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QUEM AMEAÇA
QUEM, AFINAL?

Verdadeira ameaça aos Estados Unidos vem de dentro do próprio país.
Li Yang, página 2

SINAIS DAS
URNAS PARA 2022

Esquerda ‘risca o chão’ e direita,
como sempre, não fecha portas.
Eduardo Beniacar, página 2

Governo Witzel
não ouviu a
área técnica
da Saúde

Economia do Brasil
cairá para 13ª em 2021

Rio só recupera
51% dos postos
perdidos na
pandemia

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), quando ainda estava sob o comando do
governador afastado Wilson Witzel,
não consultou a área técnica da pasta para realizar licitações e contratações de organizações sociais (OS).
Segundo testemunhas ouvidas
nesta segunda-feira pelo Tribunal
Especial Misto no âmbito do processo de impeachment, o setor que
deveria definir as especificações das
contratações da pasta soube pela
imprensa de decisões como a compra de respiradores e a contratação
de hospitais de campanha.
Witzel foi afastado do cargo
por suspeita de atos de corrupção
em contratos públicos do Governo do Rio de Janeiro. Segundo o
Ministério Público Federal (MPF),
um dos principais mecanismo era
o direcionamento de licitações de
organizações sociais e a cobrança
de um percentual sobre pagamentos das empresas fornecedoras do
estado, feito mensalmente a agentes políticos e servidores públicos
da Secretaria de Saúde.
Neste domingo, o ministro
Alexandre de Moraes, do Superior
Tribunal Federal (STF), suspendeu o depoimento do governador
afastado do Rio de Janeiro, previsto para esta segunda. As informações são da Agência Brasil.

País levará 20 anos para retornar à posição de 2015

Levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan) e divulgado através da plataforma Retratos
Regionais aponta que a indústria
fluminense recuperou, de julho a
novembro, 51,3% dos postos de
trabalho perdidos entre março e
junho, meses mais afetados pelas
medidas de combate à pandemia
da Covid-19 e pelas incertezas em
relação à economia.
A análise do setor industrial,
que contempla a indústria de
transformação, extrativa, construção e os serviços industriais de
utilidade pública, mostra que o setor manteve desempenho positivo
em novembro e registrou o quinto
mês consecutivo de contratações.
Foram 3.286 vagas abertas em
novembro, com destaque para a
construção civil (+891), confecção de artigos do vestuário e acessórios (+520), manutenção, reparação e instalação de máquinas e
equipamentos (+462) e fabricação
de produtos alimentícios (+347).
O comércio recuperou, de julho a novembro, 67% dos postos
de trabalho perdidos. Já o setor de
serviços, que iniciou a retomada
das contratações apenas em setembro, o indicador para o mesmo período é de 8%.
Em novembro, o estado do Rio
de Janeiro apresentou o quarto
mês consecutivo de geração de
novos postos de trabalho formais.
O resultado do mês (+32.673)
chama atenção pela intensidade:
as vagas geradas em novembro ultrapassam o resultado acumulado
em outubro (+16.089), setembro
(+9.449) e agosto (5.230).

STF referenda
‘pejotização’
em serviços
intelectuais
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou
constitucional o artigo 129 da Lei
11.196/2005, que aplica a legislação prevista às pessoas jurídicas,
para fins fiscais e previdenciários,
aos prestadores de serviços intelectuais, inclusive os de natureza
científica, artística ou cultural.
Assim, fica confirmada a chamada “pejotização” em serviços intelectuais, como defendia a
Confederação Nacional da Comunicação Social (CNCOM), entidade representante das empresas do
setor. Segundo a Confederação,
decisões tomadas pela Justiça do
Trabalho, pela Justiça Federal e
pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf) garantiam
a esses trabalhadores a aplicação
da legislação pertinente às pessoas
físicas, ou seja, vínculo empregatício com base nas normas trabalhistas vigentes.

A

economia do Brasil, que
já foi a 6ª maior do mundo, e aspirava o 5º lugar,
deve cair para a 13ª posição em
2021, um degrau abaixo da provável colocação no ranking de 2020.
A projeção consta no estudo
World Economic League Table
2021, feito anualmente pelo Centre for Economics and Business
Research (CEBR).
O Produto Interno Bruto (PIB)
do Brasil ocupou a 6ª posição no
ranking mundial em 2011, após ultrapassar o Reino Unido, e o país
caminhava para o 5º lugar. Porém,
a desvalorização do dólar, a queda nos preços das commodities e,
principalmente, a crise agravada
pelas políticas ultraneoliberais levaram a economia ladeira abaixo:
9º, em 2015, e 12º, em 2020, ultrapassado por Rússia, Coreia do
Sul e Canadá. Em 2021, o PIB da
Austrália também deve superar o
do Brasil.
A recuperação será longa. Somente no final da década, em
2030, o Brasil deve retornar à 8ª
posição no levantamento, mas
voltará a cair até 2035, para o 9º
posto. Ou seja, 20 anos sem sair
do lugar em relação aos demais
países.
Enquanto isso, a previsão é que
a economia chinesa supere a dos

Tabela: CEBR

Estados Unidos em 2028, cinco
anos antes das previsões anteriores
do CEBR. A Índia, depois de ultrapassar o Reino Unido em 2019,
perderá a posição em 2020, mas
voltará ao 5º lugar em 2025 e deverá chegar ao posto de 3º maior PIB
do mundo por volta de 2030.
O CEBR calculou que o efeito da pandemia teve um custo no
PIB mundial de US$ 6 trilhões. A
previsão é de uma forte recuperação econômica em 2021, com um
crescimento do PIB mundial de
3,4%, embora apenas em 2022 a
economia do planeta ultrapassará
o nível de 2019.

No Brasil, o estudo ressalta
que o mercado de trabalho nunca se recuperou da recessão de
2015/16, e a pandemia de 2020
apenas piorou a situação. A taxa
de desemprego aumentou de forma constante de 6,8% em 2014
para 11,9% em 2019 e deverá alcançar 13,4% em 2020.
“Um problema que afetará o
mercado de trabalho do Brasil à
medida que emergir da recessão
nos próximos anos é a fraca produtividade, que o país sofre como
resultado de um ambiente de negócios pobre e um sistema tributário distorcido.

Pesquisa mostra que este ano
foi o pior para os brasileiros
Levantamento é realizado desde 2012

P

ouco mais de sete entre
cada 10 pessoas no Brasil
(72%) afirmam que o ano
de 2020 foi ruim para si e suas
famílias. É o que aponta a pesquisa Global Advisor 2021 Predictions, realizada pela Ipsos desde
2012. No histórico do levantamento, o percentual de brasileiros
insatisfeitos com o ano que termina nunca foi tão alto. De 2019
para 2020, o crescimento foi de 10
pontos percentuais.
Em 2012, pouco mais da metade dos respondentes no país (52%)
consideraram que o ano tinha sido
ruim para si e suas famílias. Em
2013, o índice manteve-se estável
com um ligeiro declínio (50%).
Após uma pausa na condução da
pesquisa, os dados voltaram a ser

colhidos em 2016, quando 67%
dos brasileiros qualificaram o ano
como ruim. Em 2017, eram 64%
insatisfeitos, que caíram para 59%
em 2018 e alcançaram o patamar
de 62% no ano passado.
A percepção brasileira do
período de 2020 reflete a avaliação
global: considerando a opinião de
quase 16 mil entrevistados de 31
países diferentes, 70% disseram
ter tido um ano ruim no âmbito
pessoal. Em 2019, eram apenas
50%. Turquia (89%), Índia (81%)
e Itália (80%) são as nações que
pior avaliam o ano de 2020; enquanto os respondentes da Suécia (54%), Holanda (55%) e Israel
(56%) possuem uma visão menos
negativa do ano que termina.
Apesar do sentimento nega-

tivo que acometeu o mundo em
2020, 2021 traz esperança: 81%
dos brasileiros estão otimistas de
que 2021 será melhor do que o
ano atual para si e suas famílias.
Na média global, são 77%. Os
países com maior otimismo são
China (94%), Peru (92%) e México (91%). Por outro lado, Japão
(44%), França (53%) e Alemanha
(63%) são mais comedidos em
relação ao ano que está por vir.
Além de uma percepção otimista
no âmbito pessoal, a maioria dos
entrevistados no Brasil também
aposta que o ano que vem trará
uma retomada econômica a nível
mundial. Seis em cada 10 ouvidos
(60%) acreditam que a economia
global será mais forte em 2021 do
que foi em 2020.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2370
R$ 5,2700
R$ 6,3920
R$ 0,8026
R$ 305,00

