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PT recorre a 
TSE e PGR 
contra ameaça 
de Bolsonaro

O Partido dos Trabalhadores, 
através da presidente nacional, de-
putada Gleisi Hoffmann (PR), e dos 
líderes das bancadas na Câmara e no 
Senado, ingressou com 2 represen-
tações contra o presidente Jair Bol-
sonaro, junto ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e a Procuradoria-
Geral da República (PGR)

O PT denuncia as acusações 
sem provas de fraude no sistema 
eleitoral brasileiro, além de amea-
ças à democracia. As ações pedem 
a responsabilização penal, por im-
probidade administrativa e civil 
contra Bolsonaro.

Na quarta-feira, o presidente da 
República, em apoio velado à in-
vasão do Congresso norte-ameri-
cano, falou em fraude nas eleições 
dos Estados Unidos. Bolsonaro 
acrescentou que foi “roubado nas 
eleições de 2018” e que distúrbios 
piores poderão acontecer no Bra-
sil em 2022 caso não seja adotado 
o voto impresso.

Segundo o PT, além de reafir-
mar as acusações infundadas de 
fraude nas eleições de 2018 – que 
o próprio Bolsonaro venceu – o 
presidente agrava a situação ao fa-
zer uma ameaça velada caso o re-
sultado da futura eleição em 2022 
não seja de seu agrado. Página 3

Secretária 
de Trump 
renuncia
após ataque

A secretária de Transportes dos 
EUA, Elaine Chao, renunciou em 
protesto contra o caos e a violên-
cia que ocorreram no Capitólio na 
quarta-feira. Em uma carta ende-
reçada a seus colegas do Departa-
mento de Transporte, Chao disse 
que sua renúncia entrará em vigor 
na segunda-feira.

“Ontem, nosso país passou por 
um evento traumático e totalmen-
te evitável quando os apoiadores 
do presidente invadiram o prédio 
do Capitólio após um discurso fei-
to por ele durante um comício”, 
disse Elaine.

“Como certamente aconteceu 
com muitos de vocês, isso me per-
turbou profundamente, tanto que 
simplesmente não consigo deixar 
de lado.”

As informações são da agência 
de notícias Xinhua.

Trabalho será 
dividido entre 
máquina e 
homem até 2025

A automatização, que está 
ocorrendo mais rápido do que o 
esperado, vai eliminar 85 milhões 
de empregos nos próximos cinco 
anos. Cerca de 43% das empre-
sas devem reduzir sua força de 
trabalho por causa da integração 
de tecnologia; 41% planejam ex-
pandir o uso de terceirizados para 
trabalhos especializados; e 34% 
planejam expandir sua força de 
trabalho como resultado da integ-
ração de tecnologia. Daqui a cinco 
anos, os empregadores vão dividir 
o trabalho entre humanos e má-
quinas de forma quase igual.

Os dados são do relatório do 
Fórum Econômico Mundial sobre 
o Futuro do Emprego em 2020. Por 
outro lado, a revolução dos robôs 
criará 97 milhões de empregos. “À 
medida que a economia e os mer-
cados de trabalho evoluem, novos 
papéis surgirão em campos de tec-
nologia (como inteligência artificial) 
e em carreiras de criação de conteú-
do (como gerenciamento de mídia 
social)”, destaca, em artigo, a dire-
tora-gerente do Fórum Econômico 
Mundial e chefe do Centro para a 
Nova Economia e Sociedade do 
Fórum, Saadia Zahidi.

Em 2025, o pensamento analíti-
co, a criatividade e a flexibilidade 
estarão entre as habilidades mais 
procuradas, informa Zahidi. “As 
empresas mais competitivas se 
concentrarão na atualização das 
habilidades de seus trabalhadores. 
Para os trabalhadores que deverão 
permanecer em suas funções 
nos próximos cinco anos, quase 
metade precisará ser retreinada 
em suas habilidades essenciais.”

Sem renda emergencial, 
desemprego pode bater 20%
Medo de perder o emprego é pior na periferia

A elevação da taxa de de-
semprego, que já bateu 
o recorde de 14,6% nos 

últimos meses, faz parte do ce-
nário desastroso em 2021. Com 
o fim do auxílio emergencial, as 
pessoas que receberam o benefí-
cio voltarão a procurar emprego 
e este contingente vai crescer, 
analisa o professor de economia 
da Unicamp Marcelo Manzano.

“Não seria surpresa dizer que 
a taxa de desemprego supere os 
20% da população economica-
mente ativa. Há um grupo de 
desalentados que está fora do 
mercado de trabalho, porque sa-
be que está difícil encontrar em-
prego e está recebendo a ajuda 
do governo, mas que deve voltar 
a procurar uma vaga assim que 
o auxílio terminar”, explica o 
professor, em entrevista à CUT. 
“Então, o aumento do desempre-
go será uma consequência direta 
do fim do auxílio.”

O medo de perder o emprego 
é crescente entre os brasileiros. A 
preocupação é ainda mais intensa 
entre mulheres, jovens com idade 

Ao superar 200 mil mortes, governo 
insiste que vacina não será obrigatória

EUA pode ter 
‘colapso total’ 
em meio a pico

entre 16 e 24 anos, profissionais 
com baixa escolaridade e morado-
res de periferias. É o que aponta a 
pesquisa Índice do Medo do De-
semprego, divulgada nesta quinta-
feira pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI).

Segundo o estudo, o índice fi-
cou em 57,1 pontos, na medição 
feita em dezembro de 2020 – nú-
mero que se encontra acima da 
média histórica de 50,2 pontos. 
“No trimestre, o indicador subiu 

2,1 pontos na comparação com 
setembro do ano passado e está 
um ponto acima do registrado em 
dezembro de 2019”, disse a CNI.

Quando o recorte abrange o 
público feminino, o indicador (que 
mede o medo de perder o empre-
go) fica ainda maior, chegando a 
64,2 pontos. Entre os homens, o 
índice está em 49,4 pontos. Nos 
dois casos a CNI identificou au-
mento do medo do desemprego, 
na comparação com setembro.

Com mais 968 óbitos re-
gistrados nesta quinta-
feira, o Brasil ultrapassou 

a marca de 200 mil mortos por 
coronavírus. Nunca uma doença 
matou tanto quanto a Covid-19. 
A segunda causa, doenças isquê-
micas do coração, causa em mé-
dia 109.847 falecimentos por ano. 
Em 10 meses de pandemia, a Co-
vid-19 provocou uma média de 20 
mil mortes por mês.

No mesmo dia em que a sim-
bólica marca foi ultrapassada, o 
ministro da Saúde, general Eduar-
do Pazuello, voltou à TV para de-
fender a atuação do governo – o 
Brasil é o segundo país em núme-
ros absolutos de morte por Covid, 
atrás apenas dos Estados Unidos 
– e reiterou que, no que depender 
do governo a vacinação não será 
obrigatória.

“São quase 10 milhões de pes-
soas com infecção confirmadas; 
e a maioria destas, assim como 
a maioria das mortes, concen-
tram-se entre os mais pobres, 
que sempre tiveram acesso pre-
cário à saúde, à educação, ao 

saneamento básico e à moradia 
digna”, lembra, em nota, a Asso-
ciação Brasileira de Saúde Cole-
tiva (Abrasco).

“Nossas entidades manifes-
tam o seu mais profundo pesar 
pelas vidas perdidas, muitas das 
quais evitáveis e resultado da 
inação e da irresponsabilidade 
dos mandatários da nação para 
o enfrentamento da pandemia. 
Sentimo-nos entristecidos pe-
lo sofrimento incalculável dos 
milhões de brasileiras e brasi-
leiros infectados e mortos pela 
Covid-19 e de seus familiares”, 
prossegue a entidade.

“Precisamos de mais investi-
mentos no SUS, tendo a saúde co-
mo direito de todas as pessoas e 
a manutenção da ajuda financeira 
emergencial com sua transforma-
ção em renda básica universal”, 
finaliza a Abrasco.

Em Israel, país em que a vaci-
nação está mais adiantada, ainda 
assim foram apertadas as medidas  
de restrição de movimentação, de-
vido ao elevado número de novos 
casos registrados. Página 3

As crescentes hospitalizações 
por Covid-19 colocaram o siste-
ma de saúde dos Estados Unidos 
(EUA) em uma real crise, publi-
cou no sábado a CNN, citando 
Brad Spellberg, diretor médico do 
Centro Médico do Condado de 
Los Angeles-Universidade do Sul 
da Califórnia. “Será o total colap-
so do sistema de saúde se ocorrer 
outro pico”, disse ele à CNN.

Os hospitais dos EUA come-
çaram a “ficar sem profissionais 
de saúde há meses”, comentou a 
emissora, acrescentando que as 
aglomerações na temporada de 
férias estão causando novas ondas 
de internações por Covid-19. Os 
EUA “estão há 32 dias com mais 
de 100 mil hospitalizações diárias 
e, na quinta-feira, bateu o recorde 
de 125,37 mil pessoas internadas 
por Covid-19”, segundo a repor-
tagem.

Rovena Rosa/ABr
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Carlos Alberto Dias e sua contribuição para a Ciência brasileira
Por Wanderley de Souza

O Brasil requer simplesmente liberdade
Por Paulo Alonso

Lá se foi o ano de 2020, 
sem deixar saudades. 
Do ponto de vista 

pessoal, guardarei apenas a 
oportunidade de, graças à 
quarentena, conviver mais 
com minha neta Carolina e 
acompanhar sua dinâmica 
evolução ao caminhar para os 
seis anos de vida. No restan-
te, um ano de perdas, onde 
colegas queridos se foram 
seja pelo natural desgaste de 
vidas bem vividas, seja oca-
sionada pela Covid-19.

