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Como se comporta o mercado 
dos EUA com cada partido
Estabilidade é maior com democratas no poder

Para entender como os go-
vernos democratas e re-
publicanos influenciaram 

os índices do mercado financeiro 
norte-americano, um levantamen-
to feito pela Stake revela as prin-
cipais altas e quedas na economia 
com cada um dos partidos no po-
der, de Truman a Trump.

Os ciclos de expansão (booms) 
e retração (busts) da economia 
são característicos dos sistemas 
capitalistas e ocorrem ininter-
ruptamente, analisa a Stake, pla-
taforma recém-chegada ao Brasil 
que conecta investidores de fora 
dos Estados Unidos ao mercado 
de lá.

Desde o fim da Segunda Guer-
ra Mundial, os Estados Unidos 
experimentam uma alternância de 
poder, tendo eleitos 11 presiden-
tes democratas (incluindo Biden) 

e 11 republicanos. Em números, 
republicanos passaram por sete 
períodos de expansão e dez pe-
ríodos retração. Já os democratas 
têm na conta dois grandes perío-
dos de boom e cinco momentos 
nos quais o mercado recuou.

Os governos republicanos são 
marcados por grande volatili-
dade de ciclos econômicos. Os 
eventos que tiveram maior in-
fluência na expansão durante o 
período que o partido esteve no 
comando foram impulsionados 
por políticas locais e globais co-
mo o fim da Guerra da Coreia, 
início da corrida espacial, Olim-
píadas de Los Angeles e o fim da 
Guerra Fria.

Levaram a economia para bai-
xo fatos como o escândalo de Wa-
tergate e embargo ao petróleo do 
Oriente Médio. Com o ataque às 

torres gêmeas em 11 de setembro 
de 2001, logo no início de man-
dato de George W. Bush, reflexos 
foram sentidos durante todo seu 
governo. Mais recentemente, no 
Governo Trump, a guerra comer-
cial com a China e a crise sanitária 
da Covid-19 foram causadoras de 
perdas nos mercados.

Os governos democratas, cos-
tumam ter ciclos econômicos 
mais longos. Os principais acon-
tecimentos que marcaram as ges-
tões deles no século 20 foram o 
fim da Segunda Guerra e a Guer-
ra do Vietnã. Sob a liderança de 
Bill Clinton, passaram por um pe-
ríodo de boom econômico com o 
crescimento tecnológico. Barack 
Obama liberou um pacote de es-
tímulo de US$ 787 bilhões após a 
Crise Financeira Global e trouxe 
estabilidade para o mercado.

Após perder o Senado, Trump leva 
baderneiros a invadir o Congresso
Por Marcos de Oliveira

Começou às 18h, horário 
local, o toque de reco-
lher em Washington DC, 

decretado após manifestantes pró 
Trump invadirem o Congresso 
dos Estados Unidos. No momen-
to da invasão, era realizada a ses-
são que chancelaria a vitória de Joe 
Biden nas eleições presidenciais.

A ação dos baderneiros levou os 
congressistas a serem evacuados 
do plenário para áreas seguras no 
Capitólio. O vice-presidente Mike 
Pence, que presidia a sessão con-
junta responsável por receber e 
confirmar os votos dos delegados 
estaduais nas eleições norte-ame-
ricanas, foi retirado do prédio. 

Seguranças sacaram pistolas para 
retardar a invasão do plenário.

Donald Trump incentivou a 
invasão. Mais cedo, fizera um dis-
curso de cerca de três horas para 
uma multidão na praça do obelis-
co de Washington: “Você não ce-
de quando há roubo envolvido”, 
disse. “Nosso país está farto e não 
vamos aguentar mais.”

O presidente derrotado mante-
ve sua política de morde e assopra: 
incentivou o cerco ao Congresso, 
mas depois disse ser do partido 
que respeita as leis; o governo ne-
gou o envio da Guarda Nacional, 
mas posteriormente Trump en-
viou as tropas. A cada ação, po-
rém, a mordida vai mais fundo.

A consequência mais grave foi 

a morte de uma mulher, que ainda 
não havia sido identificada, vítima 
de um disparo de arma de fogo. 
Não se sabe se o tiro partiu dos 
seguranças do Capitólio ou dos 
baderneiros – terroristas, se fosse 
Trump a classificar.

Pela manhã, a notícia de que o 
reverendo Raphael Warnock con-
quistara uma cadeira republicana 
do Estado da Geórgia no Senado 
já abalara Trump. Ao final da tar-
de, a derrota completa: o demo-
crata Jon Ossoff  ganhou – com 
diferença pequena, mas suficiente 
para evitar uma recontagem au-
tomática – ficou com a segunda 
cadeira em disputa. Com isso, os 
republicanos perdem o controle 
no Senado.

No Brasil, 1 
em 6 crianças 
enfrenta 
pobreza severa

No Brasil, 4,8 milhões de crian-
ças de 0 a 11 anos de idade enfren-
tam o lado mais severo da pobre-
za. Seus maiores obstáculos: baixa 
escolaridade, falta de saneamento 
básico, ausência de abastecimento 
de água e dificuldades dos pais ou 
responsáveis para conseguirem 
uma vaga no mercado formal de 
trabalho.

Esse cenário de instabilidade, 
que pode ser chamado de pobre-
za multidimensional, é a realidade 
de uma em cada seis crianças no 
país. As regiões Norte e Nordeste 
são as mais afetadas. As informa-
ções fazem parte de um estudo 
do Núcleo de Inteligência Social 
(NIS), uma parceria entre a agên-
cia de desenvolvimento infantil 
ChildFund Brasil e a PUC Minas, 
divulgado no mês passado.

“A pandemia trouxe ainda mais 
prejuízos às crianças, aumentou o 
abismo social em que elas vivem. 
Nesse ponto, o índice de pobreza 
multidimensional é um instrumen-
to para direcionamento de políti-
cas públicas e recursos para sanar 
estes problemas”, afirma Cristiano 
Moura, coordenador de Impacto 
Social no ChildFund Brasil e mem-
bro do NIS/PUC Minas.

Um importante resultado foi 
a identificação de que tanto a in-
tensidade, quanto a incidência da 
pobreza multidimensional, são 
maiores em domicílios que con-
tam com a presença de crianças. 
Essa desigualdade é mais acentu-
ada nas regiões Norte e Nordeste 
do Brasil, que concentram juntas 
mais de 65% dos domicílios em 
pobreza multidimensional.

Caminhoneiro 
convoca 
paralisação 
para fevereiro

Assembleia do Conselho Na-
cional de Transporte Rodoviário 
de Cargas (CNTRC), realizada 
nesta terça-feira, decidiu pela pa-
ralisação geral da categoria, em 
todo o Brasil, em 1º de fevereiro. 
Os motoristas protestam contra o 
alto valor dos combustíveis.

Outra reivindicação é a regu-
lamentação do piso mínimo de 
frete para o transportador autô-
nomo. Também estão na pauta 
dos protestos o projeto conheci-
do como BR do Mar, aposentado-
ria especial, marco regulatório do 
transporte e uma fiscalização mais 
atuante da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT).

O lema dos caminhoneiros é 
“nas rodovias, só vai passar ôni-
bus e carro pequeno; caminhão 
não passa”. Apesar da decisão, a 
categoria é dividida em muitas en-
tidades e movimentos, o que não 
garante sucesso da paralisação. 
Muitos caminhoneiros continuam 
fiéis ao presidente Bolsonaro, ape-
sar da elevada inflação e do preço 
do diesel.

UE deixa de 
reconhecer 
Guaidó como 
presidente

A União Europeia deixou de 
reconhecer o oposicionista Juan 
Guaidó como presidente interino 
da Venezuela. Em um comunica-
do recheado de dribles diplomáti-
cos, a UE rejeitou a legitimidade 
da nova Assembleia da Venezuela, 
mas passará a reconhecer o auto-
proclamado presidente apenas co-
mo um líder da dissidência.

Em declaração do Alto Repre-
sentante da UE para a Política 
Externa, Josep Borrell, a UE asse-
gurou que manterá seus contatos 
“com todos os atores políticos e 
a sociedade civil para restaurar a 
democracia na Venezuela, incluin-
do Juan Guaidó e outros repre-
sentantes da Assembleia Nacional 
cessante”.

Guaidó: adeus
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Ciência em alta Integração nacional e fragmentação 
municipal em Rondônia
Por Jacob Binsztok 
e Luciano Bomfim 
do Nascimento

O processo de colo-
nização implanta-
do pelo Incra nos 

anos de 1970 durante o Go-
verno Militar na Amazônia 
obedeceu à lógica de uma 
contrarreforma agrária, 
concebida como um instru-
mento destinado a atenuar 
os efeitos de um processo 
de modernização conserva-
dora ocorrido em áreas ca-
feeiras consideradas deca-
dentes, localizadas no norte 
do Espírito Santo, no norte 
do Paraná e no sul de Minas 
Gerais, dirigido pelo IBC/
Gerca (Instituto Brasileiro 
do Café / Grupo Executivo 
de Recuperação Econômica 
da Cafeicultura), subordi-
nado ao antigo ministro da 
Indústria e Comércio.

