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Centro deserto leva a
queda nas vendas de 30%
Pandemia, desemprego e violência afastam carioca

O comércio do Centro do 
Rio de Janeiro registrou 
mais um desempenho 

ruim em 2020, segundo dados do 
Clube de Diretores Lojistas (CDL-
-Rio). Os números mostram que 
nos nove meses do ano em que as 
lojas ficaram abertas (o comércio 
ficou fechado da segunda semana 
de março até a primeira semana 
de junho por conta da pandemia) 
as vendas caíram 6,9% (bens não 
duráveis) e 9,2% (bens duráveis).

Se forem computados o desem-
penho dos três meses em que as 

lojas ficaram fechadas por con-
ta da pandemia, esses números 
pioram muito: queda de 31,9% e 
30,2%, respectivamente.

De acordo com os lojistas, além 
da pandemia e do desemprego, as 
principais causas desse desempe-
nho negativo foram a informali-
dade, a violência, o grande núme-
ro de camelôs, o aumento brutal 
de moradores de rua e a sujeira, 
que afastaram o consumidor do 
Centro, além do fechamento de 
centenas de estabelecimentos co-
merciais.

Segundo Aldo Gonçalves, 
presidente do CDL-Rio e do 
Sindicato dos Lojistas do Co-
mércio do Município (Sindilo-
jasRio), as entidades têm feito 
diversas gestões junto às autori-
dades no sentido de coibir a vio-
lência, os camelôs e os morado-
res de rua, que tomam conta do 
Centro, afastando o consumidor 
das compras e prejudicando o 
comércio. “Isso poderia, mes-
mo com a pandemia, amenizar o 
prejuízo dos lojistas do Centro”, 
diz Aldo.

Comércio do Brasil com 
exterior recua quase US$ 10 bi
Saldo comercial alcançou US$ 50 bi

A queda das importações em 
ritmo maior que o recuo das ex-
portações fez a balança comer-
cial encerrar 2020 com superávit 
maior do que em 2019. No ano 
passado, o Brasil exportou US$ 
50,235 bilhões a mais do que im-
portou, alta de 4,6% em relação 
ao superávit observado em 2019, 
primeiro crescimento após dois 
anos de queda. O resultado ainda 
está muito abaixo do obtido em 
2017, quando atingiu o recorde de 
US$ 66,989 bilhões.

A corrente de comércio (soma 
de importações e exportações) 
teve recuo expressivo. Os 363,7 
bilhões do ano passado ficaram 
9,3% abaixo dos US$ 401,34 bi-
lhões de 2019. O ritmo de queda 
se acentuou: a queda de 2019 em 
relação a 2018 fora de 5,7%.

Em 2020, o Brasil exportou 

US$ 206,972 bilhões, com recuo 
de 5,9% em relação a 2019 pelo 
critério da média diária. As im-
portações somaram US$ 156,737 
bilhões, com retração de 9,5% 
também pela média diária.

Por causa da pandemia, o Brasil 
passou a exportar menos à medi-
da que o consumo mundial caiu. 
Em contrapartida, o país também 
passou a comprar menos do ex-
terior por causa da recessão e da 
alta de quase 30% do dólar no ano 
passado.

Em dezembro, o Brasil regis-
trou saldo negativo, importando 
US$ 800,7 milhões a mais do que 
exportando. O recuo das exporta-
ções em dezembro foi puxado pe-
la agropecuária. Como as vendas 
se concentraram até novembro, 
os embarques caíram no mês se-
guinte.

Ronaldo Ferraz: 
jornalista falece 
vítima de Covid

No primeiro dia de 2021, per-
demos para a Covid-19 o jorna-
lista Ronaldo Ferraz. Proprietário 
do jornal Metrô Rio, ele assinava 
no Monitor Mercantil a coluna 
Decisões Econômicas, que retra-
ta, principalmente,  a atuação de 
deputados e vereadores na As-
sembleia e na Câmara.

O corpo foi cremado no sába-
do, no Rio de Janeiro. Em todos 
os colegas que com ele trabalha-
ram ou apenas o conheceram, 
deixou a imagem de companheiro 
leal e jornalista determinado.

EUA: pesquisa 
dá empate
no 2º turno
do Senado

A média das pesquisas para o 
segundo turno das eleições para 
o Senado na Geórgia nesta terça-
-feira mostra um empate técnico, 
dentro da margem de erro. Na dis-
puta pelo mandato de seis anos, o 
democrata Jon Ossoff  está com 
49%, contra 48% do republicano 
David Perdue, que tenta a reelei-
ção. Na outra cadeira, o demo-
crata Raphael Warnock está com 
50% contra 48% da senadora re-
publicana Kelly Loeffler.

O resultado é crucial para o 
destino do Senado, hoje contro-
lado pelo Partido Republicano. Se 
os democratas conseguirem as du-
as vagas em disputa, ficarão com 
48 senadores, o que, somados aos 
dois independentes, resultaria em 
um empate. Neste caso, o voto de 
desempate seria da vice-presiden-
te eleita Kamala Harris.

No dia seguinte, o Congresso 
renovado se reúne para certificar 
a vitória de Joe Biden no Colégio 
Eleitoral. Onze senadores do Par-
tido Republicano disseram no sá-
bado que se oporia à certificação 
dos resultados das eleições presi-
denciais dos EUA em 2020.

A medida não mudará a vitória 
de Biden contra Donald Trump, 
de acordo com as conexões e ana-
listas eleitorais dos EUA. No en-
tanto, pode atrasar a certificação.

Neste final de semana, um áu-
dio obtido pelo jornal Washington 
Post mostrou Trump pressionando 
o secretário de Estado da Georgia, 
o republicano Brad Raffensper-
ger, para “encontrar” 11.780 vo-
tos, um a mais do que a vantagem 
obtida por Biden. Raffensperger 
resistiu à pressão.

Ouro começa 
ano em alta e 
dólar em baixa

Os contratos futuros de ou-
ro na Comex da Bolsa Mercantil 
de Nova York abriram o ano do 
mesmo jeito que fecharam 2020: 
em alta. O contrato de ouro mais 
ativo para entrega em fevereiro 
subiu US$ 51,50, ou 2,72%, para 
fechar em US$ 1.946,6 a onça.

A valorização ocorreu apesar 
de o índice IHS Markit, divulgado 
nesta segunda-feira, ter registrado 
a medição mais alta em mais de 
seis anos. O índice de gerentes de 
compra de manufatura dos EUA 
ficou em 57,1 em dezembro, ante 
56,5 em novembro. Na Zona do 
Euro também houve elevação: de 
53,8 para 55,2.

O dólar enfraqueceu no final 
das negociações com o fortale-
cimento do euro, que subiu para 
US$ 1,2252. A libra esterlina caiu 
para US$ 1,3566. As informações 
são da Agência Xinhua.

Número de 
mortos e feridos 
na estrada cai

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) registrou 903 acidentes em 
rodovias federais entre 30 de de-
zembro e 3 de janeiro. O número 
é 1% maior do que o registrado 
no mesmo período de 2019. Des-
te total, 254 foram considerados 
graves, por terem resultado em 
vítimas – 11% a menos do que no 
ano passado. Ao todo, 67 pessoas 
perderam a vida nessas rodovias. 
O total de vítimas fatais foi 9% 
menor do que o registrado no ano 
anterior.

De acordo com o balanço di-
vulgado pela PRF, 1.150 pessoas 
ficaram feridas, o que representa 
queda de 6% na comparação com 
a Operação Ano-Novo do ano 
passado.

STF pauta 
depoimento
de Bolsonaro

Já estão definidos o calendário 
e a pauta de julgamentos das 37 
sessões plenárias que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) realizará 
no primeiro semestre de 2021. 
“A seleção dos processos privile-
giou a concretização das liberda-
des civis e econômicas, como, por 
exemplo, o direito ao esquecimen-
to”, informa o STF.

Para 24 de fevereiro, está marca-
da a oitiva do presidente da Repú-
blica no inquérito conduzido pelo 
ministro Alexandre de Moraes.

Fernando Frazão/ABr
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Por Izidoro de Hiroki 
Flumignan

O cenário atual da 
saúde pública no 
mundo, por conta 

da pandemia, está muito con-
troverso, o que abre um leque 
amplo de perspectivas de múl-
tiplas avaliações, desde o ponto 
de vista técnico-científico até o 
espectro político-ideológico.

