno Central praticamente forçou 
a privatização dos bancos públicos 
estaduais, a mando do Fundo Mo-
netário Internacional. A operação 
foi feita em três etapas. Primeiro, 
pela concentração em bancos pri-
vados de passivos dos estados, prin-
cipalmente do over; segundo, pelo 
pagamento pelo Governo Federal, 
aos bancos privados, desses passi-
vos; terceiro, pela transferência aos 
estados das dívidas assumidas pelo 
Governo Federal.

Na prática, o processo foi o se-
guinte: o governo pagou a dívida 
dos estados com recursos públi-
cos e está cobrando ainda hoje 
essa dívida aos estados, embora 
tenha sido quitada na origem com 
títulos federais. Evidentemente 
que isso tem sido um esbulho. Pa-
ra se ter uma ideia do rombo que 
isso provocou nas contas estadu-
ais, a dívida original era da ordem 
de R$ 112 bilhões, foram pagos 
cerca de R$ 400 bilhões até 2017 
e restam a pagar R$ 540 bilhões.

É preciso notar duas coisas. 
Primeiro, que a despeito da apa-
rência com o pagamento da dívida 
original dos estados, o que houve 

foi a transformação de uma dívi-
da à vista (over) que não é para 
ser paga, mas rolada, numa dívida 
contratual obrigatoriamente a ser 
paga em prazos determinados (30 
anos). Segundo, quem pagou aos 
bancos privados, o governo, usou 
recursos federais, portanto tam-
bém dos estados e municípios. A 
operação correta, portanto, teria 
sido a quitação plena, sem con-
trapartida, da dívida dos estados, 
a exemplo do que o grande secre-
tário Hamilton fez nos Estados 
Unidos com a dívida dos estados 
federados.

Quando se consideram as duas 
dívidas, a da Lei Kandir e a ban-
cária, chega-se a um montante de 
aproximadamente R$ 1, 380 tri-
lhão de reais. É isso que o gover-
no deve aos estados e municípios, 
algo extremamente relevante em 
período de crise. O argumento de 
que é dinheiro demais para ser co-
locado nas mãos de governadores 
e prefeitos é insustentável. Num 
ano de pandemia e de recessão, 
vão precisar de muito mais.

Na terça-feira, vamos apresen-
tar o caminho para que esses re-
cursos sejam pagos sem inflação 
e com alto crescimento e pleno 
emprego.

J. Carlos de Assis 
é economista político.

Marcelo Camargo/ABr
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O golpe das privatizações e o fim do neoliberalismo
Por Andre Motta 
Araujo

Um dos maiores “fake 
news” do pensamen-
to econômico do sécu-

lo XX, nascido nos anos 70, foi 
uma falsa repaginação dos con-
ceitos de Adam Smith vendido ao 
mundo como “neoliberalismo”. 
Nascido na Inglaterra, poucos 
países compraram esse conceito, 
grandes economias emergentes 
do pós-guerra, como Índia e Chi-
na, não tomaram conhecimento, 
EUA não precisaram aculturar 
esse conceito porque lá o capi-
talismo era genético, era assim 
desde sempre, o capital construí-
ra o país, mas partes importantes 
da economia ficaram a cargo do 
Estado e assim continuaram até 
hoje, o país não foi afetado pelo 
“neoliberalismo” inglês, mantido 
nos cursos como receita para ter-
ceiros países, como os da América 
Latina especialmente.

Nos EUA, o Estado construiu 
um vasto sistema de apoio aos pe-
quenos e médios negócios, a Small 
Business Administration, na reali-
dade um banco de financiamento 
que até hoje já emprestou mais de 
1 trilhão de dólares; um vasto sis-
tema de hipotecas para moradias, 
a Fannie Mae e a Freddie Mae; as-
sim como a Farm Loan, Veterans 
Loan e outras redes de financia-
mento de moradias.

No crédito rural, a União criou 
um imenso sistema de financia-
mento baseado na Commodity 
Credit Corporation, também o 
maior sistema de subsídios agrí-
colas do mundo, que permite até 
exportar etanol de milho, com-
pletamente antieconômico, para 
países que inventaram o mais ra-
cional etanol de cana-de-açúcar, 
como o Brasil.

Mas o que demonstra mais 
ainda o caráter prático e não ide-
ológico da economia norte-ame-
ricana é o uso do Estado quando 
necessário, como no combate à 
Grande Depressão de 1929, en-
frentada pela Reconstruction Fi-
nance Corporation, que salvou 8 
mil bancos e 200 mil empresas, 
recuperando uma economia que 
apresentou índices de desempre-
go de 20% em 1933. Também na 
crise de 2008 foi o Tesouro dos 
EUA quem salvou megaempresas 
como a seguradora AIG e a Gene-
ral Motors, além de superbancos 
como o Citigroup, com um plano 
de apoio criado em uma semana, 
de US$ 708 bilhões, emprestados 
pelo programa Tarp.

Os EUA nunca foram neolibe-
rais porque sempre foram prag-
máticos, uma economia do Esta-
do e outra do mercado privado, 
uma apoiando a outra. O chama-
do “neoliberalismo”, subseita do 
antigo pensamento liberal britâ-
nico, foi propagado pela América 
Latina, seu maior laboratório de 
aplicação, especialmente México, 
Chile, Argentina e Brasil. Não 
prosperou na Ásia com sua cultu-
ra própria e muito menos na Eu-
ropa continental com suas sólidas 
crenças no papel do Estado social.

Curiosamente o “neoliberalis-
mo” como credo foi ensinado nas 
universidades norte-americanas 
para ser aplicado fora dos EUA, 
quer dizer, na América Latina.

O falso caminho  
das privatizações

O capitalismo norte-americano 
construiu a maior parte do siste-
ma elétrico dos EUA, a base de 
usinas termoelétricas para cada 
região, tudo formado pelo capital 
privado desde o início. Nada foi 
construído pelo Estado e depois 
vendido, como no Brasil já se fez 
e se pretende fazer mais.

Mas há uma exceção importan-
te. A energia hidrelétrica no vale 
do Rio Tennessee foi inteiramente 
desenvolvida pelo governo federal 
americano, a energia hidro supre 
15% da matriz norte-americana e 
nenhum presidente pretendeu pri-
vatizar a TVA, autarquia dona das 
usinas porque entendem que água e 
seus reservatórios e represas são um 
bem público, não podem ser priva-
tizados, bem como as usinas dela 
derivadas. Depois da TVA outros 
projetos hidros foram desenvolvi-
dos no Rio Colorado, servindo para 
produção de energia e grande irriga-
ção agrícola na Califórnia.

O neoliberalismo, portanto, 
não se aplicou aos EUA no senti-
do de diminuir o papel do Estado 
que sempre foi central na econo-
mia norte-americana, ao contrário 
do que pregam aqui.

O caso do Brasil

No Brasil, sempre o capital 
privado pode investir em energia 
elétrica, nunca foi proibido. Che-
gou-se nos anos 40 e 50 com uma 
situação crítica. A maioria das ci-
dades do interior não tinha ener-
gia elétrica de qualidade, muitas 
funcionavam até 10 da noite e de-
pois se desligava, havia usinas hi-
dro particulares por todo o Brasil.

No interior do Estado de 
S.Paulo, a Companhia Paulista de 
Força e Luz, de capital norte-ame-
ricano (Grupo Bond & Share) 
atendia mal seu mercado, não in-
vestia. Havia outras empresas me-
nores de capital nacional, como a 
Bragantina, que existiam por todo 
o Brasil, mas o Brasil não se de-
senvolvia por falta de energia, ten-
do enormes rios que podiam ser 
represados, mas não havia capital 
privado interessado em investir 
ou com recursos para investir. 
Veio então o Estado e construiu 
o maior parque hidroelétrico do 
planeta com recursos públicos.

Veja-se que é completamente 
diferente dos EUA, onde o capi-
tal construiu a base de geração e 
distribuição em cada região, com 
exceção das usinas hidro federais, 
como a TVA.

Mais ainda, o Estado brasilei-
ro montou um sistema único de 
transferência e transmissão pe-
lo qual se pode passar energia 
de Norte a Sul e vice-versa, com 
imensos investimentos em linhas 
de transmissão, tudo com di-
nheiro público. Esse sistema não 
existe nos EUA, onde a energia é 

regionalizada. O Estado brasileiro 
construiu mais de cem reservató-
rios, alguns deles dos maiores do 
mundo.

Os alucinados neoliberais bra-
sileiros querem então vender por 
uma fração do preço de custo esse 
imenso investimento público que 
hoje não se faria por menos de 500 
bilhões de dólares. Portanto, são 
uma história e um modelo comple-
tamente diferentes dos EUA. Mais 
ainda, no conceito norte-america-
no, não se vende nada relacionado 
à água, nunca se cogitou de vender 
reservatórios de água que, além da 
energia, têm um valor estratégico 
para outros fins.

Dois dos três sistemas de bacias 
da antiga Cesp já foram vendidos 
ao capital privado. Executivos 
norte-americanos e chineses, hoje 
donos desses sistemas, em con-
versas privadas, estão satisfeitos 
com a compra, mas confessam que 
acham incrível que o Estado brasi-
leiro venda represas imensas para 
o capital privado estrangeiro. Ou-
vi essa conversa reservada em um 
dos grupos que compraram peda-
ços da Cesp, grupo para o qual tra-
balhei na cúpula por muitos anos, 
portanto sou insuspeito para dizer 
que até eles acharam estranho um 
país vender imensos reservatórios 
estratégicos que servem para mui-
to mais coisa do que energia, água 
é um tesouro a ser resguardado por 
um país organizado.

Portanto, maior mega absurdo 
é pensar em vender a Eletrobras, 
uma das três maiores empresas 
de geração de energia do mundo, 
com 147 usinas e mais de 60.000 
km de linhas de transmissão, espi-
nha dorsal da economia de um pa-
ís. Só gente doida e pensando em 
negócios exclusivamente poderia 
ter semelhante ousadia. Rússia e 
China, que também têm imensos 
parques hidrelétricos, preservam 
o controle do Estado sobre esses 
sistemas estratégicos. Nos EUA, o 
que o Estado fez com o Estado 
fica, não se vende bem público.

O neoliberalismo à brasileira é 
de golpes para o “mercado” que 
quer comprar de graça o que cus-
tou muito caro, e os que defendem 
as privatizações são figuras com la-
ços fortíssimos com esse “merca-
do” de golpes e jogadas, comprar 
barato, quase de graça o que outros 
fizeram com dinheiro público, essa 
é a tradução do neoliberal latino.