ÍNDICES
IGP-M

3,23% (outubro)
4,34% (setembro)

IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)
Selic
Hot Money

0,25%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Sinais para 2022
Por Eduardo
Beniacar

N

as semanas seguintes
ao fim das eleições
municipais (menos
no Amapá), atores políticos
importantes à esquerda e direita emitiram avaliações, entrevistas, tuítes, ecoando os
resultados, suas interpretações
e, sobretudo, dando a largada
extraoficial para os arranjos
visando 2022. Essas falas deixaram sinais e rastros mais ou
menos explícitos pelo caminho que tentamos coligir aqui.
À esquerda, ainda em pleno
domingo de votação (29/11),
o governador do Maranhão
Flávio Dino abriu os debates
sobre as eleições presidenciais
em 2022, sem dizer uma palavra, ao votar com a camisa
“Lula Livre”. O sinal claro pôs
em evidência o ex-presidente
mais popular e mais odiado
da história do país, que praticamente não figurou nas propagandas eleitorais gratuitas de
televisão em 2020.
Não tardou a reação de Ciro
Gomes, afirmando que Dino
perdera a noção da realidade.
O governador do Maranhão,
em sua conta no Twitter, preferiu responder que não cairia em provocação, mas logo
depois citou frase célebre de
Leonel Brizola afirmando que
nunca costeou o alambrado.
Assim, entre caneladas, foi dada a largada na corrida presidencial de 2022 entre os candidatos da centro-esquerda.
Se o clima esquentou entre os candidatos de PDT e
PCdoB, dentro do PT o fogo
amigo falou ainda mais alto. O
senador Jaques Wagner e Alberto Cantalice, quadro do Diretório Nacional do PT, apontaram artilharia na direção do
ex-presidente Lula pregando a
renovação do partido.
O ex-governador da Bahia
foi incisivo ao afirmar que não
pode ser eternamente refém de
Lula e carrega consigo o peso
da opinião de um dos poucos,
do círculo estreito da mais alta confiança do ex-presidente,
que sobreviveram ao massacre
sofrido pelo Partido dos Trabalhadores na última década.
Fernando Haddad respondeu nas páginas da Folha de São
Paulo afirmando que Lula e o
PT não são só indissociáveis,
mas eventos únicos, e aproveitou o espaço em que é colunista na grande imprensa para
qualificar PSB e PDT como
partidos de “centro”, riscando
no chão uma linha de divisão.
Ao mesmo tempo, e como
reação, a insuspeita TV Brasil
247 convidou a principal liderança do Partido da Causa
Operária para uma transmissão ao vivo no YouTube, onde Rui Costa Pimenta lançou
a candidatura presidencial de
Lula 2022, no que foi seguido pelo tuíte da candidata do

PT ao Governo do Rio de Janeiro em 2018, Marcia Tiburi,
que cravou: “Lula vai ser eleito
presidente em 2022. Aposto.”
São caricaturas que contrastam com o amadurecimento
do Psol que, pelas vozes de
Edmilson, Freixo e Boulos,
pregou em conjunto a necessidade de unidade do campo
da esquerda em 2022, algo surpreendente em um partido de
trajetória marcada pelo sectarismo.

Esquerda ‘risca o
chão’ e direita não
fecha nenhuma porta
Do outro lado do muro e
em clima de vitória, lideranças políticas da centro-direita
adotaram tom mais fraternal.
Eles sabem melhor do que
ninguém que, a despeito da
gigantesca vitória eleitoral do
PSDB e da centro-direita nas
eleições municipais de 2016,
Geraldo Alckmin, com todo
apoio das máquinas, da grande
imprensa e do “centrão”, não
ultrapassou a barreira dos 5%
dos votos.
Talvez por isso o neto de
ACM ainda esteja acenando
para todos os lados, de Ciro
Gomes a Bolsonaro, passando por João Dória e Luciano
Huck, sem deixar de lembrar,
é claro, que o DEM não tem
compromisso assumido com
ninguém. A postura é parecida
com a de Rodrigo Maia que,
porém, excluiu Bolsonaro da
lista e afirmou a urgência de
uma inusitada reunião entre
Huck, Dória e Ciro.
O ex-governador do Ceará
acredita ser capaz de construir aliança com DEM e PSDB ainda no primeiro turno
e, desiludido com as antigas
promessas de apoio de Lula,
fez um alerta a Flávio Dino
de que o PT não irá apoiar
qualquer candidato que não
seja do próprio PT. Esta coluna tem razões suficientes
para acreditar que tanto Dino
como Ciro vão ficar chupando dedo enquanto esperam,
respectivamente, por Lula e
por Rodrigo Maia.
O ainda presidente da Câmara e o ainda prefeito de Salvador estão na crista da onda,
mas voto mesmo que é bom,
como Geraldo, eles não têm e
devem acabar abraçados com
Dória ou Huck. Vacinado e entusiasta de um apresentador de
televisão que começou a carreira impulsionado pela bunda
da Tiazinha, o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso
lembrou que Dória precisa sair
de São Paulo para almejar ser
presidente.
O governador de São Paulo,
que amarga expressivos índices de rejeição em São Paulo e
se escondeu durante o processo eleitoral, fala pouco sobre
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a repercussão das eleições e
trabalha pela vacina. É a carta
da manga de João Dória para
rivalizar com Jair Messias.
Se virou arqui-inimigo do
bolsonarismo, Dória não conta com a simpatia da esquerda.
Seu sucessor, Bruno Covas,
reeleito prefeito de São Paulo,
acena constantemente às raízes sociais-democratas do PSDB de Mário Covas e fez um
discurso da vitória em defesa
da vida, da ciência, da diversidade, contra o negacionismo e
o ódio.
Parecem sinais dos tempos,
já que Paulo Hartung, um dos
principais articuladores da
campanha de Huck, define o
presidenciável (e a si próprio)
como um homem de centro-esquerda. Algo similar fez o
prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que disse ser um homem mais à esquerda dentro do DEM e vai
compondo um secretariado
incorporando temáticas que
hegemonizam o universo ideológico contemporâneo, que
já foi qualificado como uma
espécie de laboratório do governo Luciano Huck, e que se
parece muito, guardadas as devidas proporções, à formação
do gabinete de Joe Biden (de
partido homófono) nos EUA.
Se os ventos parecem começar a mudar de direção, pesquisa realizada por instituto de
baixa credibilidade sediado no
Paraná, mas confirmada por
pesquisa recente da XP/Ipespe, lembra a todos que Bolsonaro ainda lidera as intenções
de votos de primeiro e segundo turno para 2022, assim como manteve seu patamar de
aprovação segundo o último
Datafolha.
Espanta um presidente da
República preferir lançar uma
exposição com as roupas da
primeira-dama em vez de comprar seringas e vacinas e ainda
assim ter a preferência do eleitorado nacional. Vale lembrar
que Bolsonaro entrou nestas
eleições sem partido político,
sem número e sem o dinheiro
do fundo eleitoral, mas investe
pesado na sua articulação com
o centrão pela presidência da
Câmara dos Deputados.
A postura do PSD, de Gilberto Kassab, parece sintomática desse momento.
Tendo performado bem nas
eleições municipais, com destaque para a expressiva vitória na capital do eterno estado-chave de Minas Gerais, o
PSD fica em cima do muro,
falando por ora em ter candidato próprio para a presidência da República e com emissários flertando para todos
os lados (vide a entrevista de
Alexandre Kalil no Roda Viva
em 30/11), farejando desde
já um cenário impressionantemente aberto para 2022.
Eduardo Beniacar é cientista político.