Numa análise mais realis-
ta, o vírus SARSCov-2 pouco 
conhecido inclusive pelos cien-
tistas, embora se comprove a 
olhos vistos, sua imensa ação 
danosa à saúde humana. E essa 
constatação vai desde a morte 
em larga escala da população, 
até a maior crise econômica 
mundial já vista neste século, 
que está sendo responsável 
pelo fantasma do desemprego 
em massa, e o empobrecimen-
to das populações, impactando 
até países ricos.

Em apenas um ano, as salas 
de aula, além das repartições pú-
blicas e privadas ficaram deser-
tas, e a internet passou a ser uma 
ferramenta essencial de sobrevi-
vência na nova realidade, crian-
do o hábito do home office, e 
que por isso mesmo acelerou a 
crise imobiliária, principalmente 
nos grandes centros financeiros 
do país, repercutindo vítimas do 
efeito dominó.

Neste contexto devastador, 
há uma vontade ilusória que tu-
do volte a ser como antes e que 
a vacina possa resolver a pan-
demia como uma bala de prata 
no coração no vírus. Os prog-
nósticos, porém, não apontam 
a pequeno e médio prazos um 
universo muito otimista desse 
quadro pandêmico e suas con-
sequências. Seria razoável, se a 
gestão de cada estado em con-
junto com as suas respectivas 
sociedades, viessem a se pre-
parar para um grande ajuste de 
seus modelos, principalmente 
no setor de saúde pública, alia-
do às suas práticas econômicas 
em direção aos próximos 10 
anos, ou mais.

Especificamente sobre as 
vacinas que vêm sendo testa-
das contra o Covid-19, há for-
tes indícios de que elas possam 
falhar, em algum momento, de-
vido às mutações virais sucessi-
vas que vêm sendo anunciadas. 
Quando o vírus saiu da China 
e foi para a Europa, no come-
ço deste ano, ficou bem docu-
mentado pelos cientistas que 
ocorreu uma mutação na pro-
teína spike D614 para D614G 
que ampliou sua infectividade 
e explica o porquê na China a 

pandemia foi mais lenta do que 
na Europa.

No entanto, recentemente, 
no último mês deste ano, uma 
nova cepa do coronavírus foi 
identificada no sudeste da In-
glaterra com uma capacidade 
de transmissibilidade superior 
a 70%. A Fiocruz também já 
anunciou uma mutação no ví-
rus que está contaminando a 
população brasileira. A cada 
vez que aparecem novas cepas 
virais, as vacinas têm seus efei-
tos reduzidos até serem incor-
poradas. As rápidas mutações 
virais reduzem a eficácia das 
vacinas que podem se tornar 
um tiro n’água, em algum mo-
mento.

Além das 
vacinas, te-
mos a pos-
sibilidade de 
um antiviral 
na forma 
de comprimidos, ainda em en-
saios clínicos e não disponíveis. 
É mais prudente não colocar 
todos os ovos numa única ces-
ta, e, pelo contrário, ampliar as 
medidas da saúde pública em 
vários segmentos diferentes.

Há duas medidas simultâne-
as que são necessárias, e que 
nunca poderão ser vistas como 
desperdício, que são a redução 
da velocidade de adoecimentos 
pelo Covid19 e a ampliação da 
capacidade dos atendimentos 
médicos.

A primeira requer afasta-
mento social apenas dos in-
fectados, e não de todos, e a 
segunda consiste na ampliação 
do controle médico, que pode-
rá ser através da telemedicina 
e internações domiciliares, co-
nhecido como homecare.

O SUS, que é tripartite, tem 
no município a sua base mais 
próxima das pessoas. Portan-
to, o PSF – Programa Saúde 
da Família precisa se tornar o 
protagonista do atendimen-
to médico casa a casa, bairro 
a bairro, aplicando a testagem 
em massa e ao mesmo tempo 
controlando o isolamento, a 
quarentena e o tratamento de 
cada pessoa infectada. Essa 
ação será desenvolvida graças 
aos recursos da telemedicina, a 
um prontuário médico online 
e a oxigenioterapia domiciliar. 
Não é necessário construí-lo, 
basta implantá-lo.

Mas a vacina, que poderia 
ser o maior trunfo para a erra-
dicação desse vírus, tornou-se 
uma problemática política-ide-
ológica de grandes proporções 
em todo o país, gerando muita 
polêmica em torno de seu uso, 

e que por isso foi parar na úl-
tima instância do judiciário, o 
STF.

No Supremo, o relator para 
o tema é o ministro Ricardo 
Lewandowski que votou em 
defesa das restrições sociais a 
quem deixar de se vacinar, ten-
dência essa que foi seguida pelo 
restante do colegiado. Lewan-
dowski justificou seu voto pela 
obrigatoriedade, argumentan-
do que “a liberdade individual 
não pode suplantar direitos de 
terceiros se forem preenchidos 
os requisitos médicos específi-
cos da vacina”.

Já se voltarmos no tempo, 
lá no início do século passado, 
precisamente em 1904 vamos 

nos deparar com 
situação seme-
lhante à que vi-
vemos hoje com 
o Covid-19, que 
foi a chamada 

Revolta da Vacina, pelo menos 
similar sob o ponto de vista 
da temática de imunização em 
massa. Na época, quem esta-
va no poder era o governo do 
presidente Rodrigues Alves, 
que instituiu a lei que obrigava 
a imunização da vacina contra 
a varíola.

Na época, o Brasil era outro, 
o Rio como capital do país, vi-
via um grande alastramento de 
doenças e uma imensa falta de 
acesso à informação, ao debate 
e ao conhecimento globalizado. 
No entanto, a crise era sinaliza-
da por um período marcado pe-
lo trabalho pioneiro do médico 
sanitarista Oswaldo Cruz que 
erradicou várias doenças infec-
tocontagiosas, além da desco-
berta de várias outras moléstias, 
até então desconhecidas.

Ao contrário de hoje com a 
Covid-19, a Revolta da Vaci-
na se configurou num grande 
protesto da população contra o 
autoritarismo do governo, que 
expulsava populares das suas 
moradias no Centro do Rio. 
Foram demolidos mais de 600 
cortiços e deixadas cerca de 
14 mil pessoas desabrigadas. A 
Revolta da Vacina passou a ser, 
na época, o pivô dessa insatis-
fação popular.

Não que hoje no Brasil não 
haja insatisfação popular, pelo 
contrário, mas o que existe atu-
almente no país está mais ligado 
ao campo da guerra de narrati-
vas entre o que diz e o que faz 
o governo para não resolver a 
problemática sanitária do país, 
em contradição com a ciência.

Izidoro de Hiroki Flumignan 
 é médico sanitarista.
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Tudo considerado, 
podemos prever que 

este governo termine o 
mandato

É mais prudente não 
colocar todos os ovos 

numa única cesta

A guerra das vacinas no Brasil Vida longa ou impeachment?
Por Nilson Mello

Ao longo do ano passado fui 
me tornando um crítico deste 
governo. O fato de conside-

rar que houve administrações piores, 
em especial no aspecto moral, porque 
nada é mais nefasto do que o assalto à 
máquina pública, não é suficiente para 
relevar os muitos erros da atual. A ri-
gor, já haveria razões formais (legais) 
suficientes para um impeachment, a 
começar pelo uso da máquina públi-
ca em função de interesses privados, 
em diferentes episódios (não cansarei 
o leitor fazendo o inventário porque 
os fatos já foram mais do que noticia-
dos).

Não é por outra ra-
zão que umas quatro 
dezenas de pedidos de 
impedimento do pre-
sidente da República 
dormitam nos esca-
ninhos do Congresso, aguardando as 
condições políticas favoráveis como 
gatilho do processo de afastamento.

Essas condições políticas, contudo, 
parecem distantes neste momento. 
Não se trata aqui de advogar a favor 
do impeachment de Bolsonaro, mas 
apenas entender os cenários que se 
apresentam. Pesquisa da Datafolha 
(14/12) dá 66% de aprovação para 
Bolsonaro (37% de bom e ótimo, mais 
29% de regular), o mesmo índice de 
agosto, e o maior desde o início de seu 
mandato.

O patamar não é excepcional. Ao 
contrário, está abaixo de seus ante-
cessores em seus primeiros mandatos: 
Dilma (logo quem!) chegou a ter 92% 
de aprovação (62% de ótimo e bom, 
mais 30% de regular); Lula, 85%; 
FHC, idem.

Temer teve baixa aprovação (29%, 
com apenas 6% de ótimo/bom), mas 
assumiu a Presidência com a defenes-
tração da titular, o que por si só gera 
desgaste, além de ter herdado uma das 
maiores recessões econômicas que o 
país já enfrentara, o que contamina 
o “humor” da opinião pública. Além 
disso, sua imagem era indissociável 
dos governos do PT, sob forte rejei-
ção.

