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O QUE ESPERAR 
DE 2021?
Entre janeiro e outubro, receita 
da indústria avançou 0,7%. 
João Carlos Marchesan, página 2

NACIONAL-TRABALHISMO: 
A PERSPECTIVA 
HISTÓRICA
O povo, fruto de sua ninguendade, 
impedido de sê-lo. 
Henrique Matthiesen, página 2

O INFERNO 
BRASILEIRO  
E AS VACINAS
Países iniciam vacinação, enquanto 
Brasil afunda na logística. 
Paulo Márcio de Mello, página 4

Mais um aliado de Bolsonaro acusado de corrupção

Desvios de Crivella começam 
em R$ 50 milhões, segundo MP

Reduzir taxas de ricos 
não ajuda crescimento
O resultado apenas eleva a concentração de renda

Dados de 18 países da Or-
ganização para Coopera-
ção e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) nas últimas 
cinco décadas revela o efeito de 
grandes cortes de impostos para 
os ricos sobre a desigualdade de 
renda, o crescimento econômico 
e o desemprego.

A redução das taxas pagas pe-
los ricos aumenta a desigualdade 
de renda. O tamanho do efeito é 
substancial: em média, cada gran-
de corte de impostos resulta em 
um aumento de 0,8 ponto percen-
tual para os integrantes do topo 
da pirâmide.

O efeito permanece estável no 
médio prazo. Em contraste, tais 
reformas não têm nenhum efeito 
significativo sobre o crescimento 
econômico e o desemprego.

A conclusão está no estudo 
“The Economic Consequences of  
Major Tax Cuts for the Rich” (“As 
consequências econômicas de 
grandes cortes de impostos para 
os ricos”), feito pelos pesquisado-

res David Hope e Julian Limberg 
e publicado este mês pela London 
School of  Economics (LSE).

“Nos últimos anos, assistimos 
ao ressurgimento da pesquisa 
acadêmica sobre desigualdade de 
renda, impulsionada pelo influen-
te corpo de trabalho de [Thomas] 
Piketty [economista francês] e co-
autores, que traçaram a evolução 
das rendas superiores nas econo-
mias avançadas ao longo do sécu-
lo 20”, salientam Hope e Limberg.

 O efeito é válido tanto no curto 

quanto no médio prazo. “Voltan-
do nossa atenção para o desempe-
nho econômico, não encontramos 
efeitos significativos de grandes 
cortes de impostos para os ricos. 
Mais especificamente, as trajetó-
rias do PIB real per capita e da 
taxa de desemprego não são afe-
tadas por reduções significativas 
nos impostos sobre os ricos, tanto 
no curto como no médio prazo”, 
destacam os autores do estudo.

Leia também Fatos & Comen-
tários, página 3

Setor de transporte 
iniciará 2021 em crise

Tesouro Direto: 
quase 70% das 
vendas abaixo 
de R$ 1 mil

As vendas do Tesouro Direto 
superaram os resgates pela pri-
meira vez em cinco meses. Os 
investidores compraram, em no-
vembro, R$ 28,3 milhões a mais 
de títulos públicos do que o Te-
souro recomprou ou pagou no 
vencimento.

Apesar de a taxa Selic (juros bá-
sicos) estar em 2% ao ano, abaixo 
da inflação, os títulos atrelados a 
esse indexador responderam pela 
maior parte das vendas, concen-
trando 36,9% do valor vendido. 
Em seguida, vêm os papéis cor-
rigidos pela inflação, que corres-
ponderam a 36,7% do total.

Em terceiro lugar, estão os 
papéis prefixados (com juros de-
finidos com antecedência), que 
representaram 26,5% do volume 
vendido em novembro. Os inves-
timentos de menor valor continu-
aram a liderar a preferência dos 
aplicadores. As vendas abaixo de 
R$ 1 mil concentraram 69,6% do 
volume aplicado no mês.

Desde março, os transportes 
de passageiros sobre trilhos e de 
ônibus coletivo urbano acumulam 
um déficit de R$ 16,3 bilhões, sen-
do R$ 7,5 bilhões somente em re-
lação à arrecadação de receita do 
setor de trilhos e R$ 8,8 bilhões 
relacionados ao desequilíbrio en-
tre custos e receita do transporte 
coletivo por ônibus.

Passados mais de nove meses 
do início das restrições referentes 
à pandemia, os operadores de tri-
lhos e ônibus estão transportando, 
em média, 60% dos passageiros, o 
que demonstra a lenta recupera-
ção do setor. Além disso, o país 
chega ao mês de dezembro com 
o número crescente de contágio o 
que agravará ainda mais a situação 
e, consequentemente, a crise dos 
transportadores ao longo de 2021.

A Associação Nacional dos 
Transportadores de Passageiros 
sobre Trilhos (ANPTrilhos) e a 
Associação Nacional das Em-
presas de Transportes Urbanos 
(NTU) alertam que a falta de re-
cursos para o setor afetará mi-
lhões de brasileiros que só têm 

o transporte público como meio 
de deslocamento – os serviços 
de transporte coletivo por ôni-
bus urbano atendiam, antes da 
pandemia, cerca de 40 milhões de 
pessoas diariamente, e os serviços 
metroferroviário mais de 12 mi-
lhões.

As entidades reforçam que o 
setor de transporte iniciará o pró-
ximo ano fortemente impactado 
pela crise e há uma preocupação 
muito grande com esse segmento, 
que é essencial para a população 
e não teve nenhum tipo de apoio 
emergencial, seja do Governo Fe-
deral ou dos estaduais.

O veto integral ao Projeto de 
Lei 3.364/2020, que destina R$ 
4 bilhões a estados e municípios 
para a recuperação do transporte 
público frente aos impactos da 
Covid-19, compromete a susten-
tabilidade do atendimento à popu-
lação e coloca em risco milhares 
de empregos diretos e indiretos, 
além da arrecadação de tributos 
ao estado. As empresas de ônibus 
coletivos garantem 405 mil postos 
de empregos diretos.

Bancos poderão 
operar no exterior

A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta terça-feira o texto-base 
do Projeto de Lei 5387/19, do 
Poder Executivo, que muda regras 
cambiais, abrindo espaço para 
instituições financeiras e bancos 
brasileiros investirem no exterior 
recursos captados no país ou no 
exterior, além de facilitar o uso da 
moeda brasileira em transações 
internacionais. Acordo entre a 
maioria dos partidos deixou para 
2021 a análise dos destaques. As 
instituições financeiras autoriza-
das a funcionar pelo Banco Cen-
tral poderão investir, financiar ou 
emprestar no Brasil ou no estran-
geiro. Informações da Agência 
Câmara de Notícias

O subprocurador geral de Jus-
tiça do Rio de Janeiro, Ricardo 
Ribeiro Martins, disse que a orga-
nização criminosa que atuava na 
Prefeitura do Rio de Janeiro, de-
nunciada pelo Ministério Público 
do Estado (MPRJ), conseguiu ar-
recadar ao menos R$ 50 milhões 
em propinas pagas por empresas 
de fachada, que apresentavam 
notas fiscais para pagamento por 
meio do sistema de restos a pagar 
do orçamento do município.

O valor está sendo pedido pelo 
MPRJ em indenização à prefeitu-
ra. De acordo com Martins, além 
do crime de organização crimino-
sa, e da lavagem de dinheiro, o es-
quema praticava corrupção ativa 
por parte de empresários e a cor-
rupção passiva com os políticos. 
“Foram em diversas ocasiões com 
os pagamentos mensais”, indicou 
em coletiva no MPRJ.

Segundo Martins uma colabora-
ção foi fundamental para permitir 
a apresentação dos sete pedidos 
de prisão temporária, entre elas a 
do prefeito Marcelo Crivella. Além 
dos mandados de prisão, a desem-

bargadora Rosa Helena Penna Ma-
cedo Guita acolheu o pedido do 
MPRJ de afastamento de Marcelo 
Crivella do cargo de prefeito.

Crivella tentou a reeleição, con-
seguiu chegar ao segundo turno, 
mas foi derrotado por larga mar-
gem pelo ex-prefeito Eduardo 
Paes. O bispo licenciado da Igreja 
Universal teve apoio do presiden-
te Jair Bolsonaro, que somou a 
derrota às de São Paulo, Fortaleza 
e Belém, entre outras capitais.

“Perseguição política. Lutei con-
tra o pedágio ilegal e injusto, tirei 
recursos do carnaval, negociei com 
o VLT. Foi o governo que mais 
atuou contra a corrupção no Rio 
de Janeiro”. Foi assim que o pre-
feito afastado Marcello Crivella se 
expressou ao chegar à Cidade da 
Polícia, após ser preso em sua resi-
dência na Península, uma localida-
de nobre da Barra da Tijuca.

