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PEDIDOS AO
PAPAI NOEL
No Natal, renasce esperança 
de termos um mundo civilizado. 
Isaac Roitman, página 2

BRASIL CAI 5 
POSIÇÕES NO IDH
Falta educação e sobram desigualda-
des de renda e de gênero. 
Paulo Alonso, página 2

ALERJ POUPOU
R$ 500 MILHÕES
60% foram repassados para es-
tado pagar 13º.  Ronaldo Ferraz 
e Sérgio Braga, página 4

Ano fecha com quase 
R$ 5 trilhões de dívida

Economia subterrânea movimentou 
R$ 1,2 trilhão em 2020
Atividade corresponde a 17,1% do PIB brasileiro

A economia subterrânea so-
freu uma pequena queda 
na participação na econo-

mia brasileira e atingiu 17,1% do 
PIB, o que representa cerca de R$ 
1,2 trilhão. O resultado faz parte do 
Índice de Economia Subterrânea 
(IES), uma parceria entre o Institu-
to Brasileiro de Ética Concorren-
cial (Etco) e o Instituto Brasileiro 
de Economia (Ibre), da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), que acom-
panha, desde 2003, a evolução das 
atividades que operam à margem 
das legislações e regulamentações 
que afetam as atividades formais no 
país.

O indicador, ligeiramente me-
nor que o observado em 2019 
(17,3%), aponta para uma inter-

rupção nas sucessivas altas ob-
servadas desde 2015, provocada 
pelos eventos associados à pan-
demia da Covid-19 que elevaram 
de forma extraordinária o nível de 
incerteza em relação ao desempe-
nho da economia. Os impactos 
negativos sobre a atividade econô-
mica e sobre o mercado de traba-
lho afetaram de forma mais inten-
sa os trabalhadores informais, em 
comparação com os trabalhadores 
formais, contribuindo para a que-
da do IES no ano de 2020.

As altas observadas no indica-
dor até 2019 foram consequência 
da crise iniciada em meados de 
2014, que reduziu o setor formal 
da economia, e da lenta recupe-
ração da atividade econômica, 

concentrada em sua parte mais 
flexível a economia informal, que 
estava puxando o emprego no 
país. Ao mesmo tempo, a redu-
ção das taxas de juros e o lento 
aumento da renda amenizaram 
o quadro de crescimento da eco-
nomia subterrânea que seria mais 
forte na ausência destes fatores.

Fatores estruturais que propor-
cionaram a redução da economia 
subterrânea entre 2014 e 2019 per-
manecem presentes na economia 
brasileira, mas que é preciso caute-
la quanto a avaliação da evolução 
do indicador, pois sua dinâmica 
dependerá da velocidade de recu-
peração da economia, que depen-
derá do avanço das reformas ne-
cessárias ao estímulo da economia.

Ligeira queda nas atividades informais se deve à pandemia

Baleia Rossi 
será  candidato 
de oposição a 
Bolsonaro

O deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP) será candidato à Presi-
dência da Câmara dos Deputados, 
com apoio do presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e de um 
bloco de 11 partidos, um arco de 
alianças que vai da centro-esquer-
da à “direita que come de garfo e 
faca”, como classifica o cientista 
político Eduardo Beniacar.

Integram esse bloco para dis-
puta da Mesa Diretora: PT, DEM, 
PDT, PSB, MDB, Cidadania, Rede, 
PV, PCdoB, PSDB e PSL. Ao todo, 
269 deputados compõem o grupo.

“Vamos buscar unificar mais 
o nosso bloco para ter condições 
de eleger o presidente e garan-
tir a independência da Câmara e 
um novo ciclo”, declarou Rodrigo 
Maia à Agência Câmara. A eleição 
ocorrerá no começo de fevereiro.

Também são candidatos o líder 
do PP, Arthur Lira (PP-AL), que 
tem apoio do Governo Bolsonaro, 
e Capitão Augusto (PL-SP), que 
tenta repetir o feito de Severino 
Cavalcanti (1930–2020), “azarão” 
que presidiu a Câmara de feverei-
ro a setembro de 2005 – renun-
ciou sob acusações de corrupção.

Desemprego 
sob Bolsonaro: 
recorde atrás 
de outro

A população desocupada che-
gou a 14 milhões de pessoas em 
novembro. É o recorde da Pnad 
Covid-19, do IBGE, com um au-
mento de 2% frente a outubro e 
de 38,6% desde o início da pes-
quisa, em maio, quando eram 10,1 
milhões.

– A taxa de desocupação 
(14,2%) também é recorde.

– A força de trabalho chegou 
a 98,7 milhões, com alta de 4,4% 
frente a maio.

– O número de pessoas fora da 
força de trabalho chegou a 72 mi-
lhões, recuando 4,4% em relação 
a maio.

– A população ocupada (84,7 
milhões em novembro) pela pri-
meira vez foi superior à de maio 
(84,4 milhões de pessoas).

– O nível da ocupação era de 
49,7% em maio e chegou a 49,6% 
em novembro.

– O número de trabalhadores 
informais foi de 29,2 milhões em 
novembro, equivalente a 34,5% 
do total de ocupados, leve aumen-
to em relação a outubro.

– O rendimento médio real do-
miciliar per capita efetivamente 
recebido, no Brasil, em novembro, 
foi de R$ 1.298, ou 1,8% abaixo 
de outubro em termos reais.

– A proporção de domicílios 
que recebeu algum auxílio relacio-
nado à pandemia caiu de 42,2% 
em outubro para 41% em novem-
bro, com valor médio do benefício 
em R$ 558 por domicílio. Página 3

Butantan e 
Doria adiam 
CoronaVac 
mais uma vez

O Instituto Butantan e o Go-
verno de São Paulo informaram 
nesta quarta-feira (23) que a vaci-
na CoronaVac apresentou eficácia 
superior a 50%, percentual míni-
mo recomendado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) para 
registro de um imunizante, e terá 
o registro pedido à Anvisa.

Mas a divulgação dos dados de 
eficácia foi adiada. A justificativa 
foi que o laboratório Sinovac – 
que desenvolve a vacina, tendo 
como parceiro no Brasil o Butan-
tan – pediu mais 15 dias de avalia-
ção para que os dados brasileiros 
sejam comparados a resultados de 
pesquisas em outros países.

Resultado ficará acima da meta, que é de R$ 4,9 tri

O coordenador de Opera-
ções da Dívida Pública, 
Roberto Lobarinhas 

afirmou, nesta quarta-feira (23), 
que a melhoria das condições de 
mercado e a necessidade de recom-
por o caixa deverão fazer o estoque 
da Dívida Pública Federal (DPF) 
fechar 2020 acima da meta de R$ 
4,9 trilhões. Em agosto, o Tesouro 
Nacional tinha estabelecido que a 
DPF poderia fechar o ano entre R$ 
4,6 trilhões e R$ 4,9 trilhões. Em 
novembro, a DPF fechou em R$ 
4,788 trilhões. O estoque da dívida 
pública no fim de 2020 só será di-
vulgado no fim de janeiro.

De acordo com Roberto lobari-
nhas, a evolução das condições de 
mercado nos dois últimos meses 
de 2020, com a diminuição do ris-
co país e dos juros de longo pra-
zo, criou uma oportunidade para 
o Tesouro lançar títulos no mer-
cado e dar mais conforto à gestão 
da dívida pública. Em novembro, 
as emissões somaram R$ 158,82 
bilhões, o segundo mês com mais 
lançamentos na história, só per-
dendo para outubro R$ 173,26 
bilhões.

“O Tesouro tinha a opção de 
emitir menos ao longo desses me-
ses, mas o mercado em novembro 

e dezembro se apresentou de uma 
forma tão positiva e a qualidade 
das nossas emissões foi tão su-
perior que o Tesouro optou por 
emitir volumes maiores”, disse 
Lobarinhas.

Segundo Roberto Lobarinhas, 
o órgão optou por lançar mais 
títulos públicos no mercado pa-
ra recompor o colchão da dívi-
da, reserva financeira usada em 
momentos de crise. Ele reiterou 
que o governo tem condições de 
cobrir, com conforto, cerca de R$ 
600 bilhões em vencimentos da 
dívida pública previstos para os 
quatro primeiros meses de 2021.

Luis Macedo/Agencia Camara

Tânia Rego/ABr
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Pedidos ao Papai Noel Brasil cai cinco posições  
no IDH da ONUPor Isaac Roitman

Alguns dias atrás uma 
criança me perguntou: 
“Papai Noel está tam-

bém em quarentena?” Não con-
segui responder. Disse que ele 
iria arrumar um jeito para cum-
prir a sua missão de atender aos 
desejos não só das crianças, co-
mo também dos adultos.

Há poucos anos, as pessoas 
faziam seus pedidos escrevendo 
cartas ao Papai Noel. Hoje muitas 
enviam seus pedidos por via digi-
tal. Talvez hoje e no futuro Papai 
Noel poderá ler os nossos pensa-
mentos, e saber de nossos desejos. 
Decidi então elaborar uma lista de 
desejos para serem atendidos pelo 
bom velhinho.

O meu primeiro pedido seria 
que todos os governantes do mun-
do pudessem pensar e agir com 
sabedoria. Pedi também que todos 
os seres humanos tivessem respei-
to à natureza e que a justiça social 
fosse conquistada, proporcionan-
do uma vida digna a todos os seres 
humanos. Suplico para construir-
mos uma paz duradoura, onde o 
diálogo possa vencer o fanatismo e 
que a nossa ação cotidiana propor-
cione felicidade a todos.

Para o Brasil, elenquei algumas 
prioridades. A primeira é a con-
quista da qualidade da educação 
básica para todas as crianças e jo-
vens brasileiros como o pilar de 
uma democracia plena. A segun-
da seria a implantação da reforma 
agrária, de forma gradual e justa, 
para que o uso da terra exerça a 
sua função social e elimine a fo-
me. A terceira seria disponibilizar 
atendimento de alto padrão na 
saúde pública, com foco na pro-
moção da saúde.

A quarta seria moradia dig-
na para todos, com a oferta de 
espaços culturais e de lazer. A 
quinta, o fim da impunidade, co-
mo instrumento para a extinção 
do racismo, da corrupção e da 
violência. A sexta é proporcio-
nar empregos dignos a todos/as 
brasileiros/as. A sétima, a cons-
trução de alicerces para uma ver-
dadeira soberania para o Brasil.

Tenho plena consciência de que 
as transformações para a conquis-
ta de uma verdadeira civilização 
humana são lentas. No entanto, 
devemos avançar e avançar todos 
os dias, retroceder nunca. Penso 
que meus pedidos são legítimos, e 
certamente expressam um desejo 
coletivo.

No Natal, renasce em nós a 
esperança de termos um ver-
dadeiro mundo civilizado. Não 
podemos perder a esperança. O 
Natal não é data e sim estado de 
espírito que nos ilumina na esco-
lha de caminhos para que possa-
mos ser realmente humanos. É 
oportuno lembrar o pensamen-
to de Charles Dickens que hon-
raria o Natal no seu coração para 
conservá-lo durante todo o ano.

Seria tão bom se todos os dias 
do ano fossem iguais ao Natal. 
Teríamos todos os dias ilumina-
dos pelo afeto e pelo amor. Terí-
amos as famílias festejando reu-
nidas e amigos se reencontrando 
embora remotamente. As mesas 
seriam fartas para todos. A soli-
dariedade permearia as relações 
humanas, permitindo convívio 
harmônico e feliz. Seríamos feli-
zes sem motivo, o que, segundo 
Carlos Drummond de Andrade, 
é a mais autêntica forma de feli-
cidade.

Isaac Roitman é professor emérito da 
Universidade de Brasília, pesquisador 

emérito do CNPq, membro da Academia 
Brasileira de Ciências e membro do 

Movimento 2022-2030 O Brasil e o mundo 
que queremos.