Uma perda muito sentida 
é a de Carlos Alberto Dias, 
com quem convivi nos úl-
timos 28 anos. Faleceu em 
6 de dezembro último na 
cidade de Macaé e foi sep-
ultado alguns dias depois 
em Salinópolis. Conheci-o 
através de Darcy Ribeiro, nos 
momentos iniciais do plane-
jamento do que é hoje a Uni-
versidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro, 
localizada em Campos dos 
Goytacazes e em Macaé.

Considero importante 
traçar, ainda que de forma 
sumária, seu percurso de vi-
da. Considerava-se “um in-
diozinho nascido em 1937 
em Viriandeua, povoado de 
origem Tupinambá”, hoje 

conhecida como Salinópo-
lis, cidade litorânea local-
izada no Estado do Pará e 
que hoje conta com cerca 
de 37 mil habitantes. Tinha 
27 irmãos, o que já chama a 
atenção.

Apesar de todas as 
dificuldades encontradas, 
conseguiu avançar nos es-
tudos, migrar para o Rio 
de Janeiro, concluir o curso 
de Física na então Facul-
dade Nacional de Filosofia 
da Universidade do Brasil 
(hoje UFRJ). Frequentou 
os laboratórios do Centro 
Brasileiro de Pesquisas Físi-
cas (CBPF), onde fez os 
cursos básicos do mestrado, 
quando entrou em contato 
com grandes nomes da 
Ciência brasileira como Jo-
sé Leite Lopes, H. Moysés 
Nussenszweig e J. Tiommo. 
Em 1964, foi para a Univer-
sidade da Califórnia (Berke-
ley), onde obteve os títulos 
de Mestre e de Doutor, atu-
ando na área da Geofísica.

Ao regressar ao país, em 
1969, iniciou uma carreira 
brilhante, sobretudo no que 
Darcy Ribeiro usava para 
apresentá-lo, como “faze-
dor de novas instituições 
científicas”. Realmente, no 

período de 1969 a 1987, 
dedicou-se a consolidar na 
Universidade Federal da Ba-
hia, um centro de pesquisas 
em Geofísica e Geologia, 
que formou centenas de 
profissionais de alto nível.

Com base nessa experiên-
cia ajudou, em 1972, a or-
ganização de um Núcleo de 
Ciências Geofísicas e Ge-
ológicas na Universidade 
Federal do Pará, hoje um 
centro de referência na área. 
Para lá migrou em 1987, per-
manecendo até 1993 como 
professor titular.

Como “fazedor de no-
vas instituições”, aceitou o 
desafio posto por Leonel 
Brizola e Darcy Ribeiro pa-
ra criar, na futura Uenf, um 
centro de Engenharia de 
Exploração e Produção de 
petróleo, na região respon-
sável pela maior produção 
de petróleo em águas pro-
fundas, antes habitada pelos 
índios Goytacazes. Nasceu 
assim o Lenep, inaugurado 
pelo governador Antho-
ny Garotinho em abril de 
2002, localizado em Macaé.

Ele é fruto da persever-
ança do Carlos Alberto 
Dias na busca incessante 
por apoio financeiro junto 

à Petrobras, aqui ajudado 
pelo engenheiro Wagner 
Victer. Teve ainda apoio 
do Governo do Estado, da 
Prefeitura de Macaé e de 
um empresário local, que 
doou o terreno.

Neste centro, Dias atuou 
como professor titular até 
2007, quando se aposentou 
compulsoriamente ao com-
pletar 70 anos. Seu legado 
foi lembrado por ocasião de 
um seminário comemorati-
vo, realizado nas instalações 
do Lenep e organizado por 
colegas e colaboradores da 
UFBA, UFPA, Uenf, Petro-
bras, Capes e Sociedade 
Brasileira de Geofísica. 
Nesta oportunidade, toda a 
obra e contribuição cientí-
fica do Dias foi lembrada 
pelos vários participantes.

O resultado desse semi-
nário pode ser apreciado na 
publicação intitulada Car-
los Alberto Dias – A saga da 
Geofísica Aplicada e da Engen-
haria de Exploração e Produção 
de Petróleo no Brasil, que tive a 
honra de prefaciar. Person-
alidades externas ao meio 
acadêmico, como Haroldo 
de Lima (ex-presidente 
da ANP), Wagner Freire, 
Carlos Walter Campos, 

Guilherme Estrella (três 
profissionais com grande 
destaque nos trabalhos que 
levaram à descoberta e à 
produção de petróleo em 
águas profundas e no pré-
sal), também participaram 
do seminário.

Como se tudo isso não 
bastasse, uma ocasião Dias 
me procurou para falar de 
uma nova iniciativa à qual 
gostaria de dedicar seus úl-
timos anos: criar um centro 
de pesquisas na área à qual 
dedicou toda a sua vida, 
só que desta vez na cidade 
onde nasceu. Entregou-me 
algumas centenas de pági-
nas sobre o projeto, que li e 
fiz algumas sugestões. E as-
sim surgiu o polo Científico 
e Tecnológico do Mar e do 
Petróleo, tendo como base 
física inicial a Casa de Cultura 
Fonte de Caranã, constituin-
do um novo campus da Uni-
versidade Federal do Pará.

Na última vez que nos 
encontramos, me mostrou 
fotos da instituição e acerta-
mos uma visita para abril de 
2020. Devido à pandemia da 
Covid-19 postergamos para 
uma nova data. A instituição 
já conta com 27 docentes, 
atuando nos cursos de En-

genharia de Exploração e 
Produção de Petróleo e uma 
Licenciatura em Matemática, 
com cerca de 500 alunos.

Finalizo enfatizando o 
lado indigenista de Dias. 
Como descendente dos 
Carajás, sempre se dedicou 
à defesa do índio brasileiro. 
Organizou uma biblioteca 
especializada, que era ad-
mirada por Darcy Ribeiro. 
Chegou mesmo a publicar 
um artigo contendo uma 
análise etno-histórica da 
colonização do Brasil, tra-
duzido para o alemão por 
pesquisadores da Universi-
dade de Kassel, e citado em 
A formação do Povo Brasileiro, 
de Darcy Ribeiro. Recebeu 
ainda comentários elogio-
sos em cartas de Florestan 
Fernandes e José Honório 
Rodrigues, que fazia questão 
de exibir. Atuou, ainda, em 
defesa da Ciência brasileira, 
sobretudo na Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), da qual 
foi vice-presidente.

Wanderley de Souza é professor titular 
da UFRJ, membro da Academia 

Brasileira de Ciências e da Academia 
Nacional de Medicina.

Vivemos um mundo 
diferente, com pessoas ex-
tremamente deprimidas por 
causa da pandemia que as-
sola os cinco continentes, 
com milhares de mortes e 
sofrimentos terríveis para 
familiares que perderam 
seus entes queridos.

Governos sérios têm en-
frentando, ou pelo menos 
demonstram enfrentamento, 
e adotam políticas públicas 
para combater essa chaga. 
Outros governos, verda-
deiros desgovernos, se en-
contram totalmente perdi-
dos, não respeitam à ciência, 
não dão o bom, e necessário 
exemplo, de seguir os ditames 
e orientações da Organização 
Mundial da Saúde e teimam 
em não cumprir as medidas 
de sanitárias, com o uso de 
máscaras e o imprescindível 
distanciamento.

Pelo contrário, esses des-
governos incitam o povo a 
não fazer uso das máscaras e 
dão o péssimo exemplo de, 
por vezes, provocar aglom-
erações. Esses desgovernos 
não fizeram qualquer tipo 
de planejamento para a 
compra de insumos e muito 
menos das vacinas, sejam 
elas fabricadas nos Estados 
Unidos, na Índia, na China 
ou no Reino Unido, ou em 
qualquer outro país. Es-
ses desgovernos cometem 

crime, dia após dia, contra 
seus povos e seus países.

Não são muitos os que es-
tão na contramão do mundo, 
das boas políticas, mas é ab-
solutamente lamentável viver-
mos em um país no qual o 
presidente da República não 
assume o seu papel de líder e 
chefe de Estado e não procura 
exercer o seu cargo em benefí-
cio da própria população.

E assim o Brasil caminha, 
em um verdadeiro desgov-
erno, sem administração, 
sem norte e horizonte. 
O presidente Bolsonaro, 
em que pese todas as suas 
promessas de campanha, 
aliás, não cumpridas, ainda 
tem a ousadia de declarar, 
como o fez esta semana, 
que o “Brasil está quebra-
do” e que, por isso, ele não 
consegue “fazer nada”. E, 
sem meias palavras, o seu 
estilo é sempre grosseiro e 
truculento, para não dizer 
mal educado, ainda disse 
que o coronavírus foi “po-
tencializado” pela mídia.

O Brasil já tem cerca de 
200 mil mortes pela Cov-
id-19, segundo o consórcio 
de imprensa. E, em vez de o 
presidente da República se 
alinhar às práticas dos esta-
distas do mundo, que estão 
em Israel, na Alemanha, na 
Nova Zelândia, no Japão, 
no Reino Unido, na França 

e na Escandinávia, ele, mes-
quinho, prefere repetir que 
como o país está quebrado, 
“eu não consigo fazer nada. 
Eu queria mexer na tabela 
do Imposto de Renda, teve 
esse vírus potencializado 
pela mídia que nós temos 
aí, essa mídia sem caráter...”

Ora, a culpa da sua pés-
sima administração não é dos 
jornalistas, segundo prefere 
apontar, para tentar ludibriar 
os incautos. Não, a culpa pelo 
Brasil continuar sem políticas 
públicas nas áreas da saúde, 
da educação, do meio ambi-
ente, da economia, da segu-
rança pública e da política in-
ternacional, para citar apenas 
essas, não é dos profissionais 
da imprensa, que cumprem 
com o seu dever de noticiar 
e expor as mazelas desse des-
governo, mas exclusivamente 
de um presidente da Repúbli-
ca sem condições de gover-
nar um país, sem condições 
de ser até mesmo síndico de 
um prédio, e de poucos apar-
tamentos.