Segundo o subprocurador, era 
preciso botar algum obstáculo no 
esquema criminoso, que na visão 
dele não encerraria com o fim do 
mandato de Crivella no dia 31 
deste mês. Página 3

Marcos Corrêa/PR

Francois Walschaerts/CE
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Por Henrique 
Matthiesen

A história do século XX e 
as bases do Brasil moderno 
no século XXI estão umbi-
licalmente ligadas ao Tra-
balhismo, corrente política 
que protagonizou e pro-
tagoniza, até hoje, o mais 
intenso debate; em que o 
amor e o ódio se impõem 
nas visões antagônicas entre 
as classes dominantes e os 
trabalhistas.

Tendo como gênese o 
movimento revolucionário 
de 1930, Getúlio Vargas, 
ao marchar do Rio Grande 
do Sul para o Rio de Janei-
ro, inaugurara o século XX 
rompendo com um pensa-
mento que permeara nossa 
classe dominante – escravo-
crata, patrimonialista, não 
pátria, violenta, atrasada, 
subordinada ao interesse 
internacional, hipócrita no 
falso moralismo e depen-
dente do Estado para ma-
nutenção de seus privilégios 
– e os destinos do Brasil 
por séculos.

Sentencia Darcy Ribeiro 
em sua obra O povo brasileiro: 
“Surgimos da confluência 
do entrechoque e do calde-
amento do invasor portu-
guês com índios silvícolas e 
campineiros e com negros 
africanos, uns e outros ali-

ciados como escravos.” O 
povo, que o antropólogo 
chama de Nova Roma, fru-
to de sua ninguendade, é o 
povo impedido de sê-lo, um 
povo mestiço na carne e no 
espírito; já que aqui, a mes-
tiçagem jamais foi crime ou 
pecado. Nela fomos feito e 
ainda continuamos nos fa-
zendo. Esta massa oriunda 
da mestiçagem vivera por 
séculos sem consciência de 
si.

E é justamente este povo 
que formará a base social 
do Nacional-trabalhismo 
e será contemplado pelos 
efeitos da Revolução de 
1930. Afinal, uma das mais 
profundas implicações re-
volucionárias foi a compre-
ensão da luta pela eman-
cipação da ninguendade, 
como o estabelecimento da 
luta de classes.

Compreendendo isto, 
um dos primeiros atos Ge-
túlio Vargas, líder e chefe 
revolucionário, foi a im-
plantação do Ministério do 
Trabalho em 26 de novem-
bro de 1930; pasta essa que 
alforriava – de fato – a clas-
se trabalhadora brasileira 
dando sentido a abolição da 
escravatura de 1888.

Foi a partir de 1930 que 
esta massa de ninguendade 
começara a ter ciência de si. 
Getúlio Vargas inaugurara 

três princípios que norte-
aram, e norteiam o ideário 
trabalhista até a contem-
poraneidade: 1) o conceito 
inegociável de soberania 
nacional; 2) os direitos so-
ciais; e 3) o desenvolvimen-
to econômico. Formam o 
tripé principiológico que 
dá identidade ao índio de-
sindienizado, ao europeu 
deseuropeizado, e o negro 
africano desafricanizado, ou 
seja, as três matrizes mesti-
çadas que formam o povo 
brasileiro.

A edificação do Esta-
do ganhara impulso na 
Era Vargas (1930–1945) e 
transformam as bases da 
sociedade brasileira com a 
criação do Ministério do 
Trabalho e do Ministério da 
Educação, a regulamenta-
ção dos Sindicatos, a insti-
tuição o voto feminino e a 
criação da Justiça Eleitoral; 
a Previdência Social e a car-
teira de Trabalho; a criação 
do salário-mínimo; a Com-
panhia Siderúrgica Nacio-
nal (CSN); a Companhia 
Vale do Rio Doce e a Fábri-

ca Nacional de Motores; a 
aprovação da Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), 
a fundação do Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE), em 
1952, e a criação da Petro-
brás, em 1953.

Em 15 de maio de 1945, 
o movimento liderado por 
Vargas se institucionaliza 
com a criação do Partido 
Trabalhista Brasileiro. Ago-
ra, a ninguendade tem um 
partido político. A emanci-
pação do povo brasileiro ga-
nha novos contornos com a 
composição partidária ba-
sicamente de sindicalistas e 
intelectuais, com destaque a 
Alberto Pasqualini, um dos 
maiores expoentes do pen-
samento trabalhista.

A reação da classe domi-
nante foi violenta com ata-
ques, insultos e agressões a 
Vargas, e prepararam o gol-
pe. Mas, em 24 de agosto 
de1954, um ato sem prece-
dentes denuncia as articu-
lações tramadas com apoio 
estrangeiro, daqueles que 
não aceitam nossa sobera-
nia nacional e nosso destino 
de povo livre.

Getúlio Vargas – através 
de seu suicídio – entra para 
História e impede o golpe. 
O Nacional-trabalhismo já 
enraizado na classe traba-
lhadora chora a morte de 

seu maior líder. Mais do 
que obras, empresas e mo-
dernização, Getúlio Vargas 
deixara legado de bandeiras, 
princípios e líderes que con-
tinuaram a escrever e a lutar 
pela ninguendade e pelas 
causas mais caras de nossa 
nacionalidade.

A transcendência do 
movimento revolucionário 
de 1930, com a institucio-
nalização do pensamen-
to trabalhista em partido 
político, em 1945, se me-
tamorfoseia em 1961, em 
garantidor constitucional, 
ou seja, a corrente política 
da Legalidade. Sem aban-
donar o espírito revolucio-
nário pega em armas. Sob a 
liderança de Leonel Brizola, 
governador do Rio Grande 
do Sul, o Trabalhismo vai 
as trincheiras, de armas em 
punho, para defender o di-
reito constitucional de João 
Goulart assumir a Presidên-
cia da República com a re-
núncia de Jânio Quadros.

Mais do que uma disputa 
de poder, ali se lutava por 
princípios e por conquis-
tas. Foi o único movimen-
to popular na historicidade 
que impediu um golpe. O 
trabalhismo revolucionário, 
institucionalizado, é agora 
garantidor da legalidade.

O período parlamenta-
rista perdura até 1962; fi-

nalmente, em janeiro de 
1963, o sistema de governo 
presidencialista é vitorioso, 
e Jango, agora presidente, 
apresenta mais uma muta-
ção do trabalhismo: ofere-
ce à sociedade brasileira o 
espírito reformador dessa 
corrente de pensamento: 
As Reformas de Base – 
bancária; eleitoral; fiscal; 
urbana; administrativa e 
universitária – defendidas 
pelos trabalhistas, eram a 
continuidade da moderni-
zação revolucionária inicia-
da por Vargas.

E, mais uma vez, estas 
reformas intoleráveis pe-
los herdeiros das capitanias 
hereditárias fizeram unir as 
forças do atraso com inte-
resses inconfessáveis inter-
nacionais e golpearam o Es-
tado Democrático, em 1964. 
Marginalizaram o Nacional-
-trabalhismo levando com-
panheiros e companheiras 
aos porões das masmorras 
da nossa classe dominante, à 
clandestinidade, e outros ao 
longo e forçoso exílio.

De um movimento revo-
lucionário, institucionaliza-
do, metamorfoseado em le-
galista e reformador, agora 
fomos ao exílio e à resistên-
cia parlamentar, até o limite.

Henrique Matthiesen é formado em 
Direito e pós-graduado em Sociologia.

Por João Carlos 
Marchesan

Em 2021 temos que ter 
a clara noção de que o au-
mento da desigualdade so-
cial e da violência, gerados 
pela pandemia, a polariza-
ção da sociedade, o alto de-
semprego e o crescente de-
salento de nossa juventude 
não podem ser enfrentados 
sem a retomada do cresci-
mento sustentado, essencial 
inclusive para o equilíbrio 
das contas públicas.

Felizmente, de acordo 
com os números do nosso 
setor, chegamos ao final de 
2020 com expectativas bas-
tante otimistas, uma vez que 
em outubro, o resultado da 
pesquisa dos indicadores 
conjunturais da indústria de 
máquinas e equipamentos 

novamente registrou alta 
importante na receita líqui-
da mensal.

A receita líquida do setor 
somou R$ 14,6 bilhões, o 
que registra um crescimen-
to de 16% em relação ao 
mesmo mês do ano pas-
sado. Podemos considerar 
que esta foi a alta mais sig-
nificativa em 2020. Com o 
quarto avanço consecutivo 
da receita, o setor passou a 
acumular resultado positivo 
na somatória do ano.

Entre janeiro e outubro, 
a receita líquida avançou 
0,7%. Este quadro estável 
do faturamento de má-
quinas conta com o bom 
desempenho do mercado 
interno e da queda menos 
acentuada das exportações. 
Em outubro, a receita do-
méstica cresceu 16,9% na 

comparação com o mesmo 
período do ano anterior. Na 
somatória entre janeiro e 
outubro, as vendas internas 
avançaram 5,1%.

Podemos então deixar 
aqui nesse final de ano uma 
expectativa positiva em rela-
ção ao ano que virá. Se con-
tarmos ainda que o governo 
tome medidas urgentes no 
sentido de se organizar de 
forma a permitir o cresci-
mento sustentado da econo-
mia de modo que a reversão 
da desindustrialização garan-
ta emprego e renda para o 
cidadão, teremos um 2021 

promissor. Para isso são ne-
cessárias ações que garan-
tam a isonomia competitiva 
do setor produtivo, propor-
cionando ampliação de sua 
participação no mercado do-
méstico e internacional.