Contrariando a maioria, arrisco di-
zer que, para o contexto, Temer foi 
um bom presidente, garantindo go-
vernabilidade ao país num momento 
muito difícil e adotando medidas eco-
nômicas importantes (algumas impo-
pulares) que permitiriam uma admi-
nistração mais equilibrada ao sucessor.

Aliás, um argumento que não deve 
ser usado para contestar o mecanismo 
de impeachment, previsto na Consti-
tuição e regulamentado em Lei, é jus-
tamente o desempenho dos vices que 
assumiram em lugar dos afastados. Ao 
menos no período pós-1988 (nova 
Constituição), o saldo é positivo.

Se Temer garantiu governabilidade 
e foi responsável na gestão econômi-

ca, Itamar Franco foi o “pai” do Pla-
no Real, certamente o maior avanço 
que o país alcançou depois da rede-
mocratização. O impeachment não é 
golpe, mas, sim, um mecanismo de 
depuração da própria democracia. 
A sociedade brasileira entende isso 
de forma bem clara, tanto que con-
firmou nas urnas (em 2016, 2018 e 
2020) aquilo que o último processo de 
impedimento determinara: o fim dos 
governos do PT.

Que não se queira com isso preten-
der que o instrumento deva ser usado 
de forma recorrentemente. É trau-
mático, tem um alto custo político e 
econômico, e por essa razão deve ser 
sempre a última instância, o derradei-

ro “remédio” a ser apli-
cado.

Onde estávamos? 
Ah, sim, não há condi-
ções políticas para um 
impeachment do atual 

governo, em que pese os seus muitos 
erros – e podemos citar o desleixo na 
questão ambiental, a conturbada rela-
ção com outras nações, em especial as 
potências globais, as trapalhadas no 
enfrentamento da pandemia de Co-
vid-19, a falta de compostura diante 
de temas relevantes e, o mais grave, a 
confusão entre o interesse público e o 
interesse privado subalterno.

Os problemas são evidentes. Ape-
sar de tudo, após um período de mui-
ta vulnerabilidade no início do ano, o 
Planalto se entendeu com o Centrão 
e se articula para ter como aliados os 
novos presidentes da Câmara e do Se-
nado. A blindagem no Legislativo vai-
-se consolidando.

Por outro lado, uma trégua com o 
Supremo Tribunal Federal foi estabe-
lecida. O conflito com o órgão de cú-
pula do Judiciário era, até o primeiro 
semestre, uma fonte permanente de 
tensões e desgaste institucional, em 
prejuízo dos interesses do país.

Tudo considerado, podemos prever 
que este governo termine o mandato. 
Nessa hipótese (menos traumática, 
como dito acima), espera-se apenas 
que o determinismo ideológico – um 
traço que tanto criticávamos nas ges-
tões do PT – dê cada vez mais lugar 
à racionalidade e aos critérios técnicos 
no embasamento das decisões. Na 
questão da pandemia, isso definitiva-
mente não ocorreu.

Por fim, espera-se também – levan-
do em conta o fisiologismo e os inte-
resses nem sempre elevados que pau-
tam o chamado Centrão – que o preço 
a ser cobrado pela blindagem no Con-
gresso não seja de tal ordem que in-
viabilize importantes diretrizes com as 
quais este governo se comprometeu 
antes mesmo da posse, a começar pe-
lo combate à corrupção. Do contrário, 
estaremos diante do maior estelionato 
eleitoral da história. A conferir.

Nilson Mello é advogado e jornalista.
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Impacto positivo  
das barragens

Nos últimos 40 anos, a economia de Abadiânia (GO) 
foi baseada no turismo religioso. O município en-

trou em crise em 2018, com a prisão do médium João de 
Deus. A cidade chegava a receber um fluxo de até 4 mil 
fiéis semanalmente; hoje, não chega a 150 pessoas. Houve 
fechamento de 2 mil postos de trabalho, 10% da popula-
ção do município.

O Ministério do Turismo apresenta como alternativa 
o turismo de aventura, em torno do lago formado para o 
reservatório da Usina Hidrelétrica Corumbá IV: 27,39 km² 
dos 173km² da área alagada estão em Abadiânia.

A proposta lembra conversas que tive com Osvaldo No-
bre, especialista na área de energia e pensador das alternativas 
nacionais, que nos deixou precocemente em 2019. Ele falava 
sobre impactos positivos dos reservatórios de hidrelétricas, 
contestando uma visão parcial de alguns que só enxergam 
efeitos negativos. A pesca na barragem de Sobradinho era 
um dos exemplos citados por Nobre.

Dados em troca de desconto

A disposição dos motoristas nos EUA em compartilhar 
os seus dados, visando a um seguro mais apropriado ao 
seu risco – leia-se, mais barato, na cabeça do consumidor 
– apresenta tendência de alta, especialmente com a pan-
demia, mostra o estudo “This just in: consumers are now 
much more comfortable with sharing driving data”.

Com a crise econômica, há busca por redução de 
preços, sem falar que muitos veículos estão nas garagens. 
“Todo segurado quer pagar o que é justo e nem um cen-
tavo a mais. Os dados mostram essa mudança de compor-
tamento. As seguradoras brasileiras têm que ficar atentas”, 
receita Francisco Galiza, da Rating de Seguros.

Segurança jurídica

As cinco diretrizes do Conselho Nacional Política Ener-
gética (CNPE), publicadas em 29 de dezembro (Resolução 
15), reforçam a necessidade por segurança jurídica e pre-
visibilidade a todos os consumidores que geram a própria 
energia hoje no país. A análise é da CEO da consultoria 
Bright Strategies, Bárbara Rubim.

Uma política pública para a geração distribuída deverá 
se concretizar neste primeiro semestre, por meio da atua-
ção do Congresso Nacional, acredita Bárbara. “Com mais 
de 4 gigawatts de potência instalada em telhados e peque-
nos terrenos de cerca de 80% dos municípios brasileiros, 
o mercado de energia solar ultrapassou a marca de R$ 20 
bilhões em investimentos acumulados desde 2012, com 
aproximadamente 200 mil empregos gerados”, comenta.

Bárbara, que também é vice-presidente da Absolar, res-
salta ainda que a modalidade posterga investimentos em 
novas usinas de geração, redes de transmissão e infraestru-
tura de distribuição, reduz custos de operação e manuten-
ção e reduz perdas elétricas de transmissão e distribuição.

Rápidas

O Eleva Educação, holding que reúne algumas das princi-
pais escolas do Brasil, está com inscrições abertas, até 17 de 
janeiro, para o Programa de Estágio 2021 para estudantes de 
Pedagogia: vagas.com.br/v2140243 *** Este ano, a Pinac-
oteca de São Paulo programou 9 exposições que poderão ser 
visitadas no edifício Pina Luz e na Pina Estação. Destaque 
para A máquina do mundo, que relaciona arte com a atividade 
industrial, e mostra individual de Fayga Ostrower. Reserva de 
ingressos e mais informações em pinacoteca.org.br

Cocky Rooster Brewing Licenciamento de Propriedade Intelectual Ltda.
CNPJ/ME: 26.117.330/0001-55

Edital de Convocação - Reunião de Sócios. Convocamos os sócios a 
participar da reunião de sócios a ser realizada no dia 13/01/2021, às 10 horas, 
em 1ª convocação, e às 11 horas, em 2ª convocação, na sede social, na Rua 
Tonelero, nº 366/502, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22030-002, a fim de examinar, 
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) dissolução, liquidação e 
extinção da sociedade, em decorrência de sua inatividade; (ii) apuração e partilha 
dos haveres sociais; e (iii) declaração de extinção da sociedade. Encontram-se, 
à disposição dos sócios, na sede da Sociedade, os documentos pertinentes às 
matérias aqui previstas. Angela Bittencourt da Fonseca, sócia administradora.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SIGABAM – Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio de
Janeiro, através de seu presidente, nos moldes do Estatuto Social da Entida-
de, convoca todos os membros de sua categoria, para Assembléia Geral
Extraordinária, a ser realizada em sua sede social, na Rua Visconde de
Inhaúma, 134 – sala 917 – centro – Rio de Janeiro – RJ, no dia 07 de janeiro
de 2021, às 10:00 h em primeira convocação e às 10:30 h, em segunda e
última convocação, para ser discutido o seguinte ponto de pauta: 1º - Ratifi-
cação dos atos da Diretoria Executiva, da reunião realizada no dia 30
de dezembro de 2020. Rio de Janeiro/RJ., 04 de janeiro de 2021.