As medidas adotadas 
pelo IBC/Gerca visavam 
modernizar a cafeicultura 
por intermédio da erradica-
ção de milhares de cafezais 
considerados improduti-
vos, ocasionando grande 
expropriação de pequenos 
proprietários, meeiros e tra-
balhadores rurais concen-
trados no Sul e no Sudeste 
do país.

A força de trabalho libe-
rada pelas ações do IBC/
Gerca foi oficialmente di-
rigida para ocupação de ex-
tensas áreas da Amazônia 
Meridional, no Centro de 
Rondônia, onde, por in-
termédio do Incra, foram 
implantados os Projetos 
Integrados de Coloniza-
ção (PICs) concebidos pe-
lo Programa de Integração 
Nacional (PIN).

Os projetos ocuparam 
uma faixa de cerca de 100 
quilômetros ao longo da 
BR-364, cortada em lotes de 
aproximadamente 100 hec-
tares distribuídos pelo Incra 
aos expropriados, transfor-
mados pelo Governo Mili-
tar em colonos, mitigando, 
desta forma, os inúmeros 
focos de tensão nas áreas 
rurais do Sul e Sudeste do 
país. Com o objetivo de fi-
xar os colonos, foram plane-
jados e executados nos anos 
de 1970/1980 três Projetos 
Integrados de Colonização 
(PICs), concentrados no 
Centro de Rondônia (veja 
as tabelas informativas em 

monitormercantil.com.br/
integracao-nacional-e-frag-
mentacao-municipal-em-
-rondonia).

As características do po-
voamento pioneiro dos 
Projetos Integrados de Co-
lonização (PICs) foram, a 
partir dos anos 1990, subs-
tituídas pelo advento de no-
vos municípios, conforme 
constatamos nas tabelas 2 
e 3, iniciando um processo 
de urbanização acelerada e 
desordenada, localizado ao 
longo da BR-364, ofere-
cendo oportunidades para 
o ingresso dos colonos nas 
estruturas político-adminis-
trativas locais, regionais e 
posteriormente estaduais e 
nacionais.

A criação de municípios 
e posterior desmembra-
mento atraiu para a região 
novos migrantes, oriundos 
de diferentes pontos do 
país, voltados não somente 
para o setor agropecuário, 
como os antigos colonos, 
mas também de profissio-
nais liberais, desejosos de 
ingressar na administração 
pública ou participar de 
iniciativas privadas, e ainda 
de um significativo núme-
ro de pequenos e médios 
comerciantes e industriais, 
interessados em aproveitar 
as oportunidades ofereci-
das pelo incipiente mercado 
originário da urbanização 
do estado.

O referido processo de 
mobilidade social é prati-
camente desconhecido no 
âmbito dos estudos e pes-
quisas regionais e socioeco-
nômicos amazônicos. No 
entanto, é facilmente cons-
tatado quando verificamos 
as origens das lideranças 
políticas e econômicas de 
Rondônia.

A análise da Tabela 2 per-
mite compreender a impor-
tância dos Projetos Integra-
dos de Colonização (PICs) 
para a efetivação dos muni-
cípios do Território Central 
de Rondônia, observando 
que somente Ji-Paraná, an-
tiga Vila de Rondônia, não 
está associado às iniciativas 
do Incra, tendo sido des-
membrado de Porto Velho 
no período em que a região 
era subordinada à União, 
tendo obtido autonomia 
nos anos de 1981.

Assim, a relevância dos 
Projetos Integrados de 

Colonização (PICs) Padre 
Adolfo Rohl e Ouro Pre-
to pode ser demonstrada 
quando verificamos que 
ambos originaram oito uni-
dades em um universo de 
13 municípios.

Na interpretação da Ta-
bela 2, comprovamos que a 
fundação do município de 
Presidente Médici também 
não está relacionada direta-
mente aos Projetos Integra-
dos de Colonização (PICs), 
pois funcionava no local 
um grande acampamento 
de colonos provenientes do 
Sul e Sudeste não contem-
plados com lotes, ocupando 
áreas de fazendas próximas 
e atuando também como 
pontos de apoio aos moto-
ristas que constantemente 
se defrontavam com obstá-
culos neste trecho da estra-
da. É interessante ressaltar 
que a escolha do patrono 
municipal foi realizada me-
diante consulta popular on-
de constavam os nomes de 
Getúlio Vargas, Juscelino 
Kubitschek e o Presidente 
Médici.

Na leitura das informa-
ções contidas na Tabela 3, 
constatamos que somente 
o município de Ji-Paraná 
concentra cerca de 50% 
da população do Territó-
rio Central de Rondônia, 
exercendo elevado nível de 
centralidade das atividades 
locais-regionais.

Prosseguindo, observa-
mos que grande parte da 
população urbana está lo-
calizada ao longo do eixo 
rodoviário federal repre-
sentado pela BR-364, con-
centrada nos municípios de 
Ji-Paraná, Ouro Preto do 
Oeste e Jaru, abrigando cer-
ca 75% do contingente po-
pulacional urbano do Terri-
tório Central de Rondônia.

Apesar da urbanização 
acelerada, a região ainda 
mantém cerca de 50% de 
sua população no campo, 
acima da média nacional, 
estadual e da Região Norte, 
justificando iniciativas des-
tinadas ao desenvolvimento 
sustentável e fortalecimen-
to da cidadania de comu-
nidades camponesas vulne-
ráveis submetidas a intenso 
processo de depredação de 
recursos naturais e tensões 
fundiárias.

Nesta linha, destacamos 
a presença de um grande 

número de pequenos mu-
nicípios possuindo uma 
população rural superior a 
urbana, exemplificados pe-
los casos de Urupá, Nova 
União, Teixeirópolis, Go-
vernador Jorge Teixeira, 
Vale do Paraíso, Theobro-
ma e Vale do Anari, com-
provando a tese da não 
terminalidade camponesa, 
ressaltada, entre outros, por 
renomados pesquisadores 
brasileiros, como Otávio 
Guilherme Velho, Arioval-
do Umbelino de Oliveira e 
José de Souza Martins, e es-
trangeiros, como Leo Wai-
bel e Theodor Shanin.

Neste sentido, consta-
tamos que o processo de 
fragmentação municipal da 
fronteira agrícola de Ron-
dônia acompanha em linhas 
gerais movimentos simila-
res que ocorrem com bas-
tante frequência em outros 
pontos do país, como em 
Minas Gerais, no Rio de 
Janeiro ou em São Paulo, 
onde frações territoriais são 
colocadas nas negociações 
envolvendo lideranças for-
mais e informais, e o adven-
to de novos municípios vai 
se pautando não por crité-
rios técnicos e sim pelas ne-
cessidades de acomodações 
políticas locais, regionais e 
estaduais.

A questão é relevante 
na medida em que o atu-
al governo, a pretexto do 
combate ao desequilíbrio 
fiscal, pretende enviar ao 
Congresso um projeto de 
lei preconizando a elimi-
nação de municípios em 
função de sua dependên-
cia do Fundo de Partici-
pação; seriam preservados 
somente os que conse-
guem gerar, no mínimo, 
20% de receitas próprias, 
o que, se aprovado, altera-
ria profundamente a atual 
configuração municipal do 
país e, consequentemente, 
de Rondônia.

Jacob Binsztok é professor titular 
de Geografia Humana da UFF, 

coordenador do Nepam, pesquisador 
do CNPq e da Faperj.

Luciano Bomfim do Nascimento é 
mestre e doutor em Geografia pela 
Universidade Federal Fluminense, 

pesquisador Associado ao Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Agro Ambientais 

(Nepam) do Programa de Pós-
graduação em Geografia da UFF.

Por Isaac Roitman

A pandemia da Co-
vid-19 tem cau-
sado uma deses-

truturação na sociedade 
humana planetária, com 
um grande número de óbi-
tos, saturação no sistema da 
saúde, aumento da pobreza 
e da fome, desempregos e 
colapso em atividades eco-
nômicas importantes. Aos 
poucos fomos conhecendo 
a biologia do vírus e um rá-
pido e fantástico desenvol-
vimento de vacinas para a 
prevenção da doença.

Em julho de 2020, a 
Conferência Ethos, que 
reuniu infectologistas, pes-
quisadores e professores 
de Universidades, indicou 
que sairemos da pandemia 
com uma ciência reforçada. 
A pesquisa “Juventude e a 
Pandemia do Coronavírus” 
indicou que 5 a 10 jovens 
consideram que a pandemia 
pode trazer prestígio, reco-
nhecimento e investimen-
tos para a ciência e pesquisa 
e para a saúde pública.