Para tanto, em 2021 deve-
mos continuar articulando 
com o governo e lutando 
pela criação de uma política 
industrial condizente com a 
indústria brasileira de bens 
de capital mecânicos, que é 
o setor responsável pela di-
fusão tecnológica em toda a 
cadeia produtiva, e que tem 
papel preponderante no 
aumento da produtividade 
nos setores agrícolas, de 
serviço e industrial.

Continuaremos insistindo 
nas reformas, tributária, ad-
ministrativa e política. Espe-
cialmente a tributária, já que 

precisamos com urgência de 
uma reforma que garanta ao 
sistema tributário nacional a 
simplificação, justiça e trans-
parência desejada por todos 
os contribuintes.

Os benefícios desta ação 
são muitos, mas destacamos 
a expressiva melhora do am-
biente de negócios do país em 
razão da redução dos custos 
relacionados à administração 
dos tributos e dos litígios, au-
mento da segurança jurídica, 
ampliação da taxa de investi-
mento por conta da redução 
do custo que ocorrerá nas 
máquinas e equipamentos 
ao eliminar a cumulatividade 
do sistema e garantir o cré-
dito imediato. Todos fato-
res que permitirão aumento 
da produtividade, ganho de 
competitividade da produção 
nacional, expansão dos inves-

timentos, redução do índice 
de desemprego e em aumento 
da renda do país.

Somos um setor expres-
sivo dentro do contexto po-
lítico e econômico do país. 
Nossos produtos estão pre-
sentes em praticamente to-
dos os setores da economia 
e, portanto, tem um efeito 
multiplicador muito impor-
tante para o Brasil. Apesar de 
todos os percalços, em 2020 
a Abimaq não parou. Esteve 
presente e atuante em todas 
frentes possíveis. E não va-
mos parar no próximo ano.

E que venha 2021.

João Carlos Marchesan é 
administrador de empresas, 

empresário e presidente do Conselho 
de Administração da Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas 
(Abimaq).
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FATOS &
COMENTÁRIOS

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

Solução é recuperar 
investimentos em 
infraestrutura

Ontem, comentamos como a pandemia fez bem para 
a saúde financeira dos ricaços: os bilionários norte-

-americanos engordaram suas fortunas em 1 trilhão de 
dólares. Robert Reich, ex-secretário (ministro) do Traba-
lho dos Estados Unidos, teme a recuperação em forma de 
K – os ricaços saem melhor do que entraram, enquanto 
a queda prossegue para os demais 99%. Boa parte desse 
quadro se deve à política de reduzir os impostos para os 
ricos como estratégia para elevar os investimentos. Recen-
te estudo publicado pela London School of  Economics 
and Political Science (LSE) comprova que cortar tributos 
dos mais ricos tem como efeito… deixá-los mais ricos. 
O economista John Kenneth Galbraith já duvidava da 
teoria do “cavalo e pardais”: “Se você alimentar o cavalo 
com aveia suficiente, um pouco vai cair na estrada para os 
pardais.”

Em artigo no jornal britânico The Guardian, Reich pro-
põe um caminho que ele chama de “build-up economics” 
(economia de acumulação, tradução do colunista). Não é 
uma inovação: esse sistema atingiu seu ápice após a Segunda 
Guerra, “quando os norte-americanos mais ricos pagavam 
uma taxa marginal de imposto de renda entre 70% e 90%. 
Essa receita ajudou a financiar investimentos maciços em 
infraestrutura, educação, saúde e pesquisa básica – criando a 
maior e mais produtiva classe média que o mundo já viu”.

O investimento em infraestrutura, especialmente rumo 
ao Green New Deal, trará retornos impressionantes e ne-
cessários, defende Reich. “Os custos de não fazê-lo serão 
astronômicos.”

O investimento público compensa. Estudos mostram um 
retorno médio sobre o investimento em infraestrutura de 
US$ 1,92 para cada dólar público investido. “A vacina Covid 
revela a importância dos investimentos em saúde pública, 
e a pandemia mostra como a saúde de todos afeta a todos. 
Mesmo assim, 37 milhões de norte-americanos ainda não 
têm seguro-saúde. Um estudo da Lancet estima que o Medi-
care for All evitaria 68 mil mortes desnecessárias a cada ano, 
enquanto economizaria dinheiro”, complementa Reich.

Reconhecimento

Considerado o maior congresso de medicina labora-
torial do mundo, o American Association for Clinical 
Chemistry (AACC) premiou dois trabalhos, um na divisão 
de informática e o outro na divisão de medicina persona-
lizada, desenvolvidas pelos pesquisadores do Grupo Sabin 
Pedro Góes Mesquita, Ticiante Santa Rita e o coorde-
nador do laboratório, Gustavo Barra. As pesquisas são 
referentes ao método de sequenciamento do DNA dos 
pacientes e ajudam na identificação de variantes genéticas 
causadoras de doenças.

Colagens

Bayard Do Coutto Boiteux lança loja digital de fotos e 
colagens, que pode ser conferida por meio do link fotos-
bayardboiteux.com.br

Carteirada

Uma revista divulgou que ministros do Superior Tribu-
nal de Justiça tentaram obter na Fiocruz prioridade para a 
vacina contra a Covid-19; foram rebarbados. Mês passado, 
o Ministério Público de São Paulo tentou furar a fila. Retra-
to da nossa (in)justiça.

Ausente

De Crivella, ao chegar no presídio de Bangu: “Cadê o 
Queiroz”?

Municípios serão afetados com 
redução de royalties do petróleo

O Sindipetro Bahia 
e a Federação 
Única dos Pe-

troleiros (FUP) alertam 
os prefeitos e vereadores 
eleitos das cidades onde 
há campos terrestres da 
Petrobras e que já foram 
privatizados para uma re-
solução do Conselho Na-
cional de Política Energé-
tica (CNPE), já aprovada 
pelo presidente Bolsonaro 
(Diário Oficial da União de 
1/7/2020), que determina 
que a Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) 
estude a admissão de me-
didas com o objetivo de 
reduzir os royalties de 10% 
para até 5%, para campos 
concedidos a empresas de 
pequeno ou médio porte.

A Agência Nacional de 
Petróleo (ANP) já aprovou 
os procedimentos necessá-
rios para reduzir os valores 
desses royalties cobrados 
sobre a produção dos cam-

pos maduros de petróleo e 
também realizou uma vide-
oconferência sobre o assun-
to com as empresas interes-
sadas.

A etapa que falta é o en-
vio, para a Câmara dos De-
putados, do Projeto de Lei 
(PL), propondo a redução 
das alíquotas com o aval da 
ANP e do CNPE.

Na prática, o PL, se 
transformado em lei, irá 
prejudicar centenas de mu-
nicípios que dependem da 
arrecadação dos royalties 
do petróleo para garantir 
gastos com saúde, educação 
e infraestrutura.

De acordo com o co-
ordenador geral da FUP, 
Deyvid Bacelar, “é preci-
so pressionar a Câmara, a 
ANP e o governo Bolsona-
ro para que essa medida ab-
surda não se concretize. Ca-
so contrário, haverá grande 
impacto no orçamento des-
ses munícipios”.

Segundo o dirigente, “a 

redução dos royalties tam-
bém não trará vantagem 
ou benefício para os tra-
balhadores, que passarão a 
receber salários mais baixos 
e terão seus benefícios re-
duzidos, como acontece na 
maioria das empresas pri-
vadas do setor. Portanto, o 
único objetivo é proporcio-
nar lucro para as empresas., 
revelando o real objetivo da 
privatização do Sistema Pe-
trobrás”.

De acordo com o Sindipe-
tro Bahia, vários municípios 
serão prejudicados, tendo 
redução das suas receitas em 
plena pandemia da Covid-19, 
momento em que a situação, 
com cerca de 14 milhões de 
desempregados no Brasil, 
não está nada fácil.

Somente na Bahia, se-
rão atingidos diretamente 
os municípios de Esplana-
da, Entre Rios, Cardeal da 
Silva, Araças, Alagoinhas, 
Ouriçangas, Água Fria, Biri-
tinga, Catu, Pojuca, Mata de 

São, São Sebastião do Passé, 
Candeias, São Francisco do 
Conde.

A diretoria do Sindipe-
tro Bahia vê essa Resolução 
e uma eventual lei como 
uma afronta aos brasileiros. 
“Durante anos, a Petrobras 
investiu nesses campos ter-
restres de petróleo. Apesar 
de todo o trabalho e gasto 
para descobrir e desenvol-
ver os campos, nunca hou-
ve no Brasil uma discussão 
de redução de royalties. A 
estatal sempre pagou o que 
deveria ser pago, contri-
buindo, assim, para o de-
senvolvimento dos muni-
cípios onde está instalada. 
Agora que o setor está sen-
do privatizado, o governo 
Bolsonaro lança mão dessa 
iniciativa que irá garantir 
mais lucros para essas em-
presas e provocar prejuízos 
para os munícipios”, afirma 
o diretor de comunicação 
do Sindipetro Bahia, Radio-
valdo Costa.

