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Política de comércio exterior fracassa
Prioridade do governo aos Estados Unidos traz déficit de US$ 2,7 bilhões

O

Boletim de Comércio
Exterior (Icomex) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getulio Vargas (FVG/Ibre) aponta que o superávit da balança comercial, de US$ 50,9 bilhões, foi
sustentado pela China, que contribuiu com US$ 33,6 bilhões.
Se o parceiro tão criticado pela
família Bolsonaro garantiu 60% do
saldo, a contribuição dos Estados
Unidos – escolhidos como prioridade pelo governo brasileiro – deu
prejuízo uma vez mais, e maior

que em 2019. O déficit ficou em
US$ 2,7 bilhões (no anterior, foi
de US$ 400 milhões).
O saldo com a União Europeia
foi positivo em US$ 1,5 bilhão, valor abaixo dos países da América
do Sul, inclusive Argentina, de US$
6 bilhões, e do restante da Ásia.
As commodities responderam
por 66% do valor exportado em
2020, maior percentual da série
iniciada em 1998, quando foi de
40%. O valor das exportações de
commodities cresceram 0,5% de
2019 para 2020 e das não com-

modities recuaram 18,5%. Em volume, as commodities cresceram
7,4% e as não commodities recuaram 13,5%.
O boletim indica que as incertezas relacionadas à pandemia ainda
não desapareceram dos cenários
mundial e do Brasil, mas alguns
pontos sugerem condições positivas para as exportações brasileiras. O primeiro está ligado à alta
nos preços das commodities, que
já começou a ser observado no
segundo semestre de 2020 e se
refletiu na melhora dos termos de

troca, a partir de julho de 2020.
“O aumento de preços das
commodities é uma boa notícia
para o Brasil. A melhora nos termos de troca associada aos preços
de commodities ajuda as exportações brasileiras de manufaturas
com os parceiros sul-americanos
exportadores de commodities. No
entanto, para que o Brasil continue
sendo um dos líderes nas vendas
de commodities, especialmente
agrícolas, o governo deve priorizar
sua política ambiental e climática”,
recomenda o Ibre.

Indústria dos
EUA volta
lentamente

A produção industrial nos Estados Unidos avançou 1,6% em
dezembro, com ganhos de 0,9%
para manufatura, 1,6% para mineração e 6,2% para serviços públicos. Para o quarto trimestre como
um todo, a produção industrial
total cresceu a uma taxa anual de
8,4%.
Com 105,7% da média de
2012, a produção industrial total
em dezembro foi 3,6% menor do
que em 2019 e 3,3% abaixo da
leitura anterior à pandemia, em
fevereiro.
A utilização da capacidade do
setor industrial aumentou 1,1
ponto percentual em dezembro
para 74,5%, uma taxa 5,3 pontos
percentuais abaixo da média de
longo prazo (1972–2019).

Senado quer
que Pazuello
se explique

O senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE) pediu a convocação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para dar explicações
ao país sobre a paralisação no
combate à pandemia. O senador quer que Pazuello fale sobre
a falta de insumos básicos como
oxigênio para os pacientes de Covid-19 em Manaus, cuja saúde está
em colapso.
Além de cilindros de oxigênio,
faltam e seringas para a campanha
de vacinação, que ainda não começou, segundo informações são
da Agência Senado.
Enquanto faltam insumos básicos, o Ministério da Saúde pressiona os médicos do Amazonas a
usarem a inefiza cloroquina, que
sobra nos estoques do Governo
Federal.

Tem avião, mas não tem vacina
‘Não’ da Índia faz Bolsonaro pegar medicamento de Dória

O

Governo da Índia disse
que não poderá fornecer agora as 2 milhões de
doses da vacina da AstraZeneca/
Oxford fabricadas naquele país
solicitadas pelo governo brasileiro.
O presidente Jair Bolsonaro, que
tem um avião adesivado para a
missão de buscar o medicamento,
admitiu que a importação atrasará
“uns dois ou três dias”.

O voo, contratado à Azul, deveria ter partido quinta-feira à noite,
mas se mostrou um atropelo do
governo brasileiro. O avião fica
em terra, e Bolsonaro – que sempre se mostrou contra a vacinação – tenta confiscar o estoque da
CoronaVac no Instituto Butantan
para impedir que o governador de
São Paulo, João Dória Jr., fature
politicamente.

O Ministério da Saúde requisitou todas as 6 milhões de doses
estocadas no Butantan, mas Dória
promete recorrer à justiça contra
o confisco.
Tanto a vacina de Oxford quanto a de tecnologia desenvolvida
pela chinesa Sinovac aguardam a
aprovação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) para
este domingo.

Monopólio de oxigênio no pulmão do mundo
O Estado do Amazonas é “refém do monopólio” da White
Martins, a única empresa fornecedora de oxigênio para hospitais
públicos e privados da região. A
informação foi dada nesta sextafeira pelo prefeito de Manaus,
David Almeida (Avante), à CNN
Rádio.
“O que aconteceu foi colapso
no fornecimento de oxigênio nas
unidades de média e alta complexidade, que são responsabilidades

do estado. Aproveito a oportunidade para dizer que somos reféns
de monopólio, só uma empresa
vende oxigênio para os hospitais
públicos e privados”, relatou.
Segundo o prefeito, o preço estabelecido pela White Martins para a venda de oxigênio ao estado
nortista é muito superior do que
outras empresas repassam para o
restante do país. “(Ela) determina
o preço. Para se ter uma ideia, no
Brasil, o metro cúbico do oxigênio

é entre R$ 1,50 e R$ 2,80. Aqui em
Manaus, é R$ 4,80 e não abaixa
um centavo.”
“Não se pode contratar (oxigênio) de outra empresa, isso é uma
norma da Anvisa e da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que tem que ser derrubada.
Nós vimos que esse monopólio
danoso causou mortes na minha
cidade em função da logística que
temos aqui, que é diferente de todo o Brasil”, completou Almeida.

Varejo sente
redução no
auxílio e alta
da inflação
O comércio varejista sentiu a
redução no valor da renda emergencial – de R$ 600 para R$ 300 –
e, após seis meses consecutivos de
crescimento, ficou estável na passagem de outubro para novembro
(variação de -0,1%).
No confronto com novembro
de 2019, também houve perda de
ritmo, com alta de 3,4%, menos
da metade dos 8,4% alcançados
em outubro. Apesar da desaceleração, o setor se encontra 7,3%
acima do patamar pré-pandemia.
As informações são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC),
divulgada pelo IBGE. A queda
no consumo de alimentos foi a
principal responsável por frear a
sequência de altas. “Se olharmos,
por exemplo, para a receita das
empresas dessa área [hipermercados], houve um declínio de 0,8%.
E a diferença entre a receita e o
volume de vendas demonstra um
aumento de custos. Mas, além disso, é comum que o consumidor,
quando tem uma queda de renda
ou do seu poder de compra, passe a comprar menos produtos que
não são essenciais e a optar por
marcas mais baratas”, diz Santos.
“Este fraco desempenho pode
estar associado à própria pandemia, levando a liquidações menos
agressivas em novembro”, analisa o Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial
(Iedi). “Além disso, é difícil não
considerar os efeitos negativos da
aceleração da inflação no final do
ano, sobretudo de alimentos, que
retirou poder de compra da população, assim como a redução do
auxílio emergencial.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,2957
R$ 5,4530
R$ 6,3956
R$ 0,8167
R$ 309,00

ÍNDICES
IGP-M

0,96% (dezembro)
3,28% (novembro)

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

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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2020: catástrofe e tempo de transição

O legado Ford

Por Gabriel S. Cerqueira

Por Eduardo Pragmácio Filho

É comum, a cada virada,
que nós façamos um balanço
do ano que passou. A imprensa se empenha em produzir
retrospectivas dos acontecimentos mais relevantes, as
pessoas ensaiam uma reflexão
sobre seus erros e acertos,
projetam novos planos, enquanto os acadêmicos tratam
de começar a enquadrar o passado em seu devido processo
histórico. Em ambos os casos
virou lugar-comum, um clichê
geracional, dizer que 2020 foi
um ano, no mínimo, atípico, e
de fato o foi. Tanto que nos
custou até a segunda semana
de janeiro do ano seguinte para processar o passado.
Refletindo acerca do impacto do Desastre de Chernobil
(1986) sobre sua geração, Svetlana Aleksiévitch (Nobel de Literatura em 2015) chamou aquilo
de “catástrofe do tempo”. Um
evento catastrófico que simultaneamente marca a ruptura com
a passado e molda o horizonte
de expectativas do futuro. De
fato, acontecimentos de grande
porte tem o poder de desestabilizar a ordem do tempo a que
todos estavam acostumados
e estabelecer um novo regime
de expectativas individuais e de
práticas sociais e econômicas.
2020 parece ter sido o “Chernobil” da nossa geração.
Ninguém lembra, mas a virada de 2019 para 2020 veio
com a tradicional esperança
renovada de um ano melhor
nas relações pessoais e menos
turbulento na política e na economia. Mas o ano começou
já sob alarme mundial com a
morte, por ataque de drones
norte-americanos, do general
iraniano Qassim Suleimani,
logo em 3 de janeiro. A tensão
geopolítica em que o mundo
foi jogado naquela, semana
olhada retrospectivamente,
parece um aviso de incêndio.
Poucas semanas depois
as primeiras notícias da circulação de um vírus ainda
sem nome próprio (genericamente chamado de coronavírus), começaram a sair.
Quando o vírus foi finalmente batizado de SARSCoV-2, e a doença, de Covid-19, o cenário já havia se
deteriorado. Em 11 de março, a Organização Mundial
da Saúde declarou oficialmente estado de pandemia,
que hoje contabiliza cerca de
100 milhões de casos confirmados e quase 2 milhões de
mortes mundo afora.
Antes de três meses completos, a marca catastrófica
de 2020 já estava estabeleci-