Desde o início da pan-
demia, as manchetes de 
jornais utilizam expressões 
como EPI (equipamento de 
proteção individual), vírus, 
sequenciamento do geno-
ma, RNA (ácido ribonuclei-
co), anticorpos, RT-PCR 
(teste para diagnóstico da 
presença viral), evidências 
científicas, grupos de riscos, 
cardiopatias, dificuldades 
respiratórias, imunodepres-
são, respiradores, corticos-
teroides, vigilância sanitária, 
vacinas, plano nacional de 
imunização, distanciamento 
social, mutação etc.

Julia Moura, fundadora 
do TEC Educação, desta-
ca que a pandemia é uma 
oportunidade para que a 
sociedade brasileira possa 
reconhecer a importância 
da Ciência. O ensino de 
Ciências (Educação Cientí-
fica) deve ser estimulado e 
valorizado para que a socie-
dade reconheça o valor e a 
importância da Ciência.

A educação científica tem 
a função de desenvolver o 
espírito crítico e o pensa-
mento lógico, a desenvolver 
a capacidade de resolução 
de problemas e a tomada de 
decisão com base em dados 
e informações. Além disso, é 
fundamental para que a so-
ciedade possa compreender 
a importância da ciência no 
cotidiano. Ela também re-

presenta o primeiro degrau 
da formação de recursos 
humanos para as atividades 
de pesquisa científica, tecno-
lógica e inovação.

No Brasil o florescimento 
das atividades de pesquisas 
tem atraído o interesse ca-
da vez maior das crianças e 
jovens. O Programa de Ini-
ciação Científica implantado 
pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) 
desde o início da década de 
50 conta com a participação 
de cerca de 100 mil univer-
sitários, sendo que a metade 
desses participantes recebe 
uma bolsa.

O Programa de Iniciação 
Científica Júnior, também 
implantado pelo CNPq, que 
permite que um estudante do 
ensino básico possa vivenciar 
um ambiente científico, con-
ta hoje com cerca de 10 mil 
estudantes. O programa é 
oferecido aos jovens nas ins-
tituições de ensino superior 
ou em centros/institutos de 
pesquisas, onde a cada aluno 
bolsista são apresentados os 
fundamentos da metodolo-
gia científica, por meio do 
acompanhamento e desen-
volvimento de projetos de 
pesquisa, sob a orientação de 
um pesquisador experiente.

Esse é o mais importante 
capital que temos, forman-
do cientistas que certamen-
te vão contribuir para que 
o país tenha uma política 
econômica voltada para o 
bem-estar de todos e todas.

É fundamental para que 
tenhamos uma política de 
estado para a Ciência, Tec-
nologia e Inovação com o 
aumento de fomento e a 
eliminação de qualquer tipo 
de contingenciamento ou 
interrupção de bolsas.

Devemos ainda reconhe-
cer a importância de todas as 
áreas de conhecimento, parti-
cularmente das Humanidades 
e Sociais, para termos uma so-
ciedade brasileira harmoniosa 
e feliz. É pertinente lembrar o 
pensamento de Leonardo da 
Vinci: “Os que se encantam 
com a prática sem ciência são 
como timoneiros que entram 
no navio sem timão nem bús-
sola, nunca tendo certeza de 
seu destino.”

Isaac Roitman é professor emérito da 
Universidade de Brasília, pesquisador 

emérito do CNPq, membro da 
Academia Brasileira de Ciências e do 
Movimento 2022-2030 o Brasil e o 

mundo que queremos.
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O que restará do  
mercado consumidor?

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) adiou para 1º 
de dezembro de 2021 a redução de 35% para 20% da tar-
ifa de importação sobre brinquedos. A medida começaria 
em 1º de dezembro do ano passado. Um estudo do Ipea 
apontou que os preços dos brinquedos devem cair 5,1% e 
5,7%, e a comercialização dos itens aumentar entre 6,9% 
e 7,7%.

De acordo com a Camex, temos a terceira maior tarifa 
sobre importação de brinquedos, ficando atrás apenas do 
Afeganistão e Zimbábue. “Com a nova medida, a tarifa 
brasileira será igualada à Tarifa Externa Comum (TEC) do 
Mercosul, o que favorecerá a comercialização dos produ-
tos e, consequentemente, o crescimento do segmento”, 
sustenta a Associação Brasileira dos Importadores de 
Máquinas e Equipamentos Industriais (Abimei).

Cabe a pergunta: vender para quem? Exportando 
empregos de qualidade e levando os trabalhadores para 
postos com menores salários em logística ou comércio ou 
à informalidade, o que restará do mercado consumidor 
brasileiro?

Estamos acompanhando a dificuldade em se importar 
vacinas (noves fora a incompetência e ação criminosa no 
governo). Quase 60% das vacinas mundiais são produzi-
das na Índia. Alguns “economistas” (entre muitas aspas) 
defendem que o Brasil se especialize no que tem maior 
potencial (agroindústria) e importe, seja o que for, de 
quem ofereça preço melhor.

Com a economia paralisada pela pandemia, qual o custo 
de depender de produtores no exterior para insumos, 
vacinas, equipamentos? E o custo de exportar empregos? 
A conta nunca é tão simples como pretendem iludir nos-
sos neoliberais.

Golpe

A derrota dupla no 2º turno para o Senado na Geórgia 
talvez tenha sido o mais duro golpe contra a política de 
tensionamento de Trump. Ainda que insista que mais uma 
vez foi roubado, sobressai que os eleitores foram chama-
dos – e o atual presidente foi mais uma vez repelido.

‘Tratoraço’

A Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) é mais 
uma entidade a protestar contra a Lei 17.293, do Gov-
erno Dória, que eleva o ICMS. A tributação de insumos 
agropecuários e combustíveis, usados na produção e 
transporte, será elevada pelo governo paulista. Movimento 
de produtores agrícolas promete um “tratoraço” nesta 
quinta-feira.

Cucaracho

Não foi confirmada a informação de que Juan Guaidó 
deixou a Venezuela, via Colômbia, com destino a Miami 
para se autodeclarar presidente dos Estados Unidos.

República de bananas

O mais recente ato de Trump é parte do roteiro de tens-
ionamento constante, exemplo que deixa para seguidores em 
países como Hungria e Brasil. Só que, aqui, a participação 
de militares em cargos no governo e a extensa ligação entre 
Bolsonaro e a milícia tornam tudo mais explosivo.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF: 09584935/0001-37 - NIRE 33300295127

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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 21 de janeiro de 2021, às 10:00 horas (a “AGE”), a fim de deliberar 
sobre as seguintes matérias: i) recebimento da renúncia do Conselheiro Carlos 
Alberto Orzari ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração 
da Companhia; (ii) recebimento da renúncia do Conselheiro Alcides Eduardo 
Jacomassi ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) eleição de membro titular do Conselho de Administração por 
indicação da acionista Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”). 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, 6 de janeiro de 2021. Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de 
Administração.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS,  
RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E  

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA na forma 
das disposições legais e estatutárias os empregados e associados e não 
associados das ENTIDADES a seguir designadas e relacionadas de acordo 
com suas respectivas datas-base: 1º de Fevereiro de 2021 – Sesc e Senac 
Nacionais; 1º de março de 2021 – Clube Militar, Aliança Francesa 
– Associação Franco Brasileira, IBEU – Instituto Franco Brasileiro 
Estados Unidos, Senai e Sesi Regionais e Entidades Diversas da 
Categoria, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e 
Formação Profissional do Município do Rio de Janeiro; 1º de abril de 
2021 – Clube Naval; 1º de maio de 2021 – Fundação Getúlio Vargas 
– FGV, Sesc e Senac Regionais, Senai-Cetiqt - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial e Centro Técnico Químico Têxtil, Sest e Senat, 
Estabelecimentos de Ensino Livre e Estabelecimentos de Cultura Física 
e de Esporte Terrestre, Aquático e Aéreos do Estado do Rio de Janeiro, 
que serão realizadas de acordo com as Convocatórias Específicas para 
cada Entidade, oportunidade em que serão designadas as datas, horários 
e locais, obedecido o quórum de 2/3 dos empregados da entidade, e em 
2ª e última convocação com qualquer número de empregados presentes 
à Assembleia, ou conforme nova modalidade de Assembleia, podendo 
o Senalba Rio Capital convocar os Associados e não Associados pelo 
método virtual conforme orientação da Secretaria de Saúde ou portarias 
de prevenção municipal. Para tratar dos seguintes itens da Ordem do Dia: 
a) Elaboração da Pauta de Reivindicações - ano 2021; b) Autorização 
a Diretoria para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho ou Instaurar 
Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho; c) Manutenção do Sindicato; 
d) Assuntos Gerais. Sede Rua Santa Luzia, 799 – Grs. 802 e 803 – Centro 
– RJ. Rio de Janeiro, 06 de Janeiro de 2021. Gláucio dos Santos Costa 
– Vice Presidente em Exercício.