Crivella é preso  
em operação da 
polícia e do MP-RJ

O prefeito do Rio Mar-
celo Crivella (Republicanos) 
foi preso em sua casa, na 
Barra da Tijuca (Zona Oes-
te do Rio) nesta terça-feira 
em ação conjunta entre a 
Polícia Civil e o Ministério 
Público do Rio de Janeiro 
(MP-RJ), em desdobramen-
to da investigação do “QG 
da Propina” na Prefeitura 
do Rio, pela Operação Ha-
des, que apura corrupção 
na Prefeitura da cidade e 
tem como base a delação 
do doleiro Sergio Mizrahy. 
A defesa de Crivella recor-
reu ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) para tentar ti-
rar o político da cadeia. Co-
mo o vice-prefeito, Fernan-
do Mac Dowell, faleceu em 
2018, assume a Prefeitura 
o presidente da Câmara de 
Vereadores, Jorge Felippe.

Segundo o “O Dia”, seis 
mandados de prisão foram 
cumpridos e um continua 
em aberto, porque o alvo 
não foi encontrado em sua 
residência. Já de acordo com 
o portal G1, “também fo-
ram presos o empresário Ra-
fael Alves, o delegado apo-

sentado Fernando Moraes, o 
ex-tesoureiro da campanha 
de Crivella, Mauro Macedo, 
além de outro empresário 
identificado como Adenor 
Gonçalves dos Santos. O 
ex-senador Eduardo Lopes 
também é alvo da operação. 
No entanto, ele não foi en-
contrado em sua casa no Rio. 
Ele teria se mudado para Be-
lém e deverá se apresentar à 
polícia. Ele foi senador do 
Rio pelo Republicanos, ao 
herdar o cargo de Crivella, 
e foi secretário de Pecuária, 
Pesca e Abastecimento do 
governador afastado Wilson 
Witzel.”

O delegado Fernando 
Moraes foi citado em uma 
conversa entre o ex-senador 
Eduardo Lopes e o empre-
sário Rafael Alves. Crivella 
chegou à Cidade da Polícia 
por volta das 6h30. Em de-
clarações feitas à imprensa, 
antes de entrar na Delega-
cia Fazendária, o prefeito se 
disse vítima de perseguição 
política, afirmou que, em 
seu governo, combateu a 
corrupção e afirmou querer 
justiça.

Em janeiro FGTS poderá 
ser recolhido com Pix

O Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
poderá ser recolhido por 
meio do Pix, a partir de 
janeiro. Quem fez o anún-
cio, nesta terça-feira, foi o 
diretor de Organização do 
Sistema Financeiro e de Re-
solução do Banco Central 
(BC), João Manoel Pinho 
de Mello. Na abertura da 
11ª reunião plenária do Fó-
rum Pix, ele declarou que o 
BC fechou um acordo de 
cooperação técnica com a 
Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho para 
permitir o recolhimento 
por meio do novo sistema 
de pagamentos instantâneo.

Segundo Pinho, a no-
vidade está prevista para 
entrar em funcionamento 
em janeiro e será lançada 
junto com o FGTS Digital. 
A nova plataforma preten-
de centralizar a apuração, a 
cobrança, o recolhimento e 
o lançamento das contribui-
ções para o Fundo de Ga-
rantia.

Segundo a Secretaria de 
Trabalho do Ministério da 
Economia, o novo siste-
ma reduzirá custos para as 
empresas. Isso porque os 
empregadores deixarão de 
emitir cerca de 70 milhões 
de guias de recolhimento 
por ano e poderão acom-
panhar digitalmente o pa-
gamento e a destinação das 
contribuições.

Durante o evento, o dire-
tor do Banco Central acres-
centou que a utilização do 
Pix para recolher o FGTS 
aumenta a concorrência 
entre as instituições finan-
ceiras. Segundo Mello, não 
será necessário estabelecer 

convênios entre a empresa 
e um banco, como ocorre 
hoje.

De acordo com João 
Manoel, o recolhimento 
de obrigações tributárias e 
trabalhistas e o pagamento 
de impostos estão sendo 
gradualmente transferidos 
para o novo modelo. Em 
novembro, o Tesouro Na-
cional lançou o PagTesou-
ro, plataforma digital de pa-
gamentos integrada ao Pix.

No início de dezembro, 
a Receita Federal e o Ban-
co do Brasil fecharam um 
convênio que permite a al-
gumas empresas pagar tri-
butos com um código QR 
(versão avançada do código 
de barras) para o sistema 
Pix. A novidade foi lançada 
para as companhias obriga-
das a entregar a Declaração 
de Débitos e de Créditos 
Tributários Federais, Pre-
videnciários e de Outras 
Entidades e Fundos (DC-
TFWeb).

Com o código QR, bas-
tará o contribuinte abrir o 
aplicativo do banco, ativar 
o Pix e apontar o celular 
para o código, que será 
lido pela câmera do celu-
lar. No início do próximo 
ano, a Receita Federal pre-
tende estender a opção às 
guias de recolhimento do 
eSocial de empregadores 
domésticos e microempre-
endedores e de pagamento 
do Simples Nacional. Ao 
longo de 2021, o Fisco 
quer incluir o código QR 
em todos os documentos 
de arrecadação, por meio 
dos quais são feitos 320 
milhões de pagamentos de 
tributos por ano.
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O inferno brasileiro  
e as vacinas

Ante a guerra da vacina que vive (ou mata) o Brasil atu-
almente, recordo-me de uma crônica do anedotário 

antigo (autor não sabido e incerto) sobre o inferno brasilei-
ro, mais atual do que nunca.

O inferno brasileiro funciona assim. Cidadão morreu e, 
na conta de perdas e ganhos, terminou devendo. Foi para 
o inferno. Lá chegando, Capetão, o capeta-chefe, fez com 
que ele assinasse o termo de responsabilidade pela escolha 
que faria entre o inferno chinês, inferno americano ou in-
ferno brasileiro. Qual seria a diferença entre os três?, per-
guntou. Em resposta, o coisa ruim respondeu:

Inferno chinês é bem moderno. Tem 5G, Internet das 
Coisas, tudo eletrônico, e a temperatura é mantida eletroni-
camente em 40ºC. Inferno americano não é tão moderno; 
a temperatura permanente é a mesma do inferno chinês, só 
que tudo é movido por energia elétrica. Tem muitos ratos 
no metrô e em um local que chamam de Disney tem um só, 
mas grandão. Tinha também um chefe de cor laranja, um 
chato, que repete toda hora que roubaram os votos dele.

Inferno brasileiro é mais antiquado, aquecido a lenha 
mesmo, toda ela tirada ilegalmente da Amazônia. O con-
trole de temperatura, mantida a 100ºC, é mecânico, um 
operador terceirizado joga a lenha na fornalha.

O recém-chegado hesitou, olhou para o diabinho que o 
acompanhava, e o diabinho sussurrou: escolhe o brasilei-
ro... Mas são 100ºC?, retrucou o novato. Ao que o diabinho 
retrucou: é verdade, mas um dia falta lenha. Quando tem 
lenha, falta o operador, quando chove, também não funcio-
na, e se funciona, tem que esperar pelo menos três semanas 
para consertar o que estragou com a chuva (embora não 
fique no Amapá)...

O fato

Enquanto UE, China, Inglaterra, e até os EUA do Trump, 
já vacinam contra a Covid-19, aqui ainda impera o infer-
no do Capetão. São capazes até de comprar o imunizante 
daquele fornecedor que requer resfriamento a -70ºC, para 
utilizar no semiárido. E mais, seringas, agulhas, controle da 
periodicidade das doses de vacina aplicadas, atestados, etc., 
etc. Neste inferno tropical, em que o general-saúde já pro-
vou que logística não é o seu forte...VDM.

Barrados no baile

“Tratados como maus elementos”. Como na canção de 
1983, de divertida interpretação por Duardo Dusek, o pre-
sidente do Brasil foi barrado no baile da Cúpula Online do 
Clima, realizada no sábado, 12 de dezembro (preliminar da 
Cop26, prevista para 2021, no Reino Unido), com mais um 
desempenho ridículo, para a vergonha de todos os brasilei-
ros. Bem que o Itamaraty tentou penetrar, mas não fez o 
dever de casa e ainda tentou enganar a portaria.

Em dezembro de 2019, foi realizada a Cúpula do Clima 
que resultou no Acordo de Paris, assinado na ocasião por 
196 países. Houve quem roesse a corda mais tarde, mas é 
solução já equacionada. Desta vez, a Cúpula foi realizada 
por meio virtual, para conferir as NDCs (sigla em inglês 
para National Determined Contributions), documento que 
registra políticas, objetivos, metas e meios dos países signa-
tários para alcançar os compromissos do Acordo – basica-
mente voltados para a contenção do aquecimento dentro 
de parâmetros de até 2ºC, até 2030.