A culpa é de um presi-
dente que, isolado em seus 
devaneios, se esquiva de 
conviver em um ambiente 
democrático e ataca o re-
gime que é voltado para o 
povo, pelo povo. A culpa é 
de um presidente sem visão 
do hoje e, obviamente, sem 
visão do amanhã, do futuro. 

A culpa é de um presidente 
verdadeiramente tosco.

Enquanto isso, o tempo 
vai passando e o Brasil vai 
se enterrando cada vez mais 
em um verdadeiro atoleiro, 
com 14 milhões de desem-
pregados, sem perspectiva 
de melhora ou de mudança. 
Tempos sombrios. Tempos 
tristes. Tempos dramáticos.

E, mesmo diante desse 
caos no qual o Brasil nau-
fraga, o presidente prefere 
fazer politicagem perversa 
para tentar eleger seu candi-
dato Artur Lira presidente 
da Câmara dos Deputados. 
Os partidos de esquerda 
se uniram ao emedebista 
Baleia Rossi e, juntos, mar-
cham para encontrar uma 
saída política mais honrosa 
para o Brasil desgovernado.

É lamentável, todavia, que 
o atual presidente da Câmara 
Federal, o carioca Rodrigo 
Maia, apesar de ter recebido 
tantos pedidos de impeach-
ment para afastar o presi-
dente Bolsonaro, não tenha 
tido a coragem de seguir com 
os trâmites necessários e não 
deu sequência a nenhum 
desses pedidos.

O presidente Bolsonaro 
costuma dizer recorrente-
mente que sofre críticas 
porque o Brasil ainda não 
começou a vacinar a popu-
lação contra a Covid-19. 

Críticas, convenhamos, reais, 
diante de tanto descaso e de 
tanta irresponsabilidade. “O 
pessoal fica me criticando, 
dizendo que os países todos 
estão vacinando, o que não é 
verdade. Mais ou menos 25% 
dos países estão vacinando”. 
E o Brasil sequer tem serin-
gas e insumos e nem vacina...

Em seu primitivo discurso, 
o presidente repete asneiras: 
“Quer ver, 10 mil vacinas pa-
ra um país não é nada. Não 
interessa, seja Paraguai, com 
população pequena, ou Ale-
manha, população média, ou 
até mesmo o Brasil. Agora 
nisso vem a pressão, pressão 
porque vende. Agora criaram 
pânico perante a população.”

No encontro com o min-
istro-general Eduardo Pazue-
llo, mais perdido do que cego 
em tiroteio, no Ministério da 
Saúde, na última terça-feira, o 
presidente recebeu uma atu-
alização sobre o Plano Na-
cional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Cov-
id-19, incluindo informações 
sobre aquisição de seringas, 
agulhas e vacinas. O Ministé-
rio da Saúde disse, em nota, 
que Bolsonaro foi informado 
por Pazuello e pela equipe da 
pasta sobre a importação de 
2 milhões de doses de vaci-
na da AstraZeneca da Índia. 
O que é mais importante e 
emergencial não foi anun-

ciado. Não foi apresentada 
uma data para o início da 
vacinação contra a covid-19, 
no Brasil. Desgoverno!

E como seu discurso é sem-
pre raso e ridículo, ao voltar 
ao Planalto, Bolsonaro nova-
mente minimizou o início da 
vacinação em outros países. 
Segundo ele, as outras nações 
estão vacinando, mas “não es-
tão vacinando seu povo como 
um todo”. Ora, ora...

Até a noite da última ter-
ça-feira, pelo menos 14,56 
milhões de doses contra o 
coronavírus Sars-CoV-2 já 
haviam sido aplicadas em to-
do o mundo. Israel já vacinou 
quase toda a sua população.

O Brasil precisa de vacina. 
O Brasil precisa de serin-
gas, agulhas e insumos. Os 
brasileiros precisam viver 
em um país próspero e bem 
governado, com Ordem 
e Progresso. O Brasil e os 
brasileiros conclamam gov-
ernabilidade, decência e hon-
radez no Palácio do Planalto. 
O Brasil precisa resgatar a sua 
cidadania e sua esperança de 
viver com dignidade e aten-
ção dos Poderes da Repúbli-
ca. O Brasil precisa sair do 
atoleiro em que foi alçado, 
por grupos de malfeitores. O 
Brasil requer simplesmente 
liberdade.

Paulo Alonso é jornalista.
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Bayard Do 
Coutto Boiteux

Máfia do PCR

Alguns laboratórios estão se aproveitando do mo-
mento difícil da pandemia. Estão solicitando 3 

dias úteis para a autorização do exame pelos convênios 
e, assim, induzindo diretamente o consumidor a fazer 
de forma particular, inclusive com um acréscimo para 
sair em 24 horas.

1 ano da revista Ser Mulher Arte

No próximo dia 2 de fevereiro, às 18h30, sermulherarte.
com completa um ano de amor pela Arte, pela poesia, 
pela vida com uma live no canal compartilhado de sua 
editora, Chris Herrmann. Vida longa!

Abrir ou não áreas  
de lazer domingos?

Tem causado inquietação nos especialistas a retoma-
da da abertura de áreas de lazer, aos domingos, no Rio. 
O assunto é de grande controvérsia e tem merecido 
um estudo muito aprimorado nos demais países, como 
Itália e Grã-Bretanha, que passam por situação parecida 
com a nossa. Não seria o caso de aguardar mais um 
pouco?

Restauração do  
campus Gama Filho

Tomara que o projeto da atual Prefeitura do RJ de 
restaurar o campus da Gama Filho, que desde 2014 sofre 
total descaso, não esqueça os professores e colaboradores 
administrativos, inclusive da UniverCidade, que esperam 
até hoje seus salários.

Chocolate de qualidade

Lançado no Rio por Claudio Castro, do Diário do 
Rio e Sérgio Castro Imóveis, em suas badaladas fes-
tas, chega à zona sul da cidade, no primeiro semes-
tre de 2021, uma loja de chocolates da Lu Fasano. 
Tomara que os bolos também sejam oferecidos com 
um café.

Já trabalhando no Rio

O recém-chegado cônsul-geral da Bélgica, no Rio, 
Daniel Dargent, tem agitado bastante. Uma de suas 
metas é desenvolver relações institucionais para temas 
relacionados à cultura afro-brasileira e intercâmbio em 
Educação. Mais um apaixonado pelo Rio!

Um português no 
Copacabana Palace

Formado pela Universidade do Algarve, uma escola de 
peso em Portugal, Ulisses Marreiros é o novo diretor do 
Hotel Belmond Copacabana Palace. Low profile, ao con-
trário de sua antecessora, deverá trazer profissionalismo e 
sofisticação para o hotel.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 21 de Janeiro de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO-PCERJ02.21 na forma on-line e
Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer
título e não reclamado por seu proprietário, classificados como
conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis
não identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 14 de Janeiro de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO01.21 na forma on-line e Presencial,
dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não
reclamado por seu proprietário, classificados como conserva-
dos, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não
identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o no 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

Incitação ao crime, avalia jurista
Bolsonaro: ‘Em 2022 vamos ter um problema pior que nos EUA’

O presidente Jair 
Bolsonaro voltou 
a cometer crime 

de responsabilidade ao afir-
mar, nesta quinta-feira, que 
haverá motim no Brasil se 
as eleições de 2022 forem 
eletrônicas. “Se tivermos 
votos eletrônicos em 2022 
vamos ter um problema 
pior que nos EUA”, disse 
o presidente, ao comentar 
a invasão do Congresso 
norte-americano por radi-
cais de extrema-direita, que 
deixou quatro mortos, 13 
feridos e 15 presos.

A jurista e mestre em Di-
reito Penal Jacqueline Valles 
afirma que a fala do manda-
tário brasileiro se configura 
como incitação ao crime. 
“Numa análise rápida, ve-
mos que a fala dele se en-
quadra nos artigos 4 e em 
4 incisos do artigo 7 da Lei 
1.079/50. É clara a incita-
ção à violência e ao crime 
contra as instituições demo-
cráticas”.

A mestre em Direito 
Penal esclarece que as de-
clarações do presidente 
se configuram, pela lei, 
em um atentado contra 
a Constituição Federal. 
“Podemos encaixar a fala 

dele como uma ameaça à 
segurança interna do pa-
ís, conforme previsto no 
inciso IV do artigo 4 da 
Lei 1.079, que define os 
crimes de responsabilida-
de e regula o respectivo 
processo de julgamento”, 
acrescenta a especialista.

A jurista cita, ainda, que 
o artigo 7 da referida lei 
estabelece como crime de 
responsabilidade impedir, 
por violência, ameaça ou 
corrupção, o livre exercício 
do voto; utilizar o poder 
federal para impedir a livre 
execução da lei eleitoral; 
subverter ou tentar sub-
verter por meios violentos 
a ordem política e social; e 
violar qualquer direito ou 
garantia individual constan-
te dos artigos 141 e 157 da 
Constituição. “Ao ameaçar 
motim caso não seja im-
plantando o voto impresso, 
além de irresponsável, a fala 
do presidente pode ser en-
quadrada nos referidos arti-
gos da Lei de Responsabili-
dade”, afirma.

Na avaliação da jurista, a 
atitude de Bolsonaro é uma 
sinalização de desrespeito 
ao processo e instituições 
democráticas. “O chefe do 

Executivo não pode ter um 
comportamento tão des-
respeitoso em relação às 
instituições civis, nem pode 
incitar a violência. O que 
aconteceu nos EUA é muito 
grave e incitar uma base de 
apoiadores a fazer o mesmo 
no Brasil se não houver re-
trocesso ao voto impresso é 
igualmente grave”.