Impeachment para quem quer ficar na marra
Democratas acusam Trump de incitar golpe que provocou morte

O presidente dos Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, deverá ser alvo de 
pedidos de impeachment 
por congressistas do Par-
tido Democrata, depois de 
incitar um golpe no país. 
Trump estimulou protestos 
nas ruas contra o resultado 
das eleições, que sempre 
chamou de fraude. Durante 
a realização da sessão con-
junta do Congresso que ho-
mologaria a vitória de Joe 
Biden nesta quarta-feira, 
um protesto com dezenas 
de milhares de manifestan-
tes acontecia em frente ao 
Capitólio.

Enquanto a sessão estava 
suspensa, um grupo con-
frontou a polícia e invadiu 
o prédio, destruindo janelas 
e fazendo ameaças armadas. 
A manifestação perigosa, 
que já chegou a provocar 
morte, demonstra a atitude 
belicosa de forças milicia-
nas apoiadoras de Trump, 
causando estranheza o fato 

de o presidente não solicitar 
a atuação das Forças Nacio-
nais, o que levou a prefeita 
de Washington, Muriel Bo-
wser decretar toque de re-
colher.

A deputada Ayanna Pres-
sley, de Massachusetts, disse 
que “Trump deve ser ime-
diatamente destituído pela 
Câmara dos Representantes 
e removido do cargo pelo 
Senado dos Estados Uni-
dos assim que o Congresso 
se reunir novamente. Isso é 
perigoso e inaceitável”.

Ilhan Omar, de Minneso-
ta, informou que está “redi-
gindo artigos de impeach-
ment”. “Donald J. Trump 
deve ser cassado pela Câ-
mara dos Representantes 
e destituído pelo Senado 
dos Estados Unidos. Não 
podemos permitir que ele 
permaneça no cargo, é uma 
questão de preservar nos-
sa República e precisamos 
cumprir nosso juramento”. 
Outro democrata, Ted Lieu 

pediu ao vice-presidente, 
Mike Pence, que remova o 
presidente Trump do cargo 
invocando a 25ª Emenda.

Retomada indefinida

Com invasão do Con-
gresso e toque de recolher, 
não se sabe quando será 
retomada sessão do Con-
gresso para ratificar Biden. 
O clima no Congresso dos 
Estados Unidos e na capital 
Washington é de perplexi-
dade e desalento. As ima-
gens evocam a queda do 
império romano.

O senador Mitch Mc-
Connell, republicano de 
Kentucky e líder da maio-
ria, disse ao New York Ti-
mes que está em curso uma 
“espiral mortal” para a de-
mocracia. O Congresso está 
invadido, os parlamentares 
deixarem o prédio ou fica-
rem escondidos em salas na 
Câmara e Senado. A sessão 
de ratificação foi suspen-

sa sem qualquer previsão 
de quando será retomada. 
Com os republicanos divi-
dos, já existe uma ala co-
gitando a formação de um 
novo partido.

Após estimular milhares 
de apoiadores a irem ao Ca-
pitólio impedir a certifica-
ção da vitória de Joe Biden 
(Democrata) no Congresso, 
o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump 
(Republicano), pediu que os 
manifestantes permaneçam 
no Congresso, numa ação 
que caracteriza um golpe de 
Estado e abre caminho para 
a guerra civil. 

Trump escreveu em seu 
Twitter “pedindo para to-
dos no Capitólio dos EUA 
a permanecerem pacíficos. 
Sem violência!” “Lembrem-
se, NÓS somos o Partido da 
Lei e da Ordem - respeitem 
a Lei e nossos grandes ho-
mens e mulheres em azul”, 
escreveu sobre os confron-
tos.

Parlamentares alertam sobre o risco de acontecer no Brasil

ABI pede impeachment de Pazuello

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), afirmou 
que cenas como as vistas 
nos Estados Unidos nesta 
quarta-feira, quando mani-
festantes pró-Trump inva-
diram o Capitólio armados 
em contestação à ratifica-
ção da vitória de Joe Biden 
nas eleições presidenciais, 
podem se repetir em 2022. 

Para Maia, caso Bolsona-
ro perca nas próximas elei-
ções, seus apoiadores po-
dem ser mobilizados para 
atos de violência e que ame-
açam a democracia. “Claro! 
Basta lembrar as imagens de 

março de 2020”, disse, refe-
rindo-se às manifestações 
realizadas em Brasília por 
apoiadores do presidente, 
que pediam o fechamento 
do Congresso e do Supre-
mo Tribunal Federal. Em 
declarações dadas à coluna 
de Chico Alves, no Uol, dis-
se que “o grave episódio de 
hoje nos Estados Unidos só 
aumenta nossa responsabi-
lidade de manter a Câmara 
dos Deputados do Brasil 
independente”,  

Jã o presidente do Sena-
do Federal, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), afirmou 
que a invasão ao Capitólio 

se trata de uma “tentativa 
clara de insurreição”,assim 
como classificoumo presi-
dente eleito \Joe Biden. 

Para Alcolumbre, as 
cenas são “inaceitáveis” 
e merecem repúdio. “De-
fendo, como sempre de-
fendi, que a democracia 
deve ser respeitada e que a 
vontade da maioria precisa 
prevalecer”, falou o presi-
dente. 

A deputada federal e 
presidente nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
comentou no Twitter que 
o ataque foi realizado pela 
“direita fascista”, que não 

respeita a democracia. Se-
gundo a parlamentar, o fato 
serve de exemplo para que 
o Brasil afaste Jair Bolsona-
ro, que insiste em ter Trump 
como inspiração, e o retro-
cesso que ele representa.

“Terrível a tentativa de 
golpe da direita fascista nos 
EUA. Essa gente não res-
peita democracia, constitui-
ção e nem o processo eleito-
ral. As forças democráticas 
precisam repreender dura-
mente. O que acontece lá 
serve de exemplo para que 
afastemos o fascismo e o 
retrocesso daqui”, escreveu 
Gleisi 

Em nota assinada por 
seu presidente, Paulo Je-
ronimo, a Associação Bra-
sileira de Imprensa (ABI) 
pede o impedimento do 
ministro Eduardo Pazuello. 
A entidade lembra que “a 
Lei 1.079/50, em seu arti-
go 1º, define os crimes de 
responsabilidade e, em seu 
artigo 2º, estabelece que são 
passíveis da pena de perda 
do cargo – com inabilita-
ção de até cinco anos para 
o exercício de qualquer fun-
ção pública – não só o pre-

sidente da República, mas 
também os ministros de Es-
tado.  Este dispositivo legal 
existe há mais de 70 anos e 
ganha no momento atuali-
dade e importância quando 
o país tem à frente da área 
de Saúde alguém desprepa-
rado para a função, relapso 
e que comete seguidos cri-
mes de responsabilidade.”

O Brasil vive a maior cri-
se sanitária de sua história. A 
quantidade de mortos chega 
à cifra de 200 mil. Quando 
passou a comandar as de-

cisões relacionadas à pan-
demia, os dados estatísticos 
registravam 14,81 mil óbi-
tos. O número de infectados 
também cresceu assustadora-
mente: 218,22 mil brasileiros 
tinham sido infectados com a 
Covid-19. Agora, o Brasil já 
conta com cerca de 7,8 mi-
lhões de infectados.

“Tais crescimentos, da 
ordem de 35,74 vezes, no 
caso dos infectados, e de 
13,2 vezes, no caso das 
mortes, expressam a inép-
cia, a inação, a inaptidão 

do general-ministro à fren-
te do Ministério da Saúde. 
Enquanto isso, o ministro 
Eduardo Pazuello dá re-
petidas demonstrações de 
incompetência, ineficiência 
e incapacidade para desem-
penhar as tarefas de seu 
cargo. Não só não provi-
denciou as imprescindíveis 
vacinas – quando cerca de 
50 países já estão vacinan-
do suas populações -, como 
negligenciou até mesmo a 
aquisição de simples serin-
gas para aplicá-las”, diz.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Campanha contra  
fraude em leilões

O site Fraude em Leilões é uma campanha sem fins lu-
crativos objetivando a segurança digital e idealizado 

com intuito de auxiliar arrematantes, leiloeiros e empresas 
do segmento a se prevenir contra golpes. E esses são os 
objetivos: auxiliar as vítimas (arrematantes e leiloeiros) 
divulgando os sites falsos ou com indícios de falsidade en-
contrados. Para averiguar um site basta informar o nome 
ou parte do nome na busca. Se o site que gerou dúvidas 
não está presente, faça a denúncia. Atenção: a relação com 
mais de 50 sites falsos sobre leilões está neste endereço: 
fraudeemleiloes.com/sites-de-leilao-falsos

Leilões começam a retornar

Com fim do recesso forense no Poder Judiciário, os leilões 
estão retornando. Orientações podem ser obtidas nos Sindi-
catos dos Leiloeiros do Rio de Janeiro e São Paulo nos sites 
sindicatodosleiloeirosrj.com.br e sindleiloeiro.com.br. Nesse 
período, os leiloeiros estão divulgando os pregões que serão 
realizados em janeiro, destacando as principais ofertas.