As NDCs representam assim os compromissos de cada 
país, por exemplo, com a redução das emissões de gases 
causadores do efeito-estufa, índices calculados sobre os nú-
meros de 2005. A Cúpula cobrou compromissos ousados.

Malandragem  
brasileira ‘deu ruim’

A ousadia requerida pela Cúpula não só foi ignorada pe-
lo governo brasileiro, mantendo a mesma meta de 43% de 
redução de CO2, calculada sobre 2005, como os dados da 
base de cálculo (de 2005) foram revistos para baixo, o que 
permitiria acrescentar às emissões de CO2 até 400 milhões 
de toneladas (Ministério da Porteira Aberta?) Não colou, e 
o Brasil, apesar do bom retrospecto perante o mundo des-
de a Rio92, não foi convidado. Que papelão...

Exportação de carne bovina 
deve encerrar 2020 com recorde
As exportações bra-

sileiras de carne 
bovina devem en-

cerrar o ano de 2020 com 
um novo recorde de volume 
e faturamento, segundo pro-
jeção da Associação Brasilei-
ra das Indústrias Exportado-
ras de Carnes (Abiec).

A entidade prevê que os 
volumes embarcados entre 
janeiro e dezembro alcan-
cem 2,02 milhões de tone-
ladas, um crescimento de 
8,8% em relação a 2019. Já 
as receitas devem alcançar 
US$ 8,53 bilhões até o final 
do ano, valor 11,8% acima 
do ano passado.

No acumulado de janeiro 
a novembro de 2020, foram 
exportadas 1,84 milhão de 
toneladas, alta de 9% em 
relação ao mesmo período 
de 2019. Em faturamento, 
o crescimento foi de 13,9%, 
com um total de US$ 7,76 
bilhões. Somente no mês de 
novembro, as exportações 
somaram 196 mil tonela-
das, volume 9,7% acima do 
mesmo mês de 2019. Em 
receita, o mês cresceu 0,4% 
e fechou com US$ 844,3 
milhões.

Com base nos resulta-
dos positivos registrados 
em 2020, as estimativas 

da Abiec para o próximo 
ano são conservadoras. 
Também há as incertezas 
geradas pela pandemia de 
Covid-19. A expectativa é 
de que os volumes expor-
tados cresçam em torno 
de 6% no ano que vem, al-
cançando 2,14 milhões de 
toneladas. Em relação ao 
faturamento, a projeção é 
de um crescimento de 3%, 
com receita de US$ 8,78 
bilhões.

Os resultados positivos 
foram puxados principal-
mente pelo crescimento da 
demanda chinesa, que en-
cerrou 2020 como o prin-

cipal destino da carne bra-
sileira, respondendo por 
42,3% do total exportado 
pelo país. Os principais 
mercados foram, em ordem 
decrescente, China, Hong 
Kong, Egito, União Euro-
peia, Chile, Rússia, EUA, 
Arábia Saudita, Emirados 
Árabes e Filipinas.

Entre janeiro e novem-
bro, o Egito comprou 
6,63% do total exportado 
em carne bovina do Brasil, 
enquanto Arábia Saudita 
teve fatia de 2,07% e Emi-
rados, de 2,05%. O Brasil 
exporta carne bovina para 
155 países.

Gasto dos brasileiros  
com pets aumenta quase 
10% em um ano

Natal: 95% diminuíram 
gastos e 77% ‘cortaram’ 
convidados

Os brasileiros estão gas-
tando mais com seus ani-
mais de estimação. De 
acordo com o Guiabolso, 
plataforma que facilita e 
melhora a gestão finan-
ceira das pessoas ao orga-
nizar seus orçamentos, o 
aumento foi de quase 10% 
na comparação de novem-
bro de 2019 com novembro 
deste ano. Passou do valor 
médio de R$ 88,67 (mé-
dia de 1,72% da renda dos 
usuários do aplicativo) para 
R$ 97,04 (1,87% da renda). 
O levantamento conside-
ra pessoas cadastradas no 
Guiabolso que têm custos, 
por exemplo, com compra 
de ração e veterinário.

De acordo com dados da 
Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS) divulgada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), 46,1% 
dos domicílios tinham pe-
lo menos um cachorro em 
2019. Já os gatos eram parte 
de 19,3% dos lares brasilei-
ros. Em números reais, são 
47,9 milhões de domicílios 
com ao menos um cão ou 
gato.

A expectativa para o se-
tor pet no Brasil é de uma 
alta de 4,6% neste ano em 
relação aos valores do ano 
anterior, segundo a Euro-
monitor. Projeções também 
indicam que entre 2020 e 
2025 ocorra um crescimen-
to de 42,7% no setor, com 
faturamento médio de R$ 
35 bilhões no país. O Brasil 
é o segundo maior merca-
do global de produtos pet, 
com 6,4% de participação. 
Em primeiro lugar estão os 
Estados Unidos.

Pesquisa da Toluna 
constatou que 63% dos 
entrevistados irão mudar a 
forma como comemoram 
o Natal. Já 28% dos res-
pondentes não mudarão 
a forma das festividades e 
8% não sabem. Por conta 
da pandemia, a recomen-
dação dos órgãos de saú-
de é que as festas de Natal 
não tenham aglomerações 
e mantenham protocolos 
de segurança. A situação 
alterou os planos de mui-
ta gente: 49% responde-
ram que não irão viajar 
por conta da pandemia, 
40% não viajariam mesmo 
sem pandemia e 11% não 
cancelaram seus planos de 
viagem.

Os entrevistados foram 
questionados se diminuirão 
a quantidade de convidados 
para as festividades: 77% 
afirmaram que diminuirão 
a quantidade de convida-
dos em relação aos anos 
anteriores, 21% manterão o 
mesmo número de pessoas 
e 1% disseram que aumen-
tarão a quantidade de pes-
soas nas festividades.

Entre os entrevistados, 
68% passarão o Natal em 
casa com a família que 
moram junto, 18% visi-
tarão familiares em suas 
casas, 10% terão come-

morações por conferência 
de vídeo e 2% se reunirão 
com amigos.

Nas festas de Natal, os 
brasileiros preparam a tradi-
cional ceia para a família. A 
pesquisa questionou sobre 
como será a refeição dos en-
trevistados: 74% farão algo 
especial para o jantar, 15% 
terão uma refeição comum, 
5% encomendarão a refeição 
do restaurante e 2% pedirão 
comida via aplicativos.

Os presentes são a alegria 
do Natal e os entrevistados 
foram questionados sobre 
para quem comprarão pre-
sentes esse ano: 51% pre-
sentearão os filhos, 50% 
darão presente ao parceiro, 
49% para os pais, 25% aos 
irmãos e 20% aos sobri-
nhos. Já 10% não darão na-
da por conta da pandemia 
e 6% não têm o hábito de 
presentear.

O hábito de ir às compras 
para o Natal teve alterações 
por conta da pandemia. Por 
isso, 52% dos entrevistados 
comprarão os presentes atra-
vés do comércio eletrônico, 
38% comprarão no shop-
ping, 28% comprarão para 
retirar em lojas físicas, 16% 
comprarão em lojas físicas 
que entregam em casa e 12% 
comprarão em pequenos co-
mércios.

NX GOLD S.A.
CNPJ/MF nº 18.501.410/0001-81 - NIRE 33300308407

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

São convidados os acionistas da NX GOLD S.A., a se reunirem em assembleia 
geral ordinária e extraordinária às a realizar-se, em primeira convocação, no dia 
30 de dezembro de 2020, às 11:00 horas, ou em segunda convocação no dia 8 de 
janeiro de 2021, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Niemeyer, 
nº 2, sala 208 (parte), Leblon, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.450-
220, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária: 1) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração 
da Companhia, das Demonstrações Financeiras e do parecer dos auditores 
independentes da Companhia, todos referentes aos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018 
e 31 de dezembro de 2019; 2) Exame, discussão e aprovação da proposta da 
administração da Companhia para destinação dos resultados dos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 
de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019; 3) A eleição dos membros 
do Conselho de Administração; e 4) Ratificar a remuneração anual e global dos 
administradores da Companhia para os exercícios sociais de 2017, 2018, 2019 e 
2020 e fixar remuneração anual e global dos administradores da Companhia para 
o exercício social de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberação 
para alterar o Estatuto Social da Companhia, para: 1.1) transferência da sede 
social da Companhia para a Rua Surubim, nº 577, conjunto 63, Cidade Monções, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-050. 1.2) inclusão da 
possibilidade de realização de Assembleia Geral em formato virtual, mediante 
atuação remota, via sistema eletrônico; 1.3) alteração do prazo de mandato dos 
membros do Conselho de Administração, passando a ser considerado o prazo 
de 3 (três) anos; 1.4) Registro de aumento do capital social da Companhia, no 
limite do capital autorizado, passando o capital social a ser de R$ 171.062.758,47 
(cento e setenta e um milhões, sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e 
oito reais e quarenta e sete centavos), dividido em 2.005.715.350 (dois bilhões, 
cinco milhões, setecentas e quinze mil e trezentas e cinquenta) ações ordinárias, 
escriturais e sem valor nominal; 1.5) alteração do limite do capital autorizado, 
com a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, 
para o valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais); 1.6) 
alteração do Artigo 37 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de 
indicar que as publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão 
realizadas, tão somente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal de 
grande circulação; e 1.7) alteração do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, 
com a finalidade de alterar a nomenclatura dos diretores, que passarão a ser 
denominados como diretores sem designação específica e demais artigos 
pertinentes. Toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas 
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontra-se à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia em cumprimento ao artigo 133 da Lei n° 
6.404/76. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020.