Natal permanente de Jesus
Por Paiva Netto

O exemplo de Jesus sim-
boliza, há mais de 2 
mil anos, a possível 

convivência pacífica entre os po-
vos permanentemente. Um dos 
mais nobres propósitos de to-
dos os cristãos de Boa Vontade 
é perseverar, com Fé Realizante, 
no anúncio da Volta Triunfal 
do Cristo Ecumênico, o Divi-
no Estadista, ao nosso convívio 
no planeta. Considero sempre 
oportuno tratar com vocês a res-
peito desse tema.

A abrangência da Boa Nova, 
que o Benemérito e Altruísta Fi-
lho de Maria e José nos apresen-
tou, demonstra que Sua presen-
ça entre os seres da Terra jamais 
deve sugerir receio aos Irmãos 
em Humanidade que não pro-
fessem o Cristianismo.

Jesus não gera incômodo ao 
bom senso humano. Sublime 
Benfeitor, Ele vem para somar 
no pleno progresso sustentável, 
espiritual, material, ético e social 
que trabalhamos por atingir.

Para dar minha modesta con-
tribuição ao assunto, lancei, em 
2000, Apocalipse sem Medo, no 
qual reuni algumas das palestras 
que venho fazendo há décadas 
pelo rádio, pela TV e, nos últi-
mos anos, pela internet.

Mas vejamos este ponto: que 
significa também Jesus vir sobre 
as nuvens? No Apocalipse, 1:7 e 8, 
lemos: “7 Eis que Jesus vem com 

as nuvens, e todos os olhos O con-
templarão, até mesmo os daqueles 
que O traspassaram. E todas as 
nações da Terra se lamentarão so-
bre Ele. Sim. Amém.” “8 Eu sou 
o Alfa e o Ômega, o A e o Z, o 
Princípio e o Fim, diz o Senhor, 
Aquele que é, que era e que há de 
vir, o Todo-Poderoso Deus”.

Quem profere essa previ-
são confortadora sobre a Volta 
Triunfal de Jesus é o próprio 
Deus (versículo 8).

Não temamos, pois, o Livro 
das Revelações, que anuncia que 
Ele vem sobre as nuvens, isto 
é, no Alto, para sublimar nosso 
conhecimento na Religião, na 
Ciência, na Filosofia, na Política, 
na Economia, na Arte, nos Es-
portes etc., por força do que Ele 
conhece muito bem: o Amor 
Fraternal e a Justiça Divina.

Dia virá em que testemunha-
remos toda a sabedoria terrestre 
receber a Sua incomparável Clari-
dade. É necessário que os jovens 
concebam isso e passem a anali-
sar os fatos humanos, pessoais e 
internacionais, sob a luminosida-
de dos ensinos Dele; livres, po-
rém, de qualquer fanatismo. Jesus 
não é algema, mas liberdade sem 
libertinagem ou drogas e outros 
desatinos que nada mais signifi-
cam do que a implacável destrui-
ção do indivíduo.

A expressão marcadamente 
cifrada do Livro das Profecias 
Finais serve para provocar nos-
sa curiosidade. Se tudo estivesse 

destrinchado, vocês o leriam de 
uma só vez e ainda exclamariam: 
“Ah, é claro!”

Bom exemplo para essa ar-
gumentação é o de Nostrada-
mus (1503–1566). Todos falam 
nele... Mas poucos alcançam 
uma definição palatável do que 
previu. É porque o vidente de 
Salon escreveu de tal maneira 
labiríntica que há mil e uma in-
terpretações para o que preten-
deu transmitir. (...) Eles vivem, 
então, mesmo sem o demons-
trar, atentos ao que o áugure 
francês disse, justamente pelo 
apetite de decifrar seus escri-
tos e conceituar tais vaticínios. 
Isso faz parte do espírito das 
gentes.

Ora, o Apocalipse, por ser de 
Jesus, é superior às previsões do 
autor das Centúrias. Notamos 
isso claramente quando, tendo 
“olhos de ver e ouvidos de ou-
vir”, procuramos interpretá-lo 
em Espírito e Verdade, à luz do 
Mandamento Novo do Cristo 
(Evangelho, segundo João, 13:34 
e 35): “Amai-vos como Eu vos 
amei. Somente assim podereis 
ser reconhecidos como meus 
discípulos, se tiverdes o mesmo 
Amor uns pelos outros”. Isto é, 
jamais sob a visão do ódio que 
procura esmagar as criaturas.

Salve o Natal Permanente de 
Jesus!

José de Paiva Netto é jornalista,  
radialista e escritor.

Por Paulo Alonso

O Brasil chega ao final de 
2020 recuando cinco po-
sições no ranking de de-

senvolvimento humano das Nações 
Unidas, que faz medição do bem-
-estar do povo considerando indica-
dores nas áreas da saúde, educação 
e renda. Esse quadro é desalentador, 
uma vez que a principal causa des-
se resultado negativo é justamente 
a estagnação da educação. Assim, 
o país recuou da 79ª posição, em 
2018, para a 84ª, em 2019, atrás da 
Colômbia (83ª), Peru (79ª), México 
(74ª), Cuba (70ª), Uruguai (55ª), Ar-
gentina (46ª) e Chile (43), para citar 
apenas os países vizinhos e que situ-
ados na América.

A educação no Brasil ainda não 
está na ordem dia e não é uma po-
lítica de Estado, como deveria. As-
sim, os governos que se sucedem, a 
cada mandato presidencial, mudam 
as regras dessa área, imprescindível 
para o desenvolvimento do país e 
muitas vezes marginalizada por atos 
e ações poucos construtivos.

O fato é que o índice de De-
senvolvimento Humano (IDH) 
brasileiro é de 0,765%. Importan-
te ressaltar que, pela Organização 
das Nações Humanas, quanto mais 
perto de 1, maior será o desenvol-
vimento humano. Tivemos, na rea-
lidade, uma evolução para lá de aca-
nhada de 0,003% em relação a 2018, 
considerado pelos pesquisadores do 
Pnud um “crescimento lento”.

No ano passado, a expectativa de 
vida do brasileiro era de 75,9 anos, um 
pouco maior do que a registrada um 
ano antes, de 75,7%. No ano de 2015, 
eram 75 anos. No quesito renda, a per 
capita anual pulou de US$ 14.182 em 
2018, para US$ 14.263 no ano posterior. 
Há cinco anos, era de US$ 14.775.

A escancarada falta de investi-
mento em educação, no país, está 
prejudicando a formação do povo 
e, consequentemente, afetando de 
forma efetiva o desenvolvimento do 
próprio país. O tempo estimado pa-
ra que as pessoas ficassem na esco-
la parou em 15,4 anos, desde 2016. 
E a média de anos de estudo foi de 
7,8 anos, em 2018, para oito anos, 
no ano passado. Só por esse dado, 
pode-se notar o descompasso da 
educação nos últimos governos.

O relatório do IDH mostra o de-
sempenho de 189 países e territórios 
reconhecidos pela ONU. A Norue-
ga, localizada na Escandinávia, lide-
ra o topo da lista com 0,957 seguida 
de perto pela Irlanda, com 0,955, 
empatada com a Suíça, e seguidas 
por Hong Kong, um dos Tigres Asi-
áticos, com 0,949, e Islândia, com o 
mesmo índice. O país pior colocado 
é o Níger, na África, com 0,394. 

Dos países que integram o Brics, 
grupo de livre comércio que reúne 
o Brasil, Rússia, China, Índia e Áfri-
ca do Sul, apenas a Rússia apresenta 
um índice do IDH maior que o do 
Brasil, com 0,824.

A situação do Brasil é preocupante, 
pois o seu desenvolvimento humano 
cai quando a desigualdade entra na 
equação, o que é inconcebível, por se 
tratar de uma das dez maiores econo-

mias do mundo. O país perde, nesse 
quesito, 20 posições quando o indica-
dor é ajustado à desigualdade. Mostra 
a falta de uma política governamental 
no combate a essa chaga social.

Trata-se da segunda nação do 
Mundo que mais perde posições, 
atrás apenas de Comores, um pe-
queno país do leste da África, com 
830 mil habitantes. O IDH ajustado 
para a desigualdade leva em consi-
deração 150 países.

Importante, por oportuno, salien-
tar que a principal causa para o re-
sultado do Brasil nesse indicador é 
justamente a desigualdade de renda 
do povo brasileiro. E esse problema 
já vinha sendo detectado em anos 
anteriores, mas nenhuma política 
efetiva foi adotada para combatê-lo.

A parcela dos 10% mais ricos no 
Brasil concentra 42,5% da renda total, 
já o 1% mais rico fica com 28,3% da 
renda. Com esses dados e índices, o 
Brasil novamente fica mal no ranking, 
pois é a segunda maior concentração 
de renda do mundo, ficando atrás 
apenas do Qatar, no Oriente Médio.

E como se não bastasse as distor-
ções verificadas no Brasil, a relatório 
chama atenção para a desigualdade de 
gênero. Para se poder fazer uma cor-
relação, o Níger, que apresenta o me-
nor IDH do planeta, tem mais mulhe-
res com assentos no Parlamento, com 
17% das cadeiras, do que o Brasil, que 
exibe uma representatividade de 15%.

Os dados do Pnud indicam ain-
da que as mulheres brasileiras vivem 
mais e têm mais anos de escolarida-
de que os homens, mas apresentam 
menos desenvolvimento humano. E 
isso se dá porque elas recebem mui-
to menos pela sua força de trabalho. 
No Brasil, a renda das mulheres é de 
41,8% menor do que a dos homens.

Ainda de acordo com o Pnud, o 
Brasil é um dos países com elevada 
desigualdade de gênero e se encon-
tra em uma deplorável 95ª posição 
nesse ranking que inclui 162 países 
para os quais foi calculado o Índice 
de Desigualdade de Gênero (IDG).

Importante salientar que todos 
esses dados são do ano passado, de 
2019, logo não foram impactados 
pelo caos mundial da pandemia. 
O relatório indica que a Covid-19 
pode ter empurrado cerca de cem 
milhões de pessoas para a extrema 
pobreza em todo o mundo.

Eliminar a pobreza em todas as 
suas formas é dever de todo e qual-
quer governante. E continua sendo 
o problema central do mundo. O 
que falta ao mundo e em especial 
aos governos da América Central 
e África, sobretudo, é a ausência de 
um compromisso firme e indecli-
nável com o povo e suas aspirações 
mais básicas, como saúde, educação, 
moradia e infraestrutura.

Que todos os brasileiros, apesar 
da crise vivida, possam celebrar o 
dia santo de Natal, em harmonia e 
em paz com seus familiares e ami-
gos e que o nascimento do Menino 
Jesus nos traga esperanças de dias 
melhores, com saúde, solidariedade, 
fraternidade e justiça social.

Paulo Alonso é jornalista e reitor da Universidade 
Santa Úrsula.
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EUA fora do esforço por 
transparência fiscal

Novos padrões internacionais sobre a troca automá-
tica de informações para fins fiscais têm sido até 

agora satisfatoriamente implementados por países em 
todo o mundo, marcando um marco importante na luta 
global contra a evasão fiscal, de acordo com um relatório 
publicado pelo Fórum Global de Transparência e Troca 
de Informações para fins fiscais.

O texto mostra que 88% das jurisdições envolvidas na 
troca automática desde 2017-18 foram consideradas como 
tendo estruturas legais satisfatórias em vigor. O relatório 
foi apresentado nesta quarta-feira, durante o primeiro dia 
da reunião plenária anual do Fórum Global.

Os Estados Unidos estão fora do compromisso por 
transparência fiscal, assim como o Paraguai e quase todos 
os países da África.

“O Fórum Global continua a ser uma virada de jogo”, 
comemorou o secretário-geral da Organização para Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Angel 
Gurría. Em 2019, os países trocaram informações auto-
maticamente sobre 84 milhões de contas financeiras em 
todo o mundo, cobrindo ativos totais de US$ 10 trilhões; 
€ 107 bilhões em receitas fiscais adicionais foram identi-
ficados por meio de programas de divulgação voluntária, 
investigações fiscais offshore e medidas relacionadas 
desde 2009, um aumento em relação aos € 102 bilhões 
relatado em 2019.