Apartamento no  
Centro de Petrópolis

Fabio Zukerman está leiloando apartamento no centro 
de Petrópolis, na Rua Almirante Tamandaré, 1000 – ap-
to. 106, bloco IV, com 2 vagas de garagem no subsolo. 
Condomínio Caminhos do Imperador. Fração ideal de 
0,013293, área construída (estimada) de 117m². Obtenha 
mais informações em zukerman.com.br

Oferta na Barra da Tijuca

Teresa Brame anuncia o leilão do apartamento 1407 do 
edifício situado na Avenida Desembargador João Claudi-
no de Oliveira e Cruz, 100, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro 
(Condomínio Queen Victória – Alfa Barra2). O imóvel 
possui direito a 2 vagas na garagem. Trata-se de construção 
moderna, de ocupação residencial, com estrutura de concreto 
e alvenaria e a fachada revestida por pastilhas, com esquadrias 
de alumínio. O prédio conta com 19 pavimentos e oito apar-
tamentos por andar. Possui hall social com pisos em porcela-
nato, porta social de vidros temperados e quatro elevadores 
sociais e dois elevadores de serviços. O condomínio dispõe 
ainda de piscina, play, salão de festas, churrasqueira e bicicle-
tário. Confira mais detalhes no site brameleiloes.com.br

Chácara em Teresópolis

Fabio Zukerman promove leilão de chácara em Teresópo-
lis/RJ – Estrada João Daudt de Oliveira, 120 – Quebra-Fras-
cos O imóvel contém casa principal de padrão médio supe-
rior, composta de salas, quartos, cozinha, banheiros, garagem, 
além de outras benfeitorias e servidões, com o respectivo 
terreno, antigo lote V da chácara dos Pinheiros, situada na 
Estrada João Daudt de Oliveira, nº 120, Bairro Quebra-
-Frascos, área de terreno: 3.000m², área construída estimada 
no local: 400m² Mais informações: zukerman.com.br

Fazenda Rio da Prata

Fabíola Porto Portella promove o leilão da Fazenda 
Rio da Prata, situada na Zona Rural de São João Marcos, 
3º Distrito deste Município, com área de 142 (cento e 
quarenta e dois alqueires), de terras, pastos, capoeirões e 
matas virgens com suas respectivas águas. Inaugurado em 
2011, o Parque Arqueológico e Ambiental de São João 
Marcos é um espaço educativo e cultural da Light mantido 
com o patrocínio da empresa, do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Econo-
mia Criativa através da Lei Estadual de Incentivo à Cul-
tura e recursos do Programa de Eficiência Energética da 
Aneel. Conheça o imóvel no site portellaleiloes.com.br

Supermercados esperam crescimento 
nas vendas de 4,5% em 2021
Pesquisa feita da Asserj aponta um ano de busca por tecnologias

Fábio Queiróz: ‘Essas novas lojas confirmadas contribuirão 
muito para a expansão do setor no estado’

Com o que chama de 
“excesso de feriados em 
2021” dos quais 12 em 
dias úteis com possibilida-
de de prolongamento – o 
chamado “enforcamento” 
– o comércio varejista da 
Cidade do Rio de Janeiro, 
já castigado pela pandemia 
que fechou suas lojas por 
três meses, pode perder 
R$ 4,6 bilhões em receitas 
de vendas no ano. Cada 
dia parado representa uma 
perda média de cerca de 
R$ 385 milhões.

A estimativa é do Clube 
de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio), 
que não considerou os fe-
riados decorrentes com 
o Carnaval, que ocorrerá 
em outra data por conta da 
pandemia de coronavírus.

Com os feriados o ano fi-
cou com apenas 353 dias 
comercialmente úteis, sem 
contar os dias enforcados 
com o chamado prolon-
gamento. Novembro (três 
feriados com possibilidade 
de prolongamentos) será o 
mês mais prejudicado.

Segundo o presidente 
do CDL-Rio, Aldo Gon-
çalves, os 13 feriados do 
ano e seus possíveis pro-
longamentos vão penali-
zar os lojistas, principal-
mente as lojas de rua que 
são as que mais sofrem, 
especialmente o centro da 
cidade que fica completa-
mente deserto. Com os 
chamados “enforcamen-
tos” há a possibilidade de 
o cidadão folgar 17 dias, 
incluindo os sábados, 

considerado pelo varejo o 
melhor dia de vendas da 
semana.

Para o representante 
não há dúvida que este 
excessivo número de dias 
parados prejudicará o co-
mércio, que já vem so-
frendo os danos causados 
pela pandemia. E não são 
apenas os empresários lo-
jistas que perdem com is-
so. Perdem o governo que 
deixa de arrecadar impos-
tos; os comerciários que 
deixarão de vender; os 
prestadores de serviços e 
autônomos, e também o 
próprio consumidor que 
não pode comprar. No 
caso dos comerciários, 
eles podem perder até um 
salário no ano, um verda-
deiro 14º jogado fora.

Gonçalves diz não ser 
contra os feriados em da-
tas comemorativas – e até 
mesmo, quando possível, 
o adiamento deles, mas ser 
a favor de que a sociedade 
civil organizada, empre-
sários, líderes de classe e 
autoridades se sentem à 
mesa para discutir outras 
soluções que evitem ta-
manho desperdício, prin-
cipalmente no momento 
que enfrentamos uma 
pandemia que ninguém 
sabe quando vai terminar, 
conclui ele, para quem 
até mesmo os setores de 
hotelaria, bares e restau-
rantes e serviços ligados 
ao turismo, antes benefi-
ciados com os feriados, 
agora também sofrem com 
os efeitos da Covid.

Dívida do brasileiro aumenta:  
inadimplência chega a 66,3%

A Associação de Su-
permercados do 
Estado do Rio de 

Janeiro (Asserj) projeta para 
2021 um aumento de 4,5% 
nas vendas em relação à 
2020. Os dados são base-
ados em um levantamento 
feito com redes associadas 
no final do ano passado. So-
bre o crescimento do setor, 
os associados confirmaram 
a abertura de 30 novas lojas 
para 2021 no Rio de Janei-
ro e há projeções de outras. 
“Essas novas lojas confir-
madas contribuirão muito 
para a expansão do setor no 
estado”, disse o presidente 
da Asserj, Fábio Queiróz.

Ainda durante o levanta-
mento junto aos supermerca-
dos associados, 59% das redes 
pretende investir em alguma 
tecnologia no próximo ano. 
Entre as mais visadas estão o 
Self  Checkout e Big Data.

Em 2020, cerca de 75% 
das redes implementou al-

guma tecnologia. Entre as 
digitalizações se destacaram 
aplicativos, ecommerce e 
delivery, além das ferramen-
tas mais técnicas de CRM, 
servidores e segurança.

“Tecnologias como car-
teiras digitais, delivery, e-
-commerce e agora o Pix, 
já estavam chegando nos 
supermercados do Brasil, 
mas a pandemia acelerou 

esse processo, e uma vez 
que o consumidor experi-
mentou essa comodidade, 
não voltará para o estágio 
anterior”, garante Fábio 
Queiróz.

Comércio do Rio pode perder  
R$ 4,6 bi com feriados em 2021 

Após três quedas con-
secutivas, o número de 
brasileiros com dívidas 
voltou a subir no último 
mês de 2020, informou 
nesta quarta-feira a Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). A Pes-
quisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consu-
midor (Peic) de dezembro 
apontou que 66,3% dos 
consumidores estão endi-
vidados, uma alta de 0,3 
ponto percentual com rela-
ção a novembro. Segundo 
a agência Brasil no com-

parativo anual, o indicador 
registrou aumento de 0,7 
ponto percentual.

Para o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros, 
o crédito deve ganhar des-
taque na retomada da eco-
nomia em 2021. “É impor-
tante não somente seguir 
ampliando o acesso aos 
recursos com custos mais 
baixos, mas também alon-
gar os prazos de pagamen-
to das dívidas para mitigar 
o risco da inadimplência 
no sistema financeiro”, 
disse, em nota, Tadros, res-
saltando que grande parte 

do crédito ofertado duran-
te a pandemia de Covid-19 
foi concedido com carên-
cia nos pagamentos e deve 
começar a vencer no início 
deste ano.