Em nota divulgada nesta 
quinta-feira, também o mi-
nistro Luiz Edson Fachin, 
vice-presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) disse que a alter-
nância de poder não pode 
ser motivo para truculência. 
E lembrou que  “em outu-
bro de 2022 o Brasil irá às 
urnas nas eleições presiden-
ciais. Eleições periódicas de 
acordo com as regras esta-
belecidas na Constituição e 
uma Justiça Eleitoral com-
batendo a desinformação 
são imprescindíveis para a 
democracia e para o respei-
to dos direitos das gerações 
futuras. Quem desestabiliza 
a renovação do poder ou 
que falsamente confronte 
a integridade das eleições 
deve ser responsabilizado 
em um processo público e 

transparente. A democracia 
não tem lugar para os que 
dela abusam. Alarmar-se 
pelo abismo à frente, defen-
der a autonomia e a integri-
dade da Justiça Eleitoral e 
responsabilizar os que aten-
tam contra a ordem cons-
titucional são imperativos 
para a defesa das democra-
cias”, completa a nota.

O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) e ministro do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), Luís Roberto Bar-
roso, se manifestou sobre 
o episódio pelas redes so-
ciais. “No triste episódio 
nos EUA, apoiadores do 
fascismo mostraram sua 
verdadeira face: antidemo-
crática e truculenta. Pes-
soas de bem, independen-
temente de ideologia, não 
apoiam a barbárie. Espero 
que a sociedade e as insti-
tuições americanas reajam 
com vigor a essa ameaça 
à democracia”. Rodrigo 
Maia, presidente da Câma-
ra, classificou a invasão do 
Congresso norte-america-
no como “um ato de de-
sespero de uma corrente 
antidemocrática que per-
deu as eleições”.

Vacina chinesa tem eficácia de quase 80% contra a Covid
A CoronaVac, vacina 

contra o coronavírus que é 
produzida pelo Instituto Bu-
tantan em parceria com a far-
macêutica chinesa Sinovac, 
tem taxa de eficácia mínima 
de 78%. O anúncio foi feito 
nesta quinta-feira pelo gover-
no de São Paulo, em entre-
vista coletiva, quando foi res-
saltado que a vacina garantiu 
proteção total contra casos 
graves e mortes provocadas 
pela doença.

“Isso significa que ela 
tem elevado grau de efici-
ência e de eficácia para pro-
teger contra a Covid-19. As 

pessoas que forem imuniza-
das com a vacina do Butan-
tan terão entre 78% e 100% 
menos possibilidade de de-
senvolverem a Covid-19 do 
que uma pessoa que não re-
ceber o imunizante”, disse 
o governador de São Paulo 
João Doria.

Segundo Dimas Covas, 
diretor do Instituto Butan-
tan, também não houve in-
ternações hospitalares entre 
os voluntários que recebe-
ram a vacina. “Com relação 
a atendimento ambulatorial, 
ou seja, de sintomas que 
necessitam de assistência 

médica, entre os vacinados, 
78% não precisaram procu-
rar recurso médico. Os ca-
sos leves foram prevenidos 
em 78%. Estamos evitando 
casos graves, moderados e 
internações hospitalares e 
diminuindo a necessidade 
de atendimento ambula-
torial. Estamos reduzindo, 
de forma significativa, as 
manifestações mais leves. É 
uma excelente vacina para o 
momento. Precisamos ago-
ra que ela chegue aos braços 
das pessoas”. Isso significa, 
segundo ele, que vacina se 
mostrou 100% eficaz con-

tra casos graves e 78% efi-
caz em relação a casos leves.

Os dados de eficácia fo-
ram revisados por um comi-
tê internacional. O anúncio 
do governo paulista acon-
tece após dois adiamentos: 
inicialmente, o governo 
paulista pretendia fazer es-
se anúncio no dia 15 de de-
zembro. Depois, ficou para 
o dia 23 de dezembro, mas 
uma divergência entre os 
números obtidos por São 
Paulo e outros países que 
participavam dos testes de 
eficácia fez adiar novamen-
te a data para divulgação.

63% culpam 
pela invasão

Pesquisa publicada nesta 
quinta-feira revela que 63% 
dos norte-americanos cul-
pam o presidente Donald 
Trump pela invasão ao Ca-
pitólio, sede do Congresso 
dos EUA na quarta-feira 
(6). “A pesquisa, conduzida 

de quarta à noite a quinta 
de manhã, mostra que 63% 
respondentes acreditam 
que Trump é pelo menos 
‘um pouco’ responsável pe-
los eventos que levaram ao 
caos no Capitólio. Aproxi-
madamente metade dos en-
trevistados, 49%, dizem que 
Trump é ‘muito respon-
sável”, disse um relatório 
da empresa Morning, que 

conduziu a pesquisa para 
o veículo norte-americano 
Politico. 

Trump avalia 
perdão presidencial

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, ava-
lia conceder “perdão presi-

dencial” a ele próprio antes 
de deixar o cargo, livrando-o 
de todos os seus eventuais 
crimes na esfera federal. A 
notícia foi publicada pelo 
jornal The New York Times, 
um dia depois da invasão 
e depredação do Capitólio 
por seguidores de Trump. 
O mundo espera o que fará 
após o próximo dia 20, inclu-
siva se ficará nos EUA.
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Alerj com vaga garantida 
para André Ceciliano

A eleição da Mesa Diretora da Alerj para o próximo 
biênio será no dia 1º de fevereiro. O atual presidente, 

deputado André Ceciliano (PT), deve ser o único candida-
to ao cargo. Ele conta com o apoio de todas as bancadas 
pelos trabalhos que vem desenvolvendo na Casa, princi-
palmente em relação ao enfrentamento da pandemia da 
Covid-19. Ceciliano manteve o Legislativo mobilizado e 
ainda poupou dinheiro da Alerj, que foi doado ao Estado 
para ser usado, principalmente, nas áreas de saúde e segu-
rança. A Alerj também doou dinheiro para a recuperação 
do Museu Nacional e para a Fiocruz.

Disputa pelas vagas na Mesa

Com a reeleição de André Ceciliano praticamente garantida 
para a presidência da Alerj, a disputa fica restrita aos demais 
cargos na Mesa Diretora: são quatro vice-presidentes, quatro 
secretários e quatro vogais. Os cargos mais cobiçados são os de 
primeiro vice-presidente, que assume na ausência do presidente, 
e o de primeiro-secretário, que controla o orçamento da Alerj.

Ano Novo, cara novas na Alerj

Essa primeira semana do ano foi movimentada no prédio 
anexo da Alerj, onde ficam os gabinetes dos deputados. Na 
segunda-feira, sete novos parlamentares tomaram posse. Uma 
renovação que não se via há muito tempo. Os novos deputa-
dos empossados são: Noel de Carvalho (PSDB), Wellington 
Rezende (PMB), Célia Jordão (Patriota), Elton Cristo (Patriota), 
Felipe Peixoto (PSD), Rubens Bomtempo (PSB) e Adriana 
Balthazar (Novo). Eles assumem as vagas dos deputados que 
deixaram a Alerj para assumir prefeituras municipais ou integrar 
o secretariado do governador e do prefeito eleito do Rio.

Suplentes assumem  
na Câmara do Rio

Na Câmara do Rio, o vereador Carlos Caiado (DEM) 
não teve dificuldades para se eleger presidente no dia 1º 
de janeiro. Ele contou com o apoio do prefeito eleito 
Eduardo Paes. O vereador Átila Nunes Pereira (DEM) 
assumiu a vaga deixada por Laura Carneiro, Eliel José do 
Carmo (DC) ocupou a vaga de Willian Coelho, e Luciano 
Medeiros Gomes (PL) assumiu o mandato no lugar de 
Junior da Lucinha. Os três vereadores titulares se licen-
ciaram para ocupar cargos no Governo Eduardo Paes.

Direitos dos não vacinados

O Brasil ainda não definiu uma data para iniciar a vaci-
nação contra a Covid-19, mas segue intensa a discussão 
política sobre medidas de restrição para quem se recusar a 
tomar a vacina. Ficar proibido de frequentar escolas, aca-
demias e clubes; ter acesso vedado a bolsas e outros auxí-
lios oficiais e ao direito de participar de concursos públi-
cos, estão entre as medidas em estudo. País democrático.

Omicron Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
NIRE 33.208.206.202 - CNPJ/MF nº 10.452.933/0001-73

Extrato da 19ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as 
sócias aprovaram a redução de R$ 7.325.488,00 para R$ 3.207.074,00, sen-
do a redução de R$ 4.118.414,00 realizada mediante a redução proporcional 
do número de quotas, atualmente no valor nominal de R$ 1,00 cada. A redu-
ção do capital será efetivada mediante a compensação do prejuízo no valor 
de R$ 1.860.058,00, bem como o restante será devolvido em dinheiro às só-
cias conforme disponibilidade de caixa da Sociedade. A sócia Evenpar Partici-
pações Societárias Ltda. declara sua expressa concordância com a devolução 
de capital, sendo certo que não receberá qualquer pagamento em decorrên-
cia de sua participação minoritária no capital social. A redução implicará a di-
minuição proporcional do número de quotas, que passará a ser de 3.207.074, 
no valor nominal de R$ 1,00 cada. Alterado o artigo 5º do Contrato Social. 
Consolidação do Contrato Social. Rio de Janeiro, 06.01.2021. Sócias: Even 
Construtora e Incorporadora S.A. e Evenpar Participações Societárias Ltda.

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.