ANTONIO FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO torna público, para conhecimento dos
interessados, que, no dia 11 de Janeiro de 2021 às 10:00h Lo-
cal: Estrada dos Bandeirantes, 28.137 - Vargem Grande, Rio de
Janeiro/RJ, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ01-21, na forma
online dos veículos apreendidos ou removidos a qualquer título,
classificados como conservados, sucatas aproveitáveis ou su-
catas inservíveis e não reclamados por seus proprietário, devi-
damente notificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias a
contar da data do recolhimento, conforme Portaria DETRO/PRES
n° 1537 de 04 de agosto de 2020, tendo como leiloeiro o SR.
ALEXANDRO LACERDA, inscrito na JUCERJA sob o no 103. A
cópia do edital poderá ser consultada através dos sites
www.detro.rj.gov.br / www.rebocarleiloes.com.br

Justiça da Inglaterra nega extradição  
de Julian Assange para os EUA
Saúde frágil teve influência na decisão

Julian Assange, o fun-
dador do WikiLeaks, 
vai permanecer no Rei-

no Unido. A Justiça do país 
negou, nesta segunda-feira, 
o pedido dos Estados Uni-
dos de extradição do ativis-
ta. A juíza do caso, Vanes-
sa Baraitser, decidiu que a 
movimentação seria muito 
prejudicial para a saúde de 
Assange, motivo pelo qual 
ele deve ficar onde está.

A defesa de Assange 
também alegou uma sé-
rie de outros motivos para 
evitar que o ativista seja ex-
traditado para o país norte-
americano, mas todos fo-

ram negados pela juíza. A 
decisão foi tomada com ba-
se em análise de uma série 
de psiquiatras, que apontam 
a fragilidade da saúde men-
tal do ativista. De acordo 
com os documentos, ele 
teria forte ideação suicida, 
sendo que o transporte para 
os Estados Unidos poderia 
ser opressivo.

“Eu estou convencida 
de que o risco de que o Sr. 
Assange possa cometer sui-
cido é um argumento subs-
tancial”, apontou Baraitser 
em sua decisão. “Estou 
convencida de que, nestas 
condições difíceis, a saúde 

mental do Sr. Assange po-
deria se deteriorar e levá-lo 
a cometer suicídio”, con-
cluiu.

O governo dos Estados 
Unidos quer a extradição de 
Assange para poder julgá-lo 
pelos crimes de vazamentos 
de dados sigilosos. Criador 
do Wikileaks, ele é acusado 
de ter levado a público in-
formações sobre a invasão 
ao Afeganistão, eleições e 
outros problemas diplomá-
ticos do país. Agora, o go-
verno dos EUA tem 14 dias 
para recorrer da decisão.

Assange passou sete anos 
sendo asilado pela embaixa-

da equatoriana na Inglater-
ra, o que gerou rusgas entre 
os países com os Estados 
Unidos. Em 2019, contudo, 
o presidente do Equador, 
Lenín Moreno, retirou o 
asilo, o que levou à prisão 
do ativista em solo inglês.

Julian Assange é visto 
como uma figura ambígua 
por defender a liberdade de 
informação. Entre os do-
cumentos divulgados pelo 
Wikileaks estão papéis que 
mostram violações delibe-
radas de direitos humanos 
pelos Estados Unidos na 
guerra contra o Afeganistão 
e Iraque.

Lockdown  
na Inglaterra

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris John-
son, anunciou nesta segun-
da-feira um novo lockdown 
para conter o avanço da 
Covid-19. As medidas serão 
semelhantes às adotadas em 
março e passarão a valer a 
partir da zero hora. Neste 
domingo (3), a Inglaterra 
registrou 54.990 casos da 
Covid-19.

Mais cassação 
para Flávio

O deputado federal Ale-
xandre Frota (PSDB-SP) 
apresentou no dia 30 de 
dezembro ao Conselho de 
Ética do Senado um se-
gundo pedido de cassação 
do senador Flávio Bolso-
naro (Republicanos-RJ) 
por “crimes de improbida-

de administrativa, peculato 
e associação criminosa”. 
Segundo o site Metrópo-
les, Frota argumenta que 
o senador está interferin-
do nas investigações do 
Ministério Público e acusa 
o filho de Jair Bolsonaro 
de tráfico de influência, o 
que pode levar à perda do 
mandato. 

A representação se so-
ma a outra que está para-
da no Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar do 
Senado, protocolada em 
fevereiro de 2020 pelo 
PSol, PT e Rede. O presi-
dente do colegiado, Jayme 
Campos (DEM-MT), ain-
da não deu andamento à 
representação.

PCC apaga foto 
de Bolsonaro

Investigado pela Polí-
cia Civil por lavar dinhei-
ro para André do Rap, um 

dos principais membros do 
PCC, Fredy da Silva Gon-
çalves Bento apagou do 
Instagram uma foto ao, la-
do de Jair Bolsonaro após a 
enorme repercussão do ca-
so nesta segunda-feira.  Em 
jogo beneficente na Vila 
Belmiro, Fredy e Bolsonaro 
se abraçaram para tirar fo-
to, o que pegou muito mal 
para o chefe do Executivo 
e apenas trouxe mais visibi-
lidade a Fredy. Em nota, o 
Gabinete de Segurança Ins-
titucional da Presidência da 
República (GSI/PR) infor-
mou que o evento não foi 
organizado pela Presidência 
e que o gabinete não se res-
ponsabiliza pela agenda de 
Bolsonaro e nem tem poder 
de polícia.

PT oficializa 
apoio a Rossi

“É necessária para der-
rotar as pretensões de Jair 

Bolsonaro de controlar a 
Câmara dos Deputados”. 
Com essa justificativa a pre-
sidente do PT, deputada 
Gleisi Hoffmann (PR) e o 
líder da bancada, Ênio Verri 
(PR), assinam nota endos-
sando o apoio do partido a 
candidatura de Baleia Rossi 
(MDB-SP) à presidência da 
Câmara.

Ao defender a aliança 
com o candidato do grupo 
de Rodrigo Maia (DEM-
SP), o partido afirmou ain-
da ser “bastante claro que 
a aliança com partidos dos 
quais divergimos politica-
mente, ideologicamente e 
ao longo do processo his-
tórico se dá exclusivamen-
te em torno da eleição da 
Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados” e assu-
miu compromisso de usar 
“todos os instrumentos do 
Poder Legislativo, como a 
instalação de CPIs, a con-
vocação de autoridades” 
para pressionar o governo.

Inflação pelo IPC-S registra decréscimo de 1,07%
O IPC-S de 31 de dezem-

bro de 2020 variou 1,07%, 
ficando 0,14 ponto percen-
tual (p.p) abaixo da taxa re-
gistrada na última divulga-
ção. Com este resultado, o 
indicador acumula alta de 
5,17% no ano e nos últimos 
12 meses.

Nesta apuração, quatro 
das oito classes de despe-
sa componentes do índice 
registraram decréscimo em 

suas taxas de variação. A 
maior contribuição partiu 
do grupo educação, leitu-
ra e recreação (2,19% para 
-0,58%). Nesta classe de 
despesa, cabe mencionar 
o comportamento do item 
passagem aérea, cuja ta-
xa passou de 9,62% para 
-9,49%.

Também registraram de-
créscimo em suas taxas de 
variação os grupos: alimen-

tação (1,73% para 1,47%), 
transportes (0,71% pa-
ra 0,68%) e comunicação 
(0,10% para 0,02%). Nes-
tas classes de despesa, vale 
destacar o comportamento 
dos itens: hortaliças e legu-
mes (0,01% para -1,61%), 
etanol (3,63% para 2,67%) 
e mensalidade para internet 
(-0,20% para -0,40%).

Em contrapartida, os 
grupos habitação (2,28% 

para 2,87%), vestuário 
(-0,21% para 0,38%) e 
saúde e cuidados pessoais 
(0,09% para 0,29%) apre-
sentaram avanço em suas 
taxas de variação. Nestas 
classes de despesa, vale citar 
os itens: tarifa de eletricida-
de residencial (9,35% para 
11,93%), roupas (-0,47% 
para 0,35%) e artigos de 
higiene e cuidado pessoal 
(-0,10% para 0,69%).
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MEIO
AMBIENTE

Ana Rita Albuquerque

Meio ambiente 
e solidariedade 
intergeracional

Não apenas os princípios da precaução e da prevenção 
são essenciais à preservação de um meio ambiente 

saudável e inclusivo. Também a solidariedade intergera-
cional pode ser determinante para as presentes e futuras 
gerações.