Em relação à renda, as 
trajetórias do endivida-
mento passaram a apresen-
tar tendências semelhantes 
em dezembro. Entre as fa-
mílias que recebem até dez 
salários mínimos, o per-
centual subiu para 67,7% 
do total, após três reduções 
consecutivas. Para as fa-
mílias com renda acima de 
dez salários, o indicador 

aumentou para 60%.
Segundo a economista 

da CNC responsável pe-
la pesquisa, Izis Ferrei-
ra, com o fim do auxílio 
emergencial, em janeiro 
as famílias de menor renda 
que recebiam o benefício 
precisam adotar maior ri-
gor na organização dos or-
çamentos domésticos. “O 
crédito pode voltar a fun-
cionar como ferramenta 
de recomposição da renda, 
ainda no contexto de incer-
tezas sobre a evolução do 
mercado de trabalho”, afir-
mou Izis.

ASSERJ
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Ataques cibernéticos cresceram 45% no setor de saúde
Brasil, com 66%, está listado em quinto lugar no mundo

Estudo da A Che-
ck Point Research 
(CPR), braço de 

Inteligência em Ameaças 
da Check Point Software 
Technologies Ltd., apon-
tou um aumento de 45% 
nos ataques cibernéticos a 
instituições e organizações 
de saúde em todo o mun-
do nos últimos dois meses 
(novembro e dezembro de 
2020), tornando este setor 
o mais visado por cibercri-
minosos.

Os hospitais são alvos de 
ataques atraentes porque 
têm se mostrado mais dis-
postos a atender às deman-
das geradas por ransomware, 
uma vez que estão sob forte 
pressão ao enfrentarem o 

número crescente de casos 
de coronavírus e os progra-
mas de vacinas, de acordo 
com os pesquisadores da 
empresa. Este aumento é 
mais que o dobro do cres-
cimento geral (22%) de ata-
ques cibernéticos sofridos 
pelos demais setores no 
mundo durante o mesmo 
período.

De acordo com os pes-
quisadores da CPR, o nú-
mero médio de ataques se-
manais no setor de saúde 
atingiu 626 por organização 
em novembro, em compa-
ração com 430 ataques em 
outubro. No ranking de pa-
íses que tiveram aumento 
de ataques por organização, 
o Brasil (66%) está listado 

em quinto lugar com maior 
grau de ataques cibernéti-
cos na saúde, atrás do Ca-
nadá (250%), da Alemanha 
(220%), Espanha (100%) e 
Itália (81%). Em relação às 
regiões, a Europa Central 
lidera com mais de 145% 
de ataques por organização, 
seguida pelo Leste Asiático 
(137%) e América Latina 
(112%) como os mais afeta-
dos; Leste Europeu (97%), 
Europa (67%) e América 
do Norte (37%) aparecem 
em quarto, quinto e sexto 
lugares respectivamente.

O aumento dos ataques 
envolve uma variedade 
de vetores, incluindo ran-
somware, botnets, exe-
cução remota de código 

e ataques DDoS. No en-
tanto, o ransomware mos-
tra elevado aumento e é a 
maior ameaça de malware 
para instituições de saúde 
quando comparado a ou-
tros setores. Os ataques de 
ransomware contra hospitais 
e organizações relaciona-
das à saúde são particular-
mente muito prejudiciais 
porque qualquer interrup-
ção em seus sistemas pode 
afetar sua capacidade de 
prestar cuidados e colocar 
vidas em risco, tudo isso 
agravado com as pressões 
que esses sistemas estão 
enfrentando tentando li-
dar com o aumento global 
de casos da Covid-19. É 
por isso que os cibercri-

minosos visam especifi-
camente o setor de saúde, 
pois acreditam que os hos-
pitais têm mais chances de 
atenderem às suas deman-
das de resgate.

“O número de ciberata-
ques no setor de saúde no 
mundo está simplesmente 
ficando fora de controle. 
Mas, por que hospitais? E 
por que agora? A resposta 
é que os cibercriminosos 
acreditam obter dinheiro 
rápido com estas institui-
ções porque são vistas com 
mais disposição para aten-
derem aos pedidos de paga-
mento de resgates. Os hos-
pitais estão completamente 
sobrecarregados com au-
mentos de pacientes com 

coronavírus e com os pro-
gramas de vacinas recentes, 
e qualquer interrupção nas 
operações hospitalares seria 
catastrófica. No ano passa-
do, várias redes de hospitais 
em todo o mundo sofreram 
ataques de ransomware. Além 
disso, a adoção do Ryuk 
enfatiza a tendência em 
ataques de ransomware mais 
direcionados e personali-
zados em vez de usar uma 
campanha maciça de spam, 
o que permite aos atacan-
tes terem maior chance de 
serem bem-sucedidos em 
suas investidas criminosas”, 
ressalta Omer Dembinsky, 
gerente de Inteligência de 
Dados da Check Point Sof-
tware Technologies..

HDI Seguros lança ‘Velhos Hábitos, Novos Meios’
Final de ano é sempre 

uma época em que se pon-
deram os principais mo-
mentos vividos ao longo 
dos meses e, normalmente, 
são revistos projetos e têm 
novos planos para o futu-
ro. É nesse contexto de re-
flexão, de tantos desafios e 
superações experimentados 
ao longo de 2020, que a 
HDI Seguros acaba de lan-
çar nas redes sociais sua no-
va campanha institucional 
– “Velhos Hábitos, Novos 
Meios”.

Trazendo um manifesto 
sobre os desafios enfren-
tados em 2020, a peça faz 
um convite para uma refle-

xão de como é possível se 
reinventar e adaptar hábi-
tos a novas situações.  A 
campanha foca na busca 
de adequação a esse novo 
estilo de vida, sem per-
der a essência de quem 
realmente somos e tam-
bém promove a reflexão 
de como situações que, a 
princípio seriam desmoti-
vadoras, acabaram criando 
oportunidades para ousar 
e seguir honrando os com-
promissos e responsabili-
dades assumidos.

A campanha interativa, 
que será veiculada nos per-
fis da HDI nas redes so-
ciais Instagram , Facebook, 

LinkedIn e Twitter, reforça 
ainda o compromisso da 
seguradora com a proteção 
das pessoas, mesmo diante 
da mudança de hábitos en-
frentada nos últimos meses, 
mostrando o respeito da 
companhia com as diferen-
tes visões e comportamen-
tos sem mitigar os cuidados 
com a saúde. O novo cená-
rio mundial e novos costu-
mes foram inspiração para 
o vídeo publicitário, que 
retrata como as pessoas, em 
geral, conseguiram se adap-
tar durante o ano que trou-
xe diferentes circunstâncias 
e desafios para o nosso dia 
a dia.

“Não poderíamos deixar 
de trazer os ensinamentos e 
lições que 2020 nos propor-
cionou para a nossa missão 
como seguradora humana, 
digital e inovadora. As no-
vas formas de dar continui-
dade a velhos hábitos mar-
caram o ano que desafiou 
nossa mobilidade, modifi-
cou nossa jornada e trou-
xe mudanças significativas 
no nosso comportamento. 
Para 2021, o objetivo é ab-
sorver ainda mais essas ade-
quações e, como negócio, 
oferecer produtos e servi-
ços que atendam diferentes 
perfis”, destaca Murilo Rie-
del, presidente da HDI.

Kuantta e Employ fecham parceria de ensino para 2021
A qualificação é a mola 

propulsora para a expansão 
dos negócios e o caminho 
certo para o aumento da re-
ceita financeira de um cor-
retor de seguros. A Kuantta 
Consultoria iniciou o ano 
com foco na expansão do 
ensino, com a finalidade de 
compartilhar conhecimento 
em todos os aspectos, ten-
do como foco dar suporte 
as pessoas começa a desco-
brirem uma nova profissão. 
Os cursos serão realizados 

com a Employ, uma star-
tup educacional que auxilia 
na conquista de uma fonte 
de renda que pode ser prin-
cipal ou extra, de maneira 
recorrente, com recursos 
dinâmicos na condução do 
saber.

De acordo com Ar-
ley Boullosa, fundador da 
Kuantta, o objetivo é oxige-
nar o mercado de seguros e 
trazer gente nova. “Mostrar 
que existe uma profissão 
que é pouco divulgada e on-

de existe carência de mão de 
obra especializada. Fica por 
conta dos próprios corre-
tores a formação de novos 
colaboradores. Existe um 
grande vácuo aí e  acredito 
que alguns irão seguir em 
frente, terão interesse por 
aprender outros produtos 
e vão até buscar a habilita-
ção para se tornarem corre-
tores de seguros, enquanto 
outros podem partir para 
buscar uma posição ou re-
colocação  e trabalhar em 

corretoras de seguros, co-
mo funcionários”, explicou.

Para Rodrigo Vianna, Sócio 
da Employ, a parceria com a 
Kuantta Consultoria vai abrir 
novas oportunidades de negó-
cios e até mesmo de conheci-
mento para os alunos. “A par-
ceria com a Kuantta é muito 
importante, para que nossos 
alunos possam começar a tra-
balhar e ganhar dinheiro assim 
que finalizarem a oficina em 
uma instituição respeitada em 
todo Brasil”, concluiu.