Presidente do Conselho de Administração da NX GOLD S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEM-
BRO DE 2020. 1. Local Hora e Data: Realizada na sala de reuniões da 
sede da empresa na Av. Afrânio de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de 
Janeiro - RJ, às 15 horas do dia 16 de dezembro de 2020. 2. Convocação 
e Presença: Presentes os diretores Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, 
Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de 
Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de 
Mello, representando a totalidade dos membros em exercício. 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e 
secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: Deli-
berar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, na forma do Artigo 
25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: 
Após exame e discussão da matéria, os membros presentes da Diretoria, 
conforme previsto no Artigo 25, Parágrafo Único, do Estatuto Social da 
Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, deliberaram, por unani-
midade, o pagamento de juros sobre o capital próprio, no montante total de 
R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), à razão de R$ 0,979494207 por 
ação, com retenção do imposto de renda na fonte, na forma da legislação 
vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou 
imunes, aos acionistas detentores de ações de emissão da Companhia em 
21 de dezembro de 2020, os quais poderão ser imputados ao dividendo 
mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 22 de dezembro de 
2020 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão consideradas “ex-direito” aos 
juros sobre o capital próprio. O pagamento será realizado a partir de 05 de 
janeiro de 2021, observados os procedimentos do Aviso de Acionistas a 
ser oportunamente divulgado na imprensa. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata 
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes. Rio de 
Janeiro, 16 de dezembro de 2020. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - 
Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na JUCERJA 
em 22/12/2020 sob o nº 00003989092.
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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.

Petrobras descobre óleo de ótima qualidade no campo de Búzios
Estatal tem contrato de partilha de produção com as chinesas CNOOC e a CNODC como parceiras

Câmara aprova fundo de investimento 
para o setor agropecuário

Myanmar Airways iniciou voos comerciais 
com aeronave fabricada pela Embraer

A Petrobras confir-
mou a presença 
de óleo de ótima 

qualidade com a perfura-
ção do poço 9-BUZ-48D-
RJS, localizado no extremo 
noroeste do campo de Bú-
zios, na Bacia de Santos. A 
estatal fez o comunicado 
nesta terça-feira. “Testes 
realizados a partir de 5,54 
mil metros de profundidade 
confirmaram a presença de 
reservatórios de petróleo de 
ótima qualidade”, ressaltou 
a petroleira em nota.

Segundo a companhia, 
a descoberta reforça o po-
tencial do pré-sal no campo 
de Búzios. A Petrobras é a 
operadora (90%) do con-
sórcio, em parceria com 
as companhias chinesas 
CNOOC Petroleum Brasil 
Ltda. (CNOOC), com 5%; 
e a CNODC Brasil Petróleo 
e Gás Ltda. (CNODC) com 
o restante.

Em março de 2020, a 
Petrobras assinou o con-
trato de partilha de produ-
ção, tendo a CNOOC e a 
CNODC como parceiras, 
e a Pré-Sal Petróleo S.A 
(PPSA) como gestora. Con-

forme já anunciou a estatal, 
as partes vêm discutindo a 
estratégia global de desen-
volvimento do campo e as 
demais questões relaciona-
das ao acordo de coparti-
cipação, cuja vigência está 
prevista para iniciar em 
2021 e que regulará a coe-
xistência dos contratos de 
cessão onerosa e de partilha 
de produção.

Em 2019, a companhia 
aplicou US$ 27 bilhões em 
projetos. Mais da metade 
desse valor foi destinado 
à aquisição dos direitos de 
exploração e produção do 
campo de Búzios.

Em julho deste ano, a Pe-
trobras começou os proces-
sos de contratação de três 
novas plataformas do tipo 
FPSO para o campo de Bú-
zios. FPSO é a sigla em in-
glês para a unidade que pro-
duz, armazena e transfere 
petróleo e gás. A Petrobras 
pagou R$ 61,4 bilhões.

As unidades foram as 
primeiras contratadas após 
a aquisição dos volumes ex-
cedentes da cessão onerosa 
do campo de Búzios, em 
novembro de 2019. Atual-

mente, há quatro unidades 
em operação em Búzios, 
que respondem por mais 
de 20% da produção total 
e mais de 30% da produção 
dos campos do pré-sal. Em 
13 de julho, essas platafor-
mas atingiram os recordes 
de produção do campo, de 
674 mil barris de óleo por 
dia (bpd) e 844 mil barris 
de óleo equivalente por dia 
(boed). Uma quinta plata-
forma, com capacidade de 
produção de 150 mil bpd de 
petróleo, está em constru-
ção. Nomeado FPSO Al-
mirante Barroso, tem início 
de produção previsto para o 
segundo semestre de 2022.

Novas unidades 

A primeira das três novas 
unidades a iniciar operação 
será o FPSO Almirante Ta-
mandaré, o sexto sistema de 
produção do campo, com 
entrada em produção pre-
vista para o segundo semes-
tre de 2024. O FPSO será 
afretado e terá capacidade 
de processamento diário de 
225 mil barris de óleo e 12 
milhões de metros cúbicos 

de gás. Será a maior unidade 
de produção de petróleo a 
operar no litoral brasileiro e 
uma das maiores do mundo.

As outras duas unidades 
serão contratadas na moda-
lidade EPC (sigla em inglês 
para a contratação de enge-
nharia, suprimento e cons-
trução) e terão capacidade 
para processar diariamente 
180 mil barris de óleo e 7,2 
milhões de metros cúbicos 
de gás, cada uma. A previ-
são é de que essas platafor-
mas entrem em operação 
em 2025. Nomeadas P-78 
e P-79, essas unidades são 
resultado da nossa estraté-
gia de desenvolver novos 
projetos de plataformas 
próprias, incorporando as 
lições aprendidas nos FP-
SOs já instalados no pré-sal, 
incluindo aspectos de con-
tratação e construção.

Campo gigante

Búzios, o maior campo de 
petróleo em águas profun-
das do mundo, é um ativo 
de classe mundial, com pe-
tróleo considerado de ótima 
qualidade, reservas substan-

ciais, baixo risco e baixo cus-
to de extração. Situa-se a 180 
quilômetros da costa brasi-
leira e a mais de 5 mil me-
tros de profundidade. Pos-
sui área de 850 quilômetros 
quadrados, com espessuras 
de reservatórios de até 480 
metros e excelente qualida-
de da rocha reservatório. Os 
mais de 45 poços perfurados 
até o momento confirmam 
a excelente qualidade do re-
servatório.

As características de per-
meabilidade e porosidade 
do reservatório, associadas 
a grandes espessuras de co-
luna de óleo, permitem que 
cada poço de Búzios pro-
duza, em média, mais de 50 

mil barris de óleo por dia. 
Atualmente, o campo pos-
sui os seis poços com maior 
produção de petróleo do 
país. A alta produtividade 
do campo justifica a insta-
lação de FPSOs de maior 
porte. O desenvolvimento 
de Búzios está alinhado ao  
posicionamento estratégi-
co da companhia, que foca 
em ativos de E&P de classe 
mundial, especialmente no 
pré-sal, nos quais a empresa 
tem vantagem competitiva, 
com conhecimento técnico 
e experiência, e obtemos 
mais retorno para os inves-
timentos. Búzios é o melhor 
e mais promissor ativo do 
grupo.

Após  a Embraer fabri-
car um E190 para a Myan-
mar Airways International 
(MAI), agora um segundo 
E190 está previsto para 
chegar nesta quarta -feira 
para a companhia aérea ex-
pandir suas rotas e incluir 
nove destinos pelo país, 
substituindo turboélice uti-
lizados pela sua empresa 
irmã, a Air KBZ. A MAI 
também assinou um con-
trato para o Programa Pool 
de suporte com a Embraer, 
programa que tem a adesão 
de todos os operadores dos 
E-Jets na Ásia-Pacífico.

São agora quatro novos 
clientes de E-Jets na região, 
excluindo a China, desde o 
início de 2020. “Nossos pi-
lotos, atendentes de cabine, 
área de manutenção e toda 
equipe estão orgulhosos em 
ter o E190 servindo nossos 
clientes com uma experiên-
cia de voo superior”, disse 
Saravanan Ramasamy, CEO 
da MAI.

 “Estamos animados 
com essa produtiva parceria 
com a Embraer. A opera-
ção do E190 marca ainda 
outro importante momen-
to na estratégia de expan-
são de frota da MAI e no 

desenvolvimento das rotas 
domésticas. Com uma de-
manda crescente, estamos 
planejando aumentar a fre-
quência de operação com 
o E190 para oito voos por 
dia”, acentua.