A reunião de três dias se concentra em como a agenda 
de transparência tributária pode promover a justiça dos 
sistemas tributários ao mesmo tempo em que fortalece a 
mobilização de receitas. O evento destacará as conquistas 
e desafios recentes no contexto da pandemia.

Caminhão para em fevereiro

O ano termina com os caminhoneiros revoltados – e 
com razão – prometendo paralisar as atividades em 1º de 
fevereiro. O movimento é muito dividido, e a paralisação 
de 2018 teve um componente político maior que a reivin-
dicação propriamente dita.

Mas a categoria dos caminhoneiros autônomos tem 
motivos para protestar. O preço do diesel acelera no ritmo 
dos valores internacionais, mas o frete permanece acha-
tado. A Lei 13 703/2018, que instituiu a Política Nacional 
de Piso Mínimo dos Transportes Rodoviários de Carga 
contra abusos do poder econômico, foi contestada no 
Supremo.

O mais recente ataque foi a aprovação, na surdina, do 
projeto do Governo Bolsonaro apelidado de BR do Mar, 
mas de Brasil só tem a sigla. É voltado exclusivamente pa-
ra interesses estrangeiros e atinge diretamente os interes-
ses dos caminhoneiros. A pretexto de estímulo ao modal 
de transporte marítimo por cabotagem entre portos 
nacionais, permite a oligopolização e o controle dos fretes 
pelos transportadores navais.

Máximo respeito

A Rede D’Or lançou nas redes sociais o vídeo da 
música Laços. Gravada por Nando Reis e Ana Vilela, é 
uma homenagem a todos os profissionais de saúde ao fim 
de um ano tão desafiador. Com versos como “se importa 
com alguém que nem conheceria” e “máximo respeito a 
você que faz”, a canção atualmente figura entre as mais 
tocadas nas rádios e plataformas digitais do Rio de Janei-
ro e de São Paulo. O vídeo pode ser visto na página da 
empresa no YouTube.

LG AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ nº 13.035.525/0001-04 - NIRE 35.300.388.208
Edital de Primeira Convocação AGE a ser realizada em 08/01/2021. 

LG AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 
2.277, 14º andar, parte, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-000, na cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 13.035.525/0001-04 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76 
(“LSA”), convocar os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia 
Geral Extraordinária”), que se realizará, em primeira convocação,às 16 horas do dia 08 de janeiro de 2021 na 
sede da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) dissolução, liquidação 
e extinção da Companhia, em decorrência de sua inatividade; (ii) nomeação do guarda-livros e liquidante da 
Companhia; (iii) aprovação do balanço patrimonial de encerramento; (iv) apuração e partilha dos haveres sociais; 
e (vi) declaração de extinção da sociedade. Instruções Gerais: Encontram-se,à disposição dos acionistas, na 
sede da Companhia, os documentos pertinentes às matérias aqui previstas. Consoante o artigo 126 da LSA, 
apenas as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da 
legislação aplicável e do Estatuto Social da Companhia, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral 
Extraordinária. São Paulo, 24 de dezembro de 2020. Carlos Eduardo Martins e Silva - Diretor₢

Vartex Comércio do Vestuário Ltda. - CNPJ: 11.850.562/0001-40 - NIRE: 35224203991 - Ata de Reunião de Sócios realizada em 
16/12/2020. Data, Hora e Local. 16/12/2020, às 10h, na sede, São Bernardo do Campo/SP, na Praça Samuel Sabatini, 200, Lojas 39/40, 
Centro. Mesa. Presidente, André Hering; Secretário, Thomaz Hering. Presenças. totalidade do capital social. Convocação e Instala-
ção. O Presidente declarou instalada a Reunião de Sócios, face ao disposto necessário a formação de quórum especial correspondente 
a ¾ do capital social. Ordem do Dia e Deliberações. Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a redução do 
capital social da Sociedade, de R$ 10.000.000,00 para R$ 2.500.000,00, diminuindo a participação dos quotistas no capital social, 
apresentado abaixo: 1. O sócio André Hering, acima qualificado, o qual detêm 3.334.000 quotas do capital social, terá sua participa-
ção reduzida em 75%, correspondente a 2.500.500 quotas, ficando com um total de 833.500 quotas de participação no capital social, 
após a redução; 2. O sócio Thiago Hering, acima qualificado, o qual detêm 3.333.000 quotas do capital social, terá sua participação 
reduzida em 75%, correspondente a 2.499.750 quotas, ficando com um total de 833.250 quotas de participação no capital social, 
após a redução; e 3. O sócio Thomaz Hering, acima qualificado, o qual detêm 3.333.000 quotas do capital social, terá sua participação 
reduzida em 75%, correspondente a 2.499.750 quotas, ficando com um total de 833.250 quotas de participação no capital social, após 
a redução. Tendo em vista a redução ora aprovada, o capital social será de R$ 2.500.000,00, e após a presente redução, ficará dividido 
em 2.500.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, assim distribuído entre os sócios: Sócio - Quotas - Valor - Participação: 
André Hering - 833.500 - R$ 833.500,00 - 33,34%; Thiago Hering - 833.250 - R$ 833.250,00 - 33,33%; Thomaz Hering - 833.250 - R$ 
833.250,00 - 33,33%; Total - 2.500.000 - R$ 2.500.000,00 - 100%. A redução aprovada será devidamente restituída aos sócios, em 
dinheiro, conforme os ditames legais, com fundamento no artigo 1.084 do Código Civil. Fechamento. Formalidades legais. André 
Hering - Presidente; Thomaz Hering - Secretário; Acionistas: André Hering; Thiago Hering e Thomaz Hering. São Paulo, 16/12/2020.

Fim do auxílio emergencial deve 
influenciar no aumento da pobreza
Pequenos negócios serão prejudicados

Mais de 65 mi-
lhões de bra-
sileiros foram 

aprovados para receber o 
auxílio emergencial, segun-
do a Caixa Econômica Fe-
deral, mas com o ano de 
2020 acabando, chega ao 
fim esse benefício, já que 
ele, possivelmente, não será 
prorrogado. “Essa realida-
de, muito que provável, irá 
influenciar no aumento da 
pobreza, visto que a pande-
mia ainda não acabou, mui-
tas empresas ainda estão 
cortando gastos, incluindo 
funcionários e a limitação 
de trabalhos informais ain-

da continua”, conta Caio 
Mastrodomenico, CEO da 
fintech Vallus Capital.

A taxa de desemprego, de 
acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), cresceu para 14,6% 
no trimestre julho-setembro, 
devido à crise do coronavírus, 
ou seja, muitos desses desem-
pregados estavam sobrevi-
vendo apenas com o auxílio, 
e agora fica a preocupação de 
como será janeiro de 2021.

“Os comércios varejistas, 
mercados, e restaurantes, 
também serão atingidos, 
já que com esse apoio que 
foi oferecido pelo governo 

desde março, as pessoas 
conseguiam manter pelo 
menos as compras básicas, 
fazendo com que esses es-
tabelecimentos conseguis-
sem sobreviver, mesmo que 
com pouco faturamento. 
Logo, isso se tornará uma 
bola de neve. É importante 
que todos estejam prepara-
dos para as mudanças e difi-
culdades que virão a seguir, 
até que o governo consiga 
achar uma solução rápida 
para os impactos econômi-
cos que serão gerados no 
próximo ano”, explica.

A crise sanitária do novo 
coronavírus parou a eco-

nomia em todo o mundo 
com graves consequências, 
em especial para os mais 
vulneráveis. O desempre-
go, o desalento e a inati-
vidade forçada pelo isola-
mento atingiram recordes. 
Segundo nota conjunta das 
principais sindicais do país 
(CUT, Força Sindical, UGT, 
CTB, NCST e CS), “as mais 
de 180 mil mortes (em de-
zembro de 2020), grande 
parte evitável se houvesse 
coordenação de políticas de 
proteção à saúde e à vida 
(oposto do que fez o gover-
no Bolsonaro), fazem parte 
de uma trágica estatística”.

País cria 414 mil vagas de emprego  
e tem 14 milhões de desocupados

Dados do Cadastro Ge-
ral de Empregados e De-
sempregados (Caged) divul-
gados, nesta quarta-feira, 
mostram que o país criou 
414.556 vagas de empre-
go em novembro. Segundo 
o Caged, pelo quinto mês 
consecutivo, o número de 
contratações com carteira 
assinada superou o de de-
missões no Brasil. O núme-
ro é o melhor da série histó-

rica da pesquisa do Caged, 
iniciada em 1992.

Só para lembrar, o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE) divul-
gou também nesta quarta-
-feira que o número da po-
pulação desocupada chegou 
a 14 milhões em novembro 
- um recorde.

De acordo com o Caged, 
o saldo acumulado em 2020 
ficou positivo pela primei-

ra vez e chegou a 227.025 
postos de trabalho criados 
ao longo do ano.

O desempenho no ano 
foi motivado especial-
mente pelo programa do 
governo que permitiu a 
suspensão de contratos 
de trabalho e a redução de 
salários e jornada, medida 
que, segundo especialistas, 
evitou um número maior 
de demissões.

Ao avaliar os dados, o 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou 
que o fato dos setores de 
comércio e serviços, os 
mais atingidos pela pan-
demia, com 179.261 e 
179.077 postos respecti-
vamente, terem sido des-
taques na geração de em-
prego, significa o Brasil 
apresenta uma “retomada 
em V da economia”.

Desemprego é a maior preocupação dos uruguaios

Alba debate aumento da pobreza e da fome na AL

A falta de trabalho é um 
dos principais problemas 
do Uruguai em relação à 
pandemia de Covid-19. Es-
sa é a conclusão do estudo 
realizado pela principal em-
presa de pesquisa nacional, 
a Equipos Consultores.

Segundo o estudo, tam-
bém 38% dos cidadãos en-
trevistados afirmaram que 
a perda de receitas econô-
micas representa a preocu-
pação número um. Isso foi 

seguido pela crise de saúde 
para 33% e insegurança ou 
crime para 32% dos partici-
pantes da pesquisa.

A questão da prioridade 
verificada ganhou novo des-
taque nas últimas semanas 
com o aumento exponencial 
de infecções e recomendações 
de autoridades governamen-
tais e médicas para suspender 
e reduzir atividades com seu 
previsível impacto adverso na 
receita econômica.

Nesta terça-feira, a prefeita 
de Montevidéu, epicentro da 
pandemia, Carolina Cosse, 
acatou a proposta da Frente 
Ampla, a partir de março, de 
conceder uma renda básica 
temporária para atender cer-
ca de 200 mil uruguaios que 
vivem na economia informal 
sem cobertura previdenciária 
e sem receber o salário do 
governo até o momento.

“As pessoas não podem 
suspender a ida ao traba-

lho sem o apoio do Estado 
e com uma renda básica 
universal que pelo menos 
poderia ser concedida até 
mesmo por um mês para 
dar socorro aos mais vulne-
ráveis”, disse Cosse.

Sobre a percepção do risco 
de propagação da Covid-19, 
a pesquisa observou que en-
quanto no início, nove meses, 
ela obtinha 71%, em agosto 
caiu para 17% e em outubro 
representava 24%.

Os participantes do III 
Seminário Internacional do 
Banco da Alba debateram na 
Venezuela sobre as contri-
buições para uma economia 
pós-pandêmica. Especialis-
tas e pesquisadores destaca-
ram que a Covid-19 se tor-
nou um fator que contraiu 
a economia mundial e para 
o qual as instituições finan-
ceiras devem se preparar, 

principalmente na América 
Latina. Outros palestrantes 
destacaram também que, no 
hemisfério, os dois países que 
tiveram a pior resposta à Co-
vid-19 são os que herdaram, 
quase sem modificação, a ló-
gica da escravidão: Estados 
Unidos e Brasil.