Início da Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D nodes (OBN) nos Blocos 
BMS-8 e Norte de Carcará – Bacia de Santos (LPS nº 142/19 – 1ª Retificação). 
A Equinor, vem por meio desta, informar o início da atividade de Pesquisa 
Sísmica Marítima 3D nodes (OBN) nos Blocos BMS-8 e Norte de Carcará –  
Bacia de Santos, sob o âmbito da Licença de Pesquisa Sísmica (LPS) nº 142/19 – 
1ª Retificação que ocorrerá na primeira quinzena de janeiro de 2021. A atividade 
será desenvolvida pelos navios sísmicos Hugin Explorer e Subsea Viking.

REQUERIMENTO DE LICENÇA (LMP)
Canoa Quebrada Empreendimentos Imobiliários LTDA E OUTROS, CNPJ
08.543.594/0001-99, torna público que requereu à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente da Cidade – SMAC, através do processo nº 14/200.308/
2015, a renovação da Licença Municipal Prévia (LMP) nº 1069/2015, para
desenvolvimento de projeto de construção de grupamento residencial
multifamiliar situado na Avenida das Américas, Lote 3 resultantes do
desmembramento da Quadra Z do PAL 29430 – Barra da Tijuca – RJ.

DECISÕES ECONÔMICAS

Sergio Braga
sergiocpb@gmail.com

Negócios de até R$ 10 mil para investir em 2021
Quem vai empreender 

em 2021, mas não quer ar-
riscar começar um negócio 
do zero, investir em uma 
franquia pode ser o cami-
nho. O formato oferece 
vantagens, como negócio 
estruturado, suporte da 
franqueadora, estrutura e 
nome conhecido no mer-
cado. E para quem não tem 
um alto capital para investi-
mento, a microfranquia po-
de ser o caminho.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira de Franchising 
(ABF), já são mais de 560 re-
des com modelos de investi-
mento mais enxuto, que não 
ultrapassam R$ 90 mil. Na 
Caricanecas, maior empre-
sa de caricaturas digitais do 

mundo, o custo é bem mais 
baixo que este valor: com R$ 
10 mil já é possível adquirir 
uma unidade da marca, que 
já possui 600 franquias em 
todos o país

Segundo a ABF, as mi-
crofranquias ganharam es-
paço durante a pandemia. 
Segundo a associação, os 
motivos da alta procura pe-
lo modelo de negócio está 
relacionada com o alto de-
semprego, o custo baixo 
de investimento e a baixa 
de juros. A microfranquia 
tem feito tanto sucesso, que 
muitas marcas que antes não 
tinham este formato de in-
vestimento desenvolveram 
modelos mais enxutos para 
atrair interessados. A busca 

pelo negócio próprio, sem 
a necessidade de injetar um 
alto valor, atingiu em cheio 
a Caricanecas, que vendeu 
mais de 100 unidades desde 
o início da pandemia.

Com modelo de negócio 
home-based e baixo custo de 
investimento, em torno de 
R$ 10 mil, o negócio dá a 
oportunidade de empreen-
der utilizando uma estru-
tura mínima: computador, 
material de comunicação, 
equipamento para impres-
são de canecas.

“A pessoa pode começar 
em casa, trabalhando sozi-
nha, economizando com 
funcionários. O sucesso de-
pende só dela, sendo que a 
franqueadora ensina o cami-

nho das pedras para divulgar 
o negócio, se relacionar com 
os clientes e abrir mercado”, 
conta o fundador da Carica-
necas, Wdson Sandenys.

O sistema home based di-
versificou o formato de tra-
balho neste ano.

Segundo o Instituo Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), 4,5 milhões 
de brasileiros complemen-
tam sua renda sem sair de 
casa. Trabalhar home offi-
ce é cada vez mais comum, 
inclusive no mercado de 
franquias. Na Caricanecas, 
por exemplo, já são mais de 
600 franqueados que dedi-
cam tempo para conquistar 
clientes e realizar vendas, 
tudo sem sair de casa.

Inadimplência recua mesmo 
com aumento da dívida
Apesar do maior en-

dividamento dos 
consumidores, a 

inadimplência caiu em de-
zembro, com o total de fa-
mílias passando de 25,7% e 
novembro para 25,2%.Essa 
foi a quarta redução seguida 
da Pesquisa de Endivida-
mento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic) revelada 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). 
Em relação a dezembro de 
2019, a proporção de con-
sumidores inadimplentes 
cresceu 0,7 ponto percen-
tual.

A parcela das famílias 
que declararam não ter 
condições de quitar o atra-
so, permanecendo inadim-

plentes, caiu de 11,5% em 
novembro para 11,2% em 
dezembro. No mesmo mês 
de 2019, o indicador estava 
em 10%.

Mais dívidas

Depois de três meses 
seguidos de redução, o nú-
mero de brasileiros com 
dívidas voltou a subir em 
dezembro. Segundo a Peic, 
66,3% dos consumido-
res estavam endividados 
no mês passado, alta de 
0,3 ponto percentual com 
relação a novembro. No 
comparativo anual, o in-
dicador registrou aumento 
de 0,7 ponto percentual.

Em relação aos tipos de 
dívida, a proporção de bra-

sileiros que utilizam o car-
tão de crédito aumentou de 
77,8% em novembro para 
79,4% das famílias em de-
zembro. Essa foi a maior 
taxa desde janeiro de 2020. 
O cartão manteve-se como 
a principal modalidade de 
endividamento. A partici-
pação do cheque especial 
também subiu, de 5,3% pa-
ra 5,5%.

Recomendações

Na avaliação da CNC, 
a alta do endividamento 
reflete a recuperação do 
crédito, estimulado pelos 
juros baixos e por estímu-
los concedidos durante a 
pandemia de Covid-19. 
A entidade, no entanto, 

aconselha que os bancos 
alonguem os prazos de pa-
gamento das dívidas para 
reduzir o risco de inadim-
plência no sistema finan-
ceiro. Isso porque grande 
parte do crédito ofertado 
durante a pandemia foi 
concedido com carência 
nas parcelas e deve come-
çar a vencer no início des-
te ano.

A CNC também reco-
menda que as famílias pres-
tem mais atenção ao orça-
mento doméstico após o 
fim do auxílio emergencial. 
Para a entidade, o crédito 
pode voltar a funcionar co-
mo ferramenta de recom-
posição da renda, à medida 
que a recuperação do em-
prego enfrenta incertezas.

Maricá lidera criação de empregos formais desde 2017
Maricá foi o município 

do Estado do Rio que mais 
gerou empregos com car-
teira assinada nos últimos 
quatro anos, de acordo com 
os dados do Cadastro Geral 
de Emprego e Desemprego 
(Caged), divulgados pelo go-
verno federal e referentes até 
novembro passado. De janei-
ro de 2017 a novembro de 

2020 foram criados na cida-
de 6,59 mil novos empregos 
formais, representando um 
aumento de 52,5% na força 
de trabalho do município.

Ainda de acordo com os 
dados do Caged, até no-
vembro Maricá havia gera-
do 967 novos postos de tra-
balho com carteira assinada 
– com a ressalva de que, no 

Estado do Rio, houve perda 
de 133,75 mil vagas. Secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Igor Sardinha 
destacou que o bom desem-
penho de Maricá na geração 
de empregos é fruto do de-
senvolvimento econômico 
do município e de ações dos 
setores público e privado.

No caso do setor público, 

destacam-se os programas de 
suporte econômico no âmbi-
to da pandemia do novo co-
ronavírus, que sustentaram 
um desempenho positivo na 
criação de empregos formais 
mesmo durante os meses 
mais críticos, com o fecha-
mento do comércio reduzin-
do o ritmo econômico por 
toda parte.

Vitor Soares-Alerj
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REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ 02.270.689/0001-08 - NIRE 33.3.0016653-0

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA NO DIA 29/12/2020: DATA, HORA e LOCAL: Aos 29/12/2020, 
às 9h, na sede da REPSOL SINOPEC BRASIL S.A. (“ Companhia ”) loca-
lizada à Praia Botafogo, nº 300, salas 501 e 701, Botafogo, na RJ/RJ, CEP 
22.250-040. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades 
de convocação, face à presença de todos os membros do conselho de admi-
nistração, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 13 do Estatuto Social da 
Companhia . MESA: O membro do Conselho de Administração Sr. Mariano 
Carlos Ferrari como presidente da mesa, o qual convidou a Sra. Carolina 
Assano Massocato Escobar para secretariar a reunião. ORDEM DO DIA: 
Deliberar sobre, na forma dos itens (i) e (j), do parágrafo único, do artigo 15 
do Estatuto Social da Companhia , a proposta de cisão parcial desproporcio-
nal da Companhia , e de redução de capital resultante desta operação, de 
acordo com o Protocolo e Justificação da Cisão Parcial e Desproporcional da 
Companhia a ser formalizado com a Repsol Exploração Brasil Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o n° 03.514.776/0001-18 (“REBL”), e com Sinopec Exploration and 
Production (Brazil) Ltda., inscrita no CNPJ sob o 12.450.530/0001-10 (“SNPC 
BR”) (“Proposta”). DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constan-
tes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, 
por unanimidade e sem ressalvas, considerando a necessidade de realizar a 
cisão parcial desproporcional da Companhia , com redução de capital, rela-
tivamente á totalidade do acervo líquido correspondente ao investimento da 
Companhia na Repsol Sinopec Brasil B.V., uma sociedade de responsabili-
dade limitada devidamente constituída sob as leis da Holanda, com endereço 
registrado à Koninginnegracht 19, 2514AB, na cidade de Haia, Holanda (“RSB 
B.V.”), seguido da capitalização do patrimônio cindido na REBL e na SNPC 
RR, na proporção de 60% e 40% respectivamente, nos termos da Proposta, 
com o que a REBL passará a deter diretamente 2.255.301,233 ações da RSB 
B.V., e a SNPC BR passará a deter diretamente 1.503.534.156 ações da RSB 
B.V., para que a Companhia possa concentrar seus esforços nas atividades 
realizadas no Brasil, a Proposta, cujo teor é parte integrante desta ata na forma 
do Anexo. A cisão parcial desproporcional e a consequente redução dc capital 
da Companhia serão submetidos à Assembléia Geral Extraordinária, que 
será convocada pelo Presidente deste Conselho. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata, que reaberta, lida conferida e aprovada, foi por todos os 
presentes assinada. ASSINATURAS: Sr. Mariano Carlos Ferrari - Presidente 
e Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Manuel Tomás Garcia 
Blanco, Hu Xinmiao, José Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernes-
to Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Àngel Murillas Àngoiti, Hou Jianguo, 
Francisco Javier Sanz Cedrón e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que 
a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões 
do Conselho de Administração da Companhia , RJ, 29/12/2020. Carolina As-
sano Massocato Escobar - Secretária. Jucerja nº 3992526 em 30/12/2020.