Assistência 24 horas 
complementar a seguros 
de bens cresce no ano

Com mais de R$ 50 
milhões em arrecadação, 
entre janeiro e outubro 
deste ano, os serviços de 
Assistência 24 horas, que 
garantem indenização da 
mão de obra utilizada em 
reparos emergenciais em 
imóveis (como: chaveiros, 
hidráulicos, elétricos, entre 
outros), apresentam cres-
cimento de quase 152% 
sobre mesmo período do 
ano passado, segundo a 
Confederação Nacional 

das Seguradoras.
A proteção de Assis-

tência 24 horas é um ser-
viço que complementa os 
seguros, como é o caso 
dos seguros residenciais. 
Com a pandemia, famílias 
ficam cada vez mais tem-
po em casa e utilizam por 
mais tempo e mais inten-
samente seus imóveis e 
equipamentos, o que im-
pulsionou o interesse pela 
contratação deste serviço 
complementar ao seguro.

Clube dos Seguradores 
da Bahia recebe  
executivo da Junto

Zurich no Brasil anuncia novo diretor financeiro
Sven Feistel é o novo di-

retor financeiro da Zurich 
no Brasil. Sven sucede Mi-
guel Iniesta, que passou a 
integrar a área global de Fu-
sões e Aquisições da matriz 
da companhia, na Suíça.

Nascido na Alemanha, 
Sven ingressou na Zurich 

em 2008, também na ma-
triz. Dois anos depois, em 
2010, começou a atuar na 
América Latina e no Brasil, 
passando pela área de Tec-
nologia da Informação, pe-
la assistência estratégica do 
CEO LatAm e pelo time de 
Underwriting.

Em 2019, assumiu o car-
go de Chief  Underwriting 
Officer (CUO) da Zurich 
no Equador e, em 2020, re-
tornou ao Brasil para lide-
rar a área de Planejamento 
e Performance (PPM). O 
executivo, que é formado 
em Administração de em-

presas e pessoas pela Rot-
terdam School of  Manage-
ment (Erasmus University) 
com intercâmbio em Finan-
ças pela Universitat St. Gäl-
len (HSG), também possui 
uma especialização: Ente-
preneurship pela Handel-
shögskolan i Stockholm.

Com a finalidade de dar 
continuidade à interação 
dos associados com os exe-
cutivos das seguradoras, o 
Clube dos Seguradores da 
Bahia planejou um novo 
evento online, com o obje-
tivo de manter a interação 
com o mercado e principal-
mente com seus associados. 
O evento acontece no dia 4 
de fevereiro, às 19 horas e 
conta com a participação do 
diretor Comercial da Junto 
Seguros, Marcelo Queiroz.

O presidente do Clube, 
Fausto Dorea, menciona 
a importância de manter 
a continuidade das lives e 
compartilhar conhecimento 
com frequência. “Convi-
damos a Junto Seguros e a 
Sudaseg mais uma vez, para 

que os nossos associados 
e os participantes possam 
obter os detalhes referen-
tes a toda política comercial 
das duas seguradoras, para 
o novo ano que se inicia. 
Contamos com a presença 
de todos e desde já, reinte-
ro o convite aos corretores 
de seguros e executivos que 
atuam em todos os estados 
brasileiros, pois o momento 
é de união e fortalecimento 
de toda a categoria”, expli-
cou.

As apresentações são 
transmitidas através da plata-
forma Zoom. Para participar, 
é só enviar um e-mail para 
evento@clubeseguradores-
bahia.com.br. Em seguida, 
aguarde receber o ID e a se-
nha para entrar na sala.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 NIRE: 33.3.0028405-2

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
10 DE DEZEMBRO DE 2020 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Com-
panhia”), convocados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada 
no dia 18 de janeiro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada na Rua da Assembleia nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados 
em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 
2020. Marco Antônio Feres - Presidente do Conselho de Administração em 
Exercício. Instrução Geral: O Acionista que desejar ser representado por 
procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, 
na sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis anteriores à data mar-
cada para a realização da Assembleia Geral Ordinária.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO (Segunda Convocação) ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA . Tendo em vista não ter sido atingido o quórum de instalação 
previsto no Artigo 125 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por Ações”) na Assembleia Geral 
Extraordinária convocada para o dia 05 de janeiro de 2021, ficam convocados os 
senhores acionistas da TECHNOS S.A. (“Companhia” ou “Technos”) a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”) a ser realizada, em 
segunda convocação, no dia 14 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, a ser realizada 
de modo parcialmente digital, sendo facultada (i) a participação presencial na sede 
social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, 
conforme detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM 
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481/09”), 
e do Artigos 121, 124 e 135 da Lei das Sociedades por Ações, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de 
Ações da Technos S.A.; (ii) Deliberar sobre o Plano de Concessão de Ações Restritas 
(Matching) da Technos S.A.; e (iii) Deliberar sobre o cancelamento dos Planos de 
Opções de Compra de Ações da Companhia atualmente vigentes. Os documentos 
e informações necessários para a participação e exercício do direito de voto na AGE 
encontram-se à disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, 
localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (https://www.
gov.br/cvm/pt-br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir da presente 
data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da 
Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução 
CVM 480/09”), da Instrução CVM nº 481/09 e do Estatuto Social da Companhia. 
Instruções Gerais para a Participação na Assembleia: I. Participação 
Presencial. Nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social, a Companhia solicita que 
todos os acionistas que desejarem participar da Assembleia por meio presencial 
apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia, 
além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem 
a representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela instituição 
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a 
quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 3 (três) dias 
antes da realização da Assembleia; (b) em caso de representação por procurador, o 
instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, observadas 
as disposições do Artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e/ou (c) para os 
acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento: (i) comprovação 
da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o 
represente na Assembleia, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) 
ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante 
que compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) 
caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos 
referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para 
os acionistas que comparecerem presencialmente à AGE, poderão dela participar e 
votar aqueles que estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham 
deixado de os enviar previamente. II. Participação Remota por meio virtual. 
Os acionistas também poderão participar da AGE de forma remota, por meio da 
plataforma Microsoft Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual 
da Assembleia e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da 
assembleia por meio virtual deverá enviar os mesmos documentos necessários à 
participação presencial, acrescidos de declaração na qual indicará seu nome, CPF 
e endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à Assembleia.  
A assinatura da referida declaração poderá se dar por meio digital, desde que 
certificada por entidade competente, ou físico, com reconhecimento de firma. Para 
viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGE, os referidos 
documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data 
de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referenciada, 
ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento de 
Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a documentação 
fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para participação na AGE 
por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar da Assembleia por 
meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos direitos de voto e será 
considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 21-V da Instrução CVM 
481/09. Caso o acionista não receba o link de acesso com até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência da realização da Assembleia, deverá entrar em contato com o 
Departamento de Relações com Investidores da Technos até às 18h00 do dia 13 de 
janeiro de 2021, para que seja prestado o suporte remoto. A partir do credenciamento, 
o participante se compromete a (i) utilizar o link individual única e exclusivamente 
para participação na AGE, (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link 
individual a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o referido link intransferível, e 
(iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco transferir, a qualquer 
terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio 
virtual durante a realização das AGE. Para participar da Assembleia por meio virtual, 
o acionista precisará ter instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft 
Teams, cujo download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-
br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante 
ou procurador que ingressar na assembleia por meio virtual passará por uma 
verificação visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de 
sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de 
identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que a foto e 
todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis.  Ao longo 
de toda a Assembleia o participante deverá manter a câmera de seu dispositivo 
ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível 
durante toda a Assembleia. O participante que desligar a câmera ou se ausentar 
da frente da mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo. 
Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da 
videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos 
participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado. Os 
participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento ou (ii) 
áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu áudio. 
Além disso, informamos que a AGE será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, 
inciso III da Instrução CVM 481/09 e que a Companhia não se responsabiliza por 
problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar ou outras 
situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como instabilidade na 
conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma Microsoft Teams com o 
equipamento do participante. 

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021. 
Renato José Goettems - Presidente do Conselho de Administração.

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 NIRE: 33.3.0028405-2

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
10 DE DEZEMBRO DE 2020 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/0001-63 (“Com-
panhia”), convocados para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada 
no dia 18 de janeiro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada na Rua da Assembleia nº 10, 33º e 34º andar, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras dos exercícios encerrados 
em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 
2020. Marco Antônio Feres - Presidente do Conselho de Administração em 
Exercício. Instrução Geral: O Acionista que desejar ser representado por 
procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais, 
na sede social da Companhia até 02 (dois) dias úteis anteriores à data mar-
cada para a realização da Assembleia Geral Ordinária.