da. Naquele primeiro semes- Joe Biden nos EUA, depois
tre nos vimos confrontados de um claudicante processo
com uma doença desconhe- de prévias, e a subsequente
cida que levou a maior parte recusa de Donald Trump em
da população mundial ao aceitar o resultado – incitando
isolamento. Não há como es- suspeitas e caos que culminaquecer as imagens de grandes ram na invasão do Capitólio
cidades como Paris ou Nova na última semana. A retomYork, sempre apinhadas de ada do poder na Bolívia pelo
turistas, completamente va- MAS (partido de Evo Morales
zias. No Brasil, mesmo com apeado por um golpe de estaa constante indisposição do do protomiliciano um ano anGoverno Federal em levar a tes) com vitória acachapante
sério a situação, entre meados em primeiro turno. E, certade março e início de junho mente, as eleições municipais
muitas capitais partilharam de no Brasil, com a vitória da diexperiência similar.
reita e da política tradicionais
Nesse
quando os
O ano passado parece ter mais pessiisolamento
forçado
sido o ‘Chernobil’ da nossa mistas tepela panmiam uma
geração
demia nos
expansão
deparamos
do bolsocom estranha e inédita a ex- narismo.
periência de uma vida imóvel.
O caso brasileiro, aliás, é
Mesmo aqueles que, por dever extremamente ilustrativo desdo ofício ou por necessidade, sa experiência paradoxal da
não puderam aderir ao isola- “catástrofe do tempo”. Uma
mento devem ter estranhado breve retrospectiva do ano
o cotidiano de quarentena por fala por si só. Ainda em
e seu “tempo suspenso”. O janeiro o país assistiu perplexo
mundo foi tomado pela sen- a transposição de trechos um
sação de que o fluxo dos pro- discurso do nazista Joseph
cessos normais do dia a dia foi Goebbels para um sinistro
interrompido como que por pronunciamento do então
um botão de pause. Uma so- secretário de Cultura. Em feciedade que vinha acostumada vereiro, poucos meses após
à certa estabilidade e ordem, os eventos da Bolívia, o país
se alarmou com uma série de
entrou em choque.
Talvez isso explique o fato motins policiais que levaram
de que essa “paralisação” da um senador da república ao
vida, a sensação de lentidão e comando de uma retroescavatempo arrastado, foi contra- deira na tentativa de derrubar
posta, no plano dos eventos uma barricada, para depois ser
sociais e políticos, por uma alvejado no peito.
Entre fevereiro e março
sensação paradoxal de hiperaceleração. É como se a pan- tivemos que lidar com o início
demia tivesse inaugurado uma dos casos de Covid-19 e as disexperiência de surpresa per- putas entre Governo Federal e
manente aonde os eventos se estados sobre o que fazer. Os
sucedem de forma caótica e estados propondo o isolamento
como medida central, e o Govintensa.
No cenário internacional, erno Federal apostando em
além do crescimento da beli- tratamentos exotéricos como
gerância no Oriente Médio pela isolamento vertical, cloroquina
deterioração das relações entre e vermífugos.
As divergências abertas geraEUA e Irã, vimos emulação de
uma nova guerra fria com acir- ram uma inacreditável dança
ramento do conflito comercial das cadeiras do Ministério da
e político entre EUA e China Saúde, com dois ministros
(com todos os países em suas pedindo exoneração do cargo
zonas de influência implicados); (em abril e maio) enquanto a
o ressurgimento da extrema- média móvel diária de mortes
direita diluída nos movimentos aumentava.
anti-isolamento; a explosão da
Abril também marcou a
pauta antirracista, com o Black ruptura definitiva entre o bolLives Matter se irradiando por sonarismo e a Lava Jato, com
diversas partes do mundo e sen- a exoneração de Sérgio Moro
do decisivo para o resultado das em meio ao conflito de intereleições presidenciais america- esses pelo controle das institunas e para a reconquista do Se- ições policiais. O caso ensejou
nado pelo Partido Democrata a divulgação, com transmissão
com as vitórias na Geórgia.
nacional, da bizarra reunião
As diversas eleições ocorri- ministerial de 22 de abril,
das em 2020 também provo- onde o presidente xinga govcaram surpresas. A vitória de ernadores, o ministro da
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Educação revela o desejo de
prender ministros do STF, o
ministro do Meio Ambiente
defende “passar a boiada”
aproveitando o caos institucional do momento e do esquecimento momentâneo das
questões ambientais diante da
pandemia.
Nos vimos também sob
acossamento institucional com
incitação golpista aberta vinda
do Governo Federal na tentativa de pressionar os demais poderes da república. Entre abril
e junho, diversas instituições
foram alvo de manifestação
pedindo o fechamento do STF,
do Congresso, com o presidente em queda de popularidade e
a pandemia se acirrando. Até o
isolamento foi rompido com
atos “antifascistas” em reação à
gravidade do momento.
A pressão só diminuiu
com a composição do governo com parte do centrão,
a recuperação dos índices de
popularidade e a relativa estabilidade econômica dada pelo
auxílio emergencial. Tudo isso
com as já tradicionais disputas aparentemente insanáveis
entre partidos de oposição,
tremenda dificuldade de retomada econômica em meio às
promessas vazias do ministro
da Economia, aumento do
desemprego, crescente desindustrialização e um cenário
ainda nebuloso para 2021.
Esse é o principal problema
da relação entre catástrofe e
tempo: ela abre um fosso entre o passado e o futuro, entre a experiência anterior e a
expectativa do que há de vir.
O presente é experimentado
como um tempo de ruptura e
transição, extremamente vulnerável a coisas novas e inesperadas.
Assim, 2021 começa ainda
sob o signo de 2020, ainda sob
o tempo de transição: qual a
extensão dos efeitos econômicos da pandemia terá no mercado global e nacional? Quão
profundas serão as transformações geopolíticas com a
mudança de administração
nos EUA? Como a oposição
e as esquerdas brasileiras vão
se comportar após mais uma
eleição fracassada?
Muitas perguntas seguem no
ar, a tensão entre passado e futuro ainda não diminuiu. A esperança vem do fato de que as
surpresas permanentes a que o
tempo de transição está sujeito
nem sempre serão ruins.
Gabriel S. Cerqueira é sociólogo e
doutorando em Ciências Jurídicas e
Sociais (PPGSD/UFF).
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Vivemos uma eco- pregos, paga tributos,
nomia
globalizada sustenta uma rede de
em sociedades locais. fornecedores e uma
Tecnologia,
infor- comunidade local, tal
mação e capital cir- empresa ao simplesculam ao redor do mente se retirar de
mundo, mas, ao final, uma localidade gera
são sempre os inter- danos e impactos soesses locais que nos ciais evidentes. A posafetam diretamente. sibilidade desse dano
Casos como o da ces- implica uma relação
sação da produção da política assimétrica.
Ford no Brasil não Quem deve e como
são novidades. Out- limitar tal poder?
É por isso que se faras empresas vieram
e foram, desde Nas- la de um novo constisau em Pernambuco. tucionalismo, privado,
Talvez o episódio da direcionado ao capital
montadora americana corporativo, que atua
seja emblemático por sem fronteiras, limienvolver localidades tando sua atuação. A
no pobre Nordeste pressão dos vários
brasileiro que serão stakeholders, entre eles
profundamente afe- a mídia, os governos
tadas e por ser ob- locais, os sindicatos,
jeto de cooptação do os consumidores etc.,
discurso político dos tudo isso faz com que
embates do momento. empresas pensem na
Para os
sua repuUma
empresa,
acionistas
tação, em
da Ford
ao se retirar de um seu pate para o
rimônio,
local,
gera
danos
mercado,
em seu
e
impactos
sociais
a decisão
valor,
parece
adotando
evidentes
acertada,
prátipois
a
cas mais
empresa faz o dever de democráticas, como
casa e se adapta para os o dever de informar,
novos tempos, apos- transparência, e, sobretando no seu core busi- tudo, diálogo social.
É necessário criar
ness, naquilo que dá mais
retorno, adaptando-se um novo modelo de
com eficiência a era dos responsabilidade emimpondo
carros elétricos. Tanto presarial,
é verdade que, com o práticas democráticas
anúncio do fim da ope- como a consulta, miniração brasileira, as ações mizando os impactos
da empresa subiram na sociais e econômicos,
inclusive
bolsa de Nova York. prevendo
compensação para os
Nada mais justo.
Por outro lado, já há danos.
Os consumidores,
notícia de manifestaafinal, em um ambiente
ção de parte dos 8 mil
de competição saudávtrabalhadores afetados,
el, detemos o poder
sem falar na iminente
de escolha: podempreocupação da rede os comprar ou não
de fornecedores, do produtos de uma emgoverno local e dos presa, podemos eleger
consumidores.
ou não os governantes
Uma
empresa que darão incentivo
gera riqueza e riscos. fiscal tributário a elas.
Não falo dos riscos Assim, conseguiremos
econômicos, de lu- dar o equilíbrio necrar ou dar prejuízo. cessário e sustentável a
Falo de riscos jurídi- essas relações privadas
cos, causadores de de poder.
danos e que geram
Eduardo Pragmácio Filho é
poder. Quem condoutor
em Direito do Trabalho,
trola esses riscos tem
pesquisador do Getrab-USP
enorme poder sobre
e sócio do escritório Furtado
outras pessoas. Uma
Pragmácio Advogados.
empresa que gera em-
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Amazônia em crise coloca o mundo em alerta
Bolsonaro: ‘Nós fizemos a nossa parte’
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Grande produtor
rural não paga impostos