Ainda sob os efeitos dos fatos ocorridos em 2019, co-
mo a tragédia em Brumadinho (MG), o aumento das quei-
madas na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, a redução 
e extinção de áreas protegidas, e o derramamento de óleo 
no litoral brasileiro, o ano de 2020 foi ainda mais devasta-
dor. Houve aumento das queimadas na Amazônia Legal 
em relação ao ano anterior, houve grandes inundações e 
deslizamentos decorrentes das chuvas, ciclones, poluição 
desmedida das águas dos rios prejudicando o abasteci-
mento de cidades, ameaça de invasão de gafanhotos nas 
lavouras e aumento da grilagem ilegal de terras na Amazô-
nia. Em meio a este cenário, enfrentamos uma grave crise 
sanitária mundial decorrente do Covid-19.

Todavia, ações empreendidas, como a aprovação do 
novo Marco Legal de Saneamento Básico, tendem a 
corrigir inúmeros problemas de abastecimento de água e 
saneamento para a população vulnerável e uma política 
inclusiva em tema dos resíduos sólidos. Também ações 
integradas entre os entes estatais e empresas estão anun-
ciando investimentos em projetos socioambientais. A 
participação crescente dos jovens e da sociedade civil na 
busca de soluções na proteção ambiental demonstram que 
não há lugar para inércia. O brasileiro já declarou a impor-
tância da proteção da Amazônia para a economia do país 
e as eleições municipais desse ano trouxeram o compro-
metimento dos candidatos eleitos com a qualidade de vida 
por meio da preservação ambiental.

Em nível internacional, os diálogos tendem para uma 
corrida das nações para zero emissões em 2050. As metas 
a vencer e seus respectivos prazos deverão ser apresenta-
das em 2021 na COP 26.

Consta da Carta das Nações Unidas o princípio da coo-
peração internacional tendo como propósito a cooperação 
internacional para resolver os problemas internacionais de 
caráter econômico, social, cultural ou humanitário e para 
promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às 
liberdades fundamentais para todos. Nessa linha, o arti-
go 4º, IX da CF/88 elenca como um dos princípios que 
regem o Brasil em suas relações internacionais, a coopera-
ção entre os povos para o progresso da humanidade.

Assim é fundamental uma leitura do meio ambiente 
através de uma abordagem que, além de jurídica, seja 
solidária, ecológica, transdisciplinar, passando por uma 
ética do cuidado, baseado em deveres perante as presentes 
e futuras gerações.

Há certas categorias de ações que podem ser iden-
tificadas como potencialmente agressivas aos direitos 
intergeracionais, previstas em instrumentos internacio-
nais, tais como os danos ao solo, tornando-os inca-
pazes de suportar vida animal ou vegetal; destruição 
de florestas tropicais suficiente para diminuir signi-
ficativamente a diversidade de espécies na região e a 
sustentabilidade dos solos; a poluição do ar e transfor-
mações terrestres que induzam mudanças significativas 
no clima; a destruição de conhecimento essencial para 
entender os sistemas naturais e sociais; a destruição de 
monumentos culturais que países desconheçam fazer 
parte do patrimônio comum da humanidade; a destrui-
ção de feitos notáveis desenvolvidos pelas gerações 
presentes que possam beneficiar as futuras gerações, 
como livrarias e bancos genéticos; a destruição dos 
elementos das culturas tradicionais.

Espera-se que em 2021 esta ordem de cooperação e 
solidariedade domine as ações ambientais. Inaugura-se 
em 2021 até 2030 a Década do Oceano, assim definida 
pela ONU. Estarão em pauta discussões e construção de 
soluções para restaurar a biodiversidade marinha tão pre-
judicada pelas ações humanas. Será uma década de ações 
visando um ambiente saudável e aumento da qualidade de 
vida de todos. 

É possível esperar por um futuro melhor. Dentro dessa 
ótica de cooperação e solidariedade, podemos oferecer 
ao mundo um exemplo para recontar ou contar a nossa 
história em tema ambiental, mostrando ao mundo nossa 
contribuição, que não pode ficar ofuscada pelo descaso 
ou pela omissão. Em sua mensagem, o Papa Francisco 
manifestou que cada dia de 2020 foi marcado pela neces-
sidade de adaptação, transformação e inovação. Espera-se 
que 2021 seja um ano de renovação e de cooperação entre 
os povos.

Pessimismo moderado 
para 1° semestre
Índice de Confiança empresarial recua

O Índice de Con-
fiança Empre-
sarial (ICE) da 

Fundação Getulio Var-
gas recuou 0,4 ponto 
em dezembro, para 95,2 
pontos. Em médias mó-
veis trimestrais, o ICE 
inverte a tendência de 
alta iniciada em julho e 
recua 0,7 ponto no mês.

“A discreta evolução 
do ICE em dezembro 
retrata o empresariado 
brasileiro em compasso 
de espera face à ainda 
grande incerteza em 
relação aos rumos da 
economia nos próximos 
meses. A queda do Índi-
ce da Situação Atual si-
naliza desaceleração do 
nível de atividade cor-
rente, enquanto a ma-
nutenção do Índice de 

Expectativas abaixo dos 
95 pontos reflete um 
pessimismo moderado 
em relação ao primei-
ro semestre de 2021, 
avalia Aloisio Campelo 
Jr., superintendente de 
Estatísticas do Instituto 
Brasileiro de Economia 
(Ibre), da FGV.

Ressalta que entre os 
fatores que pesam na ba-
lança para os dois lados 
estão a ameaça de uma 
perigosa nova onda de 
Covid-19 no Brasil con-
trapondo a chegada das 
campanhas de vacina-
ção em outros países e 
a perspectiva de uso de 
parte da poupança acu-
mulada em 2020 como 
compensação parcial 
para o fim do período 
de concessão de auxílio 

emergencial. Será um 
primeiro semestre ain-
da muito difícil”, 

O Índice de Confiança 
Empresarial (ICE) con-
solida os índices de con-
fiança dos quatro setores 
cobertos pelas sondagens 
empresariais produzidas 
pela FGV Ibre: indús-
tria, serviços, comércio e 
construção. O Índice de 
Situação Atual Empre-
sarial (ISA-E) cedeu 0,2 
ponto, para 97,8 pontos, 
após subir por sete meses 
consecutivos. O Índice de

Após recuarem no 
mês anterior, os indi-
cadores que medem o 
otimismo em relação à 
evolução da demanda 
nos próximos três me-
ses e da tendência dos 
negócios nos seis meses 

seguintes, avançaram 
em dezembro (0,9 e 0,7 
pontos, respectivamen-
te). O indicador de em-
prego previsto (três me-
ses) subiu pela segunda 
vez consecutiva, agora 
em 1,7 ponto. Este é o 
único componente de 
expectativas empresa-
riais que recuperou 
as perdas ocorridas 
no bimestre março/
abril. A confiança da 
indústria continuou a 
evoluir favoravelmen-
te em dezembro. Após 
dois meses em queda, 
a confiança no setor de 
serviços voltou a subir, 
em 0,8 ponto, enquanto 
a confiança na constru-
ção ficou praticamen-
te estável, ao subir 0,1 
ponto. 

Black Friday brasileira fez  
comércio eletrônico crescer 49%

De acordo com o levan-
tamento da Mastercard, 
SpendingPulse, que mede 
os gastos dos consumidores 
em todos os tipos de paga-
mento, incluindo dinheiro e 
cheque, as vendas virtuais 
no Brasil durante a Black 
Friday cresceram mais de 
49% em comparação ao 
mesmo período do ano an-
terior. Especificamente, o 
setor de eletrônicos se mos-
trou como a categoria mais 
forte, com expansão de 
mais de 50% no compara-
tivo com a mesma data em 
2019.

Segundo o levantamen-
to da Mastercard, a Cyber 
Monday também registrou 
forte expansão no mês, com 
um crescimento de 95,2%. 
O setor de móveis teve 
destaque de vendas, regis-
trando um crescimento de 
96,3%, ambos no compara-
tivo com o ano anterior.

Outro estudo, intitulado 
Brasil Digital e desenvol-
vido pela OLX, apontou 
que comprar pela internet 
tem sido um hábito ca-
da vez mais comum entre 
os brasileiros e que se in-
tensificou em 2020 com 

a pandemia e o isolamen-
to social. O levantamento 
revela que 71% dos consu-
midores se sentem confor-
táveis para realizar compras 
no comércio eletrônico. A 
pesquisa busca traçar as 
práticas de segurança do 
brasileiro e suas preferên-
cias entre formas de paga-
mento no comércio eletrô-
nico. Para isso, entrevistou 
1,90 mil pessoas, entre os 
dias 19 de setembro e 19 
de outubro de 2020.