Quem está ameaçando
quem, afinal de contas?
mesmo atacar os valores da China. Ao
fazerem tudo isso, não estão os EUA
ameaçando os valores chineses?!
A China ameaça a imagem e a inHoje em dia, certos políticos norte-americanos não poupam esforços pa- fluência internacional dos EUA? Os
ra forjar uma nova versão da “teoria da EUA é que são demasiado suscetíameaça chinesa” e fazem de tudo para veis! Em 2020, a China deu excelenretratar a China como uma ameaça es- tes respostas em várias frentes, seja na
tratégica para os Estados Unidos. Não contenção e combate à Covid-19, seja
na economia e no bem-estar da poé tão difícil entender essa questão.
A China ameaça a integridade ter- pulação, ou no fornecimento de bens
ritorial e a segurança nacional dos públicos à comunidade internacional.
EUA? É claro que não! A China já A China apenas fez o que deveria ser
possui um território bastante vasto e feito, sem nenhuma intenção de se vanão tem interesse no território esta- ler disso para prejudicar a imagem ou
dunidense, nem nutre qualquer am- o prestígio internacional dos Estados
bição nesse sentido. No entanto, são Unidos.
O que temos visto é precisamennavios de guerra e caças americanos
que ostentam seu poderio às portas te a incompetência dos EUA na sua
da China, enquanto alguns políticos governança própria e no combate
americanos apregoam uma guerra à Covid-19. Em vez de resolver seriamente os próprios problemas, os
contra a China.
Os Estados Unidos estão intensifi- EUA não aceitam o fato de outros
cando seu apoio às forças separatistas países atuarem melhor. Culpam a
que trabalham pela “independência” China pelas próprias falhas e aproveitam temas code Taiwan, de Hong
mo a Covid-19 para
Kong, de Xinjiang
Verdadeira ameaça
produzir difamações
e do Tibete, com o
enfrentada
pelos
EUA
vem
grosseiras para cauintuito de dividir a
China. Para alcande dentro do próprio país sar impactos negativos à China. Ao façar esse objetivo, os
zerem tudo isso, não
EUA vêm elevanestão
os
EUA
ameaçando
a imagem
do as relações com as autoridades de
Taiwan, vendem armamentos avança- internacional da China?!
A China ameaça a posição da
dos ao território e instigam os independentistas a resistir, pela via armada, maior potência e a hegemonia munà reunificação. Ao fazerem tudo isso, dial dos EUA? Esta é uma lógica
não estão os EUA ameaçando a inte- hegemônica típica! Ninguém consegridade territorial e a união nacional da guirá minar a determinação e os esforços do povo chinês para construir
China?!
A China ameaça o sistema político e o seu país e buscar uma vida melhor!
ideológico dos EUA? Completo absur- A China não se tornará outro estado
do! Não há dúvida de que a constru- hegemônico, por mais poderosa que
ção do socialismo com características seja, mas sim, uma firme oponente
chinesas tem sido bem sucedida. Mas das políticas hegemônicas de quala China nunca quis impor seu sistema quer país.
Em vez de permanecerem fortes
político ou sua via de desenvolvimenenquanto
abandonam essa mentalito a qualquer outro país. O socialismo
com características chinesas pertence dade supremacista, os Estados Uniapenas à China. Mesmo que os EUA dos, infelizmente, tentam consolidar
quisessem copiar, poderia não funcio- a sua posição internacional buscando reforçar a sua hegemonia. Não
nar.
A verdade, contudo, é que são os se conformando com o desenvolEUA que nunca abandonam o sonho vimento e a ascensão da China, os
de ocidentalizar a China, aproveitando EUA chegam ao extremo para agretodas as oportunidades e meios para dir, reprimir, cercear e conter a Chirealizar infiltrações ideológicas na Chi- na. Ao fazerem tudo isso, não estão
na, tentando incitar uma “revolução os EUA ameaçando o desenvolvicolorida” e realizar uma “mudança ins- mento pacífico e o rejuvenescimento
titucional”. Ao fazerem tudo isso, não nacional da China?!
Está mais do que evidente que o
estão os EUA ameaçando a segurança
motivo de algumas pessoas nos EUA
política da China?!
A China ameaça o estilo de vida e os forjarem novamente a chamada “tevalores americanos? Chega a ser risível! oria da ameaça chinesa” é justamenOs estilos de vida têm raízes na tradi- te para procurar um pretexto e pavição cultural e nas condições nacionais mentar o caminho para reforçar a sua
e não dependem de escolhas subjeti- contenção contra a China. Em vez de
vas. Que necessidade teria a China de serem ameaçados pela China, os EUA
mudar o estilo de vida americano? Paz, é que ameaçam, de forma ostensiva, a
progresso, equidade, justiça, democra- segurança e o crescimento da China.
A verdadeira ameaça enfrentada pecia e liberdade, como valores comuns
humanos, formam “círculos concên- los EUA não vem de fora, mas de dentricos” que permeiam diferentes raças, tro do próprio país. Trata-se da perda
sistemas e crenças, e constituem uma da capacidade de se reajustar e se cor“interseção” dos valores chineses e rigir, e de fornecer soluções e estímuamericanos.
los para a existência e o progresso da
Nesse quesito, há mais semelhan- humanidade através da solidariedade
ças do que diferenças nos valores dos e da cooperação. Essa perda torna o
dois países e, portanto, não há por que país cada vez mais degenerado, egoísta
forçar o outro a mudar. Agora, o pro- e bárbaro. Eis a maior ameaça que os
blema é que os EUA não reconhecem EUA enfrentam!
essas semelhanças e insistem em sua
“arrogância de valores” para julgar ou
Li Yang é cônsul-geral da China no Rio de Janeiro.
Por Li Yang
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Bolsonaro liberou 18x
mais que mensalão
e reeleição

A

s denúncias de compra de votos para aprovar a
emenda de reeleição em 1997, que beneficiou o
então presidente Fernando Henrique Cardoso,
embora veladamente admitidas, nunca foram investigadas.
O ex-senador Pedro Simon falava em mais de 150 parlamentares comprados. Dois deputados foram pegos no
flagra admitindo terem recebido R$ 200 mil cada.
Se formos calcular por aí, seriam no mínimo R$ 30
milhões (R$ 200 mil vezes 150) até uma quantia de R$
82 milhões (R$ 200 mil vezes 410 deputados, já que 80%
votaram a favor). Em valores de hoje, R$ 525 milhões. A
conta não inclui deputados nem liberação de emendas.
No Mensalão, em 2005, laudo da Polícia Federal fala em
R$ 101 milhões. Trazidos para final de 2020, seriam R$
280 milhões.
Só para aprovar a reforma da Previdência, segundo a
Folha de S. Paulo, o então ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) teria prometido liberação de emendas de R$ 40
milhões, até 2022, a cada deputado que votasse a favor.
Foram 370 votos favoráveis no 2º turno.
Este ano, circulou um áudio da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) que evidencia as operações.
“Infelizmente, o deputado no primeiro mandato não tem
verba. É meu primeiro ano de mandato. Só consegui essa
verba e indiquei mais R$ 5 milhões para a saúde do estado
porque houve uma verba suplementar por conta da reforma da Previdência”.
Os R$ 40 milhões prometidos até 2022 aos 370 deputados
somam R$ 14,8 bilhões; novamente, senadores à parte.
Agora, arma-se nova farra de emendas para garantir a
eleição de Arthur Lira à Presidência da Câmara, lance que,
junto à eleição no Senado, garantiria aos filhos de Bolsonaro tranquilidade ante ameaças de processos e ao governo alguma chance de aprovar medidas provisórias (menos
da metade foram aprovadas no mandato atual), além de
engavetar pedidos de impeachment. Quanto custará aos
cofres públicos?

180º
Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF)
solicitou à Fiocruz 7 mil doses de vacinas contra a Covid-19
para aplicar a ministros e servidores.
Na quarta-feira (23), o presidente do STF, ministro Luiz
Fux, disse que era a favor do pedido.
Nesta segunda (28), Fux exonerou o secretário encarregado, com a justificativa de que a solicitação foi feita sem o
conhecimento dele (Fux).
Justiça pautada pelas redes sociais?

Últimos dias
Interessados em realizar a prova da 2ª edição do Exame
de Suficiência de 2020 do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) têm até 14h de 30 de dezembro para se
inscrever. A prova, que será presencial, em 31 de janeiro, é
um dos requisitos para a obtenção de registro profissional.
Os candidatos que já haviam feito inscrições da prova
online em 8 de novembro estão automaticamente inscritos, mas devem acessar a página da Consulplan (consulplan.net) até 5 de janeiro e indicar a cidade na qual desejam realizá-lo. O exame foi cancelado devido a ataques
cibernéticos.

Rápidas
A Rede D’Or São Luiz conquistou o selo Ouro na Categoria Energia Renovável na premiação 2020 Climate Champions of the Health Care Climate Challenge, promovida pela
GGHH *** Align Technology lança nova versão do software
para o planejamento de sistema Invisalign.