A

revogação da cobrança de ICMS pelo Governo
Dória Jr. mostra a força do agronegócio. Não só
em São Paulo. A renúncia fiscal da União com agricultura e agroindústria prevista para 2020 representava
8,84% dos R$ 331,18 bilhões em arrecadação de impostos a que o Governo Federal abriu mão. São R$ 29,2
bilhões.
“A bancada ruralista é muito expressiva e seguramente não votará nada que onere os grandes produtores vinculados ao agronegócio. Também existe
grande presença de operadores do mercado financeiro
vinculados aos mercados das commodities agrícolas
e isentos de tributação sobre rendimentos”, explica à
coluna Luciano Bomfim do Nascimento, pesquisador
Associado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas Agro
Ambientais (Nepam) do Programa de Pós-graduação
em Geografia da UFF.
“Por outro lado, existe uma forte pressão de uma
parcela considerável de representantes políticos e de
movimentos sociais pelo fim das isenções fiscais (ou parte
delas) concedidas ao segmento em função da perda de arrecadação dos estados”, analisa Nascimento.
Benefícios fiscais concedidos aos agrotóxicos em
2017 se aproximaram de R$ 10 bilhões, sendo a maior
parte de ICMS, com 63,1% do total, mostra levantamento feito pela Abrasco. Em seguida, o IPI, com
16,5%, as contribuições sociais Pis/Pasep e Cofins,
com 15,6%, e, por último, o imposto de importação,
com 4,8%. Destaque é que apenas 6 commodities
foram responsáveis por 85% do consumo de agrotóxicos no Brasil (dado de 2014).

Mulheres na consultoria
O Laboratório da Consultoria e a Méttodo Reflexão
Estratégica escutaram consultores brasileiros para a
pesquisa anual do Perfil das Empresas de Consultoria no
Brasil 2020, levantamento detalhado do mercado, que tem
crescido nos últimos anos e mantido perspectivas otimistas para o futuro.
O Perfil revelou, pelos comparativos de 2014 a 2020,
participação expressiva das mulheres (40,3%); 53,2% dos
consultores têm de 30 a 59 anos; aumento constante de
trabalho em casa e coworking (61,6%).
Luiz Affonso Romano, coordenador da pesquisa, assegura à coluna que os problemas empresariais, tal qual
das pessoas, são diferentes e irrepetíveis; cada empresa
é única, com seu espaço, tempo e circunstâncias, e reage
de maneira diferente às intervenções. Ele lembra que as
empresas de apenas um consultor representam 80% das
consultorias no país.
O Perfil pode ser adquirido em hotmart.com/product/perfil-das-empresas-de-consultoria-do-brasil-2020/
D45889630Q

Rápidas
Aasp realizará nesta segunda e quarta-feira, 19h,
o curso “Audiência trabalhista e o ônus da prova no
Processo do Trabalho – 100% On-line”. Inscrições:
aasp.org.br/eventos *** O IAG – Escola de Negócios
da PUC-Rio está com inscrições abertas para a primeira
turma híbrida do MBA em Planejamento Tributário.
Mais informações: bityli.com/pMlsS *** O livro Pássaro de Seda, da escritora Isa Colli entrou para o Anuário
2021 da Associação de Escritores e Ilustradores Infantis e Juvenis (Aeilij).

“

Nós fizemos a nossa parte”, afirmou
o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao
ser indagado na saída do
Palácio do Planalto pelos
seus apoiadores, como via
a situação do Amazonas em
relação ao coronavírus que,
na sua opinião está “terrível”. Inocentou o governo
federal e declarou que “fez
sua parte, com recursos,
meios”.
Também disse que as
Forças Armadas estão
mobilizadas na região para dar assistência ao sistema público de saúde, que
se encontra em colapso e
enfrenta problemas graves
como falta vagas em UTI
e insuficiência de cilindros
de oxigênio. O equipamento é fundamental no
tratamento de casos de
Covid-19 na Região Amazônica, situação que está
colocando o mundo em
alerta com a descoberta de
uma nova vertente do coronavírus, com poder de
contáviomais rápido.
“A gente está sempre fazendo o que tem que fazer,
né? Problema em Manaus:
terrível o problema lá, agora
nós fizemos a nossa parte,
com recursos, meios”, declarou. “O ministro da Saúde
(Eduardo Pazuello) esteve lá
na segunda-feira, providenciou oxigênio, começou o
tratamento precoce, que alguns criticam ainda.”.

O tratamento precoce ressaltado resultou no
colapso de oxigênio que
levou Manaus a transferir
pacientes inclusive recémnascidos, para outros estados. Entre o que foi
feito pelo presidente, de
conhecimento público, foi
a forte pressão com seus
apoiadores que resultou,
no dia 27 de dezembro do
ano passado, em reunião
com representantes do comércio e serviço, levando
o governo do Amazonas a
autorizar a reabertura do
comércio após protestos
da categoria. Ficou estabelecido que o comércio de
rua funcionasse de 8h até
as 16h e shoppings centers
abrir de 12h a 20h, sempre
respeitando o limite de até
50% da capacidade. Aos
sábados e domingos esses
estabelecimentos passaram a funcionar somente
nas modalidades delivery e
drive-thru.
No dia 30 de dezembro,
em recomendação conjunta, os ministérios públicos
do Amazonas, de Contas,
do Trabalho (MPT), e as defensorias públicas da União
e do Estado propõem o
fechamento imediato das
atividades comerciais e
serviços considerados nãoessenciais em Manaus, e a
consequente revogação do
Decreto 43.236 que determinou novas medidas, no
dia 28 de dezembro, para o

funcionamento dessas atividades.
O documento foi entregue dois dias após a decisão
do governador Wilson Lima. Segundo os órgãos de
controle, as restrições deveriam permanecer em vigor
até que o estado atinja, pelo
menos, o índice de 85% de
ocupação de leitos disponíveis, clínicos e de UTI, para
pacientes com Covid-19.
As instituições se baseiavam no colapso declarado
pelos hospitais privados
devido à aceleração de caos de contaminação pelo
novo coronavírus; na ta-

xa de ocupação dos leitos
disponíveis, clínicos e de
UTI, para a Covid-19 atingiram o índice de 90%; na
existência de fila de espera
de pacientes, não contabilizada no cálculo na taxa de
ocupação de leitos; na ineficácia da execução do Plano
de Contingência do Estado
por frustração das medidas
e metas estabelecidas para a
fase três do plano.
Também foi do conhecimento público o fim do
convênio com médicos de
Cuba que exerciam forte
presença ns Região Amazônica. A decisão foi

Venezuela oferece ajuda
A preocupação com a
crise no Amazonas levou a
Venezuela a colocar à disposição do Brasil cilindros
de oxigênio para enfrentar
crise em Manaus provocada pela Covid-19. A ajuda
anunciada pelo ministro de
Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, foi
postada no Twitter, ressaltando que, “por instruções
do presidente Nicolas Maduro”, sua pasta entrou em
contato com o governador
do Amazonas, Wilson Lima
(PSC),.
“Seguindo
instruções
do Presidente Nicolas Maduro, conversamos com o
governador do Estado do
Amazonas, Brasil, Wilson

Lima, para disponibilizar
imediatamente o oxigênio
necessário para atender
a contingência sanitária
em Manaus. Solidariedade
latino-americana acima de
tudo!”, afirmou.
Também pelo Twitter, o
governador do Amazonas
Wilson Lima manifestou o
agradecimento do povo e
do governo amazonenses
pela ajuda prometida pelo presidente venezuelano
Nicolás Maduro. “O povo
do Amazonas agradece!”,
escreveu o governador, em
resposta ao chanceler Venezuelano, cuja atitude foi
vista como os bons princípios que regem as relações
diplomáticas.

IGP-10: 1,33% em janeiro e 24,49% em 12 meses
O Índice Geral de Preços
– 10 (IGP-10) variou 1,33%
em janeiro. No mês anterior, o índice havia apresentado taxa de 1,97%. Com
esse resultado, o índice acumula alta de 24,49% em 12
meses. Em janeiro de 2020,
o índice subira 1,07% no
mês e acumulava elevação
de 7,81% em 12 meses.
“Nesta apuração, os três
índices componentes do
IGP apresentaram recuo
em suas taxas. O IPA foi
influenciado por alimentos
processados (3,47% para
0,66%), o IPC por passagens aéreas (36,45% para
-27,93%) e o INCC por
materiais e equipamentos
(2,49% para 1,49%)”, afirma André Braz, Coordenador dos Índices de Preços
da FGV.