Na hora de comprar em 
lojas virtuais, 34% dos en-
trevistados indicaram o car-

tão de crédito como a opção 
preferida para pagamento. 
Outros 34% preferem pa-
gar via boleto bancário e 
13% preferem em dinheiro. 
Já para a compra de itens 
seminovos ou usados, a 
preferência pelo modo de 
pagamento do consumidor 
muda. Segundo a pesquisa, 
51% dos entrevistados pre-
ferem pagar em dinheiro vi-
vo e 14% escolhem a opção 
de cartão de crédito. Outros 
11% optam por pagar de 
forma online, por meio de 
aplicativos de pagamento 
ou QR Code.

Calendário de pagamentos  
do Bolsa Família em 2021

Responsável por operar 
o Bolsa Família, a Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
divulgou nesta segunda-
-feira o calendário de pa-
gamentos do benefício so-
cial para 2021. Em janeiro, 
o pagamento será feito 
entre os dias 18 e 29.  Pro-
grama com 14 milhões de 
famílias inscritas, o Bolsa 
Família paga os benefici-
ários conforme o dígito 
final do Número de Iden-
tificação Social (NIS). Os 
depósitos ocorrem sempre 
nos dez últimos dias úteis 
de cada mês.

Em dezembro, a Cai-
xa começou a migração 
dos beneficiários que ain-
da sacam o Bolsa Famí-
lia exclusivamente com 
o Cartão Cidadão para a 
conta poupança social di-
gital. Usada no pagamento 
do auxílio emergencial, a 
conta poupança permite o 
pagamento de boletos e de 
contas domésticas (como 
água, luz e gás).

A conta poupança digi-
tal também permite a re-
alização de compras com 
cartão de débito virtual 
pela internet e com código 

QR (versão avançada do 
código de barras) em lojas 
físicas com maquininhas 
de estabelecimentos par-
ceiros. A poupança digital 
permite até três transferên-
cias gratuitas por mês para 
qualquer conta bancária.

Segundo o cronograma 
divulgado no fim do ano 
passado, os beneficiários 
com NIS de finais 9 e 0 co-
meçaram a receber o Bolsa 
Família pela conta pou-
pança social digital em de-
zembro. Em janeiro, o pa-
gamento pela plataforma 
passará a ser feito para os 

inscritos com NIS de finais 
6, 7 e 8.

Em fevereiro, a Caixa 
abrirá contas poupança di-
gitais para os beneficiários 
de NIS com finais 3, 4 e 5. 
Em março, será a vez dos 
inscritos com NIS de finais 
1 e 2 e os Grupos Popula-
cionais Tradicionais Especí-
ficos (GPTE), categoria que 
inclui indígenas, quilombo-
las, ribeirinhos, extrativis-
tas, pescadores artesanais, 
comunidades tradicionais, 
agricultores familiares, as-
sentados, acampados e pes-
soas em situação de rua.
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AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 0001/2021/1º LEILÃO
Edital de Leilão Público nº 0002/2021/2º LEILÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de
Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/RJ, torna público aos
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço
mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado
físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido
(s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação
Fiduciária, de propriedade da EMGEA ou de propriedade da CAIXA,
discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público -
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso
de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de
31/12/2020 até 14/01/2021, no primeiro leilão, e de 20/01/2021
até 29/01/2021, no segundo leilão, em horário bancário, nas
Agências da CAIXA situadas em RIO DE JANEIRO, na Gerência
de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/RJ situada na Rua
do Passeio, 38/40 Torre 3 7º andar Centro Rio de Janeiro/RJ no
horário de 10:00 às 16:00 horas e no escritório da Leiloeira MARIA
TERESA DIAS BRAME, situado na Travessa do Paço, 23 - Salas
1211/1212 - Centro - Rio de Janeiro/RJ (Site:
www.brameleiloes.com.br). O Edital estará disponível também
no site: www.caixa.gov.br). Os interessados que desejarem contar
com financiamento, ou utilizar recursos do FGTS, deverão dirigir-
se às Agências da CAIXA ou parceiro CCA (Correspondente Caixa
Aqui), em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 1º
Leilão realizar-se-á no dia 14/01/2021, a partir das 11:00 horas,
somente on-line, através do site: www.brameleiloes.com.br,
mediante cadastro prévio do interessado, conforme o Edital.
Os lotes remanescentes, não vendidos no 1º Leilão, serão
ofertados no 2º Leilão no dia 29/01/2021 a partir das 11:00 horas,
somente on-line, através do site: www.brameleiloes.com.br,
mediante cadastro prévio do interessado, conforme o Edital.
Gerente de Filial da GILIE/RJ

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. 
CNPJ/MF nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5 

ATA DA RCA REALIZADA EM 25/11/2020 
1. Data, Hora e Local. Realizada aos 25/11/2020, às 11h, na sede social da 
Priner Serviços Industriais S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/RJ, na Av. Geremário 
Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401.  
2. Convocação e Presença. Convocação dispensada tendo em vista a presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração, de acordo com o previsto no 
§6º, Art. 13 do Estatuto Social da Cia., e com a legislação em vigor. 3. Mesa. Presidente: 
Sr. Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Secretário: Sr. Bruno de Mello Pereira.  
4. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Cia., dentro do 
limite do capital autorizado, em razão do exercício das opções de compra de ações da 
Cia., realizado por meio da notificação recebida pela Cia. no dia 14/10/2020, no âmbito 
do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na AGE de 08/07/2020; e (ii) 
ratificar a integralização das 19.266 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, 
emitidas pela Cia. em razão do exercício das opções de compra de ações da Cia., 
realizadas por meio das notificações recebidas pela Cia. no período de 26/08/2020 
a 29/09/2020. 5. Deliberações. Os membros do Conselho de Administração 
presentes, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar o seguinte: 
 5.1. A emissão privada, dentro do limite de capital autorizado, de 10.000 ações 
ordinárias, escriturais e sem valor nominal ao preço de emissão de R$3,35 por ação, 
no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado na AGE de 08/07/2020. 
As novas ações emitidas farão jus, em igualdade de condições com as já existentes, 
a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais 
remunerações de capital que vierem a ser aprovados pela Cia.. 5.2. A consignação 
da integralização, em moeda corrente nacional, no valor de R$33.510,00, das 10.000 
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, emitidas neste ato, conforme 
descrito no item 5.1 acima. 5.3. Um aumento de capital de R$33.510,00. O capital 
social da Cia. passa de R$249.618.487,17, dividido em 38.748.616 ações ordinárias, 
escriturais e sem valor nominal, para R$249.651.997,17, dividido em 38.758.616 
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. 5.4. A ratificação da integralização, 
em moeda corrente nacional, no valor de R$64.155,78, das 19.266 ações ordinárias, 
escriturais e sem valor nominal, emitidas dentro do limite de capital autorizado, 
conforme deliberado em RCA de 30/09/2020, no âmbito do Plano de Opção de 
Compra de Ações aprovado na AGE de 08/07/2020. 5.5. Autorizar a administração da 
Cia., desde já, a praticar todos os atos e assinar todos os instrumentos relacionados 
às deliberações tomadas acima. A emissão foi aprovada com exclusão do direito de 
preferência para a subscrição pelos demais acionistas da Cia., nos termos do Art. 
171 §3º da Lei nº 6.404/76, tendo sido a subscrição efetivada, nesta data, mediante 
a assinatura dos respectivos boletins de subscrição que, lidos e aprovados, foram 
arquivados na sede da Cia.. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura 
da Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, 
que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua 
lavratura na forma de sumário. Mesa: Pedro Hermes da Fonseca Rudge - Presidente, 
Bruno de Mello Pereira - Secretário. Membros do Conselho de Administração 
presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Pedro 
Hermes da Fonseca Rudge, Eduardo Khair Chalita e Roberto Carmelo de Oliveira. 
[Certificamos que a presente é cópia da Ata original lavrada em livro próprio.] 
Rio de Janeiro, 25/11/2020. Pedro Hermes da Fonseca Rudge - Presidente.  
Bruno de Mello Pereira - Secretário. Jucerja nº 3992030, em 29/12/2020.  
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

GNA recebe primeira carga de GNL no Porto do Açu
UTE GNA I tem previsão de entrar em operação comercial no primeiro semestre 

Carteira do Índice Carbono Eficiente para até 30 de abril
A B3 publicou nesta se-

gunda-feira a 11ª carteira 
do Índice Carbono Eficien-
te (ICO2 B3), que vigora 
até 30 de abril de 2021. A 
novidade é que esta é a pri-
meira carteira a contemplar 
empresas pertencentes ao 
IBrX 100 que apresentaram 
formalmente seus inventá-
rios de emissões de gases de 
efeito estufa à B3 em 2020. 
Até então, eram convidadas 
apenas as empresas que fa-
ziam parte do IBrX 50, ou 
seja, as detentoras das 50 
ações mais negociadas da 
bolsa.