Está ai o Chile em frangalhos, 
com megaconcentração de renda 
e um povo na miséria, uma socie-
dade desintegrada pelo neolibera-
lismo de exportação das univer-
sidades norte-americanas que lá 
não praticam o que ensinam. Por 
que não privatizam os sistemas de 
águas nos EUA, as rodovias pe-
dagiadas, os transportes coletivos 
em cidades? Não há político nor-
te-americano algum, nem Trump, 
que tenha proposto um programa 
neoliberal nos EUA. Lá o que é do 
Estado, e é muita coisa, continua 
sendo do Estado.

O enterro do neoliberalismo

O conceito de “neoliberalismo” 
na expressão de sua impulsiona-

dora, a primeira-ministra Marga-
ret Thatcher, era uma reação ao 
Estado de bem-estar social na 
Inglaterra dos anos 70. Só serviu 
aos problemas fiscais específicos 
do governo inglês, especialmente 
no campo de mineração de carvão 
e suas aposentadorias. Thatcher 
tentou desmontar o sistema de 
seguro-saúde público e não con-
seguiu.

Hoje a memória de Mrs.Tha-
tcher foi demonizada na Inglater-
ra, virou pó, tais os danos que sua 
política causou ao Reino Unido. 
O seu “neoliberalismo” foi uma 
proposta demoníaca não seguida 
por nenhum outro país do con-
tinente europeu. Na França, por 
exemplo, a EdF, grande compa-
nhia elétrica, segue controlada 
pelo governo francês, inclusive 
com investimentos no Brasil, há 
forte papel do Estado na maio-
ria dos países da União Europeia 
e seus sólidos sistemas de saúde 
gratuitos.

O fim do ideal “neoliberal” de-
veria acender uma luz amarela no 
Brasil, não é mais época de priva-
tizações e sim de o capital privado 
construir ativos novos. Há espaço 
no Brasil para investimentos em 
muitos setores, mas é o Estado, 
através de suas estatais e BNDES, 
quem garantiu o crescimento a ta-
xas altíssimas entre 1950 e 1980.

As estatais com suas compras 
de bens e serviços e o BNDES 
financiando a expansão das em-
presas, esse foi o modelo vitorio-
so, e não a simples transferência 
de ativos nacionais a grupos es-
peculativos, plano fracassado na 
Argentina, que vendeu tudo, até 
o Jardim Zoológico de Buenos 
Aires, e afundou em uma reces-
são interminável; o Chile cavou 
com a receita neoliberal uma me-
gacrise social ainda não resolvida; 
o México perdeu o rumo de um 
país próspero e hoje vive raste-
jando frente ao seu vizinho do 
Norte.

O neoliberalismo foi uma dou-
trina diabólica que trouxe miséria 
e desemprego nos países onde seu 
receituário especulativo foi apli-
cado. O Brasil pré-neoliberal era 
mais justo, mais igualitário, mais 
próspero e mais forte do que o 
Brasil que surgiu da Era das Priva-
tizações dos anos 90.

Agora, por causa do concei-
to neoliberal, a Petrobras, uma 
das 20 maiores petroleiras do 
mundo, está sendo retalhada e 
vendida em pedaços até acabar. 
Enquanto as demais estatais do 
petróleo, 12 das 20 maiores em-
presas de petróleo globais, estão 
crescendo e investindo em forte 
expansão, a Petrobras, a 2ª mais 
antiga, caminha velozmente para 
a extinção.

É toda uma cultura de jogadas 
financeiras, como vender pacotes 
de ações na Bolsa até perder o 
controle, fizeram com a BR Dis-
tribuidora: a Petrobras se desfez 
do controle sem cobrar o uni-
versal “prêmio de controle”. É 
negócio que deve ser feito com a 
Eletrobras, no espírito do “neoli-
beralismo do Leblon”, uma vida 
mantida com jogadas.

A trajetória econômica  
das privatizações

Nos leilões de ativos do povo 
brasileiro colocados à venda apa-
recem, no clima econômico de 
hoje, especuladores, fundos abu-
tres e empresas de 2ª linha. Os 
compradores imediatamente após 
a compra começam o processo 
de corte de folha, despedindo os 
funcionários mais antigos para 
colocar no lugar jovens mais ba-
ratos, vendem pedaços e prédios, 
cortam serviços, começam a im-
portar de suas matrizes, todo um 
caminho que vai contra o interes-
se nacional. Não compram mais 
um parafuso no Brasil. A Vale, 
logo que privatizada, fez mega 
encomenda de navios na China; 
os estaleiros nacionais hoje estão 
quebrados, mas já construíram 
muitos navios para a Vale estatal.

As “privatizações” são estimu-
ladas pelos “mercados” porque 
são campos de jogadas de bolsa, 
IPOs, golpes, apostas cambiais, 
tudo o que o mercado gosta, mas 
são um perda para o país a longo 
prazo. No meio século da Vale es-
tatal, nenhuma represa se rompeu; 
na Vale privatizada, duas grandes 
estouraram provocando cerca de 
400 mortes, resultado de corte de 
custos para gerar megabônus para 
a diretoria. Esse o grande balanço 
da Era das Privatizações do pri-
meiro ciclo neoliberal.

E não se cite o caso da telefo-
nia como exemplo. Nesse campo 
houve uma revolução tecnológica 
que mudou completamente o mo-
delo de negócios, que aconteceria 
com ou sem privatização, porque 
a telefonia celular é um campo 
competitivo por sua própria natu-
reza, então é um caso específico 
que não serve de exemplo, como 
citam os “neoliberais”.

O Brasil hoje afunda em um 
projeto econômico falido, de ne-
gação de políticas públicas, repu-
diado na Europa, EUA e Ásia, um 
novo ciclo pós pandemia recome-
ça a construção de uma economia 
mundial mais equalitária para re-
parar os estragos da pandemia, 
com forte ação do Estado, a ideo-
logia privatista não encontra mais 
espaço no globo.

A nova onda pós-pandemia

A economia do mundo pós-
-pandemia se volta para políticas 
públicas visando relançar a econo-
mia, o oposto do neoliberalismo 
dos anos 70. Esse é o caminho 
que resgatará a economia brasilei-
ra, hoje em profunda crise de em-
prego e renda. Será pela ação do 
Estado, como fará nos EUA no 
Governo Biden e seu pacote de 
estímulos. É uma economia para 
o interesse nacional e não para os 
“mercados” concentradores de 
renda. O Brasil deve se adaptar a 
um novo ciclo mundial onde não 
há lugar para o carcomido neoli-
beralismo.

Andre Motta Araujo é advogado, foi diri-
gente do Sindicato Nacional da Indústria Elé-
trica e presidente da Emplasa – Empresa de 
Planejamento Urbano do Estado de S. Paulo.
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‘Para primeiro-ministro, 
Eduardo Cunha...’

Em conversa com o colunista, um cientista político ex-
plicou por que defende o parlamentarismo no Brasil. 

Para ele, o sistema atual não se encaixa no país. Para ele, 
deveria ter um presidente com poderes limitados e um 
primeiro-ministro que tocasse o governo, sempre sujeito 
a ser substituído. Evitaria o engessamento de 4 a 8 anos 
como atualmente (impeachment depende de condições 
na elite política e econômica, quase nunca relacionadas ao 
real desempenho do presidente).

Após a conversa, o colunista lembrou de um amigo 
jornalista, que levou todos às gargalhadas durante uma 
entrevista coletiva, início da década, em que o entrevista-
do defendia o parlamentarismo. Em voz grave, falou lá do 
fundo: “E para primeiro-ministro, Eduardo Cunha...”

A blefada de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos 
Deputados, colocando para votação a MP do 13º do Bolsa 
Família, como justa retaliação a Bolsonaro, e desistindo 
logo depois, provavelmente após pressão do “mercado”, 
só confirma que não é o regime a causa – nem a solução – 
dos problemas políticos brasileiros.

Coisa do Guedes

O Ministério da Economia está alinhavando a ECT 
(Empresa Correios e Telégrafos) para ser vendida. “Em 
outras partes do mundo, os Correios são protegidos como 
serviços de segurança nacional. Não podem ser privatiza-
dos”, alerta o jornalista Mirson Murad.

Meu pirão

Esta coluna já comentou que, enquanto associações de 
empresas distribuidoras de energia centram fogo no siste-
ma de compensação na geração distribuída (aquela produ-
zida por placas solares no telhado das casas e empresas), 
companhias do setor entram no mercado.

Na mês passado, foi a vez da Cemig, através da subsidiá-
ria Cemig SIM, iniciar o cadastro para pré-venda de energia 
solar por assinatura para os clientes do mercado residencial. 
Prometem descontos de 15% sobre a tarifa mensal.

Boiada

A estratégia da Suécia, que apostou na “imunidade de 
rebanho”, levando a um alto número inicial de ortes por 
Covid, cada vez mais ruma para o brejo. A segunda onda 
– que não deveria acontecer – pegou o país em cheio.

Indie

Das 200 canções brasileiras mais tocadas diariamente 
no Spotify, 53,52% delas são de gravadoras e distribuido-
ras independentes. A pesquisa foi feita pela Associação 
Brasileira da Música Independente (ABMI).

Rápidas
O teleatendimento do Detran-RJ passará a funcionar 

das 6h à meia-noite a partir desta segunda-feira. A medida 
visa a facilitar o acesso dos usuários às marcações no 
departamento fora do horário comercial *** A Fecap 
oferece 13 cursos online gratuitos, com certificado. Em 
fecap.br *** A Fluke anuncia Luiz Ribeiro como novo 
diretor-geral para a América Latina *** A FS Security 
oferece um mês de gratuidade do aplicativo Ensina, a partir 
desta sexta (18) *** O IAG PUC-Rio promove o webinário 
“Laboratório Binacional Fiocruz–Universidade de Aveiro: 
Cooperação internacional para inovação na área da saúde”, 
segunda-feira, 18h, em bit.ly/webinarIAG21y.

SINTELMARK - CNPJ 04.972.137/0001-69
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, nos termos do artigo 12º, § 2º, alínea “b”, e art. 16, do
Estatuto do Sindicato, ficam convocados os associados em dia com suas
obrigações estatutárias, representados pelo Sindicato dos Operadores
de Telemarketing e Empregados em Empresas Prestadoras de Serviços e
Telemarketing e Similares ou Conexos do Município do Rio de Janeiro e
Região – RJ, a comparecerem na Assembléia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 06 de Janeiro de 2021, às 10 horas em primeira
convocação ou às 10:30 horas, em segunda e última convocação na
sede do Sindicato, localizado na Rua Riachuelo nº 191/B-3º Andar, Cen-
tro, Rio de Janeiro, RJ, para discutir e deliberar a seguinte Ordem do Dia:
a) Discussão e aprovação da Alteração Estatutária; b) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 2020.
Maria Bernadete Bandeira dos Santos – Presidente.