O Índice de Preços ao
Produtor Amplo (IPA) variou 1,60% em janeiro. No
mês anterior, o índice havia
registrado taxa de 2,27%.
Na análise por estágios de
processamento, os preços
dos Bens Finais variaram de
2,46% em dezembro para
1,24% em janeiro. A principal contribuição para este
resultado partiu do subgrupo alimentos processados,
cuja taxa passou de 3,47%
para 0,66%. O índice relativo a Bens Finais (ex), que
exclui os subgrupos alimentos in natura e combustíveis
para o consumo, variou
0,65% em janeiro. No mês
anterior, a taxa havia sido
1,99%.
A taxa do grupo Bens
Intermediários variou de
2,66% em dezembro para

ARISTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ nº 08.648.233/0001-07 - NIRE nº 33.2.0782489-1
Ata de reunião dos cotistas de ARISTE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, realizada em 05 de janeiro de 2021. Aos 05 dias
do mês de janeiro, reuniram-se na sede social da empresa, na rua México, 98,
8 andar, nesta cidade a totalidade dos sócios que deliberaram, por unanimidade,
a redução do capital social da sociedade, eis que excessivo com relação ao
objeto da sociedade. Assim o capital social de R$2.055.000,00 será reduzido para
R$1.655.000,00, pagando-se aos sócios em moeda corrente do país. Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada vai por
todos assinada. Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2021. Celio Salles Barbieri Jr - Lise
Maria Barbieri Porcaro - Nisia Aguiar Barbieri. Crespo - Hugo Souza Barbieri. Cópia
fiel do original. CELIO SALLES BARBIERI JR - sócio administrador.

1,90% em janeiro. A principal contribuição para este
movimento partiu do subgrupo materiais e componentes para a manufatura,
cuja taxa passou de 2,53%
para 0,97%. O índice de
Bens Intermediários (ex),
obtido após a exclusão do
subgrupo combustíveis e
lubrificantes para a produção, variou 1,17% em janeiro, ante 2,57% no mês
anterior.
O índice do grupo
Matérias-Primas
Brutas
passou de 1,80% em dezembro para 1,64% em
janeiro. As principais contribuições para este recuo
partiram dos seguintes
itens: soja em grão (0,07%
para -10,45%), milho em
grão (7,22% para -4,77%)
e bovinos (5,00% para

-5,55%). Em sentido ascendente, os movimentos
mais relevantes ocorreram
nos itens minério de ferro
(-0,17% para 20,61%), leite in natura (-1,92% para
2,57%) e mandioca/aipim
(-1,68% para 2,92%).
O Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) variou
0,59% em janeiro. Em dezembro, o índice havia
apresentado taxa de 1,27%.
Quatro das oito classes de
despesa componentes do
índice registraram decréscimo em suas taxas de variação, com destaque para
o grupo Educação, Leitura
e Recreação (4,50% para
-2,84%). Nesta classe de
despesa, vale citar o comportamento do item passagem aérea, cuja taxa passou
de 36,45% para -27,93%.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A COOTACOM-Cooperativa de Transportadores
e Amigos do Colégio Militar LTDA. CNPJ 06.041.638/0001-57
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, pelo presente Edital, baseado nos Art. 45 letras a), b), c),
d), e) e f) e o Art. 57 letras d), e), do estatuto da COOTACOM,
através do Diretor Presidente, ficam convocados todos os cooperados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a
ser realizada no dia 23 de janeiro de 2021, em primeira convocação para às 08h00min, com a presença de dois terços do
número de associados; em segunda convocação para às
09h00min com a presença de metade mais um dos associados; e em terceira e última convocação para às 10h00min com
no mínimo dez associados, tendo como local para a realização
na Rua: Luiz de Vargas Fernandes 1370 CA 1 Bairro Marco II /
Nova Iguaçu, CEP:26261-140 , a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1ª INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS (SITUAÇÃO FINANCEIRA); 3ª ASSUNTOS GERAIS.
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A Década do Oceano

E

ntre 2021 e 2030 inaugura-se a Década do Oceano,
proposta pela Organização das Nações Unidas
(ONU) visando expor e conscientizar as populações
sobre a importância do oceano e mobilizar atores públicos, privados e a sociedade civil organizada em ações que
favoreçam a sustentabilidade dos mares.
O oceano regula o clima no planeta, havendo constante
intercâmbio entre o ar e o mar. Além disso, é o maior
reservatório de minerais da Terra, que abastece a demanda
da fauna e flora marinhas, trazendo em movimentos
cíclicos para a superfície terrestre a camada de rochas
sedimentares. Também nos servimos das riquezas provenientes do oceano como o sal, o magnésio e o petróleo.
O oceano também contribui de outras formas para a
vida na Terra, provendo o bem-estar e a qualidade de vida.
Desde as grandes navegações, do intercâmbio comercial
entre os países, da exploração turística e para a indústria
de alimentos, do transporte e esporte marítimos, da pesca
industrial e artesanal, ou mesmo para o lazer, é difícil não
encontrar fontes históricas remotas ou atuais que não nos
remetam à sua influência na vida de todos.
Ao longo dos anos, fomos reduzindo a distância entre
o homem e o mar, e em alguns lugares onde pescadores
colhiam polvos, peixes, e caranguejos para alimentarem
cidades e suas próprias famílias, hoje colhem alimentos
não raramente contaminados pelo lixo tóxico que lançamos direta ou indiretamente ao mar. O mar aberto, que
era há algum tempo uma interminável fonte de riqueza,
possui mais redes lançadas pelos homens do que peixes,
chegando estes a serem objeto de disputa em águas internacionais.
Atualmente, o esgoto crescente depositado nas águas
ameaça roubar o oxigênio do mar costeiro do qual os
peixes e outras formas de vida marinha dependem para
sua existência. Ademais a exploração de petróleo ameaça
os corais, e muitas vezes o óleo tóxico é derramado e trazido pelas correntes aniquilando praias e a biodiversidade
marinhas. Isso sem mencionar outros poluentes como as
águas de lastro descartadas sem fiscalização por navios
em alto-mar, bem como a limpeza feitas nos cascos, com
risco de contaminação das águas.
O oceano representa uma importante fonte de alimentos bem como a estrada para o comércio e intercâmbio
entre as cidades além de fonte de lazer. Por isso, não pode
ser dominado pelo esgoto ou considerado uma lixeira
para toda espécie de resíduos. Os principais estuários do
mundo estão completamente poluídos, e o mar está gradativamente se transformando num grande depósito de lixo.
Este lixo adoece as águas e seus peixes e o custo para a
descontaminação é muito alto.
Não se tem mais certeza se é seguro ou não consumir
um peixe, e, embora com um vasto oceano, até no Brasil
vemos o consumo interno sendo parcialmente abastecido
por outros continentes ou por criadouros particulares. O
lixo indevidamente descartado nas ruas ou em córregos
acaba desaguando no mar levado pelas águas das chuvas,
como também são carregados ao mar os pesticidas das
lavouras ou minerais pesados utilizados nos garimpos ou
por grandes indústrias, como chumbo, ferro e mercúrio.
Principalmente após grandes chuvas é possível observar
nas praias ao longo do litoral brasileiro restos de garrafas
pet, plásticos, lixo hospitalar, móveis, pneus, brinquedos,
móveis e utensílios domésticos, bicicletas e até carros
velhos.
A Década do Oceano que se inicia permite uma reflexão e ações efetivas antes que seja muito tarde. Os
sinais de deterioração do meio ambiente marinho são
evidentes. Como disse a bióloga americana Rachel Carson por meio de rigorosos estudos revelados em um de
seus livros, O mar que nos cerca, “estamos rapidamente
dominando um sistema que parecia tão indestrutível e tão
impermeável à influência humana”. Na segunda metade
do século, Jeffrey S. Levinton, intérprete de Carson,
consignou que “levará apenas um pouco mais de tempo
antes que a crescente população mundial lote todo o leito
do fundo do mar com radionuclídeos, lama de esgoto e
substâncias tóxicas”.
De fato, tem razão Levinton ao afirmar, baseado em
Carson, que não seria mais simplesmente possível sentar e aguardar, e que um novo tipo de bravura similar à
dos arrojados marinheiros de outrora era necessária para
salvar o oceano. Dessa forma, sugeriu que “teremos que
ir ao mar mais uma vez, mas agora para limpar o oceano
com um grau de determinação equivalente ao de nossa
centenária sede por exploração e conquista”. Passado mais
de meio século após essas palavras, elas parecem muito
atuais. De fato, a situação do oceano se agrava a cada dia.
Por isso permanece a dúvida suscitada na obra: seremos

Sábado, domingo e segunda-feira, 16, 17 e 18 de janeiro de 2021 l Monitor Mercantil