Autorizada a emissão de R$ 4,2
bi em debêntures incentivadas

P

ara reduzir taxas
sobre o imposto de
renda de empresas
e pessoas físicas, que deve
captar mais de R$ 4,2 bilhões em recursos para a
implementação de redes de
banda larga e expansão da
rede móvel no país, foi autorizado pelo Ministério das
Comunicações a emissão de
R$ 4,2 bilhões em debêntures incentivadas para infraestrutura de telecomunicações.
Quer dizer que a medida
deve estimular o crescimento de um mercado privado
de financiamento de longo
prazo, com validade de cinco anos. No caso de empresas (pessoa jurídica), a taxa
de Imposto de Renda cai de
22,5% para 15%. Para pessoas físicas as taxas são zeradas, ou seja, ficam isentas
do Imposto de Renda sobre
os resultados do investimento.
Entre as propostas aprovadas estão duas da Mob
Telecom e três da Claro.
Um dos planos Mob Tele-

com prevê a captação de R$
170 milhões em debêntures
para financiar a ampliação
das redes de telecomunicações e suporte à banda larga nos estados do Amapá,
Bahia, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí,
Rio Grande do Norte e Maranhão.
Em outro projeto Mob
Telecom, serão R$ 40 milhões para financiar a ampliação das redes e suporte
à banda larga no Ceará. Nos
dois projetos, será usada
a tecnologia GPON (sigla
em inglês para Rede Ótica
Passiva Gigabit). De acordo com o ministério, trata-se de uma rede ótica com
alta capacidade de alcance,
menor custo de material,
menos gasto com manutenção e requer menos energia
elétrica.
Também estão previstos
investimentos de R$ 2,2 milhões em debêntures incentivadas para expandir a rede
móvel de dados da Claro
em 24 estados brasileiros,
em todas as regiões do país.

OEco

Para financiar o projeto de implementação
da arquitetura de rede de
transporte de dados mais
eficiente, com novos conceitos de automação de
rede, em 25 estados da federação e no Distrito Federal, a Claro poderá emitir R$ 1,3 milhão.
Debêntures
A empresa também poderá captar recursos para
financiar soluções GPON
para suporte em segmentos residencial, pessoal e
corporativo de clientes
em 14 estados brasileiros
nas cinco regiões do país.

Nesse caso, o ministério
autorizou a emissão de R$
433 milhões em debêntures.
O Ministério das Comunicações explica que as
debêntures são uma forma
de “emprestar” dinheiro a
uma empresa. A principal
diferença entre as debêntures comuns e as incentivadas está na redução ou
mesmo a isenção no imposto de renda. Esta forma
de investimento é vantajosa para o investidor, que
paga menos imposto, e boa
para o poder público, pois
é uma maneira de incentivar o investimento privado
em infraestrutura.

Cerca de 7.300 venezuelanos saíram
do Brasil para voltar à Venezuela
A Venezuela continua
recebendo os cidadãos venezuelanos que se refugiaram em outros países para
fugir da crise instaurada
pelo embargo comercial
dos Estados Unidos. Cerca de 7.300 venezuelanos
que estavam no Brasil já
retornaram. Também, nessa segunda-feira, um voo
saiu de Santiago do Chile
levando 200 venezuelanos
de volta. A informação é
do Ministério das Relações
Exteriores da Venezuela
com uma publicação no
Twitter, na qual anuncia

o retorno dos venezuelanos do Chile “na virada do
ano”.
Esse é um voo humanitário autorizado pelo
Consórcio Venezuelano de
Aeronáuticas y Servicios
Aéreos SA (Conviasa), que
tem sido o carro-chefe no
transporte de nacionais de
outros países.
Nessa
segunda-feira
também o Ministério das
Relações Exteriores venezuelano já havia anunciado
que “graças aos esforços
do Governo Bolivariano”
outros 20 compatriotas ha-

Balança tem superávit
de US$ 1,856 bi na 4ª
semana de dezembro
No acumulado do mês,
país registra déficit de US$
801 milhões; no ano o saldo
é positivo, chegando a US$
50,24 bilhões, com crescimento de 7,1%
A Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da
Economia informou, nesta
segunda-feira, que a balança
comercial registrou superávit de US$ 1,856 bilhão
e corrente de comércio de
US$ 5,97 bilhões na quarta
semana de dezembro. As
exportações atingiram US$
3,913 bilhões e as importa-

ções, US$ 2,057 bilhões.
De acordo com a secretaria, no mês, até a quarta
semana, as exportações caíram 2,8%, em relação ao
mês de dezembro do ano
passado, somando US$
15,42 bilhões. Já as importações cresceram 50,7%
e totalizaram US$ 16,22
bilhões. Assim, a balança
comercial registrou déficit
de US$ 801 milhões, com
queda de 115,7%, enquanto
a corrente de comércio aumentou 18,8%, alcançando
US$ 31,63 bilhões.

viam retornado da Argentina na noite de domingo.
A volta dos venezuelanos
ao seu país faz parte do Plano Vuelta a la Patria, que foi
criado em 2018 pelo presidente, Nicolás Maduro, e
com ele foi construída uma
ponte aérea e terrestre para
o retorno voluntário de migrantes que se encontram
em situação de vulnerabilidade ou pressão em outros
países.
O balanço histórico do
plano mostra que já regressaram do Brasil 7.285
venezuelanos, seguido pe-

lo Equador (4.093) e pelo
Chile, dos quais, com este
voo, somariam 2.054 repatriados. No total, de acordo
com dados de Caracas, houve cerca de 22.506 migrantes retornados.
O ministério informou
ainda que, por meio da Direção Nacional de Saúde
da nação sul-americana,
“todas as medidas de prevenção e biossegurança
são estritamente cumpridas frente à pandemia de
Covid-19” para que esses
compatriotas entrem no
país sem problemas.

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₢
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VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Espumantes para torcer
por um 2021 melhor

C

hegamos ao final de 2020 inevitavelmente impactados pela pandemia, com uma reviravolta em
vários setores. No setor de vinhos não foi diferente, mas como já publicado em outro artigo, o consumo
de vinhos pelos brasileiros aumentou. Segundo relatório
da Brazil Wine Landscapes 2021, publicado pela Wine
Intelligence, a base de consumidores regulares de vinhos
no Brasil aumentou em 3 milhões de pessoas entre 2019
e 2020. Houve sim uma reviravolta, que favoreceu alguns
formatos de empreendimentos, como os supermercados, lojas especializadas e o e-commerce e desfavoreceu
outros, como bares e restaurantes. Como muitas pessoas
não viajaram, algumas importadoras conseguiram comercializar vinhos muito caros, comprados anteriormente no
exterior. Analisados em conjunto, entre perdas e ganhos, o
saldo foi positivo para o setor.
Os números revelam também um crescimento substancial do consumo de vinhos nacionais, que, segundo a
Ideal Consulting, cresceu 106% entre janeiro e setembro de
2020, em comparação com os números de 2019. Os vinhos
importados foram mais impactados pelas altas dos câmbios
do dólar e do euro, e os espumantes nacionais, que já eram
bem apreciados pelos brasileiros, dispararam nas vendas.
Segundo relatório da Uvibra, no mês de outubro, 72% das
garrafas dos produtos nacionais comercializados no Brasil
eram espumantes – o equivalente a 4,6 milhões de litros. O
otimismo se consolidou ainda com a excepcional qualidade
da safra de 2020, considerada a “Safra das Safras”!
Certamente, a paixão pelo consumo de vinhos (uma
bebida de consumo ritualizado) veio ocupar o vazio deixado por outras distrações severamente limitadas neste ano.
Diante deste saldo, creio que 2020 será um marco para
a história do mercado de vinhos no Brasil. Para brindar
a virada, é hora de beber espumantes, fartamente disponíveis no mercado, desde os de grande giro, feitos pelo
método charmat – com segunda fermentação em autoclaves e rápida disponibilidade para venda – a espumantes de
elaboração mais lenta e complexa, pelo método clássico,
que concorrem com as grandes referências de qualidade
do mercado internacional.
A virada do ano pode ser brindada também com champanhe, mas isso pede alguns dólares a mais. No entanto,
a oferta hoje se multiplicou tanto, que é possível achar
opções com melhores relações preço/qualidade. O método champenoise, que é a marca do espumante francês
mais consagrado mundialmente, é praticado em larga
escala no mundo, a começar pelos Crémants, procedentes
de outras regiões francesas, que não podem ser chamados
de champanhe. Da Romênia aos EUA, do hemisfério sul
ao norte, é possível encontrar a nobre e excitante bebida
efervescente em vários cantos do mundo.
O Cava, espumante espanhol já consagrado mundialmente, é uma alternativa ao champanhe, pelo seu custo
inferior, embora de qualidade mais variável. Produzidos
pelo método clássico, o centro da produção dos Cavas fica
na região da Catalunha, mas 159 municípios estão autorizados a fornecer uvas para a sua produção. A maior parte
dos Cavas brancos resultam do corte de uvas autóctones
Macabeo, Xar-elllo e Parellada. Os rosados podem vir
da Garnacha, Monastrell, Pinot Noir e Trepat. O tempo
mínimo de autólise dos espumantes é de nove meses.
Os proseccos são muito apreciados e comercializados
também no Brasil, mas boa parte deles resulta do método
Charmat. A alternativa mais nobre italiana fica por conta da
DOCG Franciacorta, autorizada em 1995 e localizada na
região da Lombardia, norte da Itália. Muitos investimentos
foram empregados para a produção deste espumante, que
se afirma como o “champanhe italiano” e que exige, no
mínimo, 18 meses de autólise para os seus produtos.
Vou elencar alguns nomes de bons espumantes do método tradicional (listados em ordem alfabética) que podem
ser encontrados no mercado brasileiro, para quem ainda
não comprou sua garrafa. (Disponível em monitormercantil.com.br/vinho-etc)
Para infs sobre cursos de Míriam Aguiar – Cafa Bordeaux e Wine Masters Class: maguiarvinhos@gmail.
com – http://miriamaguiar.com.br/blog – Instagram: @
miriamaguiar.vinhos
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Nova Lei de Falências pode
ajudar na recuperação do crédito
Veto contra o trabalhador deve ser derrubado