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.

MINERAÇÃO GUANDU LTDA -ME
CNPJ: 01.938.079/0001-69

CONCESSÃO DE LICENÇA
MINERAÇÃO GUANDU LTDA -ME torna público que recebeu do Instituto 
Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO LPI 
nº IN042907, com validade até 05 de janeiro de 2020, que a autoriza para 
extração de areia em cava molhada para emprego direto em construção 
civil, segundo processo DNPM n. 890.341/06, na ESTRADA DE PIRANEMA, 
LOTE 665 - PIRANEMA, município de SEROPÉDICA. Processo n°: 
E-07/510661/2011

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.

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.

Contas externas registram saldo 
positivo de US$ 202 milhões

O Banco Central 
(BC) informou, 
nesta sexta-feira, 

que as contas externas re-
gistraram saldo positivo de 
US$ 202 milhões em no-
vembro. Esse é o sétimo 
superávit nos últimos oito 
meses e o maior superávit 
para novembro desde 2006, 
quando chegou a US$ 1,3 
bilhão. Em novembro do 
ano passado, houve déficit 
de US$ 3,106 bilhões nas 
transações correntes, que 
são as compras e vendas 
de mercadorias e serviços e 
transferências de renda do 
Brasil com outros países.

“Essa reversão seguiu a 
tendência observada nos úl-
timos meses e decorreu das 
reduções de US$ 2,8 bilhões 
e de US$ 507 milhões nos 
déficits em renda primária 
e serviços. O superávit da 
balança comercial de bens 
manteve o nível do ocorri-
do em novembro de 2019”, 
diz o BC, em relatório.

De janeiro a novembro, foi 
registrado déficit em transa-
ções correntes de US$ 7,502 
bilhões, contra US$ 46,045 
bilhões em igual período de 

2019. Em 12 meses encer-
rados em novembro, houve 
déficit em transações cor-
rentes de US$ 12,154 bilhões 
(0,82% do Produto Interno 
Bruto - PIB), ante saldo ne-
gativo de US$ 15,463 bilhões 
(1,02% do PIB) no período 
equivalente terminado em 
outubro.

As exportações de bens 
totalizaram US$ 17,622 bi-
lhões em novembro, com 
recuo de 0,9% em relação a 
igual mês de 2019. As im-
portações somaram US$ 
14,731 bilhões, queda de 
1,1% na comparação com 
novembro do ano passado. 
Com esses resultados, a ba-
lança comercial registrou 
superávit de US$ 2,891 bi-
lhões no mês passado e de 
US$ 44,320 bilhões, no acu-
mulado de 11 meses.

O déficit na conta de ser-
viços (viagens internacio-
nais, transporte, aluguel de 
investimentos, entre outros) 
atingiu US$ 1,772 bilhão em 
novembro, ante US$ 2,279 
bilhões em igual mês de 
2019. Nos 11 meses do ano, 
o saldo negativo chegou a 
US$ 18,818 bilhões, ante 

US$ 31,525 bilhões de ja-
neiro a novembro de 2019.

No caso das viagens in-
ternacionais, as receitas de 
estrangeiros em viagem ao 
Brasil chegaram a US$ 185 
milhões, enquanto as des-
pesas de brasileiros no ex-
terior ficaram em US$ 329 
milhões. Com isso, a conta 
de viagens fechou o mês 
com déficit de US$ 144 
milhões. No acumulado do 
ano até novembro, o saldo 
negativo é de US$ 2,275 bi-
lhões.

O chefe do Departamento 
de Estatísticas do BC, Fer-
nando Rocha, explicou que 
a manutenção do baixo défi-
cit em viagens internacionais 
acontece devido às restrições 
de deslocamento em razão 
da pandemia de covid-19. Se-
gundo ele, o déficit médio é 
por volta de R$ 1 bilhão e no 
ano de 2019 alcançou quase 
R$ 12 bilhões. Na compara-
ção entre novembro de 2019 
e 2020, a redução é de 82% 
no déficit e ficou em torno 
de 90% nos meses anteriores.

“Os dados ainda não 
permitem verificar nenhu-
ma trajetória de melhora 

nas viagens internacionais, 
elas permanecem com ní-
veis baixos, estáveis e vem 
se mantendo assim nos úl-
timos meses”, disse.

Rendas

Em novembro de 2020, 
o déficit em renda primária 
(lucros e dividendos, paga-
mentos de juros e salários) 
chegou a US$ 1,032 bilhão, 
contra US$ 3,879 bilhões 
no mesmo mês de 2019. De 
janeiro a novembro, o sal-
do negativo ficou em US$ 
35,132 bilhões, ante US$ 
51,174 bilhões em igual pe-
ríodo do ano passado.

A conta de renda se-
cundária (gerada em uma 
economia e distribuída pa-
ra outra, como doações e 
remessas de dólares, sem 
contrapartida de serviços 
ou bens) teve resultado po-
sitivo de US$ 115 milhões, 
contra US$ 161 milhões em 
novembro de 2019. Nos 
11 meses do ano, o resulta-
do positivo chegou a US$ 
2,128 bilhão, contra US$ 
1,267 bilhão em igual perí-
odo de 2019.

BID empresta R$ 750 milhões para MPMEs
Já está na conta do Ban-

co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) empréstimo con-
cedido nesta sexta-feira pelo 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) no 
valor de US$ 750 milhões 
(cerca de R$ 4 bilhões) para 
as micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) brasilei-
ras. Com a contrapartida de 
US$ 150 milhões por parte 
do BNDES, serão destinados 
recursos para as MPMEs na-
cionais de quase R$ 5 bilhões. 
O anúncio foi feito hoje pelo 
banco brasileiro.

Os recursos viabilizarão 
financiamento a mais de 20 
mil empreendedores, que po-
derão acessar os recursos por 
meio das linhas disponíveis 
no BNDES, incluindo pla-
taformas digitais. O crédito 
será utilizado também no fo-
mento a soluções inovadoras 
de fintechs (empresas que 
oferecem serviços financei-
ros de baixo custo, normal-
mente por meio digitais co-
mo internet e maquininhas), 
com o objetivo de facilitar o 
crédito para as MPMEs.

Segundo destacou o BN-
DES, por meio de sua as-

sessoria de imprensa, a ope-
ração ganha importância 
diante dos impactos trazidos 
pela pandemia do novo co-
ronavírus e da necessidade 
de proteger os empreende-
dores nacionais do segmen-
to das MPMEs que repre-
sentam entre 41% e 53% 
das vagas de emprego no 
país. O presidente do BN-
DES, Gustavo Montezano, 
destacou a parceria de longa 
data existente com o BID 
para apoio a esse segmento 
empresarial. “Esse apoio vai 
ajudar a levar a pequenas e 
médias empresas ganhos de 

produtividade, sustentabi-
lidade e solidez financeira, 
apoiando esses que são os 
nossos heróis nacionais”, 
disse Montezano.

Na avaliação do presidente 
do BNDES, a operação com 
o BID reforça também as 
iniciativas de digitalização em 
curso no banco, entre as quais 
o PEAC Maquininhas (mo-
dalidade de crédito garantido 
por vendas com máquinas de 
pagamento digital) e um fun-
do de crédito para fintechs, 
que oferece apoio mais ágil 
para as empresas, principal-
mente as de menor porte.
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Acordo de Paris  
completa cinco anos

As contribuições estabelecidas em dezembro de 2015 
no Acordo de Paris durante a COP 21 para evitar 

o aquecimento global, bem como alcançar a neutrali-
dade das emissões de carbono, foram renovadas entre 23 
de novembro a 4 de dezembro de 2020. Nesse período 
foram realizados virtualmente os diálogos climáticos com 
diversos países e outros atores para a reflexão sobre o 
progresso do Acordo e preparação para a COP 26 no 
próximo ano em Glasgow, Escócia.

Passados cinco anos do Acordo de Paris, ainda se colo-
ca como um grande desafio para alguns governos limitar 
o aquecimento global em 1,5°C. As previsões são que 
caminhamos para um aquecimento de 3,5°C a 4°C, quan-
do um aquecimento acima de 2°C já seria catastrófico. Os 
esforços precisam aumentar, e se tornou imperioso mo-
bilizar diversos atores, como cidades, empresas, sociedade 
civil, povos tradicionais nessa luta pelo desenvolvimento 
sustentável.

Os diálogos enfatizaram a importância da atuação con-
junta do setor público e privado para uma maior oferta de 
empregos, desenvolvimento econômico, ações climáticas e 
melhor qualidade de vida visando a redução em ao menos 
40% da emissão de carbono até 2030 e a fim de alcançar 
emissões zero até 2050. Diversos setores como o industri-
al assumiram a urgência de energia renovável com redução 
drástica de energia fóssil e termelétricas e redução de 
emissões no processo de produção.

Outro tema de grande relevo foi em relação aos usos da 
água e dos solos, que devem envolver tanto a proteção e 
restauração das florestas, dos recursos naturais e ecossiste-
mas, quanto o desenvolvimento de melhor infraestrutura 
para os setores agroindustriais, para as cidades bem como 
o reúso da água. O tema incluiu investimentos para acabar 
com o desflorestamento até 2022, restaurar os ecossiste-
mas e proteger a biodiversidade.

O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Gu-
terres, destacou que a pandemia de Covid-19 demonstrou 
que quando as pessoas sentem a urgência para agir rapid-
amente são capazes de cooperar e mudar o modo de vida. 
Salientou que essa urgência também é necessária para evi-
tar um colapso climático e que a devastação de florestas 
tem relação direta com o risco de novas pandemias como 
a que estamos vivendo.

O cumprimento da meta é ambicioso, mas necessário. 
Para tanto o objetivo inclui unir esforços, numa verdadei-
ra “corrida para zero” em relação as emissões até 2050. 
Tal desafio levou a uma aliança de países desenvolvidos e 
emergentes sob os auspícios das Nações Unidas com par-
ceria de Itália e Chile, que renovaram seus compromissos 
para 2030 até 2050. Dentre os 24 países que se comprom-
eteram a atingir a neutralidade de carbono, estão a China, 
o Paquistão e a Índia.