Ligeira melhora na confiança
dos empresários do Rio de Janeiro

P

esquisa da Federação
do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), divulgada
nesta sexta-feira, mostra que
21,3% dos 498 empresários
entrevistados do setor de comércio de bem, serviços e turismo do estado disseram que
a situação dos negócios melhorou nos últimos três meses,
superando o percentual de dezembro (20,7%). A sondagem,
revelando que os empresários
fluminenses estão confiando
mais na retomada econômica,
foi realizada entre os dias 5 e 8
de janeiro.
O número de comerciantes que declararam
estabilidade em seus negócios passou de 19,7%,
em dezembro, para 24,5%
neste mês, enquanto o dos
que constataram piora caiu
de 29,8% para 28,3%. Isso
ocorreu também com aqueles que disseram que os
negócios pioraram muito,
cujo total caiu de 27,3% para 22,3%. Para 3,6%, houve
muita melhoria em relação
aos 2,5% de dezembro do
ano passado.
Conforme a pesquisa, a
variação foi positiva também nas expectativas dos
empresários para os próximos três meses. Cerca de
76% esperam que os ne-

gócios melhorem ou melhorem muito. No mês anterior, o percentual era de
71%. Houve ainda pequena
queda na proporção de empresários que esperam situação piorar ou muito pior,
que passou de 12,3% em
dezembro, para 10,4% em
janeiro.
Os economistas da Fecomércio RJ destacam que
aumentou o otimismo dos
empreendedores com as
perspectivas para o próprio
negócio nos próximos três
meses, primeiro sinal positivo após duas quedas consecutivas.
Os resultados apontam
crescimento no indicador
que captura o comportamento da demanda por
bens e serviços produzidos
pelos empresários nos últimos três meses. Agora em
janeiro, o indicador marcou
65,7, contra 61,8 em dezembro.
Quanto à demanda para os
próximos três meses, a pesquisa identificou expectativa
otimista dos empresários. O
número dos que esperam estabilização evoluíram de 32%
em dezembro para 33,9%,
em janeiro. Para 43,2% dos
entrevistados, haverá aumento e 8,6% esperam incremento significativo.Os pes-

simistas, que em dezembro
somavam 12,3%, caíram para
8,6%. Entre os que acreditam em diminuição acentuada da demanda, o percentual
manteve-se estável em 5,6%.
A pesquisa revelou expansão entre os empreendedores que apontaram
aumento do número de
trabalhadores em suas empresas nos últimos três meses, passando de 4,2% para
6%. Para 46,4%, o quadro
ficou estabilizado; para
22,3%, houve redução e,
para 24,7%, muita diminuição. O indicador que mede
as contratações nos últimos
três meses subiu de 54,4,
em dezembro, para 59,6 em
janeiro.
Cresceu também a expectativa de contratação entre
dezembro de 2020 e janeiro
de 2021, puxada, em especial, pela proporção de empresários que disseram que
o quadro de funcionários
diminuiria ou diminuiria
muito (22,5%) em janeiro,
frente aos 24,6% dezembro.
O indicador subiu de 95,6,
em dezembro, para 98,6 em
janeiro.
A percepção dos empresários sobre os preços dos
fornecedores neste início
de ano sinaliza relativa estabilidade. Segundo a Feco-

mércio RJ, caso o quadro se
mantenha assim, é possível
que nos próximos meses
perceba-se o início de uma
redução nos preços para o
consumidor.
O percentual dos que declararam não estar inadimplentes subiu de 39,2%,
em dezembro, para 42,8%;
22,1% afirmaram que suas
empresas estão inadimplentes, enquanto 22,1% informaram que seus negócios
têm poucas restrições. Os
que se consideram muito
inadimplentes correspondem
a 13,1%. A maior inadimplência é com os fornecedores (37,6%), seguida pelo
aluguel (35%), pelos bancos
comerciais (29,5%) e conta
de luz (23,2%), entre outros.
Indagados sobre dificuldades no reabastecimento, 69,1% confirmaram a
ocorrência de entraves: no
mês anterior, eram 75,1%,
seguidos por 30,9% que negaram qualquer dificuldade
nesse sentido; em dezembro, eram 24,9%. Entre os
obstáculos citados pelos
empreendedores, os produtos nacionais aparecem
na frente, com 48,4%. Em
seguida, vêm, em conjunto,
produtos nacionais e importados (43,5%) e somente importados (8,2%).

China marca presença comércio eletrônico internacional
Mais de 10 mil empresas
chinesas mudaram-se para
centros de comércio eletrônico transfronteiriço para o
comércio exterior em 2020,
informou o Ministério do
Comércio da China.

Com o impacto da epidemia, as empresas chinesas priorizaram o desenvolvimento do comércio
eletrônico transfronteiriço
na condução do comércio
exterior.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade de
representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de
debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da Supervia
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” e “Emissora”,
respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD, nos termos do
Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das
S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia
Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, através da
plataforma eletrônica Cisco Webex, em 1ª convocação, no dia 29/01/21, às 16h, sendo o
acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados
nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em
AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar em Ordem do Dia, as seguintes
matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente Fiduciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal da Emissão, que foram necessários
para manutenção e preservação dos interesses dos Debenturistas, até a data da AGD,
no âmbito do processo de Obrigação de Não Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.000105, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do RJ (“Processo
da Supervia”), assim como nos demais processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário,
do disposto na Instrução CVM nº 583, arts 11, (ii) e 12, conforme relatório processual
disponibilizado pelo Agente Fiduciário, através de solicitação pelo e-mail contencioso@
pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar a contratação de assistente técnico para perícia,
tendo em vista a decisão judicial exarada em 09/12/20 no Processo da Supervia, a ser
escolhido dentre as 2 propostas disponíveis através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para o auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos de Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem todos os atos necessários ao cumprimento das
deliberações acima. Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança
de todos, em linha com a Instrução CVM Nº 625/20, a AGD será realizada por meio da
plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.
com.br os documentos de representação até o horário de início da Assembleia. Para os
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa
física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes - cópia
digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado
de documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do Debenturista. RJ, 15/01/21. Pentágono S.A. DTVM.

O volume de importações e exportações nas
plataformas de comércio
eletrônico transfronteiriço
cresceu 31,1% anualmente,
disse Li Xingqian, funcionário do ministério.

O volume de exportação
por meio de métodos comerciais de aquisição de mercado
nos 31 mercados-piloto do
país atingiu um recorde de
cerca de US$ 100 bilhões em
2020, disse Li.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 5ª SÉRIE DA 2ª
EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita
no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 e NIRE 33300303677 (“Emissora”), nos
termos da cláusula 13.1 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da
5ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão”
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), cuja
cedente dos créditos imobiliários lastro é a Socicam Administração, Projetos
e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 43.217.280/000105 (“Cedente”), vem pela presente, convocar os titulares dos CRI para a
Assembleia Geral de Titulares de CRI da 5ª Série da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (Assembleia Geral), a se
realizar no dia 22/01/2021, às 14 horas. Conforme autorizado pela Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ofício-Circular nº 06/2020/CVM/
SIN, o procedimento de votação se dará por meio de consulta formal (“Consulta
Formal”). A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, com a
seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar pela concessão de carência de amortização
e juros dos CRI, por 12 (doze) meses, a contar da parcela de 20 de dezembro
de 2020, de forma retroativa, sem que seja concedida carência no pagamento
dos créditos imobiliários (“Carência”), com cash sweep mensal (amortizações
extraordinárias dos CRI), limitadas, cada uma delas, ao valor que seria devido
mensalmente à título de juros dos CRI, no fluxo de amortização original, sem
pagamento de prêmio ou multa pela Cedente; (ii) Deliberar quanto ao aumento
da taxa de juros dos CRI, de 9% a.a. para 10,5% a.a., sendo mantida a correção
monetária atual dos CRI; (iii) Deliberar pela repactuação do prazo de vencimento
final dos CRI, que será dilatado em 24 meses, com o vencimento final passando
para 20/10/2026; (iv) Deliberar pela substituição da SLW Corretora de Valores e
Câmbio Ltda, pela Planner Corretora de Valores S/A., como agente fiduciário e
custodiante dos CRI; Procedimento de resposta à Consulta: A manifestação
com relação às matérias da ordem do dia, deverá ser realizada por meio da
assinatura e preenchimento do Anexo I. Tal manifestação deverá ser instruída
com cópia: (i) da totalidade dos documentos que comprovem a representação
do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos sociais,
regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identificação dos
signatários, e encaminhada, até o dia 22/01/2021 aos cuidados do agente
fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@slw.com.br e ri@reit.com.
br, respectivamente. As deliberações constantes da ordem do dia, para serem
aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI representando a maioria
simples dos CRI em circulação (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovadas,
as matérias da ordem do dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. A
Emissora e o agente fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se as matérias
constantes da ordem do dia, estarão autorizados a tomar todas as providências
necessárias para implementar as alterações necessárias, incluindo, mas não
se limitando, a aditamentos de contratos, recálculo do fluxo de amortização,
instruções à B3 Bolsa Brasil Balcão (“B3”), podendo ainda solicitar que a B3
altere o status dos CRI, de inadimplente para adimplente, caso seja necessário.
A presente convocação da Assembleia Geral, será enviada, pelo agente
fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao
escriturador dos CRI, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua
publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto
no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da ordem
do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos e-mails ri@
reit.com.br e fiduciario@slw.com.br, respectivamente. A consolidação dos votos
será publicada no site da CVM e da Emissora até o dia 25 de janeiro de 2021.
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2021. Reit Securitizadora de Recebíveis
Imobiliários s.A. Assembleia Geral de Titulares de CRI da 5ª série da 2ª
emissão da Reit Securitizadora de Recebiveis Imobiliários S.A. de 22 de
janeiro de 2021. Anexo I. Termo de Apuração de Votos. Com relação ao
item (i) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( )
NÃO ( ); Com relação ao item (ii) da ordem do dia, manifesto meu voto da
seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao item (iii) da ordem do dia,
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ); Com relação ao
item (iv) da ordem do dia, manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( )
NÃO ( );
Nome do Titular ou Representante por Extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira
convocação da AGT, quanto para uma eventual segunda convocação.
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Valor bruto da produção
agropecuária cresceu 17%