O

secretário Especial de Fazenda
do Ministério da
Economia, Waldery Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira que a nova Lei de
Falências era uma das reformas mais importantes para
a economia brasileira e ajudará a melhorar “substancialmente” a recuperação
de crédito pelas empresas.
A nova Lei de Falências
tem o objetivo de tornar os
processos de falência mais
rápidos e alinhados com
práticas internacionais. O
texto moderniza mecanismos de recuperação extrajudicial e judicial, que
permitem chegar a acordos
com credores e evitar a falência de uma empresa.
Segundo Rodrigues, a
taxa de recuperação dos
credores na América Latina foi mais de duas vezes
maior que no Brasil (30,9%
contra 14,9%, segundo dados do Doing Business, um
levantamento do Banco

Mundial sobre o ambiente
de negócios nos países), em
2018. Ele acrescentou que o
tempo médio do processo
estagnou em quatro anos,
contra um prazo médio de
2,9 anos na América Latina.
“A taxa de recuperação
vai melhorar substancialmente. Não seria nada surpreendente se melhorasse
100%, em menos de 4 anos.
É uma meta factível, tem
alta probabilidade de ser realizada”, disse Rodrigues. A
expectativa é a dobrar a taxa
de normalização das empresas em recuperação judicial,
em quatro anos.
De acordo com Rodrigues, a nova lei é importante para a recuperação da
economia brasileira, afetada
pela pandemia de covid-19.
“A recuperação de crédito já era importante antes
e se torna mais importante
agora no momento em que
estamos no final ou após
dez meses de pandemia. É
importantíssimo que a eco-

nomia tenha esse oxigênio”,
destacou.
Vetos
No último dia 24, o presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a nova
Lei de Falências, aprovada
pela Câmara dos Deputados em agosto e pelo Senado em novembro. A nova
lei entra em vigor no dia 23
de janeiro de 2021. O Congresso ainda pode analisar
os vetos ao projeto no próximo ano. Para o secretário,
é “possível que alguns vetos
sejam derrubados.”
Entre os vetos, está o
trecho que permitia a suspensão da execução de dívidas trabalhistas. O governo
diz reconhecer o mérito da
proposta, mas aponta que
o dispositivo contraria o interesse público por causar
insegurança jurídica “ao estar em descompasso com a
essência do arcabouço normativo brasileiro quanto à

priorização dos créditos de
natureza trabalhista e por
acidentes de trabalho”. Ou
seja, segundo o Palácio do
Planalto, a suspensão do
pagamento de débitos trabalhistas poderia prejudicar
o interesse dos trabalhadores e trazer problemas
com a Justiça do Trabalho.
Também foi vetada a parte
do texto aprovado pelo Congresso que previa que na o
se sujeitariam aos efeitos da
recuperação judicial os créditos e as garantias vinculados
à Cédula de Produto Rural
(CPR) com liquidação física,
em caso de antecipação parcial ou integral do preço. O
trecho também determinava
que caberia ao Ministério
da Agricultura definir quais
atos e eventos poderiam ser
caracterizados como caso
fortuito ou força maior para
os efeitos da lei. O governo
alegou que essa previsão, incluída pelo Legislativo, usurpa a competência do Presidente da República.

Com pandemia, e-commerce cresceu 70% no ano
De acordo com levantamento da BigDataCorp,
as lojas virtuais cresceram 70% em relação a
2019 e hoje totalizam
1,6 milhão. O comércio
eletrônico já representa mais de 10% do total
de sites ativos no país.
O estudo mostra que os
marketplaces – lojas que
vendem por meio de e-commerces de terceiros
– alcançaram o patamar
de 200 mil lojas, correspondente a um incremento de 120% na comparação com 2019.
Neste ano, mais de 60%
das lojas virtuais fizeram

promoções de Black Friday
dois meses antes da data
oficial.
Já levantamento da Nuvemshop mostra que pequenas e médias empresas
faturam R$ 132 milhões
com o comércio eletrônico
no mês do Natal: o valor
total de vendas dos clientes
(GMV) foi 220% maior do
que os R$ 41 milhões faturados entre 1º e 25 de dezembro do ano passado.
O volume de pedidos
também registrou aumento
similar, de 250%, crescendo
de 179 mil para mais de 626
mil pedidos. Em contrapartida, houve uma queda de

9% no valor do tíquete médio, que era de R$ 229 no
ano passado e, este ano, foi
calculado em R$209. Entre
as categorias de destaque e
que são muito procuradas
nesse período estão presentes, com crescimento de
83% no volume de pedidos, brinquedos, com 89%
e saúde e beleza, com 83%.
“Desde março, já estávamos prevendo um salto no
universo do e-commerce.
Para se ter uma ideia, logo
no início da pandemia a penetração das vendas virtuais
no varejo subiu de 6% para
12%. E essa nova tendência resultou em uma Black

Friday histórica, onde atingimos, em uma única semana, um faturamento (GMV)
superior a R$ 60 milhões”,
afirma Alejandro Vázquez,
CCO e cofundador da Nuvemshop.
“Para este mês, já prevíamos um Natal recorde e
os resultados superaram as
nossas expectativas. E nós,
como um dos principais
players de negócios online
do País, temos o compromisso de continuarmos
rompendo a barreira do
empreendedorismo
para potencializarmos, ainda
mais, histórias de sucesso
junto aos lojistas.”

Preço de imóveis comerciais à
venda caiu 0,55% em novembro
O preço médio de venda de salas e conjuntos comerciais de até 200 metros
quadrados recuou 0,55%
em novembro, enquanto
o preço médio de locação
desse segmento apresentou
queda de 0,19% no mesmo
período. Comparativamente, esses resultados foram
inferiores à variação do IPCA/IBGE (+0,89%) e do
IGPM/FGV (+3,28%) no
mês.
No caso do preço médio
de venda, a variação negativa foi impulsionada pelo
comportamento do preço
médio em:
Porto Alegre (-1,10%),

Florianópolis (-0,86%),
Salvador (-0,77%),
Belo Horizonte (-0,72%),
Curitiba (-0,64%).
Já a variação do preço
médio de locação foi influenciada pelo declínio do
valor dos imóveis nas cidades:
Rio de Janeiro (-0,74%),
Belo Horizonte (-0,58%),
Curitiba (-0,30%),
Campinas (-0,27%),
Niterói (-0,12%)).
Com esses resultados, o
preço médio de venda do
segmento comercial ampliou a queda para 0,75%
em 2020, enquanto o preço
médio do aluguel passou a

recuar 0,94% no acumulado
do ano.
O preço médio de venda
de imóveis comerciais ampliou a queda nominal para
1,08% nos últimos 12 meses, variação equivalente à
registrada para o preço médio de locação comercial no
mesmo horizonte temporal.
Para fins de comparação, a
inflação acumulada nos últimos 12 meses supera as
variações citadas, tanto no
caso do IPCA/IBGE quanto IGP-M/FGV.
A queda nominal no preço médio de venda de imóveis comerciais é influenciada, nesse intervalo, pelo

recuo do preço médio observado em cidades como:
Brasília (-3,93%),
Belo Horizonte (-3,64%),
Porto Alegre (-3,26%),
Rio de Janeiro (-3,07%),
Niterói (-3,03%),
Curitiba (-0,31%),
Campinas (-0,31%).
Já com respeito ao preço
de locação, os maiores recuos nos últimos 12 meses
foram registrados no: Rio
de Janeiro (-5,41%),
Salvador (-4,35%),
Curitiba (-3,57%),
Florianópolis (-1,45%),
Porto Alegre (-0,95%),
Brasília (-0,63%),
Belo Horizonte (-0,25%).
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Stake faz retrospectiva do IRB-Brasil
Resseguros adia
mercado de ações de 2020 pagamento de JCP
A
O