A reunião final de Cúpula, realizada em 12 de dezem-
bro último, não teve a participação do Brasil. A colabo-
ração brasileira seria fundamental, já que o país, em 2015, 
assumiu compromissos no Acordo de Paris e tinha um 
papel de destaque na liderança de redução das emissões. 
Todavia, o Brasil não parece estar preocupado com o 
compromisso assumido e chega em 2020 com maior 
índice de desmatamentos ilegais em relação ao ano de 
2019, destruição da biodiversidade pelas queimadas e in-
cêndios florestais e aumento de emissão de gases de efeito 
estufa.

As consequências da não atuação do Brasil nos esforços 
conjuntos para a higidez climática e para a qualidade de 
vida no planeta não geram apenas incertezas jurídicas 
com prejuízos aos investimentos internacionais. Além de 
um meio ambiente mais saudável, oportunidades socio-
econômicas podem advir das medidas de baixo carbono 
construindo um futuro melhor inclusive com a geração de 
empregos.

Inundações, secas e furacões em maior frequência já 
anunciam os efeitos das mudanças climáticas, mas um 
futuro verde com energia limpa, agricultura sustentável 
é possível se cada um e todos juntos fizerem a sua parte. 
Como declarou o secretário Alok Sharma ao encerrar a 
Conferência de Cúpula: “As escolhas que faremos nos 
próximos 12 meses serão decisivas para evitar uma onda 
de catástrofes climáticas para as próximas gerações.”

Setor de calçados espera  
crescimento da exportação em 2021

ANP lança ferramenta interativa  
com dados sobre conteúdo local

Brasileiros pretendem gastar  
R$ 663 em presentes de Natal

Gasolina sobe 17% desde maio e fecha  
ano em patamar de pré-pandemia

As exportações de 
calçados brasilei-
ros devem aumen-

tar 21,2% no ano que vem, 
enquanto a produção deve 
crescer 19% no compara-
tivo com os números de 
2020, projeta a Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Calçados (Abicalçados). Ou 
seja, na realidade não será 
um crescimento, mas uma 
retomada do setor, que foi 
fortemente afetado pela 
pandemia de coronavírus. 
As exportações de janeiro 

a novembro deste ano apre-
sentaram queda de 19,4%. 
Entre janeiro e outubro, a 
produção caiu 27% e esti-
ma-se que até o fim do ano 
o recuo seja de 25%.

O ano de 2020 foi de difi-
culdades para o setor calça-
dista nacional. Dependen-
te do mercado doméstico, 
para o qual são destinadas 
mais de 85% das vendas 
setoriais, a indústria viu sua 
produção despencar, con-
forme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). A que-
da no volume fabricado, in-
fluenciada pela exportação, 
fará com que o setor retor-
ne ao patamar produtivo de 
16 anos atrás, na faixa de 
650 milhões de pares.

Em nota, o presidente-
-executivo da Abicalçados, 
Haroldo Ferreira, informou 
que a pandemia de Co-
vid-19 afetou severamente 
a indústria calçadista, que 
deve encerrar o ano com 
250 milhões de pares a 
menos produzidos e com 

a perda de cerca de 20 mil 
postos de trabalho. “Existe 
uma tendência de recupe-
ração verificada nos últi-
mos meses de 2020. Para 
o início do próximo ano, a 
tendência é essa, ainda mais 
levando em consideração a 
vacinação e a normalização 
do comércio físico, do qual 
ainda somos dependentes” 
disse o executivo. A volta 
aos patamares de 2019, po-
rém, só deve ser obtida em 
2022, segundo estimativa de 
Ferreira.

A Agência Nacional 
de Petróleo e Gás (ANP) 
lançou nesta sexta-feira o 
Painel Dinâmico de Fisca-
lização de Conteúdo Local, 
uma ferramenta interativa que 
disponibiliza dados relativos 
ao andamento do processo de 
fiscalização do cumprimento 
da cláusula de conteúdo local, 
bem como os extratos das fis-
calizações realizadas, relativos 
aos contratos de exploração 
e produção de petróleo e gás 
natural firmados a partir da 
1° Rodada de Licitações da 
ANP. 

A cláusula de conteú-
do local dos contratos de-
termina os compromissos 
assumidos pelas empresas 

de contratação de um per-
centual mínimo de bens e 
serviços nacionais. Cabe à 
ANP fiscalizar o cumpri-
mento desses compromis-
sos, o que é feito na fase de 
exploração (primeira fase 
do contrato, na qual são re-
alizados estudos para deter-
minar a presença ou não de 
petróleo e/ou gás natural) 
e na etapa de desenvolvi-
mento da fase de produção 
(quando é contratada e ins-
talada a infraestrutura para 
a produção em si). 

O Painel disponibiliza in-
formações como o percen-
tual ofertado pela empresa 
operadora e o que foi efe-
tivamente realizado nessas 

duas fases, a situação do 
processo de fiscalização pa-
ra um respectivo contrato e 
os valores de multas aplica-
das pela ANP.

Visualização

Na ferramenta, a visua-
lização dos compromissos 
realizados pelo operador é 
feita na forma percentual 
(porcentagem do conteúdo 
local compromissado que 
foi efetivamente cumprido), 
e não em valores nominais 
dos dispêndios realizados no 
bloco ou campo. Além disso, 
é possível ver os valores agre-
gados por rubrica de com-
promisso, o que não necessa-

riamente é o valor referente a 
uma única aquisição de bem 
ou serviço, por exemplo a 
rubrica 2.1 – afretamento de 
sonda, na qual é registrada a 
soma de todos os valores rea-
lizados com itens abrangidos 
pelo Escopo de Certificação 
Afretamento de Sondas, con-
forme previsto na Resolução 
ANP n° 27/2016. 

Para mais informações 
sobre o processo de certi-
ficação de conteúdo local e 
do reporte para a ANP dos 
relatórios de cumprimento 
da obrigação de conteúdo 
local, veja a Resolução 
ANP nº 27/2016, a Reso-
lução ANP n° 19/2013 e a 
Portaria ANP n° 180/2003. 

Apesar da incerteza em 
relação ao futuro, 83% dos 
consumidores brasileiros 
pretendem fazer compras 
de Natal neste ano e, em 
média, devem gastar cerca 
de R$ 663 em presentes. É 
o que mostra um estudo 
realizado pela Fronte Pes-
quisa entre 30 de novembro 
e 4 de dezembro sobre ex-
pectativas dos consumido-
res brasileiros em relação 
ao Natal.

O gasto médio estimado 
com presentes no Natal es-
tá abaixo do valor dispendi-
do na Black Friday, que foi 

de R$ 1,1 mil. A pretensão 
para o Natal varia de acor-
do com a classe econômica 
e com a presença de crian-
ças no domicílio. Enquanto 
o consumidor das classes 
AB1 projeta gastar R$ 1,3 
mil no Natal, a classe C2 
tem gastos projetados de 
R$ 418. Pessoas que moram 
com crianças devem gastar 
19% mais do que as que 
não têm crianças em casa.

Os shoppings continu-
am sendo importantes pa-
ra o consumidor durante o 
Natal, já que 7 em cada 10 
consumidores brasileiros 

voltaram a frequentar shop-
ping, apesar da iminência da 
segunda onda de Covid-19. 
A visita a shopping nas últi-
mas semanas é maior entre 
as famílias que têm criança 
em casa: 79% declaram ter 
ido a algum shopping nas 
semanas anteriores à pes-
quisa. A frequência de visi-
ta ao shopping, entretanto, 
continua sendo impactada 
pela pandemia. Enquan-
to 75% dos consumidores 
afirmam que foram ao sho-
pping para ver a decoração 
de Natal em anos anteriores 
(87% entre famílias com 

criança), apenas 39% pre-
tendem fazê-lo neste ano 
(53% entre famílias com 
criança).

Nem mesmo a tradição 
de visitar o Papai Noel pa-
rece ter força o suficiente 
para recuperar o fluxo dos 
shoppings nos níveis pré-
-pandemia. Em tempos 
normais, 57% dos consu-
midores costumavam ir a 
shoppings para ver o Papai 
Noel (77% entre famílias 
com crianças), mas apenas 
28% pretendem fazer isso 
em 2020 (42% entre famí-
lias com crianças).

De acordo com o Índice 
de Preços Ticket Log (IP-
TL), a gasolina apresentou 
aumento de 17% do mês 
de maio até o fechamento 
da primeira quinzena de de-
zembro, atingindo patama-
res cada vez mais próximos 
ao período pré-pandemia. O 
combustível, que foi regis-
trado na média de R$ 4,684 
o litro nos primeiros 15 dias 
do mês, já está maior do 

que o valor encontrado nas 
bombas no mês de março – 
quando apresentou a média 
de R$ 4,628. Ainda segundo 
o levantamento, a gasolina 
está 1,4% mais cara do que 
a registrada no fechamento 
do mês de novembro, mas 
segue compensando mais 
na relação 70/30 do que o 
etanol em 23 estados brasi-
leiros.

“O litro do etanol só vale 

mais a pena do que a gaso-
lina nos estados de Goiás, 
Mato Grosso, Minas Gerais 
e São Paulo. Em todos os 
outros estados brasileiros, 
a gasolina compensou mais 
no bolso do consumidor”, 
pontua Douglas Pina, He-
ad de Mercado Urbano da 
Edenred Brasil.

No comparativo das re-
giões brasileiras, a gasolina 
mais cara foi encontrada na 

Região Centro-Oeste, co-
mercializada a R$ 4,764 o 
litro. A Região Sul figurou 
com o valor mais barato, a 
gasolina foi vendida na mé-
dia de R$ 4,470 nas bombas.

“Dentro do território 
brasileiro, a gasolina chegou 
a variar quase 7% nos pri-
meiros quinze dias de de-
zembro e a tendência é de 
aumento nessa diferença até 
o final do ano”.
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OPINIÃO  
DO ESPECIALISTA

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.