O

Valor Bruto da
Produção Agropecuária (VBP)
registrou crescimento real
de 17%.de 2020, ao envolver R$ 871,3 bilhões, maior
valor da série histórica desde 1989. O segundo melhor
resultado ocorreu em 2015,
com R$ 759,6 bilhões. Os
dados já incluem as estatísticas de dezembro do ano
passado.
As lavouras tiveram faturamento de R$ 580,5 bilhões, alta de 22,2%, e a pecuária, de R$ 290,8 bilhões,
incremento de 7,9%. De
acordo com nota técnica do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
os produtos que mais contribuíram para o resultado
foram o milho, com crescimento real de 26,2%, a soja,

com 42,8%, a carne bovina,
com 15,6%, e a carne suína,
com 23,7%.
O faturamento da soja, do
milho e da carne bovina foi
de R$ 243,7 bilhões, R$ 99,5
bilhões e R$ 126,3 bilhões,
respectivamente. Destaca-se
ainda a contribuição positiva da produção de ovos em
2020. Segundo a pasta, as variáveis determinantes para os
resultados estão relacionadas
aos preços dos produtos no
mercado interno, às exportações favoráveis para grãos e
carnes e à produção da safra
de 2020.
Produção
As primeiras estimativas
para 2021 indicam crescimento do VBP de 10,1%
(R$ 959 bilhões). Os prin-

cipais destaques são arroz
(17,3%), batata inglesa
(22,1%), cacau (14,7%),
mandioca (10,9%), milho
(17,7%) e soja (24,4%).
Há ainda boas expectativas para a pecuária, em
especial bovinos, suínos,
frangos e leite. O ranking
dos principais produtos
em 2021 aponta para a soja, o milho, café e algodão,
responsáveis por 82,6%
do faturamento esperado
para as lavouras.
Na pecuária, bovinos,
frangos e leite devem liderar os resultados do VBP,
com participação de 85,9%
no faturamento. A lista dos
estados campeões na agropecuária deve permanecer
com Mato Grosso, Paraná,
São Paulo, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul.

VBP
O Valor Bruto da Produção Agropecuária mostra a
evolução do desempenho
das lavouras e da pecuária
ao longo do ano e corresponde ao faturamento bruto dentro do estabelecimento. É calculado com base na
produção da safra agrícola
e da pecuária e nos preços
recebidos pelos produtores
nas principais praças do país, dos 26 maiores produtos
agropecuários do Brasil.
O valor real da produção, descontada a inflação,
é obtido pelo Índice Geral
de Preços - Disponibilidade
Interna (IGP-DI) da Fundação Getulio Vargas. A periodicidade é mensal, com
atualização e divulgação até
o dia 15 de cada mês.

Focus Energia pretende levantar R$ 1 bi em IPO
A comercializadora de
eletricidade Focus Energia
anunciou realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na
sigla em inglês) com previsão de que o valor dos papéis fique entre 21,20 reais e
28,60 reais, o que resultaria
em cerca de R$ 1 bilhão para a empresa se considerada a média da projeção, de
24,90 reais.
A fixação do preço por
ação na oferta da companhia, que será coordenada
por Morgan Stanley, Santander Brasil, Citigroup e
UBS, é prevista para 4 de
fevereiro, conforme prospecto preliminar divulgado
na quinta-feira.
A empresa pretende utilizar os recursos da operação para investir em projetos de geração de energia,
principalmente solar, com
a intenção de revender a
produção dos parques no
chamado mercado livre, onde grandes consumidores
negociam diretamente seu
suprimento elétrico com
empresas do setor.
A companhia também
pretende utilizar parte da

arrecadação para despesas
corporativas gerais e fortalecimento de sua estrutura
de capital e liquidez, ainda
segundo o documento. A
Reuters havia publicado em
outubro passado que a Focus contratou bancos para
levar adiante um IPO.
A oferta, que envolverá
venda primária de inicialmente 42, 45 milhões de
ações ordinárias e secundária de até 14,8 milhões
de ações ordinárias, ainda
poderá ser acrescida em
15% e 20% em relação aos
montantes originais em caso de ações adicionais e lote
suplementar.
A estratégia da Focus
prevê a construção do chamado Projeto Futura, um
empreendimento de energia
solar que segundo a companhia seria um dos maiores
do Brasil e do mundo, com
potencial para até 3 gigawatts em capacidade.
Uma primeira fase do
projeto, para a qual a Focus
já adquiriu os direitos de desenvolvimento, envolveria as
usinas Futura 1 e 2, com mais
de 671 megawatts em capaci-

dade instalada. A empresa
possui opções de compra para futuras expansões.
No prospecto, a Focus
diz que espera implementar
essas primeiras etapas do
projeto com a negociação
de contratos de fornecimento de energia por longo prazo no mercado livre
com um ou mais clientes.
O investimento estimado
para a construção da usina
Futura I é de aproximadamente 2,24 bilhões de reais,
segundo o documento.
A empresa disse que
mantém negociações com
o BNDES e com o Banco
do Nordeste (BNB) para financiamentos, mas também
pode avaliar a emissão de debêntures de infraestrutura.
Para a usina Futura 2, a
empresa já negociou 103
megawttts médios em energia até o momento e está
em fase final de negociação
para mais 100 megawatts
médios, segundo o prospecto. O investimento estimado nessa usina também é de
R$ 2,2 bilhões.
A Focus também pretende estruturar projetos

de geração distribuída de
energia. A companhia mencionou que espera se aproveitar de um plano do Ministério de Minas e Energia,
que tem buscado aprovar
uma reforma regulatória no
setor elétrico que reduziria
gradualmente limites para
que empresas possam comprar sua energia no mercado livre.
“Dada nossa posição
no mercado, pretendemos
continuar como um dos líderes na venda de energia
no mercado livre, um segmento com expectativa de
crescimento no número de
consumidores nos próximos anos”, afirmou, citando a expectativa de mudanças na legislação.
Entre janeiro e setembro
de 2020, a Focus Energia
registrou uma receita operacional líquida de 841,9
milhões de reais, com lucro
líquido de 46,9 milhões de
reais, segundo dados disponíveis no prospecto. O
início de negociações das
ações da empresa no Novo
Mercado da B3 é previsto
para 8 de fevereiro.

Petrobras começa fase vinculante do Polo Norte Capixaba
A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 29/09/2020,
informou o início da fase
vinculante referente à venda da totalidade de suas
participações em um conjunto de quatro concessões de campos terrestres,
com instalações integradas, denominados conjuntamente de Polo Norte
Capixaba, localizado no
estado do Espírito Santo.
Os potenciais compra-

dores habilitados para essa
fase receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de
desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e
para o envio das propostas vinculantes, informou
a estatal nesta sexta-feira
(15).
“Essa operação está
alinhada à estratégia de
otimização de portfólio e
melhoria de alocação do

capital da companhia, passando a concentrar cada
vez mais os seus recursos
em ativos de classe mundial em águas profundas
e ultra profundas, onde a
Petrobras tem demonstrado grande diferencial
competitivo ao longo dos
anos”, destacou texto postado pela petroleira.
O Polo atualmente compreende quatro campos:
Cancã, Fazenda Alegre, Fazenda São Rafael e Fazenda

Santa Luzia. O Terminal
Norte Capixaba e todas as
instalações de produção
contidas no ring fence das
concessões também fazem
parte do Polo, além da titularidade de alguns terrenos.
No ano de 2020, a produção média do Polo Norte
Capixaba foi de 7,02 mil
barris de óleo por dia e 60,4
mil m³/dia de gás. A Petrobras é a operadora nesses
campos, com 100% de participação.

Programa promove
inclusão na formação
de colegiados
O Programa Diversidade em Conselho, iniciativa criada para aumentar a
diversidade nos conselhos
brasileiros, divulgou nesta
sexta-feira através de seus
parceiros - B3, Instituto
Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), International Finance Corporation (IFC), Spencer Stuart
e WomenCorporateDirectors (“WCD”) – uma carta
aberta a fim de promover a
ampliação da diversidade na
formação dos colegiados de
instituições.
A carta, enviada para
conselheiros, investidores e
tomadores de decisão, incentiva que os boards das
companhias
considerem
promover mais diversidade
de gênero, cor, etnia, orientação sexual, formação, idade, região, etc. nas empresas que atuam, provocando
maior reflexão nos ambientes de governança pelos
quais circulam.
“É comprovado que a
diversidade impacta positivamente no desempenho
da empresa e traz capacidade de inovação para os

negócios. Mas ainda se observa que a maior parte dos
conselhos é pouco plural e
as demandas da nossa sociedade exigem respostas a
partir de novas perspectivas que a diversidade ajuda a trazer”, demonstra a
carta. E ainda ressalta que
“apenas 11,5% das posições em conselhos das
empresas abertas brasileiras são ocupadas por mulheres – 9,3% considerando-se apenas as titulares
– segundo o estudo Board
Index 2020 da Spencer
Stuart. Precisamos mudar
esta realidade”.
O Programa, criado em
2014, tem hoje como principal iniciativa favorecer a
exposição das mulheres ao
ecossistema de conselhos
de administração, conselhos fiscais e comitês de
organizações públicas, privadas ou do terceiro setor,
por meio de troca de experiências, aprendizado e
fortalecimento de network
com apoio de profissionais
experientes na atuação em
conselhos, que atuam como mentores (as).