O presidente da Dire-
toria Executiva do banco, 
Raúl Li Causi, afirmou du-

rante o encontro que a en-
tidade aumentou os finan-
ciamentos em áreas como 
saúde, alimentação, energia 
e segurança financeira.

Também destacou que 
não só a pandemia gera 
problemas na região, mas 
também as medidas coerci-
vas unilaterais e ilegais im-
postas a três países: Vene-
zuela, Cuba e Nicarágua.

Na reunião, a vice-ministra 
para Assuntos Multilaterais 
do Ministério do Poder Po-
pular para as Relações Ex-
teriores, Daniela Rodríguez 
falou sobre a contração eco-
nômica, o aumento da pobre-
za e da fome, e o impacto da 
doença no cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável da Agen-
da 2030 das Nações Unidas.
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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.

EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 15 de janeiro de 2021, às 09h30min. Realizará o
leilão SEOP02-21 somente on-line, excepcionalmente não ha-
verá o leilão presencial, devido a contaminação por Coronavírus
(COVID-19) e o estado de pandemia decretado pela OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde), dos veículos apreendidos ou remo-
vidos, a qualquer título e não reclamados por seus proprietários,
classificados como veículos recuperáveis, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVA-
LHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consulta-
da através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.749.710/0001-06 - NIRE 33.300.295.623

ARCA. Hora e Local: No dia 24/06/20 às 15h, realizada por vídeo conferên-
cia, atendidos os procedimentos determinados pela Instrução Normativa nº 
79 do DREI, que regulamenta a MP 931 no que se refere à participação e 
a votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas 
fechadas. Convocação: Feita na forma do Estatuto Social da Cia. Presen-
ça: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Rogé-
rio Neves Dourado, Presidente; Felippe do Prado Padovani, Secretário. 
Deliberação: Após análise e discussão dos seus termos, o Conselho de 
Administração da Cia., em conformidade com o Art. 15, §1º do Estatuto So-
cial, aprovou, por unanimidade, extinção das filiais da Concessionária Porto 
Novo S.A., com endereço à (i) Av. Rodrigues Alves, 455, salas técnicas no 
interior do Túnel Marcello Alencar, próximo à Praça Muhammad Ali, Gam-
boa, RJ, CNPJ 12.749.710/0005-21 e com NIRE 33.901.218.194 e (ii) Av. 
Francisco Bicalho, nº 0, Alça da Linha Vermelha, São Cristóvão, RJ, CNPJ 
12.749.710/0006-02 e com NIRE 33.901.312.140. Encerramento da Ata: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, a qual foi lida, discu-
tida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes, 
pelo Presidente e pelo Secretário da Reunião. RJ, 24/07/20. Mesa: Rogério 
Neves Dourado - Presidente, Felippe do Prado Padovani - Secretário. 
Conselho de Administração: Rogério Neves Dourado, Felippe do Prado 
Padovani, Genilson Silva Melo. Jucerja em 21/12/20 sob o nº 3988021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.

CNPJ/MF Nº 12.749.710/0001-06 - NIRE 33.300.295.623
Ata da AGE. 1. Data, Hora e Local: No dia 23/07/20, às 15h, na sede 
da Cia. situada na Av. Francisco Bicalho, nº, Alça da Linha Vermelha, São 
Cristóvão/RJ. 2. Convocação: Dispensada a publicação do Edital de convo-
cação, conforme faculta o art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3. Presença: Pre-
sença da totalidade dos Acionistas da Cia., conforme assinaturas no Livro 
de Presença de Acionistas. 4. Composição da Mesa: Rogério Neves Dou-
rado, Presidente; Felippe do Prado Padovani, Secretário; 5. Ordem do 
Dia: (i) Consignar a renúncia do Presidente do Conselho de Administração e 
membro efetivo do Conselho de Administração da Cia. e (ii) Designar subs-
tituto para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e membro 
efetivo para o Conselho de Administração; 6. Deliberações: As matérias 
constantes da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo 
sido aprovadas, por unanimidade dos presentes: 6.1) A lavratura da presen-
te ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; 
6.2) Consignar o pedido de renúncia do seguinte ao cargo de Presidente 
do Conselho de Administração: Sr. José Eduardo de Sousa Quintella, 
brasileiro, casado, engenheiro, CNH nº 02665064790-DETRAN/PE, CPF/
MF nº 034.964.296-66, residente e domiciliado na cidade e Estado de SP, 
com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, 120, 9º andar, Butantã. O 
Conselheiro renunciante outorga à Cia. a mais ampla, plena, rasa e geral e 
irrevogável quitação com relação ao período em que atuou como membro 
do Conselho de Administração; 6.3) Tendo em vista o pedido de renúncia 
consignado no item 6.2 acima, eleger, como membro efetivo e Presidente do 
Conselho de Administração da Cia., para cumprir o mandato que se encer-
rará em 09/05/21, o Sr. Rogério Neves Dourado, brasileiro, casado, enge-
nheiro, RG nº 050286313-1- CONFEA/CREA, CPF/MF nº 034.964.296-66, 
residente e domiciliado na cidade e Estado de SP, com endereço comercial 
na Rua Lemos Monteiro, 120, 9º andar, Butantã; 6.4) A eleição do membro 
suplente do Conselho de Administração indicado pela Odebrecht Properties 
Parcerias S.A. será realizada em momento oportuno; 6.5) Declaração de 
Desimpedimento: O membro do Conselho de Administração ora eleito para 
o cargo de Presidente aceita o cargo, tomando posse, por meio da assinatu-
ra do respectivo termo de posse e afirmando, expressamente, sob as penas 
da lei, que não está impedido por lei especial de exercer a administração da 
Cia., e nem foi condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargo público; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão ou 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; 6.6) Tendo 
em vista as deliberações acima tomadas, a composição do Conselho de 
Administração da Cia. será a seguinte: (i) Sr. Rogério Neves Dourado, 
membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, permanecen-
do vago o cargo de conselheiro suplente até posterior deliberação; (ii) Sr. 
Felippe do Prado Padovani, membro efetivo do Conselho de Administra-
ção, tendo como suplente o Sr. José Manuel Boulhosa Parada; e (iii) Sr. 
Genilson Silva Melo, membro efetivo do Conselho de Administração, tendo 
como suplente a Sra. Silvia Côrtes de Lacerda Ribeiro. 7. Quorum das 
Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, 
sem reservas ou restrições. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a AGE, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e 
aprovada, foi assinada por todos os presentes. 9. Assinaturas: Mesa: Ro-
gério Neves Dourado, Presidente da Mesa; e Felippe do Prado Padovani, 
Secretário; Acionistas: OAS Investimentos S.A. - Em Recuperação Judicial, 
Construtora OAS S.A. - Em Recuperação Judicial, Odebrecht Properties 
Parcerias S.A., Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A., e 
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. RJ, 23/07/20. Rogério Neves 
Dourado - Presidente; Felippe do Prado Padovani - Secretário. Jucerja em 
22/12/20 sob o nº 3989473. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Alerj economizou quase 
R$ 500 milhões em 2020

O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), 
disse que em 2020 a Alerj manteve uma gestão austera e 
responsável com o dinheiro público, economizando quase 
R$ 500 milhões do seu orçamento anual. Desse total, R$ 
300 milhões foram repassados ao Estado para pagamento 
do 13º salário dos servidores.

Marca histórica de 
produtividade

Em meio à crise da pandemia do coronavírus, a Alerj 
atingiu marcas históricas de produtividade. Foram mais 
de 350 sessões extraordinárias, 872% a mais que em 2019, 
além de 1.600 projetos de lei apresentados, a maioria com 
relação a crise social e econômica por conta da pande-
mia. Desse total, 435 já são leis estaduais. Já as comissões 
temáticas da Alerj realizaram 318 reuniões.

Esforço em ano atípico

O deputado André Cecilia-
no lembrou que 2020 foi um 
ano atípico, mas mostrou que 
o parlamento cumpre o seu 
papel. “Este ano foi atípico 
para todo mundo. Perdemos 
amigos, mas renascemos. A 
Alerj uniu forças com todos 
os setores públicos e privados 
para auxiliar o povo nessa luta, 
que foi a luta em defesa da 
vida”, destacou o deputado.

Homenagem por  
programa de fisioterapia

O presidente da Alerj, André Ceciliano, foi homenage-
ado esta semana pelo Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da Segunda Região por conta da im-
plantação do programa de fisioterapia no Posto de Saúde 
da Família de Paracambi, quando comandou o município. 
Ceciliano foi prefeito de Paracambi entre 2001 e 2009, 
cumprindo dois mandatos consecutivos.

Saída estruturada dos abrigos

O Governo do Estado insti-
tuiu o Programa de Transição 
de Acolhimento, para assegurar 
educação e formação voltada ao 
mercado de trabalho aos jovens 
abrigados em instituições. A 
Lei 9152/2020, proposta pela 
deputada estadual Rosane Felix 
(PSD), foi sancionada pelo go-
vernador em exercício, Cláudio 
Castro (PSC), e publicada no 
Diário Oficial. Objetivo é dar 
condições dignas aos adolescentes visando à saída das 
instituições, ao completarem 18 anos.

Fim da prisão  
administrativa de PMs

O governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), vai 
editar um decreto no qual será extinta a prisão administrativa 
na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro. O mecanismo é utilizado para punir agentes 
da segurança pública que cometem infrações disciplinares. O 
conteúdo do decreto já está em estudo, informou o deputado 
federal Sargento Gurgel (PSL-RJ), que esteve reunido com o 
governador na semana passada para tratar do assunto.

André Ceciliano

Rosane Felix

Fluxo de consumidores tem 
sétima alta mensal consecutiva
Pelo sétimo mês 

consecutivo, o flu-
xo de visitantes 

no varejo brasileiro voltou 
a crescer no comparativo 
mensal. É o que mostra o 
Índice de Performance do 
Varejo (IPV), feito em con-
junto pela FX Data Intelli-
gence, especialista em visão 
computacional dirigida por 
IA, fornecendo insights es-
tratégicos para o varejo, e 
pela F360º, plataforma de 
gestão de varejo para fran-
quias, pequenos e médios 
varejistas, em parceria com 
a Sociedade Brasileira de 

Varejo e Consumo (SBVC).
No comparativo de no-

vembro de 2020 com outu-
bro do mesmo ano, houve 
aumento de 6,69% na movi-
mentação dos shopping cen-
ters e de 21,23% no comér-
cio de lojas de todo o país. As 
lojas situadas nos centros de 
compras tiveram o melhor 
desempenho, com cresci-
mento de 30,07%, enquanto 
as localizadas em ruas cres-
ceram 8%. É o sétimo mês 
consecutivo em alta no indi-
cador, refletindo a reabertura 
do comércio durante a pan-
demia de Covid-19.

Na análise regional, as lo-
jas físicas do Centro-Oeste 
tiveram o melhor desempe-
nho no fluxo de consumi-
dores, com 42,61%, segui-
das pelos estabelecimentos 
do Sul, com 41,72%¸ e do 
Nordeste, com 36,62%. Já 
as regiões Sudeste e Norte 
cresceram 19,05% e 3,12%, 
respectivamente.

Entre os shopping cen-
ters, o Nordeste puxou o 
crescimento do segmento 
em novembro, com alta de 
11,69%. Já os centros do 
Sudeste cresceram 4,68% 
e os do Sul, 3,78%. Os 

centros de compras do 
Centro-Oeste e do Norte 
não tiveram amostragem 
significativa no levanta-
mento. Nas categorias, be-
leza apresentou o melhor 
desempenho de fluxo no 
período, com 55,28%. De-
partamento (21,62%), ele-
troeletrônicos (21,51%), 
moda (21,36%), utilida-
des domésticas (19,49%) 
e ótica (17,84%) também 
cresceram dois dígitos. Já 
drogaria, home center e 
calçados subiram, respec-
tivamente, 9,82%, 4,33% e 
2,75%.