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.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS 
IMOBILIARIOS DA 5ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A. 
A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 
e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários 
da 5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emis-
sora (“Termo de Securitização”), cuja cedente dos créditos imobiliários lastro é a Socicam Administração, Projetos e 
Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/0001-05 (“Cedente”), vem pela presente, convocar os 
titulares dos CRI para a Assembleia Geral de Titulares de CRI da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora 
de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se realizar no dia 11/01/2021, às 14 horas, em primeira 
convocação. Conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 
06/2020/CVM/SIN, o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta Formal”). A Emissora 
convoca os titulares para a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar pela concessão de carên-
cia de amortização e juros dos CRI, por 12 (doze) meses, a contar da parcela de 20 de dezembro de 2020, de forma 
retroativa, sem que seja concedida carência no pagamento dos créditos imobiliários (“Carência”), com cash sweep 
mensal (amortizações extraordinárias obrigatórias dos CRI), limitado ao valor mensal de R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais), sem pagamento de prêmio ou multa pela Cedente; (ii) Deliberar quanto ao aumento da taxa de 
juros dos CRI, de 9% a.a. para 10,5% a.a., sendo mantida a correção monetária atual dos CRI; (iii) Deliberar pela re-
pactuação do prazo de vencimento final dos CRI, que será dilatado em 24 meses, com o vencimento final passando 
para 20/10/2026;(iv) Deliberar pela substituição da SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda, pela Planner Corretora 
de Valores S/A., como agente fiduciário e custodiante dos CRI; Procedimento de resposta à Consulta: A mani-
festação com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento 
do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a 
representação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais, regulamentos, atas e pro-
curações; e (ii) o documento de identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 11/01/2021 aos cuidados do 
agente fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As delibe-
rações constantes da ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando 
a maioria simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas, as matérias da ordem do 
dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-
-se as matérias constantes da ordem do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências necessárias para 
implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não se  limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do 
fluxo de amortização, instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), podendo ainda solicitar que a B3 altere o status 
dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário. A presente convocação da Assembleia Geral, será 
enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador 
dos CRI, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação nos jornais de publicação dos atos 
da Emissora, conforme o previsto no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem 
do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, 
respectivamente. A consolidação dos votos será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 12 de janeiro de 
2021. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020. Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. Assembleia 
Geral De Titulares De Cri Da 5ª Série Da 2ª Emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. 
de 11 de Janeiro de 2021. Anexo I Termo de Apuração de Votos Com relação ao item (i) da ordem do dia, 
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ). Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto 
meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ). Com relação ao item (iii) da ordem do dia, manifesto meu voto 
da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ). Com relação ao item (iv) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte 
forma: SIM ( ) NÃO ( ).
Nome do Titular ou Representante Por Extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira convocação da AGT, quanto para 
uma eventual segunda convocação.

EDITAL
Pelo presente edital, nos termos dos artigos 1º, 6º e 8º  inciso II do Estatuto,
ficam convocados os empregados das Categorias Profissionais,  repre-
sentadas pelo Sindicato dos Empregados de Agentes Autônomos
do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, In-
formações e Pesquisas no Município do Rio de Janeiro - Sindaut
–CNPJ nº 27.903.715.0001.00, a comparecerem à Assembléia Geral Ordi-
nária,  a ser realizada no dia 23 de Dezembro de 2020 (quarta-feira) ás
15:00hs em primeira convocação ou ás 15:30hs em segunda e última
convocação  na sede do Sindicato na Rua André Cavalcante, 128 – Bairro
de Fátima – Rio de Janeiro/RJ, com a categoria para discutir e deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Aprovação da Pauta Reivindicatória
da Data-Base 2021/2022;  b) Autorização dos empregados para o Sindica-
to instaurar Dissídio Coletivo ou assinar Convenção Coletiva; c) Autoriza-
ção da categoria para descontar Contribuição Social em favor do Sindica-
to; d)  Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2020.

Fernando Bandeira – Presidente.

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MÉXICO
Rua México, 168 - Centro - RJ

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Prezado(a) Senhor(a): De conformidade com as instruções do Sr. Síndico 
do Condomínio, convocamos e contamos com a presença de V.Sa. para 
a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 11 DE JANEIRO 
DE 2021, NO 6º ANDAR DO PRÓPRIO PRÉDIO às 09:00 horas em pri-
meira convocação com presença regulamentar, ou às 09:30 horas em 2ª e 
última convocação, com qualquer número de presença, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação e aprovação de contas; 
2) Eleição de Síndico, Subsíndico e Membros do Conselho Consultivo; 
3) Previsão orçamentária para o exercício de 2021; 4) Assuntos gerais. 
Os participantes das deliberações deverão estar em dia com o pagamento 
de suas obrigações condominiais. As pessoas que comparecerem na quali-
dade de representantes de condôminos, deverão apresentar as respectivas 
procurações com firma reconhecida (Código Civil Art. 654 § 1º e 2º, e Art. 
657). Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2020. Atenciosamente. BAP Ad-
ministração de Bens Ltda. Depto. de Condomínios.

As cadeiras do seu  
negócio estão definidas  
de forma eficaz?
Por Rogério Vargas

Conceitualmente, qualquer tipo de organização 
coletiva, constituída com um ou mais objetivos, é, 
na verdade, um grupo de pessoas que trabalham 

juntas, compartilhando os mesmos objetivos, desafios e 
conquistas. Independente da finalidade do grupo, seja ela 
financeira, social ou altruísta, o progresso das atividades 
conjuntas, somente, será possível se as pessoas traba-
lharem organizadas, executando estratégias planejadas e 
alinhadas com os mesmos objetivos.

Nos negócios, acontece a mesma coisa: o crescimento/ 
desenvolvimento da empresa, somente, será possível se as 
pessoas que ali trabalham, exercerem as suas atividades de 
forma coordenada e planejada. Assim, ao estruturar qual-
quer empresa, lidamos com a gestão do negócio através da 
gestão de pessoas, e o desenvolvimento das pessoas, gera 
a evolução do negócio. Por isso, focar nesta dinâmica se 
torna essencial, considerando o papel da gestão no negó-
cio e as suas possibilidades de melhorias na empresa.

Vamos considerar os termos “pessoas” e “cadeiras”, ou 
seja, deve haver um “papel” para cada pessoa na empresa. 
Quando me refiro à cadeira, quero dizer o cargo, a posi-
ção que a pessoa ocupa ou vai ocupar naquela estrutura 
hierárquica e suas respectivas atividades.  Na situação do 
sócio e o do gestor do negócio, por exemplo, há de se 
definir muito bem os papéis (cadeiras) a serem desempe-
nhados por cada um.

Um erro muito comum nas empresas é justamente a 
falta de clareza nesta definição: o sócio deve atuar no nível 
estratégico, identificando oportunidades para desenvolver 
as propostas de valor do seu negócio através dos produ-
tos/ serviços que oferece no mercado alvo. 

Ainda, estabelecer o rumo da companhia, de acordo 
com o modelo do negócio, que entrega a estratégia de 
valor. O gestor deve assegurar que a estratégia definida se 
torne realidade, aconteça, ou seja, implementar / aprimo-
rar o modelo que entrega a estratégia de valor.

Assim, o trabalho de estruturação da empresa deve ser 
composto, basicamente, por três dinâmicas de atuação, in-
terdependentes e alinhadas com o planejamento estratégi-
co do negócio: 1. A estratégia que vislumbra uma oportu-
nidade no mercado, 2. O modelo do negócio que “entrega 
este valor” e 3. A estrutura de gestão (gestores + equipes) 
que executam  desenvolvem o modelo do negócio. A ges-
tão está estruturada no tripé: definição da dinâmica de tra-
balho - processos, ações e rotinas daquele negócio; descri-
ção das funções e responsabilidades do ocupante de cada 
cadeira, ou seja, quem faz o que em cada ações / rotinas e 
os controles / métricas sobre as atividades definidas para 
checar o quanto e como elas estão acontecendo, ou seja, a 
base dos resultados do negócio. 

A dinâmica da gestão do negócio: está em cada ges-
tor realizar o desenvolvimento de cada pessoa, segundo 
a “cadeira” que está ocupando, ou seja, a “cadeira” via-
biliza o plano de desenvolvimento individual (a antiga 
“carreira”), ou seja, conforme a pessoa desenvolver-se 
em uma cadeira, poderão ocorrer oportunidades / no-
vos ciclos de desenvolvimento para a pessoa e, conse-
quentemente, o desenvolvimento da empresa, uma vez 
que somam-se todas as pessoas e cadeiras nesta dinâmi-
ca da empresa.

Quando abordamos o este desenvolvimento das pes-
soas & cadeiras, existem três aspectos já bastante co-
nhecidos que são o conhecimento (teoria), a habilidade 
(prática) e a atitude (vontade), metodologia consolidada 
e amplamente conhecida como “CHA”. A identificação, 
motivação e promoção pelo gestor, das forças a serem 
maximizadas e dos desafios a serem trabalhados nas 
características técnicas e comportamentais do colabora-
dor, possibilita que o colaborador busque a evolução de 
seu desenvolvimento.  A terceira dinâmica é justamente 
o momento para mesclar as necessidades do negócio 
com as características das pessoas. Atuar neste mix, 
representa o papel do gestor eficaz e deve ser desen-
volvido diariamente pelo mesmo, com o acompanha-
mento direto popularmente conhecido como “ombro 
a ombro”, atuando no desenvolvimento em “Y” com a 
respectiva Motiva+ação da pessoa.

A dinâmica das pessoas, estudada acima, propõe uma 
receita perfeitamente aplicável, testada em qualquer tipo 
de negócio, com variáveis conhecidas que, seguidas passo 
a passo, podem levar o seu negócio a obter excelentes 
resultados e um crescimento orgânico exponencial. Ao 
desenvolver seus negócios, empresários, empreendedores 
e gestores, de qualquer área, devem entender a impor-
tância e garantir que pessoas mais adequadas ocupem as 
cadeiras de suas organizações.

Rogério Vargas é Sócio da Auddas.

Grupo espanhol vence leilão  
da rodovia RCS-287 no RS
É a 1ª rodovia estadual vendida no estado 

MP define regras para a quitação e a renegociação  
de dívidas em debêntures de dois fundos 

O consórcio Via 
Central, represen-
tado pelo grupo 

espanhol Sacyr, arrematou 
nesta sexta-feira, em leilão 
organizado e conduzido pe-
la B3, a concessão da RSC-
287, entre Tabaí e Santa 
Maria. Esta é a primeira 
rodovia estadual do Rio 
Grande do Sul concedida à 
iniciativa privada. O prazo 
de concessão é de 30 anos. 
A vencedora, representada 
pela corretora Terra Inves-
timentos, ofertou tarifa de 
pedágio de R$ 3,36, com 
deságio de 54,41% na com-
paração com a tarifa máxi-
ma estipulada no edital.