Copom se reunirá esta
semana para definir Selic
A pauta econômica terá
na semana de 18 a 22 de
janeiro a primeira reunião
de 2021 do Copom (Comitê de Política Monetária
do Banco Central) na terça
e quarta-feira para decidir a
nova Taxa Básica de Juros,
a Selic, hoje em 2% ao ano.
O mercado aguarda a manutenção da taxa atual. Se
a Selic aumentar, os juros
cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões
de crédito ficam mais altos,
o que seria terrível no momento atual.
A taxa atual foi definida
no dia 5 de agosto de 2020
pelo Copom, que decidiu
abaixar a taxa de 2,25%
para 2% – e se manteve
assim até a última reunião
do Copom, em 9 de dezembro.
A Selic é a taxa básica
de juros da economia. É o
principal instrumento de
política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela
influencia todas as taxas de
juros do país, como as taxas
de juros dos empréstimos,
dos financiamentos e das
aplicações financeiras. A
taxa Selic refere-se à taxa
de juros apurada nas operações de empréstimos de um
dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como
garantia.
Para o fim de 2021, es-

tima-se que a taxa básica
chegue a 2,75% ao ano.
O calendário do Copom
em 2021 inclui as seguintes reuniões: 19 e 20 de
janeiro; 16 e 17 de março;
4 e 5 de maio; 15 e 16 de
junho; 3 e 4 de agosto; 21
e 22 de setembro; 26 e 27
de outubro; e 7 e 8 de dezembro.
Na última quarta-feira
(13) a Diretoria Colegiada
do Banco Central aprovou
uma mudança no Regulamento do Comitê de Política Monetária (Copom).
A partir de agora, as decisões do colegiado sobre
a Selic (a taxa básica de
juros) serão sempre divulgadas a partir das 18h30.
Além disso, o segundo dia
de reuniões do Copom
começará às 14h30. Até
então, as decisões eram
anunciadas a partir das 18
horas, após o fechamento
do mercado financeiro.
Quando o horário do
mercado mudava, encerrando mais tarde, o BC
costumava fazer o mesmo
com o Copom, adiando as
decisões sobre a Selic também para mais tarde. Depois, a divulgação da Selic
voltava a ser feito após as
18 horas. Com a decisão a
Diretoria Colegiada, todas
as divulgações ocorrerão
após as 18h30, ainda que o
mercado esteja fechado às
18 horas.
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BC faz mudanças
na pesquisa Focus
Períodos mais longos
para estabelecer médias
dos indicadores

A

pesquisa Focus do
Banco Central sofreu mudanças na
forma de coleta e projeções.
A pesquisa coleta projeções
do mercado para uma série
de indicadores macro econômicos. A taxa de câmbio,
por exemplo, passará a ser a
média da taxa Ptax de venda do período, com base
nos respectivos dias úteis,
e não mais a taxa vigente
no último dia do período.
E a taxa anual passará a ser
a taxa média de dezembro
e não mais a do último dia
útil do ano.
Outras alterações em
curso envolvem o IPCA
que passará a contar com
horizonte de 25 meses (e
não mais com 18). A Selic
e o câmbio serão coletadas
para os próximos 24 meses.
Para o PIB e seus componentes, o horizonte de projeções passará a contar com
8 trimestres (e não mais 6);
o IGP-DI, IPA-DI, IPA-M,
INPC, IPCA-15 e IPC-Fipe
deixarão de ser coletadas,
assim como as taxas médias
anuais de câmbio e Selic.
A terceira página do Focus
será eliminada, permanecendo as estatísticas de Top 5 nas
séries históricas e as séries
históricas das estatísticas das
variáveis fiscais (resultados
primário e nominal, DLSP e
DBGG) passarão a ser divulgadas com horizontes de dez
anos à frente.
Informações gerenciais
O BC também anunciou
a modernização da interface
para o registro de dados para
as cerca de 140 instituições
que participam do levantamento. A nova tela do Sistema mostrará o conjunto
de variáveis que podem ser
escolhidas para que as projeções sejam informadas. Para
cada variável, alguns indicadores resumem informações
de interesse: quando a projeção foi atualizada, até quando
permanece válida e o número de projeções mensais e
anuais válidas no momento

da consulta, entre outras possibilidades.
As alterações vão prover
informações gerenciais que
não eram disponibilizadas até
então e possibilitar mais flexibilidade no preenchimento
das informações. Segundo o
BC, entre as mudanças, destacam-se as novas funcionalidades do dashboard – tela que
sintetiza a situação de cada
participante no Sistema Expectativas de Mercado buscando apresentar de forma
clara e sucinta como se encontram suas projeções para
cada variável.
O dashboard também
mostrará se as projeções
serão ou não incluídas na
próxima edição do Boletim
Focus e irá alertar sobre alguma projeção anual de IPCA, IGP-M, Câmbio, Selic
ou PIB Total que não tenha
sofrido qualquer atualização nos últimos 45 dias.
A partir dos dados coletados pelo Sistema Expectativas de Mercado são
gerados os seguintes relatórios: Focus – Relatório de
Mercado: divulgado toda
segunda-feira, às 8h30, com
o resumo das estatísticas
calculadas considerando as
expectativas de mercado
coletadas nos 30 dias corridos até a data de referência
do relatório; Focus - Distribuições de Frequência:
divulgado toda primeira
segunda-feira de cada mês,
mostra a evolução das distribuições de frequência das
medianas das expectativas
de mercado para o IPCA
do ano corrente e 3 anos
subsequentes, a taxa Selic, o
crescimento do PIB e a taxa
de câmbio para o ano corrente e próximo ano, nos
últimos três meses; e Focus
- Top 5: classificação mensal, divulgada todo mês, e
anual, divulgada em janeiro
de cada ano, das instituições
participantes da Pesquisa Focus com as melhores
projeções, de acordo com
a metodologia publicada e
alterações na definição das
datas de referência.

Fitch: raio x da situação
dos bancos federais
A Fitch Ratings publicou
em seu portal nesta sextafeira o panorama dos bancos federais brasileiros no
primeiro semestre de 2020.
Segundo a agência de classificação de risco, o foco na
missão pública ou de desenvolvimento norteou as estratégias dos cinco bancos
federais brasileiros (Banco
do Brasil, BNDES], Caixa
Econômica Federal, Banco
do Nordeste e Banco da
Amazônia no primeiro semestre de 2020 (1S20).
O panorama inclui análises e tendências dos cinco

bancos federais. Entre outros tópicos, a Fitch analisa
o nível (menor) de provisões em relação aos pares
privados e a tendência negativa de capital dessas entidades, que vinham fazendo
o pré-pagamento de instrumentos híbridos subscritos pelo Tesouro Nacional
nos últimos anos. “Essas
instituições tiveram papel
fundamental no repasse do
auxílio emergencial e de
programas sociais estabelecidos pelo Governo Federal para combater a pandemia”, destacou a agência.