A!BODYTECH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 07.737.623/0001-90 - NIRE 33.3.0027725-1

Edital de Convocação - AGO: Ficam convocados os acionistas da A!Bo-
dytech Participações S.A. (“Cia.”) para se reunirem para participar e votar à 
distância em AGO (“Assembleia”) a ser realizada no dia 19/01/21, às 14h, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar 
as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Cia. re-
lativas ao exercício social encerrado em 31/12/19; (ii) examinar, discutir e 
votar a proposta de destinação dos resultados; e (iii) eleger os membros do 
Conselho de Administração da Cia. Os documentos pertinentes às matérias 
a serem debatidas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionis-
tas, a partir desta data, na sede da Cia. Informações Gerais: Diante da 
atual situação decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 
e das restrições impostas ou recomendadas pelas autoridades com rela-
ção a viagens, deslocamentos e reuniões de pessoas, a Cia. esclarece que 
viabilizará a participação remota de seus acionistas na Assembleia. Ficam 
ainda os Srs. Acionistas informados que para todos os fins e efeitos legais 
a Assembleia será considerada como tendo sido realizada na sede da Cia., 
localizada na Cidade do RJ/RJ, na Rua Guilhermina Guinle, nº 272, 2º an-
dar, Botafogo, CEP 22.270-060. RJ, 08/01/21. Alexandre Accioly Rocha - 
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.

BUCANAS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 27.839.323/0001-20 - NIRE 35.300.443.624

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2020
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 10 dias do mês de setembro de 2020, às 15:30 horas, por meio de 
vídeo conferência web organizada pelos acionistas da Bucanas - Participações e Investimentos S.A. 
(“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital de convocação, em razão da 
presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezem-
bro de 1976, conforme alterada (“LSA”). 3. PUBLICAÇÕES: Foram publicados o Balanço Patrimonial, 
as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 (“Demonstrações Financeiras”) nos jornais Diário Oficial 
da União e Monitor Mercantil, ambos em suas edições do dia 29 de julho de 2020. 4. PRESENÇA: 
Acionistas representando 100% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Pre-
sença de Acionistas. 5. MESA: Presidente: Gabriel Sollero Figueira; Secretário: Arnaldo Vieira Ferrei-
ra. 6. ORDEM DO DIA: (i) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, 
acompanhadas das notas explicativas e os relatórios da administração relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019, devidamente publicados na forma do § 5º do Art. 133 da LSA; 
(ii) aprovar e ratificar a distribuição e destinação do lucro líquido indicado nas Demonstrações Finan-
ceiras; e (iii) eleger os membros da diretoria para um mandato de 1 (um) ano, conforme previsto no 
Estatuto Social da Companhia. 7. DELIBERAÇÕES: Os acionistas da Companhia, por unanimidade 
e sem ressalvas, tomaram as seguintes deliberações: (i) Após exame e discussão, aprovaram as 
Demonstrações Financeiras acompanhadas das notas explicativas e os relatórios da administração da 
Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, devidamente publica-
dos nos termos acima e protocoladas na Junta Comercial do Estado de São Paulo em ato separado à 
esta ata; (ii) Deliberaram que o resultado apurado no exercício, no montante de R$ 43.992.105,32, por 
não ter sido realizado financeiramente pela Companhia até a data base de 31.12.2019, permanecerá 
na conta de reserva de lucros a realizar. Aprovar que a parcela realizada durante o exercício de 2019 
da conta de reserva de lucros a realizar, conforme apurada nas Demonstrações Financeiras, no mon-
tante de R$ 14.333.333,30 já foram distribuídos aos acionistas da Companhia a título de dividendos 
intercalares, em quatro parcelas, tendo sido pagas nas seguintes datas: R$ 2.083.333,31 em 04 de 
fevereiro de 2019, R$ 8.083.333,33 em 24 de abril de 2019, R$ 2.083.333,36 em 01 de agosto de 2019 
e R$ 2.083.333,30 em 01 de novembro de 2019, neste ato ratificados. (iii) A eleição dos membros da 
Diretoria para um mandato de 1 (um) ano contado da presente data, observado o disposto no § 4º do 
Art. 150 da LSA. Os acionistas aprovam a remuneração global mensal da diretoria de até R$ 9.000,00, 
a ser fixada em reunião de diretoria, e dividida igualmente entre seus membros. Os membros da 
diretoria eleitos são os seguintes: (a) Diretor-Presidente: THOMAS LUNDGREN BITTAR, brasileiro, 
casado sob o regime da separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 
54.647.600-4, inscrito no CPF/ME sob o nº 953.225.317-34, domiciliado na Rua Susano, 35, apto. 61, 
Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01435-030; (b) Diretor Vice-
-Presidente: PETER LUNDGREN, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida 
Henrique Dumont, nº 204, apto. 501, Ipanema, CEP 22410-060, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 20.313.107-3, expedida pelo IFP, e inscrito no 
CPF/ME sob o nº 146.110.297-94; e (c) Diretor: FREDERICO AXEL LUNDGREN, brasileiro, casado, 
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 01.763.478-3 DETRAN, inscrito no CPF/ME sob 
o nº 003.298.197-04, domiciliado na Estrada da Gávea, 60, apto. 901, CEP: 22451-263, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Os Diretores eleitos por esta Assembleia deverão tomar 
posse em seus cargos, mediante a assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Registro de 
Atas das Reuniões da Diretoria no prazo de 30 dias contado desta data, nos termos do parágrafo 1o do 
art. 149 da LSA. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, com 
a lavratura da presente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada digitalmente, na forma 
do Artigo 5º da Instrução Normativa do DREI nº 52/2018, conforme alterada pela Instrução Normativa 
do DREI nº 75/2020, pelos presentes. 9. ACIONISTAS PRESENTES: E. Lundgren Participações Ltda. 
e Herman Ralf Lundgren (na qualidade de usufrutuário das ações detidas por Ralf Lundgren, Christian 
Lundgren e Peter Lundgren), representados por seu procurador Gabriel Sollero Figueira (OAB/SP 
310.303), e os Srs. Frederico Axel Lundgren e Beatriz Eloísa Dannemann Lundgren (na qualidade 
de usufrutuários das ações detidas por Eric Dannemann Lundgren, Frederico Dannemann Lundgren 
e Felipe Dannemann Lundgren) representados por seu procurador Arnaldo Vieira Ferreira (OAB/RJ 
208.257). Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, tendo sido as 
assinaturas colhidas digitalmente. São Paulo, 10 de Setembro de 2020. Gabriel Sollero Figueira - Pre-
sidente da Mesa; Arnaldo Vieira Ferreira - Secretário da Mesa. Acionistas: E. Lundgren Participações 
Ltda. - P.p. Gabriel Sollero Figueira; Herman Ralf Lundgren - P.p. Gabriel Sollero Figueira; Frederico 
Axel Lundgren - P.p. Arnaldo Vieira Ferreira; Beatriz Eloísa Dannemann Lundgren - P.p. Arnaldo 
Vieira Ferreira. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 539.543/20-2 em 18/12/2020. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral. 

Preço da tonelada de minério de ferro dobrou em um ano

Boeing é multada em US$ 2,5 bi nos EUA
Departamento de Justiça pune por acobertar acidentes do 737 Max

O Departamento de 
Justiça dos EUA 
anunciou nesta 

quinta-feira que a Boeing 
concordou em pagar mais 
de US$ 2,5 bilhões para 
resolver uma acusação cri-
minal relacionada a uma 
conspiração para fraudar 
reguladores sobre os aci-
dentes do 737 MAX. “Os 
trágicos acidentes do Lion 
Air Flight 610 e Ethiopian 
Airlines Flight 302 expuse-
ram a conduta fraudulenta 
e enganosa de funcioná-
rios de um dos maiores 
fabricantes mundiais de 
aviões comerciais”, disse 
David P. Burns, procura-
dor-geral adjunto da divi-
são criminal do Departa-
mento de Justiça.

 “Os funcionários da 
Boeing escolheram o ca-
minho do lucro em vez 
da franqueza, ocultando 
informações materiais da 
FAA sobre a operação de 
seu avião 737 Max e empe-
nhando-se em encobrir seu 
engano”, disse Burns, refe-
rindo-se à Federal Aviation 
Administration.

 A Boeing, uma empresa 
multinacional sediada nos 
Estados Unidos, que pro-
jeta, fabrica e vende avi-
ões comerciais para com-
panhias aéreas em todo o 
mundo, firmou um acor-
do diferido de acusação 
(DPA) em conexão com 
uma informação crimi-
nal arquivada no Distrito 
Norte do Texas, o Depar-

tamento de Justiça disse 
em uma declaração.