Engie Brasil entrou no Índice Carbono Eficiente da B3
Carteira reúne empresas com inventários de emissões de gases de efeito estufa 

Pequim tenta estimular consumo com cupons eletrônicos

Pátria pode ser avaliada em US$ 1,6 bilhão em IPO

ANP anuncia novo RenovaCalc

A Engie Brasil Ener-
gia está compondo 
a nova carteira do 

Índice Carbono Eficien-
te (ICO2) da B3 - Brasil, 
Bolsa e Balcão. O ICO2 é 
composto pelas ações das 
empresas participantes do 
IBrX 100 que possuem 
maior transparência em re-
lação ao reporte das emis-
sões dos gases do efeito 
estufa e de como estão se 
preparando para uma eco-
nomia de baixo carbono.

Criado em 2010, o ICO2 
B3 tem o objetivo de ser 
um instrumento indutor 
das discussões sobre mu-
dança do clima no Brasil. 
“Participar da nova car-

teira do ICO2 reconhece 
o compromisso da Engie 
com a gestão e transparên-
cia em relação as emissões 
de gases do efeito estufa 
(GEE). Divulgado desde 
2011, nosso inventário de 
emissões de GEE é mais 
um dos instrumentos que 
nos guiam em busca da li-
derança na transição para 
uma economia de baixo 
carbono”, destaca o dire-
tor-presidente e de Rela-
ções com Investidores da 
companhia, Eduardo Sat-
tamini.

Esta é a primeira car-
teira a reunir empresas 
pertencentes ao IBrX 100 
que apresentaram formal-

mente seus inventários de 
emissões de gases de efei-
to estufa à B3 em 2020. 
Com vigência de 4 de ja-
neiro a 30 de abril de 2021, 
reúne 62 ações de 58 com-
panhias pertencentes a 22 
setores.

Além de compor a nova 
carteira do Índice Carbono 
Eficiente (ICO2) da B3, as 
ações da Engie fazem par-
te da carteira do Índice de 
Sustentabilidade (ISE) da 
bolsa há 16 anos. O índi-
ce reflete o retorno médio 
de uma carteira teórica de 
ações das companhias lista-
das, com as melhores práti-
cas ambientais, sociais e de 
governança (ESG).

Presença mundial

Receita em 2019: 60,1 
bilhões de euros, o grupo 
é negociado nas bolsas de 
Paris e Bruxelas (ENGI) 
e representado nos prin-
cipais índices financeiros 
(CAC 40, DJ Euro Stoxx 
50, Euronext 100, FTSE 
Eurotop 100, MSCI Eu-
rope) e índices não-finan-
ceiros (DJSI World, DJSI 
Europe e Euronext Vigeo 
Eiris - World 120, Eurozo-
ne 120, Europe 120, Fran-
ce 20, CAC 40 Governan-
ce).

A Engie é a maior em-
presa privada de energia 
do Brasil, atuando em 

geração, comercialização 
e transmissão de energia 
elétrica, transporte de gás 
e soluções energéticas. 
Com capacidade instalada 
própria de 10.430MW em 
61 usinas, o que represen-
ta cerca de 6% da capaci-
dade do país, a empresa 
possui quase 90% de sua 
capacidade instalada no 
país proveniente de fontes 
renováveis e com baixas 
emissões de GEE, como 
usinas hidrelétricas, eó-
licas, solares e biomassa. 
Com a aquisição da TAG, 
a Engie é agora também 
detentora da mais extensa 
malha de transporte de gás 
natural do país, com 4.500 

km, que atravessam 10 es-
tados e 191 municípios.

O grupo atua no Bra-
sil na comercialização de 
energia no mercado livre 
e está entre as maiores 
empresas em geração fo-
tovoltaica distribuída. A 
empresa possui ainda um 
portfólio completo em so-
luções integradas respon-
sáveis por reduzir custos 
e melhorar infraestruturas 
para empresas e cidades, 
como eficiência energéti-
ca, monitoramento e ges-
tão de energia. Contando 
com 3.000 colaboradores, 
a Engie teve no país em 
2019 um faturamento de 
R$ 10,5 bilhões.

A prefeitura de Pequim 
distribuiu 39 milhões de 
cupons eletrônicos durante 
uma campanha de sete me-
ses em 2020 para estimular 
o consumo prejudicado pe-
la epidemia da Covid-19.

Os cupons, oferecidos 
através de várias platafor-
mas online, como JD.com e 
Meituan, contribuíram para 

gerar um volume de vendas 
no valor de 13,52 bilhões de 
iuanes (US$ 2,1 bilhões), de 
acordo com uma nota de 
imprensa divulgada nesta 
terça-feira pelo Departa-
mento Municipal de Co-
mércio.

Os cupons foram usados 
em restaurantes e lojas par-
ticipantes em Beijing para a 

compra de produtos equi-
pados com tecnologias in-
teligentes e também em pla-
taformas online de entrega 
de alimentos.

Segundo a agência Xi-
nhua, durante a campanha, 
foram organizadas mais 
de mil atividades cobrindo 
catering, compras, cultura, 
turismo, entretenimento, 

educação, esportes, fitness 
e outros setores para impul-
sionar o consumo. Também 
foi realizado um concurso 
online de transmissão ao 
vivo, com a participação de 
mais de 300 empresas, se-
gundo a nota. A campanha 
começou em junho de 2020 
depois que a epidemia foi 
basicamente contida.

A gestora de ativos Pá-
tria Investimentos, na qual 
a Blackstone Group tem 
uma participação de 40%, 
deve ser avaliada entre 1 
bilhão e 1,6 bilhão de dó-
lares em uma oferta públi-
ca inicial de ações na Nas-
daq, estimam analistas do 
Banco BTG Pactual.

O Pátria, que administra 
13 bilhões de dólares em 
fundos de private equity, 
imóveis, crédito e infra-
estrutura, entre outros, 
entrou com um pedido 
de IPO na Securities and 

Exchange Commission 
(SEC) em 30 de dezembro.

O documento não divul-
ga o tamanho da pretendida 
oferta, data para o início das 
negociações dos papeis ou 
potenciais vendedores, mas 
o Pátria disse que planeja le-
vantar dinheiro para investir 
em seus próprios fundos e 
expandir operações por meio 
da compra de gestoras, car-
teiras e canais de distribuição.

O BTG disse que a avalia-
ção de até 1,6 bilhão de dólares 
não inclui os recursos levanta-
dos na oferta e é baseada nos 

pares do Pátria, como Blacks-
tone e Carlyle Group.

O Pátria registrou recei-
tas de 83,3 milhões de dó-
lares e lucro líquido de 45,5 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020.

“Vemos muito espaço 
para o crescimento dos in-
vestimentos no Brasil e, 
com mais dinheiro indo 
para assets independentes 
(ex-bancos) como o Pátria, 
há fortes ventos favoráveis 
para o crescimento de in-
vestimentos alternativos”, 
disse BTG.

JP Morgan, Bank of  
America e Credit Suisse 
vão coordenar a oferta.

O movimento do Pátria 
ocorre em um momento 
em que os gestores de ati-
vos brasileiros estão atrain-
do bilhões de investidores 
que buscam retornos mais 
elevados em um ambien-
te de juros da economia 
na mínima recorde de 2%. 
Nesta segunda-feira, a Vin-
ci Partners, outra gestora de 
ativos brasileira, também 
entrou com pedido de IPO 
na Nasdaq.

O novo Sistema Reno-
vaCalc (ferramenta que 
afere o desempenho am-
biental das usinas partici-
pantes da Política Nacio-
nal de Biocombustíveis 
(RenovaBio). Nesta série 
sobre a pegada de carbo-
no na cadeia produtiva do 
etanol, mostramos como 
funciona essa calculado-
ra ‘verde’) está disponível 
desde terça-feira na Cen-
tral de Sistemas da Agên-
cia Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP). O que 
significa que já podem ser 
encaminhadas a planilha 
RenovaCalc e geração do 
Certificado da Produção 
Eficiente de Biocombus-
tíveis.

A ferramenta funciona 
como um simulador que 
calcula a Nota de Eficiên-
cia Energético-Ambiental 
para que produtores de 
biocombustíveis consigam 
analisar o seu potencial de 

redução de emissão de ga-
ses de efeito estufa (GEE).  
Os processos de certifica-
ção com contratações co-
municadas à ANP, a partir 
desta quarta-feira, deve-
rão utilizar a versão v.7 da 
planilha RenovaCalc mais 
atualizada disponível no 
portal da agência regula-
dora.

Segundo a ANP, para 
processos de certificação 
com contratação anterior 
a esta data, valerá o pra-

zo de 90 dias estabelecido 
no Informe Técnico nº2/
SBQ (v.3). Foram atualiza-
dos também, no portal da 
ANP, o Informe Técnico nº 
03/SBQ e o Informe Téc-
nico nº 04/SBQ, que tra-
tam, respectivamente, das 
orientações para preenchi-
mento da RenovaCalc e das 
orientações gerais de docu-
mentação para processo de 
Certificação da Produção 
ou Importação Eficiente de 
Biocombustíveis.