Dória vai embutir 4,32% de ICMS no  
preço de leite, carne e pão em janeiro

A partir de 15 de janeiro de 
2021, produtos como carne, 
leite, hortifrutis, pães e con-
gelados terão até 4,32% de 
impostos na composição dos 
seus preços nas gôndolas dos 
supermercados. Esse é o re-
sultado da Lei 17.293/2020, 
aprovada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo no dia 15 de outubro, 
que permitiu ao governa-
dor do Estado, João Dória 
Jr., editar quatro decretos 
(65.252/20, 65.253/20, 
65.254/20 e 65.255/20) pa-
ra inserir o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) no preço de 
alguns produtos no Estado 
de São Paulo.

Na prática, a Lei 
17.293/2020 vai alterar a 
isenção do ICMS e impactar 
o valor final dos produtos a 
partir de janeiro de 2021. “A 
Apas é contra todo e qualquer 
aumento de impostos que 
possa impactar o orçamento 
das famílias que é destinado 
à alimentação. Por isso, des-
de a tramitação do Projeto de 
Lei na Alesp, nos manifesta-
mos contra o fim da isenção 
do ICMS em produtos tão 
comuns à mesa dos brasilei-

ros, como leite e hortifrútis”, 
relata o presidente da Apas, 
Ronaldo dos Santos.

Por exemplo, os produ-
tos hortifrutigranjeiros (in 
natura), atualmente isentos 
de ICMS, a partir de janeiro 
serão reajustados em 4,32% 
para o consumidor. A in-
flação neste segmento, até 
novembro de 2020, foi de 
18,79%. Ou seja, se uma fa-
mília gastava R$100,00 em ja-
neiro de 2020 com produtos 
hortifrutigranjeiros, conside-
rando a inflação de 18,79% 
acumulada no segmento até 
novembro, o custo dos mes-

mos produtos passou para 
R$118,79. A grosso modo, 
desconsiderando as infla-
ções de dezembro e janeiro, 
com a adição do novo ICMS 
(4,32%) nos hortifrútis es-
ta família passará a gastar 
R$123,11 para consumir os 
mesmos produtos.

A Apas afirma que a medi-
da vai impactar diretamente o 
orçamento familiar do povo 
paulista, principalmente dos 
mais humildes, pois “quan-
to menor a renda familiar, 
maior a dificuldade de pôr a 
comida na mesa”, pondera o 
presidente da entidade.
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EDGAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87
AVISO DE LEILÃO

A SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO torna público, para conhecimento dos interessados,
que no dia 15 de janeiro de 2021, às 09h00min. Realizará leilão
SEOP01-21 somente on-line, excepcionalmente não haverá o
leilão presencial, devido a contaminação por Coronavírus
(COVID-19) e o estado de pandemia decretado pela OMS (Orga-
nização Mundial de Saúde), dos veículos apreendidos ou remo-
vidos, a qualquer título e não reclamados por seus proprietários,
classificados como veículos irrecuperáveis, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujos proprietários já
foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. EDGAR DE CARVA-
LHO JUNIOR - CPF: 100.568.587-87, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 032. A cópia do edital poderá ser consulta-
da através dos sites www.rio.rj.gov.br / www.somobi.com.br

OC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 12.079.106/0001-01

Concessão de Licença Prévia e de Instalação tornar pública que
recebeu de Secretaria Municipal do Ambiente e Defesa dos Animais de
Queimados – SEMEDA, a LICENCA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO LPI
SEMADA N°000067, com validade até 16 de dezembro de 2024, para
aprovando a concepção, localização e construção de vinte e seis (26)
residências unifamiliares, sendo 10 (dez) no pavimento térreo e 13 (treze)
no 1° pavimento, e três (03) duplex, totalizando 1.787,42 m² de área
edificada em uma área total de 1.912,00 m². O seguinte local: Av. Alfredo
Guaraná Menezes, Rua Rubens Coutinho Romano e Rua Carlo Gancia,
Quadra 61, lote 34R, loteamento Vila Camarim – Município Queimado RJ.
Georreferenciado através das coordenadas métricas 646883 E; 7489078
N. Fuso: 23-K (DATUM: SIRGAS 2000).

CONCESSIONÁRIA PORTO NOVO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.749.710/0001-06 - NIRE 33.300.295.623

Ata da AGO: 1. Data, Hora e Local: No dia 30/07/20, às 15h, realizada por 
vídeo conferência, atendidos os procedimentos determinados pela Instru-
ção Normativa, 79 do DREI, que regulamenta a MP 931 no que se refere à 
participação e a votação à distância em reuniões e assembleias de socie-
dades anônimas fechadas. 2. Convocação: Dispensada a publicação do 
Edital de convocação, conforme faculta o art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. 3. 
Publicações: Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas conforme 
faculta o art. 133, §4º da Lei 6.404/76. Relatório da Administração, Balan-
ço Patrimonial e demais DFs., acompanhadas das Notas Explicativas e do 
Parecer dos Auditores Independentes Lopes, Machado Auditores, an Inde-
pendent Member of BKR Internacional, publicadas no DOMRJ nas pág. 52 
a 56, em 27/07/20; no DOERJ, nas pág. 06 a 08, em 27/07/20; e no jornal 
Monitor Mercantil, nas pág. 07 a 09, em 27/07/20. 4. Presença: Presença 
da totalidade dos Acionistas da Cia., conforme assinaturas no Livro de Pre-
sença de Acionistas e, ainda, para os fins do disposto na Lei 6.404/76 em 
seu Art. 134, §1º, do Sr. Paulo Henrique Cals de Beauclair Guimarães, 
Diretor Financeiro da Cia., representante da administração da Cia., e do Sr. 
Mário Vieira Lopes, CRC-RJ 60.6.11/O, representante da Lopes, Machado 
Auditores, an Independent Member of BKR Internacional, auditoria indepen-
dente contratada pela Cia. 5. Composição da Mesa: Rogério Dourado 
Neves, Presidente; Felippe do Prado Padovani, Secretário. 6. Ordem do 
Dia: De acordo com o disposto da MP 931 de 30/03/20 que possibilitou a 
realização de AGO prevista no Art. 132, Lei 6.404 no prazo de 7 meses, 
contados do seu exercício social: (i) Tomar as contas dos administradores, 
examinar e aprovar as DFs., o Balanço Patrimonial, o Relatório da Admi-
nistração e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício 
social findo em 31/12/19; e (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercí-
cio social encerrado em 31/12/19. 7. Deliberações: As matérias constantes 
da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido apro-
vadas, por unanimidade dos presentes, com determinação de lavratura da 
presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 
6.404/76: (i) Foram aprovados, sem emendas ou ressalvas, o Relatório da 
Administração, o Balanço Patrimonial, as Contas da Administração, as DFs.  
e respectivas Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/19; (ii) Com relação ao 
resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/19, foi aprovada 
a destinação da totalidade do saldo de prejuízo do exercício, no valor de R$ 
30.708.803,32, para a conta de prejuízos acumulados. Portanto, aprovada 
a não distribuição de resultados e pagamento de dividendos com relação ao 
exercício social findo em 31/12/19; 8. Conselho Fiscal: Não há Conselho 
Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. 9. Quórum das 
Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, 
sem reservas ou restrições. 10. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, foi encerrada a AGO, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e 
aprovada, foi assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum 
necessário para a validade das deliberações objeto desta Assembleia Geral. 
11. Assinaturas: Mesa: Rogério Neves Dourado, Presidente da Mesa; 
e Felippe do Prado Padovani, Secretário; Acionistas: OAS Investimentos 
S.A. - Em Recuperação Judicial, Construtora OAS S.A. - Em Recuperação 
Judicial, Odebrecht Properties Parcerias S.A., Odebrecht Engenharia e 
Construção Internacional S.A., ZI Participações S.A. e Carioca Christiani-
-Nielsen Engenharia S.A. RJ, 30/07/20. Rogério Neves Dourado - Presi-
dente, Felippe do Prado Padovani - Secretário. Jucerja em 18/12/20 sob o 
nº 3987399. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A
CNPJ: 03.279.285/0016-16
AUDITORIA AMBIENTAL

A HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A. torna 
público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 
29/10/2020 Relatório de Auditoria Ambiental do ano de 2019 para realizar 
as atividades de armazenamento temporário, tratamento, beneficiamento 
e preparo de blends de resíduos da construção civil e resíduos industriais 
perigosos (Classe I) e não perigosos (Classe II), com vistas à reciclagem, 
compostagem, co-processamento, incineração e disposição em aterro; de 
armazenamento temporário e pré-tratamento de efluentes líquidos; e de 
conversão térmica de biomassa em escala de laboratório e informa que 
este estará à disposição para consulta na Estrada Municipal Adam Blumer, 
5942 - Galpão - Jardim Esmeralda - Magé, no período de 14/12/2020 a 
21/12/2020, no horário das 10h às 15h. Informa, ainda, que o referido 
relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico  
www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/202558/2003).

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 
NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 1. Local, Hora e Data: Realizada na 
sala de reuniões da sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a 
participação dos membros do Conselho de Administração por meio de vide-
oconferência nos termos do art. 23, §1º do Regimento Interno do Conselho 
de Administração (“Regimento Interno”), às 17 horas do dia 15 de dezembro 
de 2020. 2. Convocação e Presença: A reunião foi convocada na forma dos 
artigos 16 e seguintes do Regimento Interno, estando presentes os seguintes 
membros do Conselho de Administração: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, 
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Ana Maria Monteiro de 
Carvalho, Arnon Affonso de Farias Mello Neto, José Luiz Alquéres e Roberto 
Duque Estrada de Sousa, representando a totalidade dos membros em exer-
cício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro 
de Carvalho e secretariados pelo Sr. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães. 4. Ordem do Dia: Os membros do Conselho de Administração da 
Companhia se reuniram para discutir e deliberar sobre a eleição dos membros 
da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: Após discussão, os membros 
presentes do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, 
reeleger, com prazo de mandato de 1 (um) ano, permanecendo no cargo 
até a investidura de seu sucessor, os seguintes membros: (i) Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de 
identidade nº 01.706.709-1, inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20, residente 
e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de 
Diretor-Presidente; (ii) Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, brasileira, 
divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, 
inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68, residente e domiciliada na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretora Vice-Presidente; 
(iii) Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, brasileiro, casado, 
economista, portador da carteira de identidade nº 05438231-2, inscrito no CPF 
sob o nº 725.095.897-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, para ocupar o cargo de Diretor e (iv) Joaquim Pedro Monteiro 
de Carvalho Collor de Mello, brasileiro, casado, empresário, portador da 
carteira de identidade n. 10896205-1, inscrito no CPF sob o nº 085.081.467-79, 
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de 
Diretor, exercendo cumulativamente as funções de Diretor de Relações 
com Investidores, todos com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo 
Franco, 290, sala 101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060. 
6. Declaração e Posse: Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da 
lei, que preenchem as condições prévias de exigibilidade constantes do artigo 
147 da Lei nº 6.404/76, e que prestaram, nos termos do art. 4º da Instrução 
CVM nº 367/02, as declarações a que se refere o art. 2º da mesma Instrução 
CVM nº 367/02, tendo sido empossados no cargo mediante assinatura do 
Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reunião de Diretoria. 7. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada 
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros 
presentes. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2020. Sergio Alberto Monteiro 
de Carvalho - Presidente. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães 
- Secretário. Arquivado na JUCERJA em 23/12/2020 sob o nº 00003989938.