 De acordo com os ter-
mos do DPA, a multa de 
US$ 2,5 bilhões da Boeing 
é composta de uma multa 
monetária criminal de US$ 
243,6 milhões, pagamentos 
de compensação aos clien-
tes da companhia aérea 737 
MAX da Boeing de US$ 
1,77 bilhão e o estabeleci-
mento de um crash de US$ 
500 milhões  – fundo para 
os beneficiários das vítimas 
para indenizar os herdeiros, 
parentes e beneficiários le-
gais dos 346 passageiros que 
morreram nos acidentes do 
Boeing 737 MAX do Lion 
Air Flight 610 e do Ethio-
pian Airlines Flight 302, de 
acordo com o comunicado.

 Os jatos 737 MAX da 
Boeing estavam aterrados 
em todo o mundo desde 
o início de março de 2019, 
após o surgimento de mais 
evidências indicaram que 
seu software de controle 
de vôo teve um papel em 
dois acidentes aéreos mor-
tais em menos de um ano.

 Em novembro, a FAA 
autorizou o Boeing 737 
Max a voar novamente 
após um encalhe de 20 
meses. Na semana passa-
da, a American Airlines 
voou com um Boeing 737 
Max de Miami a Nova 
York com passageiros pa-
gantes a bordo, fazendo 
o primeiro vôo comercial 
após o encalhe mundial da 
aeronave problemática.

A alta nas cotações de 
minério de ferro deverá be-
neficiar a balança comercial 
brasileira em 2021, elevar a 
rentabilidade dos exporta-
dores da commodity e dei-
xar mais caros os produtos 
derivados de minério. O 
motivo para alta na cotação 
do minério decorre de uma 
queda na oferta provocada 
pela pandemia e uma de-
manda que não parou de 
crescer. Atualmente, a com-
modity é cotada em US$ 170 
por tonelada. Em fevereiro 
do ano passado, estava em 
US$ 78 por tonelada.

De acordo com dados do 
Ministério da Economia, 
no ano passado o Brasil 
exportou US$ 22,7 bilhões 
em minério de ferro, dos 
quais US$ 16,3 bilhões fo-
ram para a China, o prin-
cipal comprador. Um ano 
antes, as exportações de 
minério somaram US$ 22,6 
bilhões, dos quais US$ 13,5 
bilhões foram para a China. 
As exportações do produto 
para Omã, onde a Vale tem 
uma usina de pelotização, 
somaram US$ 560 milhões 
no ano passado, com que-
da em comparação aos US$ 

660 milhões exportados em 
2019 para o país árabe.

De acordo com o ana-
lista de investimentos da 
Terra Investimentos, Ré-
gis Chinchila, a China tem 
uma demanda elevada de 
metais básicos, como o 
minério de ferro, mas for-
necedores de aproximada-
mente 70% das compras 
chinesas, o Brasil e a Aus-
trália estão ofertando me-
nos minério.

“Com a demanda ainda 
elevada e os estoques bai-
xos, somado ao anúncio da 
Vale que descartou sua me-

ta de produção de minério 
de ferro para 2020, o preço 
desta commodity deve conti-
nuar subindo ainda no ano 
de 2021”, afirma Chinchila. 
A Vale enfrentou barrei-
ras não previstas em 2020, 
como condições climáticas 
desfavoráveis e a pandemia, 
que levaram à redução na 
produção no começo do 
ano. Já o fornecimento pela 
Austrália está menor por-
que o país da Oceania e a 
China enfrentam disputas 
diplomáticas e comerciais 
que afetam sua relação eco-
nômica.

Elon Musk se torna a pessoa mais rica do mundo

Para expandir na AL 
Ripio compra a  
brasileira BitcoinTrade

A Ripio, empresa cripto 
pioneira, com sede na Ar-
gentina, anunciou a aquisi-
ção da Bitcoin Trade, segun-
da maior exchange do Brasil, 
com o objetivo de fortalecer 
sua posição no país e expan-
dir sua marca e produtos na 
América Latina. O valor da 
operação não foi divulgado. 
Após conquistar a marca de 
1 milhão de usuários, a Ripio, 
plataforma de ativos digitais 
líder na Argentina, consa-
grou-se como uma das em-
presas cripto de crescimento 
mais rápido na América La-
tina. A empresa nasceu em 
2013, apoiada pela Draper 
Ventures, Digital Currency 
Group e Pantera Capital, en-
tre outras grandes empresas 
do setor, tornando-se uma 
das primeiras startups cripto 
da região.

Desde então, a Ripio 
formou parcerias estra-
tégicas com o Mercado 
Pago, Visa e Circle e foi 
auditada com sucesso pe-
la Ernst & Young e PwC. 
Eles agora contam com 
uma equipe de mais de 150 
funcionários na Argentina, 
Brasil, Uruguai, México e 
Espanha.

Em 2020, a Ripio foi 
selecionada como Pionei-
ra em Tecnologia pelo Fó-
rum Econômico Mundial, 
tornando-se a única em-

presa cripto latino-ameri-
cana da lista. Além disso, 
os delegados da Ripio são 
agora membros ativos do 
Conselho do Futuro Glo-
bal do WEF, contribuindo 
para a pesquisa e o debate 
sobre a adoção e escala-
bilidade de criptomoedas, 
e o Consórcio de Gover-
nança de Moeda Digital, 
sobre regulamentação. 
“Estamos muito entusias-
mados e confiantes de que 
a Ripio é a melhor escolha 
para ajudar a estender o 
caminho que construímos 
com BitcoinTrade no Bra-
sil”,  afirma Carlos Andre 
Montenegro, fundador da 
BitcoinTrade. “Estou hon-
rado em fazer parceria com 
uma equipe tão talentosa e 
continuar esta jornada em 
direção a novos horizon-
tes”, acrescentou,  que está 
deixando o cargo de CEO 
da BitcoinTrade e ingressan-
do na Ripio no nível de hol-
ding. Sua função será assu-
mida por Bernardo Teixeira, 
atual CFO da BitcoinTrade. 
Nascida em 2017, a Bitcoin-
Trade é uma das principais 
bolsas de criptomoedas do 
Brasil e a segunda maior em 
volume negociado do país. 
A partir de hoje, a empre-
sa passa a fazer parte da 
família latino-americana da 
Ripio.

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Elon Musk, o funda-
dor da SpaceX e da Tesla, 
tornou-se a pessoa mais 
rica do mundo, ao valer 
nesta quinta-feira mais de 
US$ 188 bilhões, US$ 1,5 
bilhão a mais do que Jeff  
Bezos, o fundador e CEO 
da Amazon, que ocupou a 

posição de pessoa mais rica 
do mundo desde 2017, de 
acordo com o Bloomberg 
Billionaire Index.

Musk atingiu o auge graças 
ao preço das ações da Tesla, 
que disparou quase 830 por 
cento desde março de 2020. 
No ano passado, seu patri-

mônio líquido disparou em 
mais de 150 bilhões de dóla-
res americanos.

Musk detém cerca de 
20% do capital da Tesla. Ele 
também tem cerca de 42 bi-
lhões de dólares em opções 
de ações adquiridas, de acor-
do com registros da SEC. 

As ações da Tesla subiram 
7,94 por cento na quinta-
feira, atingindo o preço de 
816 dólares americanos no 
fechamento. Musk twittou: 
“Que estranho”, após rela-
tos sobre seu novo status, 
acrescentando: “Bem, volte 
ao trabalho.”



6    l  Monitor MercantilSexta-feira, 8 de janeiro de 2021Financeiro

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.

Poupança bate recorde de depósitos em 2020

Aplicação financei-
ra mais tradicional 
dos brasileiros, a 

caderneta de poupança tem 
atraído cada vez mais o in-
teresse dos brasileiros. Em 
2020, os investidores depo-
sitaram R$ 166,31 bilhões 
a mais do que retiraram da 
aplicação, informou nesta 
quinta-feira o Banco Cen-
tral (BC).

O resultado é o maior 
já registrado para um ano 
desde o início da série his-
tórica, em 1995. Em 2019, a 
captação líquida – diferença 
entre depósitos e retiradas 
– tinha ficado em R$ 13,33 
bilhões. O recorde anterior 
tinha sido registrado em 
2013, quando a aplicação 
financeira tinha captado R$ 
71,05 bilhões.

Apenas em dezembro, os 
brasileiros depositaram R$ 
20,61 bilhões a mais do que 
sacaram da poupança. O 
valor é recorde para o mês 
desde o início da série his-
tórica. Tradicionalmente, os 
brasileiros depositam mais 
na caderneta em dezembro, 

por causa do pagamento da 
segunda metade do décimo 
terceiro salário.

A aplicação começou 
2020 no vermelho. Em ja-
neiro e fevereiro, os brasi-
leiros retiraram R$ 15,93 
bilhões a mais do que de-
positaram. A situação co-
meçou a mudar em março, 
com o início da pandemia 
da covid-19, quando os de-
pósitos passaram a superar 
os saques.

O interesse dos brasilei-
ros na poupança se mantém 
apesar da recuperação da 
bolsa de valores nos últimos 
meses. Nos dois primei-
ros meses da pandemia, as 
turbulências no mercado fi-
nanceiro fizeram investido-
res migrar para a caderneta. 
As oscilações do Tesouro 
Direto também ajudaram 
a atrair investidores para 
a segurança da caderneta, 
mesmo o rendimento sen-
do menor.

Com rendimento de 70% 
da Taxa Selic (juros básicos 
da economia), a poupança 
atraiu mais recursos mesmo 

com os juros básicos nos 
menores níveis da história 
e com a aplicação perden-
do para a inflação. Com as 
recentes reduções na taxa 
Selic e o repique no valor 
de diversos alimentos, o in-
vestimento passou a render 
menos que os índices de 
preços.