 “O início dos voos com o 
E190 da Myanmar Airways 
International vai aumentar 
a conectividade em Myan-
mar”, disse Raul Villaron, 
Diretor da Embraer Avia-
ção Comercial para a Ásia-
-Pacífico. “A companhia 
aérea vai se beneficiar do 
desempenho e da eficiência 
da aeronave e do generoso 
compartimento de carga, 
enquanto os passageiros 
aproveitam o conforto de 
cabine. A MAI poderá ope-
rar com total confiança por-
que nosso serviço e suporte 
de excelência está aqui para 
apoiá-la.”

Em preparação para a 
operação do E190, oito pi-
lotos da MAI passaram por 
um mês de treinamento ini-
cial em setembro de 2020 
em Zguhai, na China. Em 
paralelo, a Embraer condu-
ziu o curso para concessão 
de licença para os engenhei-
ros da companhia aérea. O 
Programa Pool da Embraer 

oferece cobertura completa 
de reparos para componen-
tes e partes, manutenção 
estrutural e acesso ilimita-
do a um amplo estoque de 
componentes do centro de 
distribuição da companhia.

Com isso, os operadores 
se beneficiam de uma queda 
significativa de custos com 
reparo e estoque, reduzindo a 
área necessária de armazena-
gem e recursos para gestão, 
enquanto garante os mais al-
tos níveis de desempenho. O 
principal centro de distribui-
ção da Embraer na região da 
Ásia-Pacífico está localizado 
em Singapura.

A Embraer é líder mun-
dial na fabricação de jatos 
comerciais de até 150 as-
sentos, com mais de 100 
clientes em todo o mundo. 
Somente para o programa 
E-Jets, a Embraer regis-
trou mais de 1.900 pedidos 
e 1.600 aeronaves foram 
entregues. Atualmente, os 
E-Jets voam nas frotas de 
mais de 80 clientes em cer-
ca de 50 países. A versátil 
família de 70 a 150 assen-
tos opera com companhias 
aéreas de baixo custo, bem 
como com operadoras re-
gionais e tradicionais.

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou nesta terça-fei-
ra o Projeto de Lei 5191/20 
que cria o Fundo de Investi-
mento para o Setor Agrope-
cuário (Fiagro). O projeto 
ainda precisa ser analisado 
pelo Senado.O Projeto de 
Lei é do deputado Arnal-
do Jardim (Cidadania-SP). 
O texto foi aprovado na 
forma do substitutivo do 
deputado Christino Áureo 
(PP-RJ), relator da matéria

Segundo Áureo, o ob-
jetivo da proposta é criar 
instrumentos no mercado 
de capitais para financiar a 
produção agropecuária, em 
vez de se recorrer ao Te-
souro.  A ideia, conforme 

ele, é aproveitar instrumen-
to que já existe - os fundos 
de investimentos imobili-
ários (instituídos pela Lei 
8.668/93) - para captar re-
cursos e fomentar o setor 
agropecuário. O texto inclui 
os Fiagro nessa lei.

Ainda de acordo com o 
relator, o texto possibilita 
que pequenos investido-
res, inclusive estrangeiros, 
invistam no setor sem se-
rem proprietários de terra. 
Porém, pela proposta, os 
Fiagro poderão arrendar 
ou alienar os imóveis rurais 
que venham a adquirir, pre-
valecendo na operação as 
condições livremente pac-
tuadas no contrato.

“De forma semelhan-
te aos fundos imobiliários, 
os Fiagro democratizarão o 
mercado fundiário, pois via-
bilizarão investimentos em 
terra, por nacionais e estran-
geiros de qualquer porte, sem 
a efetiva posse ou domínio 
de propriedades rurais. Para 
tanto, bastará a aquisição de 
cotas de fundo que invista na 
aquisição de estabelecimen-
tos rurais”, disse.

“Ainda que um investidor 
estrangeiro venha a ser co-
tista de um Fiagro que tem 
em seu patrimônio um imó-
vel rural, a propriedade não 
se comunica, em hipótese 
alguma, ao cotista estran-
geiro”, garantiu o relator.

Arquivo/ABr
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GÁVEA SHOPPINGS S.A.
CNPJ/ME nº 17.474.692/0001-02 - NIRE 33.300.306.200

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Dissolução, 
Liquidação e Extinção da Companhia realizada em 

11 de Dezembro de 2020 (lavrada sob a forma de sumário, 
de acordo com a autorização contida no parágrafo 1º 
do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada)

1. Data, Horário e Local: No dia 11 de dezembro de 2020, iniciada às 
09h30, na sede da Gávea Shoppings S.A., localizada na Avenida Ataulfo de 
Paiva, nº 1.100, sala 701 (parte), Leblon, CEP 22440-035, na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Companhia”). 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do pa-
rágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
forme alterada (“Lei 6.404/76”), tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constan-
tes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, 
Luiz Henrique Fraga e Eduardo Felipe da Silva Soares, membros da Direto-
ria da Companhia. 3. Composição da Mesa: Luiz Henrique Fraga - Presi-
dente; Eduardo Felipe da Silva Soares - Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) 
aprovar a dissolução, a liquidação e a extinção da Companhia; (ii) nomear o 
liquidante; e (iii) deliberar acerca de demais atos necessários relativos à 
dissolução, liquidação e extinção da Companhia. 5. Deliberações: Por una-
nimidade de votos, e sem quaisquer restrições, foram aprovadas as seguin-
tes deliberações: (i) Aprovar, em caráter definitivo e irrevogável, por livre e 
espontânea vontade e em comum acordo, a dissolução, liquidação e extin-
ção da Companhia, conforme previsto no artigo 32 do Estatuto Social da 
Companhia bem como nos termos do artigo 206, inciso I, alínea “c”, da Lei 
n.º 6.404/76. O motivo para o encerramento da Companhia decorre do fato 
de não mais interessar aos acionistas a sua continuidade. (ii) Nomear como 
liquidante Eduardo Felipe da Silva Soares, brasileiro, divorciado, contador, 
portador da cédula de identidade RG nº 06.132.720-2 (DIC/RJ) e inscrito no 
CPF/ME sob nº 776.754.877-53, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ataulfo de 
Paiva, nº 1.100, sala 701 (parte), Leblon, CEP 22440-035 (“Liquidante”), 
com os seguintes deveres: (a) arquivar e publicar a presente ata; (b) levan-
tar o balanço patrimonial da Companhia; (c) arrecadar os bens, livros e do-
cumentos da Companhia e permanecer responsável pela boa guarda dos 
livros e documentos da Companhia; (d) ultimar os negócios da Sociedade, 
para realizar o seu ativo, pagar o seu passivo e entregar o remanescente a 
seus acionistas; e (e) submeter as suas contas finais, competindo ao Liqui-
dante ora nomeado representar a Companhia e praticar todos os atos ne-
cessários à dissolução, liquidação e extinção da Companhia, inclusive rece-
ber e dar quitação e assinar todos os documentos necessários. (iii) Aprovar 
o balanço patrimonial de encerramento levantado em 11/12/2020 para liqui-
dação e apuração dos haveres da Companhia, anexo à presente ata sob a 
forma de Anexo I, e tendo em vista a inexistência de passivos nesta data em 
nome da Companhia, aprovar, nos termos do art. 215 parágrafo 1º da Lei 
6.404/76, a proposta do Liquidante para a restituição de seu ativo no mon-
tante de R$ 2.526.296,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, du-
zentos e noventa e seis reais) a ser distribuído em dinheiro, bens e direitos 
aos acionistas conforme abaixo discriminado dentro do prazo de 45 (qua-
renta e cinco) dias a contar da presente data: GIF IV Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia - Caixa e equivalentes de caixa - 
R$ 2.339.893,00 (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e 
noventa e três reais); Mirador Empreendimentos e Participações S.A. - Tri-
butos a recuperar - R$ 186.403,00 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos 
e três reais); Total - R$ 2.526.296,00. (iv) Em razão da dissolução, liquida-
ção e extinção da Companhia e conforme o rateio e a restituição descritos e 
aprovados acima, os acionistas neste ato reconhecem e manifestam con-
cordância com a transferência de créditos tributários detidos pela Gávea 
Shoppings S.A. para a acionista Mirador Empreendimentos e Participações 
S.A., tornando-se tais créditos, por sucessão, de titularidade da Mirador Em-
preendimentos e Participações S.A.. (v) Os acionistas e o Liquidante dão 
entre si e a Companhia a mais ampla, plena, geral e irrevogável quitação, 
para nada mais reclamarem um do outro, seja a que título for, declarando 
ainda encerrada a liquidação e, portanto, extinta a Companhia para todos os 
efeitos com o arquivamento desta ata na Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro, bem como sua subsequente publicação no Diário Oficial do Es-
tado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação adotado pela Com-
panhia. (vi) Os acionistas autorizam ainda o Liquidante a representar a 
Companhia perante quaisquer órgãos e repartições públicas federais, esta-
duais ou municipais e realizar todos os demais atos necessários, bem como 
assinar todos os documentos necessários para conclusão da dissolução, li-
quidação e extinção da Companhia. (vii) Fica a cargo do Liquidante a res-
ponsabilidade pelo ativo e passivo da Companhia porventura supervenien-
tes. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a 
presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presiden-
te - Luiz Henrique Fraga; Secretário - Eduardo Felipe da Silva Soares; Acio-
nistas presentes: GIF IV Fundo de Investimento em Participações Multies-
tratégia (por sua gestora, Gávea Investimentos Ltda., representada por Luiz 
Henrique Fraga e Eduardo Felipe da Silva Soares) e Mirador Empreendi-
mentos e Participações S.A.. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da 
original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia. Rio 
de Janeiro, 11 de dezembro de 2020. Eduardo Felipe da Silva Soares - 
Secretário.