“Tivemos um grande su-

cesso nessa concessão, com 
deságio de 54% e uma subs-
tancial redução em relação ao 
que é praticado atualmente 
por uma empresa estatal de 
rodovias. Isso demonstra o 
acerto do governo em com-
preender que a parceria com 
o setor privado viabiliza inves-
timentos e resulta em melho-
rias para a população”, disse 
o governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite.

“Em um ano de incerte-
zas, é muito positivo ver que 
os investimentos em infra-
estrutura estão caminhando. 
Cada leilão que ajudamos a 
viabilizar é um orgulho para 
a B3 porque sabemos que 
estamos contribuindo com 

O governo federal pu-
blicou no Diário Oficial da 
União (DOU) desta sexta-
-feira a Medida Provisória 
1.017/2020, que define regras 
para a quitação e a renegocia-
ção de dívidas em debêntures 
com o Fundo de Investimento 
da Amazônia (Finam) e com 
o Fundo de Investimento do 
Nordeste (Finor).

O índice de inadimplên-
cia das carteiras de debên-
tures chega a 99% em con-
sequência da complexidade 
do sistema, da alta carga 
moratória de juros e da in-
segurança jurídica causada 
por várias mudanças legais, 
principalmente entre 1991 

e 2000. A dívida de empre-
endedores com os dois fun-
dos soma R$ 49,3 bilhões.

O governo alega que 
muitas dessas dívidas são 
antigas e impagáveis, e a 
intenção é beneficiar as 
empresas, para facilitar a 
criação de mais empregos. 
Além disso, o alto índice de 
inadimplência tem inviabili-
zado novos créditos.

Outro problema é que a 
execução judicial dos débitos 
tem sido lenta e ineficiente. 
Dessa forma, os fundos não 
conseguem reaver os recur-
sos, e os empreendedores se 
mantêm endividados e com 
pouca capacidade de investir 

em novos negócios e postos 
de trabalho.

Debêntures são títulos de 
dívida emitidos por empre-
sas. Na prática, funcionam 
como uma espécie de em-
préstimo que o investidor 
faz à companhia emissora.

Em relação à quitação, a 
medida provisória, que agora 
vai ser analisada pelo Con-
gresso, estabelece uma nova 
base de cálculo de indexação 
do débito e a possibilidade 
de exclusão de encargos e de 
juros de mora por inadim-
plência, o que levará a um 
desconto de até 70%.

Para a renegociação, a 
medida provisória estabele-

ce novos encargos, prazos 
de carência e de vencimen-
to, alongando o débito em 
até sete anos, além do des-
conto de até 10%.

Juntamente com a MP 
1.017, o governo editou 
também a MP 1.016, que 
permite aos empreendedo-
res renegociar suas dívidas 
com os Fundos Constitu-
cionais de Financiamento 
do Norte (FNO), do Nor-
deste (FNE) e do Centro-
-Oeste (FCO). Ambas as 
medidas foram assinadas 
pelo presidente Jair Bolso-
naro numa cerimônia em 
Porto Seguro, nesta quinta-
-feira.

a modernização e o cresci-
mento do país”, destaca Da-
niel Sonder, Vice-presidente 
Financeiro, Corporativo e de 
Relações com Investidores 
da bolsa do Brasil.

O edital da RSC-287 pre-
vê duplicação dos 204,5 

quilômetros da rodovia, de 
Tabaí, passando por Ve-
nâncio Aires e Santa Cruz 
do Sul, até Santa Maria, nos 
dois sentidos de tráfego. O 
investimento privado será 
de R$ 2,7 bilhões pelo perí-
odo de 30 anos.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da TECHNOS S.A. (“Companhia” ou 
“Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou 
“AGE”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 5 de janeiro de 2021, às 
10:00 horas, a ser realizada de modo parcialmente digital, sendo facultada (i) 
a participação presencial na sede social da Companhia localizada na Avenida 
das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, conforme detalhado abaixo, 
nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro 
de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481/09”), e do Artigos 121, 124 e 
135 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor 
(“Lei das Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Technos 
S.A.;  (ii) Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas (Matching) 
da Technos S.A.; e (iii) Deliberar sobre o cancelamento dos Planos de Opções 
de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes. Os documentos e 
informações necessários para a participação e exercício do direito de voto na 
AGE encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da 
Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nas páginas da internet 
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotechnos.
com.br), a partir da presente data, em conformidade com as disposições da 
Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480/09”), da Instrução CVM nº 481/09 
e do Estatuto Social da Companhia. Instruções Gerais para a Participação na 
Assembleia: I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo 11 do Estatuto 
Social, a Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem participar 
da Assembleia por meio presencial apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos 
societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: 
(a) extrato expedido pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais 
ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam 
como titulares até, no máximo, 3 (três) dias antes da realização da Assembleia; 
(b) em caso de representação por procurador, o instrumento de mandato com 
reconhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 
da Lei das Sociedades por Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a 
forma de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador 
do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, 
ou que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do adminis-
trador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à 
Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante 
ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii) 
acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que 
comparecerem presencialmente à AGE, poderão dela participar e votar aqueles 
que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de 
enviá-los previamente. II. Participação Remota por meio virtual. Os acionistas 
também poderão participar da AGE de forma remota, por meio da plataforma 
Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da 
Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da 
assembleia por meio virtual deverá enviar os mesmos documentos necessários 
à participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome, 
CPF e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à 
Assembleia. A assinatura da referida declaração poderá se dar por meio digital, 
desde que certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento 
de firma. Para viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na 
AGE, os referidos documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, 
acima referenciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do 
Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a 
documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para par-
ticipação na AGE por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar 
da Assembleia por meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos 
direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 
21-V da Instrução CVM 481/09. Caso o acionista não receba o link de acesso 
com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembleia, 
deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores 
da Technos até às 18h00 do dia 4 de janeiro de 2021, para que seja prestado o 
suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) 
utilizar o link individual única e exclusivamente para participação na AGE, (ii) não 
transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link individual a qualquer terceiro, 
acionista ou não, sendo o referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, 
no todo ou em parte, nem tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou 
não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio virtual durante a 
realização das AGE. Para participar da Assembleia por meio virtual, o acionista 
precisará ter instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams, 
cujo download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-br/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante 
ou procurador que ingressar na assembleia por meio virtual passará por uma 
verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de 
sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de 
identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que a foto e 
todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo 
de toda a Assembleia o participante deverá manter a câmera de seu dispositivo 
ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível 
durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar 
da frente da mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo. 
Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da 
videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos 
participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado. 
Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento 
ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de 
seu áudio. Além disso, informamos que a AGE será gravada, nos termos do Artigo 
21-C, §1º, inciso III da Instrução CVM 481/09 e que a Companhia não se respon-
sabiliza por problemas de conexão que os participantes credenciados possam 
enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais 
como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma 
Microsoft Teams com o equipamento do participante. Rio de Janeiro, 21 de dezem-
bro de 2020. Renato José Goettems, Presidente do Conselho de Administração

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2019, às 8:30 horas, na sede social da VLI S.A. (“Compa-
nhia” ou “VLI”), localizada na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas arquivado na sede social da Companhia, sendo a acionista 
Vale S.A. representada por sua advogada e procuradora, Sra. Roberta Gomes de Oliveira, que cumpre orientação de voto proferida 
pelos Diretores Executivos da Vale S.A., Srs. Luciano Siani Pires e Alexandre Pereira (Decisão de Diretores Executivos em Conjunto 
- DEC nº 330/2019, de 26/11/2019). Verificada, portanto, existência de quórum necessário para a instalação da Assembleia e 
para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Diretor da Companhia, Sr. Ernesto Pousada e a Gerente 
de Governança e Societário, Sra. Joyce Andrews da Costa. 3. MESA: Presidente: Ernesto Pousada; e Secretária: Joyce Andrews da 
Costa. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre pedidos de renúncia e eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. 
5. DELIBERAÇÕES: Devidamente instalada a Assembleia Geral Extraordinária, após análise e apreciação da Ordem do Dia, os 
acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade, sem qualquer condição ou ressalvas as seguintes matérias: I) Consignar a 
renúncia da Sra. Giane Luza Zimmer Freitas, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3945276-
6, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/ME sob o nº 000.925.867-16, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº 700 / 
Lj 318, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22640-100, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, formalizada 
mediante termo de renúncia arquivado na sede da Companhia, a quem foram consignados votos de agradecimentos pelos rele-
vantes serviços prestados à Companhia; II) Tendo em vista a vacância do cargo de membro titular do Conselho de Administração 
da Companhia em razão da renúncia descrita no item “I” acima, consignar que o Sr. Ivan Malekzadeh Fadel, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 34.287.451-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob 
nº 296.125.838-38, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 12.995, 26º andar, Brooklin Paulista, São Paulo/SP, 
CEP 04578-911, antes suplente do membro do Conselho de Administração da Companhia Sr. Luciano Siani Pires, assumirá o 
cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, em substituição à Sra. Giane Luza Zimmer Freitas; III) 
Considerando a eleição do Sr. Fabiano de Carvalho Filho para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Com-
panhia, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da VLI realizada em 11 de novembro de 2019, consignar (a) que, a partir da 
referida data, o Sr. Márcio Felipe Milheiro Aigner, brasileiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 08027395-6, 
expedida pelo IFP, inscrito no CPF/ME sob o nº 035.853.907-22, com endereço comercial na Avenida Praia de Botafogo, nº 186, 19º 
andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-145, antes suplente do ex membro do conselho de administração Sr. Juarez Saliba 
de Avelar, havia passado a ser suplente do membro titular do Conselho de Administração da Companhia do Sr. Fabiano de Carva-
lho Filho, e (b) que, a partir da presente data, a Sra. Carla Brandão Tarré Carvalho de Oliveira, brasileira, casada, economista, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.287.820-4, expedida pela DETRAN/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 080.679.157-84, 
com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-145, antes suplente 
da conselheira renunciante Giane Luza Zimmer Freitas, passa a ser suplente do membro titular do Conselho de Administração 
da Companhia do Sr. Fabiano de Carvalho Filho; IV) Tendo em vista o disposto nos itens “II” e “III” acima, consignar que o Sr. 
Márcio Felipe Milheiro Aigner, brasileiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 08027395-6, expedida pelo IFP, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 035.853.907-22, com endereço comercial na Avenida Praia de Botafogo, nº 186, 19º andar, Botafogo, 
Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-145, passa, a partir da presente data, a ser suplente do membro do Conselho de Administração da 
Companhia Sr. Luciano Siani Pires; V) Tendo em vista a vacância do cargo de membro suplente do Conselho de Administração 
da Companhia em razão do disposto no item “II” acima e a deliberação mencionada no item “III” acima, eleger o Sr. Vitor 
Ribeiro Vieira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 00196245557, expedida pelo DETRAN/RJ, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 053.751.577-13, com endereço comercial na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 22250-145, para o cargo de suplente do membro do Conselho de Administração Sr. Ivan Malekzadeh Fadel, que 
assume, nesta data, o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; e VI) Eleger o Sr. Fabiano Penna 
Zimmermann, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.948.670-SSP/MG, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 054.382.116-12, domiciliado na Rua Domingos de Soto, nº 126, apto 103, Jardim Vila Mariana, São Paulo/SP, 
CEP 04116-040, para o cargo de suplente do membro do Conselho de Administração da Companhia Sra. Thaís Ricarte Peters. 
Os membros do Conselho de Administração ora eleitos (a) terão mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar 
as contas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (b) tomarão posse mediante assinatura 
de termos de posse lavrados em livro próprio; e (c) declaram neste ato, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a 
administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Tendo em vista as renúncias e eleições retro mencionadas, a composição 
consolidada de membros titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administração da Companhia passa a ser:

Titular Suplente
Luciano Siani Pires

Presidente do Conselho de Administração
Márcio Felipe Milheiro Aigner

Fabiano de Carvalho Filho Carla Brandão Tarré Carvalho de Oliveira
Ivan Malekzadeh Fadel Vitor Ribeiro Vieira

Luiz Ricardo Cursino de Moura Santos Ronald Paz
Marcos Pinto Almeida Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti
Thaís Ricarte Peters Fabiano Penna Zimmermann

Yasushi Shimizu Naoya Kubo
A Companhia manterá arquivados os comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação e capacidade, e/ou outros 
requisitos normativos/legais dos membros do Conselho de Administração ora eleitos, em cumprimento ao artigo 147 da Lei nº 
6.404/76. 6. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe 
o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, 
achada conforme e assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo/SP, 20 de dezembro de 2019. [Certifico que a presente 
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.] Joyce Andrews da Costa - Secretária. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 73.392/20-0 
em 05/02/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2019, às 15:00 horas, na sede social da VLI S.A. (“Com-
panhia” ou “VLI”), localizada na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 
6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme regis-
tros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas arquivado na sede social da Companhia, tendo sido verificada, 
portanto, existência de quórum necessário para a instalação da Assembleia e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. 
Presentes, ainda, o Diretor da Companhia, Sr. Marcus Vinicius de Faria Penteado e a Gerente de Governança e Societário, Sra. 
Joyce Andrews da Costa. 3. MESA: Presidente: Humberto Ramos de Freitas; e Secretária: Joyce Andrews da Costa. 4. ORDEM DO 
DIA: (i) Consignar a renúncia do Sr. Daisuke Hori, como membro suplente do Sr. Yasushi Shimizu, no Conselho de Administração 
da Companhia; (ii) Eleger o Sr. Naoya Kubo como membro suplente do Sr. Yasushi Shimizu, no Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) Eleger a Sra. Thaís Ricarte Peters como novo membro titular para o Conselho de Administração da Companhia, 
conforme indicação realizada pelo Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 5. DELIBERAÇÕES 
TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS ACIONISTAS: Devidamente instalada a Assembleia, discutidos os temas e prestados 
os esclarecimentos necessários, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem reservas: I) Fica consignada a renúncia do 
Sr. Daisuke Hori, japonês, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE nº V304859-G, emitida pela CGPI/DIREX/
DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.850.408-54, residente e domiciliado no Japão, na qualidade de membro suplente do Sr. 
Yasushi Shimizu, no Conselho de Administração da Companhia, formalizada mediante Termo de Renúncia, arquivada na sede 
da Companhia; II) Em ato contínuo, foi aceita a indicação e eleição do Sr. Naoya Kubo, japonês, casado, do comércio, portador do 
Passaporte Japonês nº TK6370303, domiciliado na cidade de Tóquio, com escritório na 1-3 Marunouchi, 1-chome, Chiyoda-Ku, 
Tóquio, Japão, para o cargo de membro suplente do Sr. Yasushi Shimizu, no Conselho de Administração da Companhia, o qual será 
representado, para os fins do artigo 146, §2º da Lei das S.A., pelo Sr. Mitsuhiko Okubo, japonês, casado, administrador, portador 
do Registro Nacional de Estrangeiros RNE nº V165709-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.917.906.73, com escritório na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1842, 23º andar, Edifício Cetenco Plaza, Torre Norte, CEP 01310-923; III) 
Aprovar a indicação e a eleição da Sra. Thaís Ricarte Peters, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade 
RG nº 2.427.500 (SSP/DF), inscrita no CPF/MF sob o nº 715.348.651-87, com endereço comercial na Avenida Paulista, 2300, 11º 
andar, Cerqueira César – São Paulo/SP, CEP: 01310-300, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia. 
Permanece vago, por ora, o cargo de suplente do membro do Conselho de Administração indicado nesta data. Os membros ora 
eleitos terão (a) terão mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 
31 de dezembro de 2019; e (b) declaram neste ato, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração 
da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade. Em relação a membro indicado pelo FI-FGTS, devidamente identificado no item (III) 
acima, os acionistas expressamente a dispensam da declaração exigida pelos incisos I e II do §3º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 
única e exclusivamente quanto à atuação da conselheira como membro do conselho de administração nas companhias Odebrecht 
Transport S.A. e IRB- Brasil Resseguros S.A., sem contudo dispensá-la dos demais deveres inerentes aos de administradores de 
sociedades por ações. A Companhia manterá arquivados os comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação e capa-
cidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos conselheiros ora eleitos, em cumprimento ao artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 
(i) LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76. (ii) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, achada conforme 
e assinada por todos os acionistas presentes. [Assinaturas: Presidente: Humberto Ramos de Freitas; Secretaria: Joyce Andrews da 
Costa. Acionistas Presentes: Vale S.A.; Mitsui & Co. Ltd.; Brookfield Brazil Infrastructure Fundo de Investimentos em Participações 
Multiestratégia; e Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. São Paulo, 25 de outubro de 2019. [Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio]. Joyce Andrews da Costa - Secretária. JUCESP. Certifico o registro sob 
o nº 577.401/19-1 em 04/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DEZEMBRO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 de dezembro de 2020, às 10:00h, na sede social da VLI S.A. (“Companhia”), localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Helena, 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, CEP 04552-050. 2. CONVOCAÇÃO: 
Convocação realizada mediante envio de correspondência aos membros do conselho de administração da Companhia, nos 
termos do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia. 3. PRESENÇA: Manifestaram seus votos á distância, considerando, 
portanto, presentes à reunião virtual, os membros do Conselho de Administração, a saber: Srs. Luciano Siani Pires, Viktor 
Nigri Moszkowicz, Ivan Malekzadeh Fadel, Bruno Henrique Lopez Lima, Marcos Pinto Almeida, Takeshi Mitsui e Thaís Peters. 4. 
MESA: Presidente: Sr. Luciano Siani Pires; e Secretária: Sra. Joyce Andrews da Costa. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a 
aprovação do exercício do direito de voto pela Companhia em relação à Assembleia Geral Extraordinária da VLI Multimodal S.A 
(“VLI Multimodal”), a ser realizada nesta data, com o propósito de deliberar sobre a celebração entre a VLI Multimodal e a Export 
Development Canada, agência de crédito à exportação constituída sob as leis do Canada por meio do Export Development Act em 
01 de Outubro de 1969, com sede na Rua Slater, n° 150, ON K1A 1K3, Ottawa, Canada (“EDC”), do Contrato de Empréstimo e Ga-
rantia nº 880-72942 (Loan and Guaranty Agreement) (“Contrato de Empréstimo EDC”) nas seguintes condições: Valor em USD: 
até 100.000.000,00; Prazo e Vencimento: até 5 anos bullet; Custo em USD: Libor + 1,60% + 0,25% de flat fee; Instrumento 
de Hedge: swap a ser contratado com bancos comerciais; Custo do swap: até CDI + 1,70%. (ii) a prestação pela Companhia de 
garantia corporativa (guaranty), em garantia ao fiel, pontual e integral cumprimento de 100% (cem por cento) das obrigações 
assumidas pela VLI Multimodal, nos termos do Contrato de Empréstimo EDC (“Garantia Corporativa”); e (iii) a autorização aos 
diretores da Companhia, bem como aos procuradores constituídos para o feito pela Companhia, para a realização de todos os 
atos e assinaturas de todos os documentos necessários e de qualquer forma relacionados aos contratos supra, incluindo notas 
promissórias para a garantia da operação e, sem limitação, negociar os demais termos e condições de tais documentos, bem 
como celebrar quaisquer aditamentos a tais documentos, para a implementação das operações ora aprovadas e assinar. 6. 
DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião e discutidas as matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da 
Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, tomaram as seguintes deliberações: 6.1. Aprovar o exercício favorável 
do direito de voto pela Companhia em relação à Assembleia Geral Extraordinária da VLI Multimodal, a ser realizada na presente 
data, com o propósito de deliberar sobre a celebração do Contrato de Empréstimo EDC. 6.2. Aprovar a prestação de Garantia 
Corporativa e a celebração, pela Companhia, na qualidade de interveniente garantidora, principal pagadora e responsável 
solidária com relação a todas as obrigações principais e acessórias a serem assumidas pela VLI Multimodal nos termos do 
Contrato de Empréstimo EDC; e 6.3. Autorizar a Diretoria da Companhia, bem como os procuradores devidamente constituídos 
para o feito pela Companhia, a praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas, poden-
do, inclusive, celebrar todo e qualquer outro instrumento, documento ou contrato requerido, mencionado, incluído, anexado ou 
relacionado ao Contrato de Empréstimo EDC, à Garantia Corporativa e a todos os demais contratos e operações ora aprovadas 
e autorizadas incluindo, sem limitação, quaisquer aditamentos a tais instrumentos, bem como negociar os demais termos e 
condições pendentes dos documentos mencionados supra ou a eles relacionados de qualquer forma. 7. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a 
presente ata que, achada conforme, foi aprovada por todos os Conselheiros presentes e que participaram das deliberações. 
Assinaturas: Presidente: Srs. Luciano Siani Pires, Viktor Nigri Moszkowicz, Ivan Malekzadeh Fadel, Bruno Henrique Lopez Lima, 
Marcos Pinto Almeida, Takeshi Mitsui e Thaís Peters. São Paulo/SP, 09 de dezembro de 2020. Certifico que a presente ata é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. Joyce Andrews da Costa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 533.004/20-2 em 15/12/20. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de novembro de 2020, às 09:00 horas, virtualmente, na sede da VLI S.A. (“Compa-
nhia” ou “VLI”), localizada na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
2. CONVOCAÇÃO: Dispensada e sanadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da VLI. 3. PRESENÇA: Participaram os conselheiros Sr(a)s. Luciano Siani Pires, Ivan Malekzadeh 
Fadel, Fabiano de Carvalho Filho, Bruno Henrique Lopez Lima, Marcos Pinto Almeida, Takeshi Mitsui e Thaís Ricarte Peters. Pre-
sente a totalidade dos membros do Conselho de Administração foi declarada instalada a presente reunião nos termos do Artigo 
13 do Estatuto Social da Companhia. Como convidada, participou a Sra. Joyce Andrews da Costa, Gerente Geral de Societário e 
Governança da Companhia. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano Siani Pires, que convidou a Sra. Joyce 
Andrews da Costa para secretariá-lo. 5. ORDEM DO DIA: (i) Tomar ciência das renúncias dos Diretores Comerciais e Diretor de 
Planejamento e Integração; (ii) deliberar sobre a eleição de novo Diretor Comercial para o cargo vago e reeleição dos demais 
membros da Diretoria Executiva da Companhia considerando o encerramento do prazo de mandato. 6. DESENVOLVIMENTO E DE-
LIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: 6.1. 
A consignação das renúncias apresentadas em 30 de outubro de 2020, pelos Srs. Fabiano Bodanezi Lorenzi, ao cargo de Diretor 
Comercial e Rodrigo Saba Ruggiero, ao cargo de Diretor de Planejamento e Integração da Companhia; 6.2. Diante do encerra-
mento dos prazos de mandatos dos membros da Diretoria executiva nesta data e das renúncias acima consignadas, a eleição 
e/ou reeleição dos Diretores da Companhia abaixo qualificados, para exercerem um mandato de 02 (dois) anos, a saber: (i) Sr. 
Ernesto Peres Pousada Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 13.196.844, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 125.547.758-00, com endereço na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Sr. Fábio Tadeu Marchiori Gama, brasileiro, enge-
nheiro químico, casado, portador da cédula de identidade 15549110, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.106.628-75, com endereço 
profissional na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Financeiro 
e de Serviços da Companhia. (iii) Sr. Gustavo Serrão Chaves, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade 
nº MG-18.287.053, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.508.247-39, com endereço comercial na Rua Sapucaí, nº 383, Bairro Floresta, 
CEP: 30150-904, para o cargo de Diretor de Operações Ferroviárias; (iv) Sr. Fabrício Rezende de Oliveira, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da cédula de identidade RG nº 1306270, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.569.617-71, com endereço comercial 
na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; para o cargo de Diretor de 
Planejamento e Integração da Companhia; (v) Sebastião Fernando da Costa Furquim, brasileiro, estado civil casado, engenhei-
ro civil, portador da cédula de identidade nº 29119189-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.332.318-52, com endereço comercial, 
para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/
SP, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, o qual assumirá a função e tomará posse no referido cargo até 30 de 
dezembro de 2020, mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio em que constará as declarações previstas em lei, 
com mandato unificado aos demais diretores ora eleitos ou reeleitos. Os efeitos da eleição somente se produzirão a partir da data 
em que o eleito efetivamente assumir as funções e tomar posse do cargo; (vi) Permanecerá vago até a eleição de seu substituto 
em Reunião do Conselho de Administração convocada para este fim, o cargo de Diretor de Transformação anteriormente ocupado 
pelo Sr. Marcus Vinicius de Faria Penteado, cujo prazo de mandato se encerra nesta data. Os membros da Diretoria ora eleitos e/
ou reeleitos que tomam posse neste ato, ou seja, salvo o Sr. Sebastião Fernando da Costa Furquim que tomará posse em momen-
to oportuno, declaram que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) 
não foram condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os 
torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no parágrafo 2º do artigo 147 da Lei 
nº 6.404/76; (iii) segundo seu melhor conhecimento, atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º 
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, 
e não têm, nem representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 
147 da Lei nº 6.404/76. A Companhia manterá arquivados os necessários comprovantes para atendimento de elegibilidade, 
reputação e capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos conselheiros ora eleitos, em cumprimento ao artigo 147 
da Lei 6.404/76. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada 
a presente reunião e os Conselheiros autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, a qual foi lida, achada 
conforme e assinada por todos os Conselheiros presentes e que participaram das deliberações. [ASSINATURAS: Mesa: Luciano 
Siani Pires, Presidente; e Joyce Andrews da Costa, Secretária. Conselheiros Presentes: Luciano Siani Pires, Ivan Malekzadeh 
Fadel, Fabiano de Carvalho Filho, Marcos Pinto Almeirda, Bruno Henrique Lopez Lima, Thais Peters e Takeshi Mitsui. São Paulo/
SP, 30 de novembro de 2020. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Joyce Andrews da Costa - 
Secretária da Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 530.237/20-9 em 10/12/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Odebrecht agora é Novonor
Construtora, em recuperação judicial, foi alvo da Operação Lava Jato