Em 2020, a aplicação ren-
deu 2,11%, segundo o Ban-
co Central. No mesmo pe-
ríodo, o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor-15, 
que funciona como prévia 
da inflação oficial, atingiu 
4,23%. O IPCA cheio de 
2020 será divulgado na pró-
xima terça-feira (12) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Para 2021, o boletim Fo-
cus, pesquisa com institui-
ções financeiras divulgada 
pelo Banco Central, prevê 
inflação oficial de 3,32% 
pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo. Com 
a atual fórmula, a poupan-
ça renderá apenas 1,4% nos 
próximos 12 meses, caso 
a Selic de 2% ao ano fique 

em vigor ao longo de todo 
o ano.

Histórico

Até 2014, os brasileiros 
depositaram mais do que 
retiraram da poupança. 
Naquele ano, as captações 
líquidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da 
recessão econômica, em 
2015, os investidores passa-
ram a retirar dinheiro da ca-
derneta para cobrir dívidas, 
em um cenário de queda da 
renda e de aumento de de-
semprego.

Em 2015, R$ 53,57 bi-
lhões foram sacados da 
poupança, a maior retira-
da líquida da história. Em 
2016, os saques superaram 
os depósitos em R$ 40,7 
bilhões. A tendência inver-
teu-se em 2017, quando as 
captações excederam as re-
tiradas em R$ 17,12 bilhões, 
e em 2018, com captação 
líquida de R$ 38,26 bilhões. 
Em 2019, a poupança regis-
trou captação líquida de R$ 
13,23 bilhões.

CVM e Senacon assinam acordo de cooperação
A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) e a Se-
cretaria Nacional do Con-
sumidor (Senacon) do Mi-
nistério da Justiça assinaram 
um Acordo de Cooperação. 
A iniciativa permitirá que 
a autarquia tenha acesso à 
plataforma de solução al-
ternativa de conflitos Con-
sumidor.gov.br. O objetivo 
é aumentar a proteção dos 
investidores no mercado.

O acesso às informações 
do Consumidor.gov.br vai 
permitir que a CVM: moni-
tore as reclamações e infor-
mações apresentadas pelos 
consumidores, as respostas 
das empresas, bem como 
toda e qualquer informação 
relevante inserida na plata-
forma, restritas ao merca-
do de capitais; e consulte e 

importe os dados relativos 
aos atendimentos aos con-
sumidores que envolvam o 
mercado de capitais.

O Subprocurador-chefe 
da Subprocuradoria Jurídica 
4 (GJU-4) da CVM, Leo-
nardo Montanholi dos San-
tos, afirma que a parceria da 
CVM com a Senacon prevê 
a realização do intercâmbio 
de informações técnicas:

“O estabelecimento de 
canais específicos para co-
municação de infrações, co-
mo pirâmides financeiras, e 
ilícitos no âmbito da prote-
ção e defesa dos investido-
res será útil para o combate 
mais rápido e efetivo desses 
desvios no mercado de ca-
pitais”.

Superintendente de Pro-
teção e Orientação aos 

Investidores da CVM em 
exercício, Gilson Nasci-
mento Maia destaca que o 
expressivo aumento no nú-
mero de investidores de va-
rejo em bolsa resultou em 
um aumento de consultas, 
reclamações e denúncias 
recebidas pela CVM, o que 
demanda mais ações educa-
cionais específicas voltadas 
para esse público:

“O acesso ao Consumi-
dor.gov está alinhado a um 
conjunto de iniciativas para 
permitir que a CVM possa 
atender adequadamente às 
necessidades de orientação 
e proteção dos investidores, 
em especial esse novo pú-
blico que chega ao mercado 
de capitais. Outros projetos 
recentes com esse mesmo 
objetivo incluem a realiza-

ção de lives no Instagram e 
de podcasts, assim como o 
lançamento do aplicativo da 
CVM e do site Meu bem-
estar financeiro”.

De acordo com a Secre-
tária Nacional Consumidor, 
Juliana Domingues,“o tema 
passou a ser mais impor-
tante porque temos muitos 
investidores de pequeno 
porte (que aplicam valores 
pequenos) e eles às vezes 
não sabem que são con-
siderados consumidores 
de serviços financeiros. É 
importante que esses con-
sumidores registrem suas 
reclamações para que pos-
samos combater os abusos, 
já que a CVM tem relatado 
um aumento das reclama-
ções que chegam à Autar-
quia”.

Justiça reconhece ilegalidade de taxa cobrada pela ANS

Petrobras vende usinas 
eólicas Mangue Seco 3 e 4 

A Petrobras, em conti-
nuidade ao comunicado 
divulgado em 12/06/2020, 
informa que assinou nes-
ta quinta-feira com a V2I 
Transmissão de Energia 
Elétrica S.A., tendo como 
gestora a Vinci Partners 
Investimentos Ltda., con-
trato para a venda conjunta 
com a Wobben Windpower 
Indústria e Comércio Ltda 
(Wobben) da totalidade de 
suas participações (51% 
Wobben e 49% Petrobras) 
nas sociedades Eólica Man-
gue Seco 3 – Geradora e 
Comercializadora de Ener-
gia Elétrica S.A. (“Eólica 
Mangue Seco 3”) e Eólica 
Mangue Seco 4 – Gerado-
ra e Comercializadora de 
Energia Elétrica S.A. (“Eó-
lica Mangue Seco 4”), pro-
prietárias de parque de ge-
ração de energia eólica.

O valor total da venda 
referente à participação de 
49% da Petrobras é de R$ 
89,9 milhões pelas Eólicas 
Mangue Seco 3 e 4, a se-
rem pagos em duas parce-
las, sendo R$ 22,5 milhões 
nesta quinta-feira, e R$ 67,4 

milhões no fechamento da 
transação, sujeito aos ajus-
tes previstos no contrato. 

“Com essa operação, a 
Petrobras mantém o foco 
na redução do seu endivi-
damento ao mesmo tem-
po em que concentra seus 
recursos em ativos com 
maior potencial de geração 
de valor, como os campos 
de petróleo e gás em águas 
profundas e ultraprofundas. 
Em paralelo, a Petrobras 
segue comprometida com 
a transição para uma eco-
nomia de baixo carbono, 
investindo em novas tecno-
logias para descarbonização 
da produção e no desenvol-
vimento de combustíveis 
mais eficientes e sustentá-
veis. A companhia também 
mantém investimentos em 
renováveis, por meio de 
pesquisas, visando adquirir 
as competências necessárias 
para, eventualmente, operar 
fontes renováveis em maior 
escala no futuro”, destaca o 
diretor de Relacionamento 
Institucional e Sustentabili-
dade da Petrobras, Roberto 
Furian Ardenghy.

A Justiça considerou 
ilegal a taxa de saúde su-
plementar cobrada pela 
Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS) de 
operadoras de saúde de se-
te estados do país. Além de 
suspender o pagamento, as 
decisões determinam ainda 
ressarcimento de R$ 32 mi-
lhões referente a taxas pa-
gas nos últimos cinco anos 
e das quantias recolhidas 
durante o curso do proces-
so, corrigidas pela Selic. As 
decisões não cabem mais 
recurso.

Foram beneficiadas pe-
las decisões, operadoras de 
Aracaju (SE), Brasília (DF), 
Curitiba (PR), Goiânia 
(GO), Porto Alegre (RS), 
Rio de Janeiro (RJ), Ipatin-
ga (MG) e Vitória (ES). São 
elas: Afisvec, Banescaixa, 
Caeme, Cagipe, Caurj, Cas-

se, Cassi, Codesa, Conab, 
Eletros, Faeces, Fapes, Fun-
dação Real Grandeza, Fun-
dação São Francisco Xavier, 
Infraero, Petrobras, Saúde 
Caixa e Volvo.

“Se lá atrás fomos refe-
rência para a regulamenta-
ção do setor, hoje somos 
pressionados por regras 
que estão sufocando nosso 
modelo de saúde, que aten-
de especialmente um perfil 
de usuário que não teria 
como arcar com um plano 
de saúde de mercado. Além 
do fato de não termos fins 
lucrativos, o que por si só 
já mereceria uma atenção 
diferenciada e mais equâni-
me”, afirmou o presidente 
da Unidas, Anderson Men-
des.

A taxa de Saúde Suple-
mentar é uma das formas 
de arrecadação da ANS 

com recolhimento trimes-
tral ou anual, dependendo 
do porte da operadora, e é 
calculada de acordo com 
o número médio de be-
neficiários de cada plano. 
Embora tenha previsão 
legal, a base de cálculo da 
referida taxa foi definida 
por meio de resoluções da 
ANS, ocasionando afron-
ta Princípio da Legalida-
de Tributária, previsto 
no art. 97, IV, do Código 
Tributário Nacional, se-
gundo explicou o advoga-
do tributarista UNIDAS 
que representa a entidade 
nas ações, Welington Luiz 
Paulo.

“Além do diferencial de 
termos entrado simulta-
neamente com ações co-
letivas em 18 Estados e já 
com toda a documentação 
comprobatória anexada, 

conseguimos esse feito 
inédito de restituição dos 
valores pagos dos últimos 
5 anos, o que para este seg-
mento faz ainda mais dife-
rença”, ressalta Welington.

A Unidas - União Nacio-
nal das Instituições de Au-
togestão em Saúde é uma 
entidade associativa sem 
fins lucrativos, representan-
te das operadoras de auto-
gestão do Brasil, segmento 
da saúde suplementar em 
que a própria instituição 
é a responsável pela ad-
ministração do plano de 
assistência à saúde ofere-
cido aos seus empregados, 
servidores ou associados e 
respectivos dependentes. 
Atualmente, a entidade 
congrega cerca de 4 mi-
lhões de vidas e mais de 
100 filiadas nos Estados e 
no Distrito Federal.