“Com mais empresas pro-
duzindo e divulgando seus 
inventários de emissão de 
CO2, fazia sentido ampliar o 
escopo do índice para as 100 
ações mais líquidas. O mer-
cado, que vem cada vez mais 
demandando investimentos 
ligados à agenda ESG, passa a 

ter acesso a um índice menos 
concentrado, ou seja, mais 
representativo do universo 
de empresas preocupadas 
em conhecer seus impactos 
ambientais e trabalhar para 
minimizá-los”, afirma Ana 
Buchaim, diretora de Pesso-
as, Comunicação, Marketing 
e Sustentabilidade da B3.

A nova carteira do 
ICO2 B3 reúne 62 ações 
de 58 companhias perten-
centes a 22 setores. Juntas, 
as companhias somam R$ 
3,3 trilhões em valor de 
mercado, 63,63% do va-
lor total de mercado das 
companhias com ações 
negociadas na B3, com 
base no fechamento de 
30/12/2020. O número 
de empresas é 132% maior 
em relação à carteira que 
vigorou em 2020, que ti-
nha 26 ações, de 25 com-
panhias.

Mais setores

O número de setores 
também aumentou, passan-
do de 13 para 22. Os novos 
setores representados são: 
água e saneamento, bebidas, 
comércio e distribuição pa-
ra a área de saúde, comér-
cio e distribuição para o 
segmento de consumo não 
cíclico, previdência e segu-
ros, químicos, serviços mé-
dicos - hospitalares, análises 
e diagnósticos, siderurgia/
metalurgia e telecomunica-
ções. Eles se somam aos 13 
setores que já faziam parte 
do índice: alimentos pro-
cessados, comércio, cons-
trução civil, energia elétri-
ca, exploração de imóveis, 
intermediários financeiros, 
madeira e papel, máquinas e 
equipamentos, petróleo, gás 
e biocombustíveis, produ-
tos de uso pessoal e de lim-

peza, serviços financeiros 
diversos, transporte e ou-
tros relacionados a empre-
sas de serviços de consumo 
cíclico.

Desde que foi cria-
do, em 2010, o ICO2 
B3 apresentou perfor-
mance de 153,85% con-
tra 82,69% do Ibovespa 
(base de fechamento em 
30/12/2020). No mesmo 
período, o ICO2 B3 teve 
ainda menor volatilidade: 
24,52% contra 25,39% do 
Ibovespa.

O rebalanceamento dos 
índices B3, incluindo o 
ICO2 B3, acontece quadri-
mestralmente. A carteira 
divulgada hoje considera a 
composição do IBrX100 
atual. A cada 4 meses a car-
teira pode ter mudanças, pa-
ra contemplar apenas ações 
que estão entre as 100 mais 
negociadas.

A GNA (Gás Natu-
ral Açu), joint ven-
ture formada pela 

bp, Siemens AG e Prumo 
Logística, controlada pela 
EIG Global Energy Par-
tners, jnformou que con-
cluiu o recebimento da pri-
meira carga de Gás Natural 
Liquefeito (GNL) em seu 
Terminal de Regaseificação 
de GNL, no Porto do Açu, 
região Norte Fluminense. 
O GNL foi fornecido pelo 
navio gaseiro Kmarin Eme-
rald, da bp, sócia e fornece-
dora exclusiva da GNA.

Na operação, foram 
transferidos cerca de 140 
mil m3 de GNL para a FS-
RU BW Magna, que tem 
capacidade de regaseificar e 
movimentar até 21 milhões 
de metros cúbicos de gás/
dia, foi adaptada e é parte 
integrante do Terminal de 
GNL da GNA.

Segundo a empresa, essa 
primeira carga de gás será 
utilizada para o comissio-
namento do Terminal e da 
UTE GNA I. Com 1.338 
MW de capacidade instala-
da, o equivalente ao supri-
mento de mais de 6 milhões 

de residências, a usina en-
trará em operação comer-
cial no primeiro semestre 
de 2021. A empresa acre-
dita que a usina contribuirá 
para a segurança energética 
do país.

A operação de transfe-
rência do GNL durou cer-
ca de 5 dias e contou com 
um rigoroso procedimento 
de segurança para garantir 
a integridade dos envolvi-
dos na operação e a prote-
ção do meio ambiente. A 
função da FSRU é receber 
e armazenar gás natural li-
quefeito (GNL), além de 
transformá-lo à forma ga-
sosa para gerar energia na 
usina térmica.

“Concluímos mais uma 
etapa importante do proje-
to da GNA com muita efi-
ciência. O processo contou 
com uma equipe altamente 
capacitada e empenhada 
em garantir total segurança 
e sucesso na operação. Es-
tamos cada vez mais próxi-
mos da operação comercial 
de nossa primeira usina, e 
cada etapa vencida dessa 
reta final nos aproxima ain-
da mais desse marco”, disse 

Bernardo Perseke, diretor-
presidente da GNA.

Perseke acrescentou ain-
da que a usina vai contribuir 
para a segurança e diversifi-
cação da matriz energética 
brasileira, bem como para 
o desenvolvimento social 
e econômico do estado do 
Rio de Janeiro.

Importância

Mario Lindenhayn, pre-
sidente da bp no Brasil, 
disse que o gás tem um 
papel importantíssimo na 
transição enérgica. “Temos 
a ambição de ser uma em-
presa neutra em carbono 
até 2050, e o gás faz parte 
deste processo. A chegada 
do primeiro carregamento 
de GNL é um marco para o 
andamento do projeto que 
trará ainda mais investimen-
tos e diversidade ao portfó-
lio energético brasileiro”. 
Ele reforçou também que a 
GNA tem a segurança co-
mo um de seus pilares e que 
sua atuação neste quesito 
tem sido percebida nos últi-
mos meses e se fez presente 
no processo de descarrega-

mento no Porto Açu.
A UTE GNA I faz parte 

do maior Parque Termoelé-
trico da América Latina. O 
projeto compreende a im-
plantação de duas usinas tér-
micas movidas a gás natural 
(GNA I e GNA II) que, em 
conjunto, alcançarão 3 GW 
de capacidade instalada. 
Juntas, as duas érmicas irão 
gerar energia suficiente para 
atender cerca de 14 milhões 
de residências e serão res-
ponsáveis por 17% da gera-
ção térmica a gás natural do 
Brasil. Além das térmicas, 
o projeto compreende um 
Terminal de Regaseificação 
de GNL. O investimento 
total no projeto é de cerca 
de R$ 10 bilhões.

Expansão

A GNA possui, ainda, li-
cença ambiental para mais 
que dobrar a capacidade 
instalada de seu parque ter-
moelétrico, podendo chegar 
a 6,4 GW, o que permitirá o 
desenvolvimento de novos 
projetos termelétricos no 
Açu. Somado a isso, a loca-
lização estratégica do Porto 

do Açu, próximo aos cam-
pos produtores do pré-sal, 
ao circuito de transmissão 
de energia de 500 kV recém 
licitados e à malha de gaso-
dutos, possibilitará a criação 
de um Hub de Gás e Ener-
gia para recebimento, pro-
cessamento e transporte do 
gás associado, bem como 
exportação de grandes blo-
cos de energia, contribuin-
do de forma significativa 
para o desenvolvimento da 
região norte fluminense, do 
Estado do Rio de Janeiro e 
do Brasil.

Atuação

A GNA está construin-
do no Porto do Açu (RJ) o 
maior parque termelétrico a 
gás natural da América Lati-
na. O projeto compreende 
a implantação de duas tér-
micas movidas a gás natural 
(GNA I e GNA II) que, em 
conjunto, alcançarão 3 GW 
de capacidade instalada. 
Juntas, as duas térmicas irão 
gerar energia suficiente para 
atender cerca de 14 milhões 
de residências. Além das 
térmicas, o projeto compre-

ende um Terminal de Re-
gaseificação de GNL (Gás 
Natural Liquefeito), de 21 
milhões de metros cúbicos/
dia. O investimento total no 
projeto é de cerca de R$ 10 
bilhões.