Stake, plataforma
que conecta pessoas que estão fora
dos EUA ao mercado de
ações americano, lançou
a sua primeira retrospectiva anual para o Brasil. O
objetivo foi analisar como
foram os últimos 11 meses
das principais ações americanas e ETFs. Nesta retrospectiva, são destacadas
20 ações/ETFs divididas
em quatro categorias, sendo
elas: Maiores Altas, Maiores
Quedas, Maiores Surpresas e ETFs mais queridos
emWall Street.
As maiores altas do ano
Nesta primeira categoria, foram analisados
os maiores destaques de
2020. São elas, as empresas que podemterfeito a
alegria de muita gente ou
gerado
arrependimento
em quem não investiu em
suas ações.Os citados títulos são Nio, com ganho de
1.927%, Tesla, avanço de
841%, Moderna, com alta de 767%, Sea Limited,
evolução de 437% e SunOpta, com aumento de
277%.
Se no início do ano uma
pessoa tivesse comprado
US$ 1 mil da NIO, uma empresa chinesa de fabricação
de carros elétricos,hojeesta
mesma pessoa teria US$
19,27 mil dólares na conta.
Para seteruma ideia, a NIO
começou o ano valendo
pouco mais de US$ 3 e está para fechar 2020 na casa
dos US$ 45.
Outros destaques desta
categoria ficam por conta da Tesla, da fabricante
da possível vacina da Covid-19, Moderna, e SunOpta, uma empresa de
alimentação orgânica com
uma CAGR do setor de
12%.
As maiores
quedas do ano
Antes de chegar à parte
mais amarga da retrospectiva, trazemos dois disclaimers. Primeiro: não é possível perder mais de 100%
do valor, pois, em porcentagem, 100% é o limite para se chegar a zero. Segundo: excluímos do ranking
as empresas que decreta-

ram falência. Entre as que
mais perderam, a Cinemark desvalorizou 59%, a
Murphy Oil, recuou 53%,
a Norwegian Cruise Line e
a Carnival Corp, sofreram
baixa de 52%, e a Occidental Petroleum ficou valendo 51% menos.
Sem muita surpresa, os
maiores prejudicados nas
bolsas em 2020 fazem
parte do setor de entretenimento. É o caso da rede de cinemas Cinemark
e das empresas de cruzeiro marítimo,Carnival CorpeNorwegian Cruise Line.
Junto com elas estão as
petroleiras. Os especialistas lembram que no meio
da pandemia o barril de
petróleo chegou a custar
menos de zero dólar.
Para efeito de comparação, quem investiu US$ 1
mil no Cinemark, em Janeiro, teria perdido US$
590.
As maiores surpresas
da bolsa

Nesta categoria estão as
empresas que, de alguma
forma, chamaram a atenção do mercado em 2020.
Todas, de forma positiva
- para manter o astral do
ranking elevado.
Encabeçando o ranking
das Maiores Surpresas de
2020 está a Palantir, que
abriu capital esse ano e
foi fundada pela máfia doPayPal. Para quem nunca
ouviu falar dela, vale a pena conhecer a história da
empresa.
Já a Amazon aparece
aqui pelo simples fato de
ser a empresa mais valiosa, disruptiva e icônica do
ano, já que, em meio a uma
pandemia, nunca se comprou tanto online quanto agora. Por este mesmo
motivo, Mercado Livre,
que atende a América Latina, também segue no
ranking.
Kodak está na lista porterdeclarado falência em
2012 e, em 2020,terressurgido das cinzas por conta
de acordos governamentais para uso de tecnologias futuras. Além dela,
Snowflake completa o
ranking por possuir o IPO

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF: 09584935/0001-37 - NIRE 33300295127
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas da LOGUM LOGÍSTICA S.A.
(“Companhia” ou “Logum”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, sob
a forma digital, conforme disposto na Instrução Normativa nº 79/2020 do DREI, no
dia 13 de janeiro de 2021, às 10:00 horas (a “AGE”), a fim de deliberar sobre a
proposta de aumento de capital da Companhia, com o fim de dar cumprimento
a obrigações contratualmente assumidas perante terceiros, exigíveis durante o
exercício de 2021, no valor total de R$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e
quinhentos mil reais), mediante a emissão de 408.333.333 (quatrocentos e oito
milhões, trezentas e trinta e três mil, trezentas e trinta e três) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, ao valor de R$ 0,06 (seis centavos) por ação,
calculado com base no seu valor patrimonial, conforme demonstrações financeiras
levantadas em novembro de 2020. A integralização dos valores aportados,
por força da capitalização ora proposta, se dará na forma do cronograma de
integralização colocado à disposição dos acionistas na sede social, e sobre eles
incidirá a diferença entre o IPCA estimado e o resultado das apurações do IPCA
publicados nas datas de cumprimento das obrigações contratualmente assumidas
perante terceiros. As eventuais diferenças positivas decorrentes da incidência dos
juros de que ora se trata serão adicionadas ao patrimônio da Companhia sob a
rubrica “reserva de capital”. A integralização dos valores decorrentes do aumento
de capital objeto deste edital deverá ser feita mediante chamada da Diretoria,
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Para os fins legais, a AGE será
formalmente realizada, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente
Wilson, 231, Sala 902, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Será disponibilizada, conforme legislação aplicável, a participação e voto
dos acionistas via teleconferência e aplicativo Microsoft Teams, que permite a
identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão de documentos
e apresentações bem como a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os
materiais relacionados à Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede
da Companhia e serão encaminhados aos representantes legais devidamente
capacitados, mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE
por seu representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano,
que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. As pessoas
que comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade e
documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para
outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020.
Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

mais badalado de 2020 atéWarren Buffettentrou nessa. A empresa oferece armazenamento de dados em
nuvem e já acumula uma alta impressionante desde sua
estreia na bolsa.

gias renováveis, porém investe apenas em empresas
com um market cap alto e
que siga alguns quesitos de
investimentos.

TOP 5: ETFs
de Wall Street

Por definição, Hors Concours é uma palavra francesa que significa fora de
categoria. É muito utilizada para caracterizar tudo o
que se destaca, mas não tem
comparação. Seria como
colocar o Messi para jogar
em um time de bairro - ele
seria o Hors Concours da
partida.
Este ano, o papel de
Hors Concours é do Zoom
Vídeo, empresa que figura
na 4ª colocação de maior
valorização do ano, com
impressionantes 493% de
ganho. Em 2020, o Zoom
Vídeo ganhou o título de
“Companhia do Ano”, pelo
Yahoo Finance.

Finalizando a retrospectiva de 2020, foi elaborado
também um ranking dos
ETFs com os maiores retornos do ano. Para quem
começa na bolsa, uma das
formas mais populares é
por meio dos ETFs, já que
eles são negociados como
se fossem ações.Os destaques neste tipo de transação
foram PBW, com retorno
de 200$, Tan, que obteve
194%, ARKG, que conseguiu 178%, QCLN, com
176%e ARKW, com 159%.
Neste ano, o ranking é
liderado pela PBW, um fundo de investimentos que
aposta bastante em empresas de energia renovável.
O emissor de ETFs,
“ARK”, teve o melhor ano
da história, emplacando 2
índices no TOP 5 e vários
outros no TOP 10.
Dos índices “G” e “W”,
“G” vem de Genoma, um
fundo que investe nas indústrias farmacêuticas e
de pesquisas de genomas
humanos, e “W” vem de
Web, o fundo que investe
em empresas focadas em
tecnologiamobiledehardware.
TAN, assim como o líder
do ranking, vem focando
em energias renováveis porém, investindo exclusivamente em empresas solares. Uma trivia:TAN, em
inglês, significa bronzeado.
Para fechar, QCLN também está no ramo de ener-

Hors Concours

Sobre a Stake
Fundada em 2017 na
Austrália, aStakeé uma
plataforma que conecta
pessoas que estão fora dos
EUA ao mercado de ações
americano, levando a todos as oportunidades de
Wall Street de forma rápida e descomplicada. Com
mais de 150 mil clientes
na Austrália, Reino Unido
e Nova Zelândia, a plataforma chega à América
Latina em 2020 oferecendo atendimento em português, taxa zero de corretagem, sem investimento
mínimo e acesso a mais de
3,7 mil ações americanas
e ETFs,além da possibilidade de investir de forma
fracionada, ou seja, comprar qualquer quantia em
dólar de qualquer ação.

BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52
Edital de Convocação: Ficam os Srs. Acionistas, convidados a comparecerem dia 07.01.2021, em nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º
andar, às 10:00 h, em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Aumento do Capital Social, com alteração do artigo correspondente no Estatuto Social. 2) outros assuntos de interesse da sociedade. RJ, 28.12.2020.
a Diretoria.

VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 03.431.593/0002-10
AUDITÓRIA AMBIENTAL
VITORIA AMBIENTAL ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, torna público
que entregou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e
Abastecimento de Duque de Caixas – SMMAAA, em 28/12/2020, relatório
de auditória ambiental do ano de 2019, referente às atividades de
armazenamento, manuseio, mistura, preparação e envio para destinação
de resíduos industriais perigosos (classe I) e não perigosos (classe IIA e
IIB)e estará a disposição para consulta na Rod. Washington Luiz, 15.919,
Município de Duque de Caixas, no período 30/12/2020 a 29/01/2021, no
horário das 08:00 ás 17:00.

IRB-Brasil Resseguros comunicou
os acionistas nesta segunda-feira que adiará
o pagamento dos Juros sobre Capital Próprio (JCP),
previsto para esta terça-feira, no valor total atualizado
de R$ 28,02 milhões, sendo
de R$ 0,03 o valor aproximado do JCP por ação.
Os dados mensais do
IRB-Brasil mostraram prejuízo de R$ 23,8 milhões
em outubro, mas lucro líquido R$ 110,3 milhões se
excluídos efeitos não recorrentes. “A despeito das
diversas medidas para sanar
as insuficiências regulatórias de conhecimento do
mercado, a certificação formal da sua regularização só
poderá ser apurada com a
conclusão das demonstrações financeiras referentes
ao exercício de 2020”, destacou o comunicado da resseguradora.
De acordo com o IRB, o
pagamento foi adiado até
que a Superintendência de
Seguros Privados (Susep)
certifique formalmente o
cumprimento dos índices
regulatórios exigidos no
Plano de Regularização de
Liquidez (PRL) apresentado pela companhia e devidamente aprovado pela autarquia.

“Os impactos materiais
de efeitos one-offs (que
ocorrem uma vez) ocorreram devido a um maior
provisionamento da carteira de vida internacional”,
afirmou a resseguradora,
citando ainda que em outubro foi feita a transferência
de portfólio de sinistros do
segmento rural.
Faturamento
O faturamento bruto
(prêmio emitido) somou R$
692,9 milhões em outubro,
aumento de 17,9% frente
ao mesmo mês de 2019,
sendo R$ 370 milhões no
Brasil (mais 18,2%) e R$
322,9 milhões no exterior
(mais17,7%), de acordo
com dados não auditados
divulgados no último dia
24.
O índice de sinistralidade ficou em 82,1% em
outubro, ou 59,4% quando
excluídos efeitos extraordinários. A despesa de sinistro foi de R$ 347,5 milhões,
principalmente, em função
do maior provisionamento
da carteira de vida, no montante de R$159,3 milhões.
No terceiro trimestre, o
IRB teve prejuízo líquido de
R$ 229,8 milhões. Analistas
acreditam que o quarto trimestre apresentará resultado ainda fraco, mas melhor
que o anterior.

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44
Aviso de Leilão - Edital nº 001/2021. Data: 12 de janeiro de 2021, às 13
horas. Local: Auditório José Fucciolo Sabino, sediado a Rua Moraes Barbosa,
56, térreo, Centro - Barra do Piraí, RJ. Devido a Pandemia de Covid-19, o leilão
poderá acontecer somente na forma on-line. Leiloeiro Oficial: Alexandre
Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados
(automóveis, motocicletas etc.). A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, RJ,
torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda.
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis,
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplpatios.com.br.
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 22.450220, 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.
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AES Tietê: R$ 806 mi por complexos de geração eólica
Operação é considerada positiva pelos analistas de research da XP

A

AES Tietê divulgou nesta segunda-feira em fato
relevante que adquiriu
dois complexos de geração eólica da Cúbico Brasil S.A., localizados nos
estados do Rio Grande do
Norte e Ceará. O primeiro
é o Complexo Eólico MS,
composto por 4 Sociedades de Propósito Específico (SPEs) localizadas nos
estados do Rio Grande do
Norte e Ceará e o outro é o
Complexo Eólico de Santos, composto por 3 SPEs
localizadas no estado do
Rio Grande do Norte.
O valor total da transação foi de R$ 806 milhões,
dividido em uma assunção
de dívida Líquida de R$
277 milhões e R$ 529 milhões em caixa. Além disso, a AES Tietê informou
que pretende financiar toda a aquisição por meio da
emissão de dívidas.
A equipe de research da
XP divulgou um relatório
sobre a operação. “Temos
uma avaliação positiva da
transação para a AES Tietê, uma vez que estimamos
taxas de retorno reais atrativas para os acionistas da
companhia com base nos
modelos que elaboramos
para os complexos, com

base nas informações fornecidas pela AES Tietê em
seu fato relevante”, disse a
equipe de research da XP.
A capacidade instalada
total de geração é de 158,5
MW. A energia assegurada
é de 68,4 MW, implicando
em um fator de carga de
43,2% (metodologia P50).
Os complexos são contratados no mercado regulado
(LER 2009 e LEN 2011).
Os contratos do Complexo
Eólico MS têm previsão de
término entre o segundo
trimestre de 2033 e o primeiro trimestre de 2034,
e o preço médio atual da
energia é de R$ 273,70 por
MWh. Já os contratos do
Complexo Eólico de Santos têm previsão de duração até o terceiro trimestre
de 2034, e o preço médio
atual da energia é de R$
171,56 por MWh (preços
de novembro de 2020).
“Outras premissas para
nossa análise incluem: a
nossa estimativa de preço
de energia de longo prazo
de R$ 165 / MWh, o financiamento de 100% do
valor da transação através
de dívida (implicando no
refinanciamento da dívida líquida em aberto de
R$ 277 milhões), custo
de financiamento da aqui-

sição de IPCA mais 5,0%
e vencimento em 6 anos e
reinvestimento de 20% do
investimento original ao
final dos contratos vigentes para repotencialização
do parque até o final de seu
período de autorização”,
reportou a equipe de research da XP.
Os analistas calcularam
Taxa Interna de Retorno
(TIR) real desalavancada
de 10,11% , TIR real alavancada de 14,13% e a
adição ao nosso preço-alvo
de R$0,48/unit (ou 3,01%
do valor atual das ações de
TIET11).
“Por fim, estimamos
uma adição de 0,68x à
alavancagem da AES Tietê em termos de dívida líquida / EBITDA sobre o
nível atual índice de endividamento da empresa de
2,35x (divulgada pela última vez nos resultados do
terceiro trimestre de 2020).
Notamos que atualmente a companhia tem como
cláusula mais restritiva de
financiamento (covenant)
o nível de de 3,85x”.
Os analistas não acreditam que o potencial de
crescimento da AES deva
sofrer limitações devido
ao processo de reestruturação societária em cur-

so, por meio do qual será
criada uma nova holding
denominada “AES Brasil
Energia” que incorporará a AES Tietê, sendo a
nova entidade listada no
Novo Mercado da B3. “O
motivo da nossa convicção na continuidade do
crescimento é que a nova empresa resultante do
processo poderá incorrer
em maior alavancagem
para financiar iniciativas
de crescimento, já que
apenas os ativos sob o
veículo “AES Tietê” terão que obedecer ao limite de 3.85x dívida líquida
/ EBITDA”.
Foi comunicado que a
análise deixa de fora várias