As vantagens para previdência 
privada com restituição do IR 
A opção por uma 

previdência pri-
vada nunca foi tão 

relevante, principalmen-
te neste momento. Essa 
avaliação leva a sócia da 
Camillo Seguros, Cristi-
na Camillo  afirmar que 
“sabemos que o sistema 
de previdência social foi 
criado para dar garantias 
mínimas de vida às pesso-
as quando se aposentam, 
contudo, com as recentes 
reformas a renda futura 
que irá proporcionar é li-
mitada. Impossibilitando 
manter o padrão de vida 
depois da aposentadoria. 
Por tudo isso, é impres-
cindível complementar a 
aposentadoria pública (ca-
so tenha) com um plano de 
previdência privada”;

No seu entendimento, 
o fim de um ano atípico e 
assustador, no qual ficou 
comprovado que as pes-
soas precisam de plane-
jamento., uma boa alter-
nativa é pensar em uma 
previdência privada. Um 
ponto interessante desse ti-
po de aplicação é que mui-
tas pessoas podem utilizar 
o dinheiro da restituição do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física para essa finalidade.

“Ponto importante é que 
os planos de previdência de-
vem ser incluídos na decla-
ração de IR, sendo que os da 
modalidade PGBL permi-

tem aos participantes dedu-
zir as contribuições da base 
de cálculo do Imposto de 
Renda até o limite de 12% 
da renda bruta anual tribu-
tável. Para fazer a dedução, 
é preciso fazer a declaração 
completa do Imposto de 
Renda, em vez da versão 
simplificada, que dá direito 
a desconto padrão de 20%”, 
detalha Cristina Camillo.

Por exemplo, se uma 
pessoa ganhou R$ 60 mil 
em rendimentos tributá-
veis durante um ano, po-
derá abater até R$ 7,2 mil 
disso, caso o valor tenha 
sido investido ao longo do 
ano em um plano de pre-
vidência privada. Isso quer 
dizer que o imposto de 
renda devido será calcula-
do sobre R$ 52,8 mil.

“Essa pessoa pagará im-
posto apenas no momento 
do resgate, sobre o montan-
te geral. Esse é um benefício 
relevante porque a pessoa 
pode capitalizar esses recur-
sos e construir uma poupan-
ça maior, principalmente se 
forem valores mais eleva-
dos”, explica Camillo.

Já para quem faz a de-
claração do IR de forma 
simplificada ou recebe di-
videndos e outros rendi-
mentos não tributáveis, o 
tipo de previdência priva-
da mais adequado é o VG-
BL. Neste caso, a pessoa 
não pode descontar o valor 

investido do IR anualmen-
te, mas também só pagará 
tributos sobre o rendimen-
to da aplicação em previ-
dência privada, em vez de 
sobre o valor total, como 
acontece com o PGBL. A 
cobrança de imposto se 
dá apenas no momento do 
resgate do plano.

Assim, segundo Cristina 
Camillo, o VGBL é indica-
do para profissionais libe-
rais, para quem quer apli-
car além dos 12% da renda 
bruta ou ainda para quem 
quer deixar o dinheiro co-
mo herança.

“É interessante pensar da 
seguinte forma: um VGBL 
é indicado pensando em 
deixar os recursos para os 
descendentes ou cônjuges 
após a morte, pois apenas a 
rentabilidade será tributada 
pelo IR. Isso faz com que o 
beneficiário receba um va-
lor maior do que se a apli-
cação for tipo PGBL, em 
que o IR será cobrado sobre 
todo o valor do plano”.

Os planos de previdên-
cia não entram em inventá-
rios o que facilitará muito 
a vida das famílias em ca-
so de sucessão, lembrando 
que também não pagam 
Imposto Sobre Transmis-
são Causa Mortis e Doa-
ção de Quaisquer Bens e 
Direitos (ITCMD)

O fator mais importante 
na previdência privada é o 

tempo de contribuição. “É 
importante ter em mente que 
o quanto antes iniciar a pre-
vidência, menor será o valor 
a ser pago, por exemplo, se 
começar com 20 anos para 
ganhar um salário igual ao 
atual quando tiver 60 anos, 
o valor a ser pago é de 10% 
do salário. Se começar aos 
30 anos, será de 20% para o 
mesmo rendimento aos 60. 
Já se deixar para os 40 anos, 
será preciso guardar 50% do 
salário para manter a renda 
atual depois da aposentado-
ria”, alerta Cristina Camillo.

Sobre o resgate, esse po-
de ser feito no valor total 
ou de forma parcelada, por 
meio dos resgates progra-
mados. Lembrando que 
existe que período de ca-
rência da operadora (entre 
24 a 60 meses do início).

Além disso, existe a 
opção de ter uma renda 
temporária, com prazo de 
recebimento pré-estabe-
lecido; renda vitalícia, ou 
seja, enquanto a pessoa vi-
ver; a renda reversível ao 
cônjuge e/ou filhos, per-
mitindo que o valor seja 
destinado ao conjugue e/
ou filho no caso de morte 
do segurado; por fim tem a 
renda vitalícia com prazo 
garantido, que estabelece 
um limite de tempo para a 
renda ser repassada para o 
cônjuge ou filhos, em caso 
de morte do segurado.

Quali doa recursos para 
viabilização do projeto 
Natal Solidário 

Hospitais e casas de 
apoio de diversas 
regiões do Estado 

de São Paulo que tratam o 
câncer infantil receberam, 
nesta terça-feira (22), exem-
plares do livro “Janela de 
Isabela”, do autor André 
Castilho. A ação faz parte 
do projeto Natal Solidá-
rio - Janela de Isabela, que 
foi concretizado graças ao 
aporte realizado pela Qual-
corp, que correspondeu a 
cerca de 70% do valor total. 
Ao todo, foram distribuídos 
1,5 mil livros que mostram 
o conceito de como a magi-
nação pode mudar a realida-
de de pacientes com câncer.

“Eu tinha exatamente 
uma semana para arreca-
dar fundos que me ajudas-
sem a entregar esses livros 
como um presente de Natal 
para as pessoas que preci-
sam de uma mensagem de 
esperança e coragem para 
seguir a luta. Para isso, fiz 
uma vaquinha virtual, mas 
um dia antes dela ser finali-
zada, tinha menos de 30% 
do valor total necessário. 
Foi quando a Quali tomou 
conhecimento do meu pro-
jeto e completou tudo o 
que faltava para que ele 
fosse concretizado. Estou 
muito feliz e posso dizer 
que recebi o meu milagre 
de Natal”, comenta André 
Castilho, autor do livro e 
idealizador do projeto.

Com o aporte da Qua-
licorp, líder brasileiro na 
comercialização e adminis-
tração de planos de saúde 
coletivos, André conseguiu 
atingir o valor necessário 
para viabilizar a confecção 
dos exemplares e organizar 
as entregas, feitas pessoal-
mente por ele.

“Para nós é uma honra 
colaborar com uma causa 
tão nobre como essa. As-
sim que soubemos dessa 

iniciativa, nos identifica-
mos com o seu propósito 
e decidimos de imediato 
que iríamos ajudar a via-
bilizar a doação dos livros, 
que certamente ajudarão a 
todos que tiverem acesso a 
ele. Nós acreditamos que 
ações como essas devem 
ser multiplicadas”, finali-
za Pablo Meneses, vice-
-presidente de Operações e 
Relacionamento da Quali.

O livro tem o endosso do 
GRAACC, instituição que 
é referência mundial no tra-
tamento gratuito de câncer 
infantojuvenil, e nasceu de 
uma visita que o autor fez 
em uma casa de apoio do 
hospital, em 2013. Na oca-
sião, foi mpactado pelas 
histórias de algumas das 
crianças que estavam sendo 
tratadas. Conversando com 
uma médica, soube que não 
havia muita literatura para 
apoiar crianças e famílias 
que passavam pela experi-
ência de enfrentar - e acei-
tar - o câncer. Assim a ideia 
foi surgindo, até virar o que 
é hoje: um livro de ficção, 
que conta a história de uma 
menina de 10 anos com 
câncer em estágio terminal, 
e que encontra conforto e 
coragem na “Medicina da 
maginação”, a partir do 
momento em que sua avó, 
Clotilde, a ensina a olhar 
pela janela de seu quarto 
de internação com outros 
olhos. E então, tudo se tor-
na possível. 

O livro, que faz parte 
de um projeto 100% in-
dependente, entra na ca-
tegoria “infantil que faz 
criança rir e adulto cho-
rar” e foi ilustrado pelo 
artista “Fabiano de Quei-
roz Tatu”. Mais informa-
ções estão disponíveis no 
site www.janeladeisabe-
la.com.br <http://www.
janeladeisabela.com.br>.

Retomada da economia impulsiona Transporte em 26,9%
No Brasil, grande par-

te do transporte de cargas 
é realizado por rodovias, 
seja como principal meio 
para chegar ao destino da 
carga ou como elo entre 
outros modais, como fer-
roviário, aéreo ou aquavi-
ário. Com a reabertura da 
indústria, do comércio e 
retorno das atividades eco-

nômicas em geral, após o 
período de isolamento so-
cial, o abastecimento dos 
diversos setores da cadeia 
produtiva foi retomado, 
sendo, portanto, possí-
vel ver o correspondente 
aumento do tráfego nas 
rodovias, segundo a Con-
federação Nacional das 
Seguradoras.

O índice ABCR, que 
acompanha essa movi-
mentação de veículos nas 
rodovias brasileiras, mos-
tra que, após a queda em 
abril/2020, o fluxo de veí-
culos pesados nas rodovias 
tem aumentado. Em outu-
bro, o índice avançou 2,9% 
em relação a setembro (da-
dos dessazonalizados). Na 