A Odebrecht acaba 
de anunciar que 
a partir de agora 

se chama Novonor, uma 
empresa “inspirada no fu-
turo”. O anúncio foi feito 
pelo representante do acio-
nista majoritário do grupo, 
Maurício Odebrecht, du-
rante reunião anual com 
transmissão online para to-
dos os funcionários.

A mudança do nome 
e da marca é o ponto cul-
minante da transformação 
empreendida nos últimos 
cinco anos pela empresa. 
Nesse período, à medi-
da em que ia mudando os 
seus processos internos e 
os seus métodos de atua-
ção, rigorosamente pauta-
dos pela ética, integridade 
e transparência, a empresa 
implantou um sistema de 
conformidade no padrão 
das grandes corporações 
internacionais, e que foi 
certificado há dois meses 
por um monitor indepen-
dente do Departamento de 
Justiça dos Estados Unidos. 

“Esta é uma decisão 
histórica para nós. Esta-
mos apresentando a mar-
ca de uma empresa intei-
ramente transformada, e 
que passa a contar a sua 
história a partir de agora 
sempre olhando para o 
futuro”, afirmou Maurício 
Odebrecht. 

Ele acrescentou: “Não 
estamos apagando o pas-
sado. Passado não se apa-
ga. Passado é exatamente o 
que ele é – passado. Depois 
de tudo o que promovemos 
de mudanças e de correção 
de rumos, estamos agora 
olhando para o que quere-
mos ser: uma empresa ins-
pirada no futuro. Este é o 
nosso novo norte”. 

A Novonor nasce como 
uma holding de um grupo 
empresarial com 25 mil 
empregados e seis empre-
sas nas áreas de engenharia 
e construção, mobilidade 
urbana e rodovias, petróleo 
e gás, mercado imobiliário, 
petroquímica e indústria 
naval.

Propósito e Visão 2030

Na mesma reunião do 
anúncio da marca, foram 
apresentados o Propósito e 
a Visão 2030 da Novonor, 
definidos em reuniões, se-
minários e pesquisas que 
envolveram neste semestre 
mais de 3 mil integrantes, 
sob a coordenação de uma 
consultoria internacional, a 
GlobeScan. 

O Propósito da Novo-
nor, revelando a dimensão 

de longo prazo da empresa, 
é este: “Servir à sociedade 
pela atuação das nossas em-
presas, ajudando a construir 
um futuro sustentável.”

A Visão 2030 estabele-
ce a estratégia de atuação 
do Grupo Novonor para 
os próximos 10 anos. É 
esta: “Ter a confiança dos 
clientes e da sociedade pa-
ra conceber e concretizar 
com ética soluções inova-
doras que criam valor para 
todos.”

ANP lança ferramenta 
interativa com dados 
sobre conteúdo local

A Agência Nacional 
de Petróleo e Gás (ANP) 
lançou nesta sexta-feira o 
Painel Dinâmico de Fisca-
lização de Conteúdo Local, 
uma ferramenta interati-
va que disponibiliza dados 
relativos ao andamento do 
processo de fiscalização do 
cumprimento da cláusula 
de conteúdo local, bem co-
mo os extratos das fiscali-
zações realizadas, relativos 
aos contratos de explora-
ção e produção de petró-
leo e gás natural firmados a 
partir da 1° Rodada de Lici-
tações da ANP. 

A cláusula de conteúdo 
local dos contratos deter-
mina os compromissos 
assumidos pelas empresas 
de contratação de um per-
centual mínimo de bens e 
serviços nacionais. Cabe à 
ANP fiscalizar o cumpri-
mento desses compromis-
sos, o que é feito na fase de 
exploração (primeira fase 
do contrato, na qual são re-
alizados estudos para deter-
minar a presença ou não de 
petróleo e/ou gás natural) 
e na etapa de desenvolvi-
mento da fase de produção 
(quando é contratada e ins-
talada a infraestrutura para 
a produção em si). 

O Painel disponibiliza in-
formações como o percen-
tual ofertado pela empresa 
operadora e o que foi efe-
tivamente realizado nessas 

duas fases, a situação do 
processo de fiscalização pa-
ra um respectivo contrato e 
os valores de multas aplica-
das pela ANP. 

Visualização

Na ferramenta, a visua-
lização dos compromissos 
realizados pelo operador é 
feita na forma percentual 
(porcentagem do conteúdo 
local compromissado que 
foi efetivamente cumprido), 
e não em valores nominais 
dos dispêndios realizados 
no bloco ou campo. Além 
disso, é possível ver os va-
lores agregados por rubrica 
de compromisso, o que não 
necessariamente é o valor 
referente a uma única aquisi-
ção de bem ou serviço, por 
exemplo a rubrica 2.1 – afre-
tamento de sonda, na qual é 
registrada a soma de todos 
os valores realizados com 
itens abrangidos pelo Esco-
po de Certificação Afreta-
mento de Sondas, conforme 
previsto na Resolução ANP 
n° 27/2016. 

Para mais informações 
sobre o processo de certi-
ficação de conteúdo local e 
do reporte para a ANP dos 
relatórios de cumprimento 
da obrigação de conteú-
do local, veja a Resolução 
ANP nº 27/2016, a Reso-
lução ANP n° 19/2013 e a 
Portaria ANP n° 180/2003. 
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