 O grupo bp é líder no se-
tor de energia e está presen-
te em 70 países. Em feverei-
ro de 2020, a bp anunciou 
a sua ambição de ser neutra 
em carbono em 2050, ou 
antes, e de ajudar o mundo 
a atingir a mesma marca. A 
companhia está no Brasil há 
mais de 50 anos e atua nos 
segmentos de exploração 
e produção de petróleo e 
gás natural, distribuição de 
combustíveis de aviação pe-
la Air bp, lubrificantes por 
meio da Castrol, comer-
cialização de energia com 
a bp Comercializadora de 
Energia, além de atuar via 
joint-ventures em biocom-
bustíveis e bioenergia (bp 
Bunge Bioenergia), tanca-
gem e logística de combus-
tíveis (Opla), energia solar 
(Lightsource bp), geração 
termoelétrica (GNA) e dis-
tribuição de combustíveis 
marítimo (NFX).

Pandemia: dólar começa ano quase em R$ 5,30
Em meio a uma nova on-

da de lockdowns em países 
europeus e a instabilidade 
política nos Estados Uni-
dos, o dólar começou 2021 
com forte alta, aproximan-
do-se dos R$ 5,30 em al-
guns momentos. A bolsa de 
valores, que operou em alta 
durante a manhã, não sus-
tentou os ganhos e fechou 
em baixa.

O dólar comercial encer-
rou esta segunda-feira  ven-
dido a R$ 5,268, com alta de 
R$ 0,079 (+1,53%). Num 

dia de fortes oscilações, a 
cotação chegou a cair para 
R$ 5,12 por volta das 9h15, 
mas disparou durante a tar-
de. Na máxima do dia, por 
volta das 16h50, chegou a 
R$ 5,28.

A volatilidade também 
foi sentida no mercado de 
ações. O índice Ibovespa, 
da B3, fechou o dia aos 
118.858 pontos, com recuo 
de 0,13%. Pela manhã, o in-
dicador chegou a bater re-
corde e superar os 120 mil 
pontos, mas não conseguiu 

manter o ritmo, influencia-
do pelo cenário internacio-
nal.

O aumento global de ca-
sos de covid~19 e o ritmo 
lento de vacinação em al-
guns países alimentaram o 
clima de pessimismo. Nesta 
segunda-feira, o Reino Uni-
do decretou lockdown total 
no país até meados de feve-
reiro para conter a dissemi-
nação da variante do novo 
coronavírus mais contagio-
sa que as anteriores.

O clima político nos Es-

tados Unidos, com a rea-
lização do segundo turno 
para as eleições do Senado 
na Geórgia, também in-
fluenciou os mercados. Os 
três principais índices que 
compõem o mercado em 
Wall Street afastaram-se 
dos recordes recentes e fe-
charam em forte queda. O 
Dow Jones (das empresas 
industriais) caiu 1,27%, o 
S&P 500 (das 500 maiores 
empresas) perdeu 1,49%, e 
o Nasdaq (das empresas de 
tecnologia) recuou 1,48%.
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APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

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

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

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

China: bancos reservam US$ 996 bi para inadimplentes

Corretoras e 
distribuidoras têm 
novas atribuições

Petrobras fecha escritórios 
para redução de despesas
Estatal quer racionalizar sua presença internacional

A Petrobras encer-
rou 2020 com o 
fechamento de al-

guns escritórios no exterior. 
“Concentraremos nossa 
presença internacional nos 
escritórios de Roterdã, na 
Holanda, em Houston, nos 
Estados Unidos, e em Cin-
gapura”, informou a petro-
leira.

A estatal disse que in-
tenção é racionalizar sua 
presença internacional em 
2021, considerando os três 
principais mercados de pe-
tróleo do mundo – Europa, 
América do Norte e Ásia. A 
iniciativa alinha-se às ações 

de redução de despesas cor-
porativas dentro do plano 
de resiliência.

Como parte do proces-
so, as atividades comerciais 
da Petrobras Europe Ltd., 
em Londres, na Inglaterra, 
serão transferidas para a 
Petrobras Global Trading 
B.V., sediada em Roterdã. 
A mudança será iniciada no 
próximo trimestre e deverá 
ser concluída no segundo 
semestre de 2021. Com esta 
medida, a economia com a 
desativação de escritórios 
externos desde 2019 atin-
girá US$ 13,5 milhões por 
ano em 2021.

Dos 18 escritórios no 
exterior que a companhia 
mantinha no fim de 2018, 
dez já foram fechados, além 
de Londres. Estão neste 
grupo as representações na 
China, no México, no Irã, 
na Turquia e nos Estados 
Unidos (Nova York). Em 
função dos desinvestimen-
tos em operações já reali-
zados, também desativou 
escritórios no Japão, no Pa-
raguai, na Nigéria, na Tan-
zânia e na Líbia.

A companhia mantém, 
ainda, escritórios na Bolí-
via, Argentina, Colômbia e 
no Uruguai. Nesses três úl-

timos países, há processo de 
desinvestimentos em curso, 
e a tendência é que, uma vez 
concluídos, os respectivos 
escritórios sejam também 
desativados.

A concentração de ativi-
dades e redução dos gastos 
com escritórios também 
têm sido realidade aqui no 
Brasil. Os 23 edifícios ad-
ministrativos que a com-
panhia ocupava no país há 
dois anos devem ser redu-
zidos a oito no primeiro tri-
mestre de 2021, o que im-
plica em redução de custos 
de até US$ 30 milhões no 
próximo ano.

As instituições bancárias 
na China reservaram 6,5 tri-
lhões de iuanes (US$ 996,2 
bilhões) em provisões para 
empréstimos inadimplentes 
para evitar riscos, de acordo 
com o mais alto regulador 
bancário do país.

Nos primeiros nove me-
ses de 2020, cerca de 1,5 
trilhão de iuanes foram 
adicionados às provisões 

para perdas de crédito, um 
aumento de 206,8 bilhões 
de iuanes ano a ano, mos-
traram os dados da Comis-
são Reguladora de Ban-
cos e Seguros da China 
(CBIRC, em inglês)., que 
tembém instou os bancos 
a fortalecerem a provisão 
para preparar munição 
suficiente para liquidar os 
empréstimos inadimplen-

tes após o impacto da epi-
demia de Covid-19.

No fim de setembro, era 
de 179,9% a taxa de cober-
tura de provisões dos ban-
cos comerciais chineses, a 
taxa de provisionamento 
para ativos brutos inadim-
plentes que indica a ex-
tensão dos fundos que um 
banco reservou para cobrir 
perdas com empréstimos.

A taxa de empréstimos 
inadimplentes dos bancos 
comerciais da China che-
gou a 1,96% no fim do ter-
ceiro trimestre de 2020, um 
pouco acima do 1,94% de 
junho. As instituições ban-
cárias chinesas liquidaram 
7,5 trilhões de yuans de 
empréstimos inadimplentes 
desde 2017, mostraram os 
dados da CBIRC.

Desde esta segunda-feira, 
as corretoras e as distribui-
doras de títulos e valores 
mobiliários receberam sinal 
verde para prestar serviço 
de pagamentos aos clientes. 
A medida foi aprovada no 
fim de novembro pelo Con-
selho Monetário Nacional 
(CMN).

Até agora, as contas 
de registros mantidas por 
clientes nas corretoras 
e distribuidoras serviam 
apenas para fazer aplica-
ções em títulos públicos 
federais, em instrumentos 
privados de renda fixa e 
na bolsa de valores. Mas 
agora. essas instituições 
poderão optar por manter 
as contas de registro ou 
migrar para o modelo de 
contas de pagamento, que 
permitem, por exemplo, a 
quitação de boletos.

Segundo o Banco Cen-
tral (BC), a ampliação do 
escopo de atuação das cor-
retoras e das distribuidoras 
deve incentivar a concor-
rência entre prestadores 
de serviços de pagamen-
to. A medida, informou a 
autoridade monetária na 
época da aprovação, tam-

bém ajudará a aprimorar a 
gestão de recursos no seg-
mento de intermediação 
financeira e a ampliar as 
fontes de receitas dessas 
instituições, também cha-
madas de sociedades de 
intermediação.

Para impedir que o di-
nheiro destinado ao pa-
gamento de boletos te-
nha outra destinação, o 
CMN determinou que os 
recursos não usados pe-
los clientes constituirão 
patrimônio separado das 
instituições financeiras, 
devendo ser aplicados em 
títulos públicos federais 
ou mantidos como dispo-
nibilidades que podem ser 
sacadas pelo cliente.

“Independentemente da 
modalidade escolhida, os 
recursos mantidos nas con-
tas, enquanto não compro-
metidos com a liquidação 
de operações em nome dos 
clientes, deverão ser apli-
cados em títulos públicos 
federais ou mantidos como 
disponibilidades pelas so-
ciedades de intermediação”, 
explicou o BC após a apro-
vação da medida, ressalta a 
Agência Brasil.