direção da retomada deste 
setor, o seguro de Trans-
portes, que tem como um 
dos principais objetivos 
proteger a carga transpor-
tada, cresceu 26,9% em 
outubro de 2020 no com-
parativo com o mesmo 
mês do ano anterior. Trata-
-se do maior avanço desde 
abril de 2019.
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Arche Securitizadora S.A. (em organização)
 Ata de Assembleia Geral de Constituição. Aos 05/11/2020, às 12h:00, na Ci-
dade de Niterói, RJ, na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481, sl.605, Cen-
tro, CEP 24.030-123, com o objetivo de constituir a Arche Securitizadora S.A., 
reuniram-se os seguintes subscritores da totalidade de seu capital social: (a) 
Paulo Marcos Vargas de Andrade, brasileiro, casado, economista, CI 
00177422550 - DETRAN/RJ, CPF 078.075.757-27, com endereço na Cidade de 
Niterói, RJ, na Avenida Alm. Benjamim Sodré nº 274 apto 1302 Boa Viagem CEP 
24.210-390, email pm.vargasdeandrade@gmail.com, telefone 21 988773012, na 
forma do seu Estatuto Social; e (b) Nedio Nilo Porto Júnior, brasileiro, casado, 
empresário, CI 073331720 - IFP/RJ, CPF 000.504.977-66, com endereço na Ci-
dade de Niterói, RJ, na Rua Tavares de Macedo nº 178 apto 601 Icaraí CEP 
24.220-211, email nedioporto@hotmail.com, telefone 21 98919-9101, na forma 
do seu Estatuto Social. Assumindo a presidência dos trabalhos, Nedio Nilo Porto 
Júnior convidou a mim, Paulo Marcos Vargas de Andrade, para secretariar os 
trabalhos. Composta a mesa, o Presidente declarou instalada a Assembleia, es-
clarecendo que seu objetivo é a constituição de uma sociedade anônima sob a 
denominação de Arche Securitizadora S.A. (“Cia.”) com sede na Cidade de Nite-
rói, RJ, na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481, sl. 605, Centro, CEP 
24.030-123, tendo por objeto (a) a participação no capital social de outras socie-
dades, (b) aquisição e securitização de recebíveis empresariais mercantis, de 
prestação de serviços, precatórios e créditos trabalhistas através da emissão e 
colocação, no mercado em ambiente privado, de valores mobiliários, podendo 
emitir outros títulos de crédito e dívida, realizar negócios pertinentes ou relativos 
à securitização de títulos diversos e (c) a realização de atividade de intermedia-
ção e agenciamento de serviços e negócios em geral. O capital da Cia., no valor 
de R$ 30.000,00, representado por 30.000 ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, foi totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do 
País, conforme recibo de depósito no Banco do Brasil S.A. a que se refere o art. 
80, inciso III, da Lei 6.404, de 15.12.1976, e Boletins de Subscrição, lidos e iden-
tificados, respectivamente, como Documentos I, II e III anexados à esta ata, nos 
seguintes termos: (a) Paulo Marcos Vargas de Andrade subscreveu e integralizou 
15.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, no valor de 
R$ 15.000,00; e (b) Nedio Nilo Porto Júnior subscreveu e integralizou 15.000 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, no valor de R$ 15.000,00. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, a Assembleia passou a deliberar sobre o 
Estatuto Social da Cia., sendo aprovado o modelo assinado por todos os subscri-
tores do capital, o qual foi identificado como Documento IV, anexado à esta ata. 
A Assembleia declarou, então, constituída a Arche Securitizadora S.A. Em se-
quência, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, eleger como Dire-
tores da Cia., com mandato de 03 anos: (a) o Sr. Paulo Marcos Vargas de An-
drade, brasileiro, casado, economista, CI 00177422550, - DETRAN/RJ, CPF 
078.075.757-27, com endereço na Cidade de Niterói, RJ, na Avenida Alm. Benja-
mim Sodré nº 274 apto 1302 Boa Viagem CEP 24.210-390, email pm.vargas-
deandrade@gmail.com, telefone 21 988773012, para o cargo de Diretor Presi-
dente; e (b) Nedio Nilo Porto Júnior, brasileiro, casado, empresário, CI 
073331720 - IFP/RJ, CPF 000.504.977-66, com endereço na Cidade de Niterói, 
RJ, na Rua Tavares de Macedo nº 178 apto 601 Icaraí CEP 24.220-211, email 
nedioporto@hotmail.com, telefone 21 98919-9101 para o cargo de Diretor sem 
designação específica. Os membros da Diretoria eleitos declararam não estar 
impedidos de exercer a atividade empresarial e a administração da Cia., seja por 
lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 
efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públi-
cos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pe-
culato, ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas 
de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a proprieda-
de, e tomaram posse de seus cargos, nesta data, em termos lavrados em folhas 
apartadas, identificados como Documentos V e VI, anexados à esta ata, compro-
metendo-se a transcrevê-los no livro próprio tão logo este seja averbado pela 
Junta Comercial. Finalmente, foi fixada a remuneração individual anual de cada 
um dos membros da Diretoria em R$ 12.540,00. Os atos da Cia. serão publica-
dos no Diário Oficial do RJ e em jornal de grande circulação. Nada mais havendo 
a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. Niterói, 05/11/2020. Nedio Nilo Porto 
Júnior - Presidente; Paulo Marcos Vargas de Andrade - Secretário; Paulo Marcos 
Vargas de Andrade - Diretor Presidente; Nedio Nilo Porto Júnior - Administrador. 
Visto do Advogado: Nome: Paulo Gustavo Miranda Vivacqua - OAB/RJ: 75.772 
- CPF/MF: 014 503 337 -61. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 33300336281 em 
08/12/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral. ESTATUTO SOCIAL.  
Cap. I – Denominação, Sede, Objeto e Prazo Da Sociedade: Art. 1º - A Cia. 
denominada Arche Securitizadora S.A. (“Cia.”) é uma sociedade anônima de 
capital fechado, regida pelo presente Estatuto Social, nos termos da Lei 6.404/76 
e demais dispositivos legais aplicáveis. Art. 2º - A Cia. tem sede e foro na Cidade 
de Niterói, RJ, na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481, sl. 605, Centro, 
CEP 24.030-123. § Único - A Cia., onde e quando convier, poderá abrir, transferir 
e/ou extinguir filiais, escritórios, depósitos, agências ou sucursais, em qualquer 
parte do Brasil ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria. Art. 3º - A Cia. 
tem como objeto social (a) a participação no capital social de outras sociedades, 
(b) aquisição e securitização de recebíveis empresariais mercantis, de prestação 
de serviços, precatórios e créditos trabalhistas através da emissão e colocação, 
no mercado em ambiente privado, de valores mobiliários, podendo emitir outros 
títulos de crédito e dívida, realizar negócios pertinentes ou relativos à securitiza-
ção de títulos diversos e (c) a realização de atividade de intermediação e agen-
ciamento de serviços e negócios em geral. Art. 4º – O prazo de duração da Cia. 
será por tempo indeterminado. Cap. II – Capital Social: Art. 5º - O capital social 
é de R$ 30.000,00, constituído por 30.000 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal integralmente integralizados. § Primeiro - Cada ação ordinária dará 
direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § Segundo - Presu-
me-se a titularidade das ações pela inscrição em nome do acionista no Livro de 
Registro de Ações Nominativas da Cia..  § Terceiro - As ações serão indivisíveis 
em relação à Cia.. Quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direi-
tos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Art. 6°. 
Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão direito de 
preferência à subscrição de novas ações ou de valores mobiliários conversíveis 
em ações, na forma do art. 171 da Lei 6.404/76. O direito de preferência será 
exercido dentro do prazo decadencial de 30 dias, contado do termo inicial defini-
do na AGE que deliberar sobre o aumento de capital, ou, no silêncio destas, da 
própria data de realização desses atos societários. Art. 7°. A Cia. poderá, por 
deliberação da Assembleia Geral, adquirir suas próprias ações para a permanên-
cia em tesouraria. Cap. III – Assembleia Geral: Art. 8º - A Assembleia Geral é o 
órgão deliberativo da Cia. e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4 meses 
seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias 
constantes do Art. 132 da Lei 6.404/76; e, (ii) extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais o exigirem.  Art. 9º - A Assembleia Geral será convocada na 
forma da Lei 6.404/76. Independentemente das formalidades de convocação, 
será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os 
acionistas. Art. 10º - A Assembleia Geral será instalada por qualquer Diretor ou, 
na sua falta por qualquer acionista, devendo os acionistas escolherem o Presi-
dente e o Secretário da mesa que dirigirá os trabalhos.  Art. 11º - As deliberações 

da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em Lei ou em acordo 
de acionistas devidamente arquivado na sede da Cia., serão tomadas por maio-
ria de votos, não sendo computados os votos em branco.  Cap. IV – Administra-
ção da Cia.: Art. 12º - A administração da Cia. compete à Diretoria, na forma da 
lei e do presente Estatuto Social. A Diretoria será composta por 2 Diretores, sen-
do, um Diretor Presidente e um Diretor sem designação específica, residentes no 
país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral a qualquer tempo. § Primeiro - 
O mandato dos Diretores será de 3 anos, admitida a reeleição. Findo o mandato, 
os Diretores permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos 
Diretores eleitos. § Segundo – Os Diretores serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, em até 30 dias que se 
seguirem às suas eleições. § Terceiro - A Assembleia Geral de Acionistas deverá 
fixar e distribuir a remuneração dos Diretores. Os Diretores poderão renunciar à 
remuneração pelo exercício do cargo e ficam dispensados de prestar caução 
como garantia de sua gestão. § Quarto – No caso de vacância de algum cargo 
da Diretoria, será convocada Assembleia Geral para eleição do respectivo subs-
tituto, que completará o mandato do Diretor substituído. § Quinto – Os Diretores 
deverão cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as deliberações das As-
sembleias Gerais. Os Diretores são responsáveis pelo cumprimento integral das 
referidas deliberações perante os acionistas e em face da legislação aplicável. 
Art. 13º - Compete aos Diretores representar a Cia., em juízo ou fora dele, ativa 
e passivamente, perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, 
estaduais ou municipais, observado o disposto neste Estatuto Social. § Primeiro 
– A Cia. será representada: (i) por 2 Diretores, em conjunto; ou (ii) por qualquer 
Diretor em conjunto com um procurador constituído na forma do § segundo abai-
xo; ou (iii) por 2 procuradores, em conjunto, constituídos na forma do § segundo 
abaixo; ou (iv) por qualquer Diretor, isoladamente, nos seguintes casos: (a) atos 
que não importem em obrigação ou responsabilidade para a Cia. ou que não 
exonerem terceiros de obrigações para com ela; e/ou (b) atos previamente auto-
rizados, por escrito, pelos acionistas, reunidos em assembleia geral. § Segundo 
- As procurações serão outorgadas em nome da Cia. pela assinatura conjunta 
dos 2 diretores, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção das 
procurações para fins judiciais, serão válidas por no máximo 1 ano. Art. 14º – A 
prática dos seguintes atos dependerá de prévia e expressa aprovação dos acio-
nistas representando a maioria do capital social, reunidos ou não em Assembleia 
Geral: (i) concretização de qualquer operação que envolva (i) a aquisição, onera-
ção e alienação de qualquer participação em qualquer outra sociedade ou Cia.; 
(ii) eventual subscrição de quotas ou outros títulos e valores mobiliários emitidos 
por outras sociedades ou Cia’s.; (iii) constituição de outras sociedades ou Cia’s.; 
e (iv) formação de associações, joint ventures ou consórcios ou grupos de socie-
dades ou aliança similar com terceiros; (ii) exercício do direito de voto nas assem-
bleias e/ou reunião de quotistas/acionistas das sociedades ou Cia’s. das quais a 
Cia. participe, incluindo associações, joint ventures ou consórcios ou grupos de 
sociedades ou aliança similar com terceiros; (iii) celebração, ajuste ou rescisão 
de acordo de quotistas/acionistas ou de qualquer outro acordo envolvendo as 
quotas/ações das sociedades ou Cia’s. das quais a Cia. participe, incluindo asso-
ciações, joint ventures ou consórcios ou grupos de sociedades ou aliança similar 
com terceiros; (iv) exercício ou renúncia de qualquer outro direito da Sociedade, 
na qualidade de quotista/acionista das sociedades ou Cia’s. das quais a Cia. 
participe, incluindo associações, joint ventures ou consórcios ou grupos de socie-
dades ou aliança similar com terceiros; (v) contratação de empréstimos e finan-
ciamentos, concessão de financiamento, prestação de fianças, avais, endossos 
ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, inclusive hipoteca, penhor, 
fianças bancárias e seguro garantia, contratos de contragarantia, anexos de ga-
rantias e similares junto a instituição financeiras/bancárias públicas e privadas de 
valor superior a R$ 100.000,00; Art. 15º - São expressamente vedados, sendo 
nulos e inoperantes com relação à Cia., os atos de qualquer dos Diretores ou 
procuradores que a envolverem em obrigações relativas a negócios e/ou opera-
ções estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais e endossos ou quais-
quer outras garantias em favor de terceiros. Cap. IV - Conselho Fiscal: Art. 16º 
- O Conselho Fiscal, que não terá funcionamento permanente, será instalado a 
pedido dos acionistas, nos termos do art. 161 da lei 6.404/76, sendo composto 
por 3 membros efetivos e 03 suplentes, acionistas ou não, residentes no país, 
eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a sua reeleição. § 
Primeiro - O Conselho Fiscal terá os direitos e deveres fixados em lei. § Segundo 
- O Conselho Fiscal terá seus honorários fixados pela Assembleia Geral de Acio-
nistas que o eleger, observado o disposto na lei 6.404/76. § Terceiro - Os suplen-
tes substituirão os membros efetivos segundo a ordem de nomeação.  Cap. V – 
Exercício Social e da Disposição dos Lucros: Art. 17º - O exercício social se 
inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
elaboradas as demonstrações financeiras da Cia., de acordo com as disposições 
legais aplicáveis. § Único - Por deliberação da Diretoria, poderão ser levantadas 
demonstrações financeiras semestrais, trimestrais ou em períodos menores e 
declarados dividendos intermediários, observado o disposto nos arts. abaixo. 
Art. 18º - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acu-
mulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual 
não excederá o importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do 
art. 202 da Lei 6.404/76, se existente, 25% serão atribuídos ao pagamento do 
dividendo mínimo obrigatório. § Único - O saldo do lucro líquido ajustado, se 
houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral. Art. 19º – 
Os dividendos declarados serão pagos nos prazos legais, somente incidindo cor-
reção monetária e/ou juros mediante expressa determinação da Assembleia 
Geral e, se não reclamados no prazo de 3 anos contados da deliberação que 
autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Cia.. § Único - A Cia. poderá 
(i) distribuir dividendos intermediários à conta do lucro apurado nas demonstra-
ções financeiras levantadas de acordo com o § único do Art. 16 deste Estatuto 
Social, a título de antecipação do dividendo obrigatório, observadas as disposi-
ções legais; e (ii) distribuir dividendos intermediários à conta de lucros acumula-
dos ou de reservas de lucros existentes na última demonstração financeira anual 
ou trimestral. Cap. VI – Acordo de Acionistas: Art. 20º – A Cia. observará os 
acordos de acionistas arquivados em sua sede na forma do art. 118 da Lei 
6.404/76, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da 
Assembleia Geral acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de 
acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que foi proferida em 
desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também ex-
pressamente vedado à Cia. aceitar e proceder a transferência de ações e/ou a 
operação e/ou a cessão de direito de preferência a subscrição de ações e/ou de 
outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado 
em acordo de acionistas. Cap. VII – Disposições Gerais: Art. 21º – A Cia. entra-
rá em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia 
Geral de Acionistas, especialmente convocada para este fim. § Único – Compete 
à Assembleia Geral de Acionistas estabelecer o modo de liquidação e eleger o 
Conselho Fiscal, que deverá funcionar de modo permanente no período de liqui-
dação. Art. 22º – Nas hipóteses de omissão do presente Estatuto Social, a Cia. 
se regerá pelo disposto na Lei 6.404/76. Art. 23º – Fica eleito o foro central da 
comarca da Cidade de Niterói para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presen-
te estatuto social, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.” Niterói, 05/11/2020. Nedio Nilo Porto Júnior - Presidente; Paulo Marcos 
Vargas de Andrade - Secretário.
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Ata da AGE. Local, data e hora: Na sede da “Cia.”, localizada na Av. das 
Américas, 1.650, Bl. 4, sls 201 a 204 e 228 a 233, Barra da Tijuca, CEP 
22640-101, RJ/RJ, no dia 30/11/2020, às 10 horas. Mesa: Manuel Luis Ro-
quete Campelo Belmar da Costa - Presidente da Mesa; e Marcelo Scalzo 
- Secretário da Mesa. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
tendo em vista a presença de Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social da Cia., na forma do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, conforme 
assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Cia.. Deliberações tomadas por unanimidade de votos dos acionistas: 
Instalada a Assembleia,após discutir e votar a ordem do dia, a totalidade dos 
Acionistas da Cia. decidiu por unanimidade e sem ressalvas: 1. Autorizar 
a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos 
termos do § 1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76; 2. Aprovar a distribuição de 
Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) aos acionistas, para o ano de 2020, 
de acordo com as regras estabelecidas na Lei nº 9.249/1995 e alterações 
posteriores, no valor bruto de R$ 3.558.242,77, a serem distribuídos na pro-
porção das respectivas participações societárias, conforme indicado abaixo, 
ficando a administração, desde já, autorizada a efetuar o pagamento de tal 
montante, sem que haja necessidade de ulterior autorização dos Acionistas. 
Acionistas / % / R$. Globo Comunicação e Participações S/A - 47,5 % / 
1.690.165,32; USA BRASIL HOLDINGS L.L.C - 52,5 % / 1.868.077,45. To-
tal a ser distribuído: 100,0% / 3.558.242,77. 3. O valor referente aos Juros 
sobre o Capital Próprio, após deduzido o imposto de renda retido na fonte, 
será creditado a cada uma das Acionistas, na proporção das respectivas 
participações societárias detidas na Cia.. Encerramento: Nada mais haven-
do a ser tratado, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavra-
tura desta ata, a qual depois de então ser lida e aprovada, foi assinada por 
todas as partes presentes à Assembleia. RJ, 30/11/2020. Manuel Luis Ro-
quete Campelo Belmar da Costa - Presidente Marcelo Scalzo - Secretário. 
Acionistas Presentes: Globo Comunicação e Participações S/A. Manuel 
Luis Roquete Campelo Belmar da Costa - Diretor de Finanças Jurídico e In-
fraestrutura Alberto Carlos Pecegueiro do Amaral - Procurador. USA Brasil 
Holdings L.L.C. - Fabio Monteiro Marques - Procurador. Jucerja reg. sob 
o nº 3988519 em 21/12/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