Pesquisa mostra que bancos
digitais tem crescimento este ano
Levantamento da Akamai
Technologies encomendado à Cantarino Brasileiro
com mais de mil correntistas de diversos bancos brasileiros mostra que aumentou o interesse pelos bancos
digitais. A Akamai realiza
esta sondagem há três anos.
“Sabemos que hoje a
oferta de serviços financeiros está acontecendo em
muitos outros tipos de instituição e em formatos mais
diversos. Hoje, há muitas
empresas que oferecem
serviços financeiros (cartão
de crédito, cartão pré-pago,
empréstimos) que não são
bancos”, relata Helder Ferrão, Gerente de Marketing
de Indústria LATAM na
Akamai Technologies.
“Vemos empresas de varejo e carteiras digitais que
estão “bancarizando” um
público de maneira muito
rápida e inclusiva”, disse ele.
De acordo com a pesquisa, em média, cada usuário
tem conta em 2,3 instituições e hoje, 43% dos entrevistados possuem conta em
algum banco digital, mais
que o dobro dos 18% em
2019. Os bancos digitais são
a conta principal de 14% dos
entrevistados em 2020.
“Uma constatação im-

portante, contudo, foi que
75% dos usuários se sentem
seguros em suas instituições
bancárias. Ao mesmo tempo, os dados indicam que
ainda há espaço para melhorias, sobretudo quando
cada vez mais clientes verificam e estão cientes de
questões relacionadas à cibersegurança e ao vazamento de informações”, atestou
o levantamento.
Cerca de 57% dos usuários verificam eventos de vazamento de dados ou falhas
de segurança nas instituições
mesmo antes de abrir uma
conta, mais ainda para os
bancos digitais. Além disso,
para 33% dos entrevistados
é fundamental para a escolha de uma instituição financeira que a mesma nunca
tenha sofrido vazamento de
informações. Porém, ainda
há uma grande parcela, cerca
de 43%, que não se preocupa com este tipo de procedimento. Essa parcela é maior
entre mulheres e na classe C.
Para 54% dos entrevistados,
o uso de biometria de dedo,
face ou mão aumenta a sensação de segurança nas transações financeiras em canais
digitais. Já para 42%, são as
certificações de segurança.
Este é um cenário que

evolui rapidamente no setor financeiro, com usuários
mais exigentes, informados
e digitais. As instituições
precisam mostrar performance, segurança e versatilidade aos usuários, com
transparência em seus contratos, canais de atendimento e cobranças, para acompanharem a sociedade cada
vez mais tecnológica.
No entanto, constata-se
que muitos consumidores
(39%) ainda não usam serviços financeiros ofertados
por empresas de fora do setor, há mesmo aqueles que
afirmam sequer considerar
a alternativa (7%). Entre
os pesquisados, 29% já são
adeptos de e-wallets ou carteiras virtuais.
Tarifas
O surgimento dos bancos digitais ampliou de forma rápida a competição no
segmento bancário. Neste
cenário, as tarifas são consideradas um fator cada
vez mais importante para
o cliente. Para 40%, esse é
o principal critério para escolha de um banco, um número que aumenta entre os
usuários de bancos digitais.
Com 34%, o segundo crité-

rio mais importante é justamente a mobilidade - ou a
capacidade de acessar serviços em qualquer lugar. Informaram 68% dos entrevistados que usam os apps
de bancos como a principal
forma de acessar suas contas. É o mais utilizado entre
os jovens, com ensino superior e usuários de bancos
digitais. Internet banking é
o mais utilizado por 47%.
“Uma abordagem digital,
melhores tarifas e segurança, são algumas das principais expectativas nos dias
de hoje para o cliente do
sistema bancário brasileiro.
Mais interessado em novidades tecnológicas e com
um cardápio de opções cada vez maior no mercado, o
usuário brasileiro já não tem
medo de trocar de banco”,
completa Helder Ferrão.
“Aos poucos, as fronteiras entre empresas vistas
como digitais ou tradicionais vão deixando de existir.
A agência bancária já deu
lugar ao app, enquanto as
redes sociais crescem como
canais de atendimento. Ao
mesmo tempo, o brasileiro
não parece estar disposto a
abrir mão da segurança em
detrimento de maior conveniência”, concluiu.

potenciais fontes adicionais
de geração de valor para a
AES Tietê que podem surgir na gestão do ativo, como possível substituição
das turbinas existentes por
modelos mais novos (o
que pode levar a fatores
de carga maiores em relação às nossas estimativas)
e potenciais sinergias com
o recém-adquirido Complexo Eólico Ventus e ativos que a empresa venha a
desenvolver no Polo Eólico
Cajuína no futuro (todos localizados no estado do Rio
Grande do Norte).
“Em nossa opinião, a
AES Tietê fornece uma
das melhores combinações
em nossa cobertura de ex-

pansão acelerada de resultados, com um crescimento projetado de 11,8% ao
ano do EBITDA até 2025
(incluindo a aquisição dos
Complexos Eólicos MS e
Santos) e elevada capacidade distribuição de dividendos a acionistas, com
um dividend yield estimado de 8.1% de 2021 até
2023, os maiores níveis em
nossa cobertura do setor
elétrico. Reiteramos nossa
recomendação de Compra
na AES Tietê, com preço-alvo de R$17/unit. Notamos que nossas estimativas
e preço-alvo não levam em
consideração a aquisição
recentemente anunciada”,
conclui o relatório.

CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SOLARI
CNPJ: 39.116.421/0001-18
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLARI torna público que recebeu do Instituto
Estadual do Ambiente - INEA, a OUTORGA DE DIREITO DE USO DE
RECURSOS HÍDRICOS OUT nº IN051146, com validade até 19 de fevereiro
de 2025, que a autoriza para a extração de água bruta em poço tubular, com
a finalidade de uso para limpeza de dependências, rega de jardim e lavagem
de veículos, na Região Hidrográfica V - Baía de Guanabara, na quantidade
e sob as condições constantes deste documento, sujeitos à cobrança, na
forma prevista na Lei Estadual nº 4.247/03, em consonância com o § 1º do
art. 27 da Lei Estadual nº 3.239/99, na AVENIDA ALMIRANTE ÁLVARO
ALBERTO, Nº 100 - SÃO CONRADO, município RIO DE JANEIRO.
Número CNARH: 33.0.0280972/55. EXTRAÇÃO: Poço 1, Vazão máxima
instantânea: 7,09 m³/h, Vazão média: 7,09 m³/h, Volume diário: 28,36 m³,
Tempo: 4,0 h/d, Período: 30 d/mês, Coordenadas geográficas: Lat. 22° 59’
47,00’’ S e Long. 43° 15’ 30,00’’ O, Datum: Sirgas 2000. Lançamento: Rede
pública de esgotamento - 14,00 m3/dia. Processo nº E-07/509194/2010.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3

FATO RELEVANTE

MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290,
sala 101-A, parte, Leblon, CEP 22.430-060 (“Companhia”), com seus atos
constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
sob o NIRE 333.0010861-1, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.102.476/0001-92,
em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e na regulamentação da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), especialmente a Instrução CVM n.º 358, de 3 de
janeiro de 2002, conforme alterada, e em complemento aos fatos relevantes
divulgados pela Companhia em 2 de julho de 2020, 3 de agosto de 2020, 12
de agosto de 2020, 19 de agosto de 2020, 14 de setembro de 2020, 15 de
setembro de 2020 e 29 de outubro de 2020, e ao comunicado ao mercado
divulgado pela Companhia em 17 de julho de 2020, todos relacionados à
oferta pública de aquisição de ações por aumento de participação (“Oferta”)
a ser realizada pela Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. (“Ofertante”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Nesta data, a administração da Companhia recebeu da Ofertante versão
ajustada do laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia por
seu valor justo (“Laudo de Avaliação”), elaborada pela Apsis Consultoria
Empresarial Ltda. (“Avaliador”) no âmbito da Oferta.
Os ajustes no Laudo de Avaliação atendem a comentários e solicitações
de atualização da CVM objeto do Ofício n.º 446/2020/CVM/SRE/GER-1,
datado de 3 de dezembro de 2020. Nota-se que, considerando os ajustes,
a versão atualizada do Laudo de Avaliação emitido pela APSIS apurou que
o valor justo das ações de emissão da Companhia é de R$ 108,82 (cento e
oito reais e oitenta e dois centavos).
A íntegra do Laudo de Avaliação, em atendimento à regulamentação aplicável, é disponibilizada pela Companhia nesta data nas páginas eletrônicas
da Companhia e da CVM.
A Companhia informa que seguirá mantendo seus acionistas e o mercado
em geral informados sobre os assuntos aqui tratados, especialmente com
relação a informações relevantes referentes às próximas etapas do processo
de registro da Oferta no âmbito da CVM.
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2020.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores.