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

Carteira de crédito em novembro deve crescer 15,2%
BC divulga nesta quarta-feira a Nota de Política Monetária e Operações de Crédito 

O saldo total da 
carteira de crédi-
to em novembro 

deve apresentar crescimen-
to de 1,8% ante outubro, 
o sétimo avanço mensal 
seguido, de acordo com a 
Pesquisa Especial de Cré-
dito da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban). Ca-
so a estimativa se confirme 
nesta quarta-feira, quando 
o Banco Central (BC) di-
vulgar a Nota de Política 
Monetária e Operações de 
Crédito, o crescimento em 
12 meses passará de 14,5% 
para 15,2%, o maior ritmo 
de expansão desde setem-
bro de 2013 (+15,7%).

As estimativas são feitas 
com base em dados conso-
lidados dos principais ban-
cos do país, que represen-
tam, dependendo da linha, 
de 39% a 90% do saldo 
total do Sistema Financei-
ro Nacional, além de outras 
variáveis macroeconômicas 
que impactam o mercado 
de crédito.

“Os resultados mostram, 
mais uma vez, uma forte 

expansão do crédito, agora 
liderada pela carteira com 
recursos livres, que vem re-
agindo à melhora da ativi-
dade. O destaque deve ser o 
ganho de tração da carteira 
pessoa física, impulsionada 
pelo aumento do consumo 
das famílias, especialmente 
das linhas cíclicas, como o 
cartão de crédito e a aqui-
sição de veículos. Nosso 
levantamento revela que a 
carteira com recursos livres 
deve mostrar alta de 2,2% 
no mês e de 16,5% em doze 
meses, um ritmo de expan-
são que continua na casa dos 
dois dígitos e é bem expres-
sivo”, afirma Isaac Sidney, 
presidente da Febraban.

A carteira pessoa jurídica 
livre, por sua vez, deve cres-
cer 1,7% no mês, manten-
do a expansão anual acima 
dos 20% pelo nono mês 
consecutivo, em 24,1% em 
novembro.

A pesquisa também 
aponta que, ainda que mais 
contida, a carteira com re-
cursos direcionados tam-
bém deve avançar, 1,2% 

no mês, acelerando em 1,0 
ponto percentual o ritmo 
de expansão em doze me-
ses, de 12,3% para 13,3%. 
A carteira de pessoas físicas 
deve seguir apresentando 
um crescimento consisten-
te, de 1,2% no mês, e de 
10,9% na comparação anu-
al, impulsionada pela ex-
pansão dos financiamentos 
imobiliários, que crescem 
de maneira expressiva no 
atual contexto de baixas ta-
xas de juros.

A carteira pessoa jurídi-
ca direcionada, por sua vez, 
deve seguir em expansão, 
estimada em alta de 1,2% 
no mês, ainda favorecida 
pelos programas públicos 
de crédito, acelerando para 
17,1% sua expansão em 12 
meses, maior patamar desde 
outubro de 2014 (+17,2%).

Concessões

Segundo a Pesquisa Es-
pecial de Crédito, as con-
cessões devem apresentar 
crescimento mensal de 
8,5% em novembro, embo-

ra com ligeira desaceleração 
no ritmo de expansão no 
acumulado em 12 meses, 
de 7,5% em outubro para 
7,2% em novembro.

A expansão no mês de-
ve ser puxada pelas con-
cessões com recursos dire-
cionados às empresas, que 
devem apresentar alta de 
59,4%. O resultado reflete 
uma recomposição do vo-
lume de concessões após o 
forte recuo no mês de ou-
tubro (-54,4%), impactado 
pelo fim da 3ª fase do Pro-
nampe (Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte).

De acordo com o levan-
tamento, em novembro, a 
alta deve ser impulsionada 
pelo PEAC-FGI (Progra-
ma Emergencial de Acesso 
a Crédito, que conta com 
amparo do Fundo Garanti-
dor para Investimentos), fa-
zendo com que a linha siga 
acelerando a já expressiva 
expansão no acumulado em 
12 meses, para 84,1% (ante 
72,4% em outubro), maior 

ritmo da série histórica (ini-
ciada em março de 2011).

As concessões PJ com 
recursos livres também 
devem mostrar avanço no 
mês, de 9,1%. Assim, as 
concessões destinadas às 
empresas devem crescer 
14,1% em novembro, com 
leve desaceleração na visão 
acumulada em 12 meses 
(13,4% ante 13,8%).

Já as concessões para as 
famílias devem mostrar alta 
mensal de 4,0%, com ligeira 
aceleração na visão acumu-
lada em 12 meses, de 1,9% 
para 2,0%, após 8 meses 
seguidos de retração nesta 
métrica. O resultado reflete 
uma melhora da linha com 

recursos livres (+5,9% no 
mês), que tem respondido à 
retomada da atividade, em-
bora ainda insuficiente para 
avançar na visão acumula-
da, mantendo-se estável em 
-0,1%.

Apesar de ainda contido, 
o resultado sinaliza uma re-
cuperação, após o volume 
de concessões despencar 
no período crítico da crise. 
As concessões pessoa física 
com recursos direcionados, 
por sua vez, devem retrair 
7,4% em novembro, im-
pactadas pela sazonalidade 
desfavorável do crédito ru-
ral, embora mantenham um 
bom ritmo na visão acumu-
lada, avançando 19,8%.

Cade aprova aquisição  
de ativos da Sacel  
pela Prosegur

Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Ca-
de) aprovou com restrições 
a aquisição de ativos da Sa-
cel - Serviços de Vigilância 
e Transporte de Valores pe-
la multinacional de origem 
espanhola Prosegur (maior 
grupo de segurança privada 
do Brasil). O aval do órgão 
antitruste foi condicionado, 
no entanto, à assinatura de 
um Acordo em Controle de 
Concentrações (ACC).

A conselheira relatora do 
caso, Paula Azevedo, desta-
cou em seu voto que o mer-
cado de transporte e custó-
dia de valores passa por um 
movimento sistemático de 
concentração econômica, 
marcado por uma série de 
aquisições trazidas à análise 
do Cade. Desse modo, em 
atenção às preocupações 
concorrenciais levantadas 
por esse movimento, a Pro-
segur negociou um ACC no 
qual assume compromissos 
capazes de atenuar os poten-
ciais efeitos concorrenciais 
da operação.

Pelo acordo, a Prosegur 
fica proibida de participar de 
atos de concentração envol-
vendo outras empresas que 
ofertem serviços de trans-
porte de valores nos estados 
de Sergipe, Alagoas, Bahia e 
Pernambuco, pelo período 
de quatro anos. A empresa 
também não poderá, pelo 
período de três anos, rea-
lizar operações neste setor 
nos estados da Paraíba e Rio 
Grande do Norte, exceto 
sob algumas condições pre-
vistas no ACC.

Além disso, pelos dois 
anos seguintes, a Prosegur 

deverá informar ao Cade so-
bre quaisquer novas aquisi-
ções nos estados de Sergipe, 
Alagoas, Bahia e Pernam-
buco, independentemente 
do faturamento das empre-
sas envolvidas. Essa mesma 
obrigação se aplica a futuras 
operações nos estados da 
Paraíba e Rio Grande do 
Norte, mas pelo período de 
três anos.

Em caso de descumpri-
mento das obrigações pre-
vistas a Prosegur pagará, por 
ato de concentração, multa 
no valor de R$ 5 milhões, 
sem prejuízo da possibili-
dade de o Cade analisar a 
ocorrência de gun jumping 
decorrente da não notifica-
ção da operação nos termos 
acordados no ACC.

Criptomoedas

Fundada em 1976 na 
Espanha, a Prosegur é 
uma das principais em-
presas de segurança do 
mundo. Em novembro 
deste ano, a empresa 
anunciou que fará a custó-
dia de criptomoedas. Não 
apenas bitcoin poderá 
ser guardado, mas outras 
criptomoedas também.

O serviço de custódia de 
bitcoin se chama Prosegur 
Crypto e é voltado a inves-
tidores institucionais. Até 
então sua especialidade era 
de proteção de moedas fi-
duciárias e principalmente 
físicas. “O serviço é direcio-
nado a clientes institucionais 
que gerenciam ou investem 
em ativos digitais e exigem o 
máximo de recursos de cus-
tódia de segurança. 