Petrobras conclui venda  
da Liquigás para Copagaz
Valor da operação é de R$ 4 bilhões

A Petrobras finalizou 
nesta quarta-feira 
a venda da totali-

dade da sua participação na 
Liquigás Distribuidora S.A. 
(Liquigás) para o consórcio 
formado pela Distribuidora 
de Gás S.A (Copagaz), Itaúsa 
e Nacional Gás Butano Dis-
tribuidora Ltda. (Nacional 
Gás). Após o cumprimento 
das condições precedentes, 
a operação foi concluída 
com o pagamento de R$ 4 
bilhões para a Petrobras, já 
com os ajustes prelimina-
res previstos no contrato, 
sendo parte desse recurso 
decorrente de investimento 
minoritário e relevante da 
Itaúsa na Copagaz. 

A Liquigás é subsidiária 
integral da Petrobras e atua 
no engarrafamento, distri-
buição e comercialização de 
gás liquefeito de petróleo 

(GLP) no Brasil. A empresa 
está presente em quase to-
dos os estados brasileiros, e 
conta com 23 centros ope-
rativos, 19 depósitos, uma 
base de armazenagem e car-
regamento rodoferroviário 
e uma rede de aproximada-
mente 4,80 mil revendedo-
res autorizados, tendo cerca 
de 21,4% de participação de 
mercado.

A Copagaz foi funda-
da em 1955, comercializa 
mais de 620 mil toneladas 
de GLP por ano, desta-
cando-se como a quinta 
maior empresa de GLP do 
Brasil. A companhia conta 
com uma equipe de mais 
de 1,80 mil colaborado-
res diretos e uma rede de 
revendas com 2,70 mil re-
presentantes. 

A empresa distribui GLP 
para cerca de 1,80 mil mu-

nicípios, localizados em 18 
estados brasileiros e no Dis-
trito Federal. 

A Nacional Gás é a em-
presa de energia do Grupo 
Edson Queiroz que atua há 
70 anos na distribuição de 
GLP em todo território na-
cional, destacando-se como 
uma empresa importante de 
GLP no Brasil. A compa-
nhia atende cerca de 7,5 mi-
lhões de lares mensalmente 
e aproximadamente 15 mil 
empresas, por meio de uma 

rede de 38 filiais e 3,50 mil 
revendedores. 

A Itaúsa é uma holding 
brasileira de investimentos, 
de capital aberto, com mais 
de 45 anos de trajetória. A 
empresa investe em setores 
relevantes para a economia 
– financeiro, bens de con-
sumo e infraestrutura –, e 
conta com um portfólio 
consistente, formado por 
marcas que lideram seus 
mercados e estão presentes 
em mais de 50 países.

Crédito ampliado a 
empresas e famílias 
totalizou em novembro 
R$ 6,6 trilhões

Em novembro, o 
crédito amplia-
do ao setor não 

financeiro atingiu R$ 11,7 
trilhões (157% do PIB), 
crescendo 0,2% no mês e 
14,6% em doze meses. Con-
forme reportou o Banco 
Central nesta quarta-feira, a 
variação mensal refletiu au-
mento nos empréstimos e 
financiamentos (1,9%, com 
destaque para o crédito do 
SFN) e nos títulos de dívi-
da (2%, notadamente títu-
los públicos), compensados 
parcialmente pela redução 
na dívida externa (-5,3%, 
com impacto da apreciação 
cambial de 7,6% no mês).

O crédito ampliado a em-
presas e famílias totalizou R$ 
6,6 trilhões (88,7% do PIB), 
com redução de 0,7% no 
mês e aumento de 15,9% em 
doze meses. No mês, predo-
minou o efeito da redução 
na dívida externa (-6,6%), 
influenciado pela variação 
cambial. Por outro lado, hou-
ve crescimento nos emprésti-
mos e financiamentos (1,9%) 
e nos títulos de dívida (0,3%).

O saldo das operações 
de crédito do SFN alcançou 
R$ 4 trilhões em novembro, 
crescendo 2% no mês, com 
aumentos de 2% nas cartei-
ras de pessoas físicas e jurídi-
cas, que atingiram, na ordem, 
saldos de R$ 2,2 trilhões e de 
R$ 1,8 trilhão. Em doze me-
ses, o crescimento da carteira 
total acelerou de 14,7% para 
15,6%, resultado de expan-
sões nos créditos às empre-
sas (de 21,3% para 22,1%) 
e às famílias (de 9,9% para 
10,9%).

O crédito livre para pes-
soas jurídicas totalizou R$ 
1,1 trilhão, com aumentos 
de 2,2% no mês e de 24,7% 
na comparação interanual, 
destacando-se as modalida-
des de capital de giro acima 
de um ano e desconto de 
duplicatas. O saldo do cré-
dito livre a pessoas físicas 
alcançou R$ 1,2 trilhão, após 
elevações de 2,7% no mês 
e de 10,7% em doze meses, 
com aumentos em cartão de 
crédito à vista, crédito con-
signado e financiamento de 
veículos.

No crédito direcionado, 

a carteira de pessoas jurídi-
cas alcançou R$ 678 bilhões 
em novembro, elevações de 
1,6% no mês e de 18,1% na 
comparação interanual, refle-
tindo a expansão em outros 
créditos direcionados, devi-
do aos programas de apoio 
a micro, pequenas e mé-
dias empresas, criados para 
combater os efeitos da pan-
demia. O saldo com pesso-
as físicas alcançou R$ 995 
bilhões, aumentos de 1,2% 
e de 11%, respectivamente, 
prosseguindo as expansões 
em crédito rural e financia-
mento imobiliário.

As concessões totais de 
crédito somaram R$ 376 
bilhões em novembro. Na 
série com ajuste sazonal, 
ocorreu elevação mensal 
de 1,4%, com acréscimos 
de 4% no crédito às empre-
sas e de 0,2% no crédito às 
famílias. No acumulado do 
ano, em relação ao mesmo 
período de 2019, as conces-
sões totais cresceram 5,9%, 
com elevações de 12,6% 
nas operações com empre-
sas e de 0,3% com famílias.

O Indicador de Custo do 
Crédito (ICC), referente ao 
custo médio de toda a cartei-
ra de crédito do SFN, situou-
-se em 16,9% ao ano em no-
vembro (menos 0,3 ponto 
percentual no mês e menos 
3,9 pontos percentuais na 
comparação interanual). O 
ICC do crédito livre não ro-
tativo atingiu 22,4% (menos 
0,5 ponto percentual e me-
nos 5,3 pontos percentuais 
nas mesmas bases de com-
paração). O spread geral do 
ICC situou-se em 12 pontos 
percentuais no mês (menos 
0,1 ponto percentual e me-
nos 2,8 pontos percentuais, 
nos mesmos períodos).

A taxa média de juros das 
concessões de crédito de no-
vembro alcançou 18,7% ao 
ano, variações de mais 0,1 
ponto percentual no mês e 
de menos 4,9 pontos percen-
tuais em doze meses. O spre-
ad geral das taxas de juros das 
concessões situou-se em 14,4 
pontos percenttuais, com va-
riações de menos 0,1 ponto 
percentual e menos 4,5 pon-
to percentual, nas mesmas 
bases de comparação. 