CDG CENTRO COMERCIAL LTDA.
CNPJ/ME nº 02.961.306/0001-30 - NIRE 33.2.0757562-0
29ª Alteração do Contrato Social da CDG Centro Comercial Ltda.
Pelo presente instrumento particular, Aliansce Sonae Shopping Centers Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.618.677-01, residente e
S.A., sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 05.878.397/0001-32, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
sede social na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar - sala 301 (parte), Leblon, Dias Ferreira nº 190, 3º andar (parte), Leblon, CEP 22431-050; (e) Mauro
CEP 22431-050, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro Sérgio Junqueira de Araújo, brasileiro, casado, analista de sistemas,
(“Aliansce Sonae”), neste ato representada na forma de seu estatuto social; portador de carteira de identidade nº 07.635.633-6, emitida por IFP, inscrito
Legatus Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - FII, inscrito no no CPF/MF sob o nº 757.474.216-20, residente e domiciliado na Cidade do
CNPJ sob o nº 30.248.158/0001-46, neste ato representado por sua Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Cidade do Rio de
administradora Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira nº 190, 3º andar
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001- (parte), Leblon, CEP 22431-050; (f) José Manuel Baeta Tomás, português,
88, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de casado, empresário, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE
São Paulo sob o NIRE 35.229.235.874, com sede na cidade de São Paulo, nº V110095-Z SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 803.791.250-72,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 2º andar, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
conjunto 202, CEP 01452-000, neste ato representada na forma de seu escritório na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.184, 13º andar, Vila
contrato social (respectivamente, “Incorporador” e “Administrador”); e, ainda, Olímpia, CEP 04548-004; (g) Carlos Alberto Correa, brasileiro, casado,
Aliansce Assessoria Comercial Ltda., com sede na Cidade do Rio de contador, portador de carteira de identidade nº 15.757.862-8, emitida por
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar - SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.392.808-26, residente e domiciliado
sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050, inscrita no CNPJ sob o nº na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida
07.545.705/0001-33, e registrada na JUCERJA, sob o NIRE 33.2.0829727- Doutor Cardoso de Melo, nº 1.184, 13º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004;
5,”, nesta ato representada de acordo com seu Contrato Social (“Aliansce e (h) Mário João Alves de Oliveira, português, engenheiro, casado, portador
Assessoria”); na qualidade de únicos sócios-quotistas da CDG Centro da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº V 692168-F CGPI/DIREX/
Comercial Ltda., sociedade empresária limitada, com sede social na Rua DPF-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.275.108-75, residente e domiciliado
Dias Ferreira, nº 190, 3º andar - sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050, na na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob Doutor Cardoso de Melo, nº 1.184, 13º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004,
o nº 02.961.306/0001-30, e com seus atos constitutivos arquivados na Junta cabendo-lhes o uso da denominação social e todos os poderes necessários
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) sob o NIRE para gerir os negócios sociais, podendo representar a Sociedade judicial ou
33.2.0757562-0 (“Sociedade”); resolvem promover a 29ª Alteração do extrajudicialmente, bem como praticar quaisquer atos de gestão no interesse
Contrato Social da Sociedade, nos seguintes termos e condições: 1. Cisão da Sociedade, observado o disposto nos parágrafos desta Cláusula.
Parcial da Sociedade e Redução do Capital Social: 1.1. As sócias aprovam Parágrafo 1º - Os Diretores nomeados declaram não estarem impedidos de
os termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação exercer a atividade empresarial e os cargos de administradores da Sociedade
de Cisão Parcial da CDG Centro Comercial Ltda. com a Incorporação da nos termos do § 1º do art. 1.011, do Código Civil Brasileiro, ou em virtude de
Parcela Patrimonial Cindida por Legatus Shoppings Fundo de Investimento condenação criminal, ou por encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que
Imobiliário - FII” (“Protocolo e Justificação”), celebrado em 01/08/2020 entre vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime
a Sociedade e o Incorporador, representado por sua Administradora, o qual falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, ou contra a economia
tem por objeto consubstanciar as justificativas, os termos, cláusulas e popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
condições da cisão parcial do patrimônio da Sociedade e a incorporação do concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
acervo patrimonial cindido pelo Incorporador, que sucederá a Sociedade a Parágrafo 2º - Observado o disposto neste Contrato Social, todos os
título universal em relação aos direitos, pretensões, faculdades, poderes, documentos que criem obrigações para a Sociedade ou desonerem terceiros
imunidades, ações, exceções, deveres, obrigações, sujeições, ônus e de obrigações para com a Sociedade deverão, sob pena de não produzirem
responsabilidades integrantes da Parcela Cindida e incorporada pelo efeitos contra a mesma, ser assinados: (a) por dois Diretores em conjunto;
Incorporador, nos termos dos art. 1.116 do Código Civil Brasileiro, sendo a (b) por um Diretor em conjunto com 1 (um) procurador constituído nos termos
cópia rubricada pelos membros da mesa, ratificada pelos acionistas do Parágrafo Quarto desta Cláusula; (c) por 2 (dois) procuradores constituídos
presentes e anexa ao presente instrumento como Anexo I. 1.2. As sócias nos termos do Parágrafo Quarto desta Cláusula; ou (d) isoladamente pelo
aprovam e ratificam a nomeação e contratação da Global Auditores Diretor ou por 1 (um) procurador constituído nos termos do Parágrafo Quarto,
Independentes, sociedade com escritório na cidade do Rio de Janeiro, nas hipóteses previstas no Parágrafo Terceiro desta Cláusula. Parágrafo 3º
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 18500, sala 0521, - A Sociedade poderá ser representada isoladamente por 1 (um) Diretor ou 1
Recreio dos Bandeirantes, inscrita no CNPJ sob o nº 03.423.123/0003-95 (um) procurador constituído nos termos do Parágrafo Quarto desta Cláusula:
(“Empresa Avaliadora”), responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação (a) na assinatura de correspondência e atos de simples rotina; (b) no endosso
Contábil da Parcela Cindida (“Laudo de Avaliação”), com o objetivo de de títulos para efeito de cobrança ou depósito, em nome da Sociedade, em
determinação do valor contábil da Parcela Cindida a ser incorporada pelo instituições financeiras; (c) na hipótese de representação da Sociedade por
Incorporador, nos termos do 1.117, § 2º, do Código Civil Brasileiro. 1.3. Nos advogado(s) em processos judiciais ou administrativos; (d) perante qualquer
termos da legislação vigente, a Empresa Avaliadora oportunamente declarou: autoridade, repartição, ou órgão governamental, nas esferas federal, estadual
(i) não ser titular, direta ou indiretamente, de qualquer valor mobiliário ou ou municipal, relativamente a questões administrativas devidamente
derivativo referenciado em valor mobiliário de emissão da Sociedade ou do especificadas na procuração que não envolvam a assunção de obrigações
Incorporador; (ii) não ter conflito de interesses que lhe diminua a pela Sociedade; ou (e) em assembleias de sociedades ou condomínios do
independência necessária ao desempenho de suas funções; e (iii) que não qual a Sociedade participe. Parágrafo 4º - As procurações outorgadas pela
teve, pela Sociedade ou pelo Incorporador, seus controladores e/ou Sociedade deverão (a) ser assinadas por 2 (dois) Diretores em conjunto;
administradores, qualquer tipo de limitação à realização dos trabalhos (b) especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive para a
necessários. 1.4. A Empresa Avaliadora consignou no Laudo de Avaliação assunção das obrigações de que trata a presente Cláusula; e (c) conter prazo
que: (i) adotou como data-base para avaliação contábil da parcela patrimonial de validade limitado a 1 (um) ano. O prazo previsto neste Parágrafo não se
cindida da Sociedade o dia 01.08.2020 (“Data-Base”); e (ii) o Laudo de aplica às procurações outorgadas a advogado(s) para representação da
Avaliação Contábil foi fundamentado em balanço patrimonial da Sociedade Sociedade em processos judiciais ou administrativos. Parágrafo 5º levantado na Data-Base, ajustado para refletir eventos patrimoniais da É vedado aos administradores e aos procuradores da Sociedade obrigá-la
Sociedade ocorridos entre a Data-Base e a presente data, o qual é parte em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de
integrante do referido Laudo de Avaliação Contábil. 1.5. Os sócios aprovam o liberalidade em nome da mesma ou conceder em seu nome avais, fianças ou
Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada, anexo ao outras garantias que não sejam necessárias a consecução do objeto social.
Protocolo e Justificação, de acordo com o qual o valor líquido contábil total do A concessão em nome da Sociedade de avais, fianças ou outras garantias
acervo a ser cindido da Sociedade e a ser incorporado pelo Incorporador é que não sejam necessárias a consecução do objeto social poderá ocorrer se
de R$ 41.518.003,61 (quarenta e um milhões, quinhentos e dezoito mil, três houver prévia deliberação dos sócios titulares de quotas representativas de,
reais e sessenta e um centavos) na Data-Base (“Parcela Cindida”). pelo menos, 80% (oitenta por cento) do capital social da Sociedade.
1.6. Como resultado, fica aprovada a cisão parcial do patrimônio da Sociedade Deliberações: Cláusula 6. As deliberações dos sócios, quer previstas em lei
e a incorporação da Parcela Cindida pelo Incorporador pelo valor apurado no ou neste Contrato Social, serão tomadas em reuniões de sócios, em
Laudo de Avaliação, nos exatos termos acima e do Protocolo e Justificação. alterações do contrato social ou outros atos de deliberação. Parágrafo 1º 1.7. Como resultado da cisão parcial do patrimônio da Sociedade, a As convocações poderão ser feitas mediante e-mail ou carta registrada, com
Sociedade terá o seu capital social reduzido em R$ 23.688.620,00 (vinte três aviso de recebimento, indicando local, data, hora e ordem do dia da reunião.
milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte reais), mediante o Parágrafo 2º - Os sócios reunir-se-ão a qualquer tempo na sede social da
cancelamento de 2.368.862 (duas milhões trezentas e sessenta e oito mil Sociedade, ou, ainda, por meio de videoconferência ou por conferência
oitocentas e sessenta e duas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (dez telefônica. Parágrafo 3º - A reunião de sócios poderá ser dispensada nos
reais) cada, detidas pelo Incorporador, que se retira da Sociedade. 1.7.1. Em casos expressamente previstos neste Contrato Social, assim como no caso
razão da retirada do Incorporador da Sociedade, a opção de compra
de todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria a ela sujeita.
outorgada na data 06.03.2020, nos termos do “Instrumento Particular de
Parágrafo 4º - As deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos do
Opção de Compra e Outras Avenças”, celebrado entre Mozart e Aliansce
Sonae, perde o seu objeto e fica rescindida para todos os fins de direito. sócio ou sócios titulares de mais da metade do capital social, nos casos em
1.8. Em decorrência da redução do capital social da Sociedade ora aprovada, que não estiver expressamente previsto em lei. Parágrafo 5º - Qualquer
o capital social da Sociedade passará a ser de R$ 71.065.860,00 (setenta e sócio poderá ser representado na deliberação por outro sócio ou advogado,
um milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais), dividido em mediante outorga de mandato com especificação dos poderes. Parágrafo 6º
7.106.586 (sete milhões, cento e seis mil, quinhentas e oitenta e seis) quotas, - Serão considerados presentes os sócios que transmitirem seu voto por
no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada. 2. Cessão de Quotas para carta, correio eletrônico, ou qualquer outra forma escrita. Cláusula 7. As
Aliansce Assessoria: 1.9. Ainda neste ato, Aliansce Sonae cede e transfere reuniões de sócios serão convocadas pela administração da sociedade por
01 (uma) quota de sua titularidade representativa do capital social da escrito, mediante carta registrada ou protocolada ou por correio eletrônico,
Sociedade à Aliansce Assessoria, que ora ingressa como sócia na Sociedade, com 8 (oito) dias de antecedência em primeira convocação e em segunda
assumindo todos os direitos e obrigações inerentes à referida quota cedida e convocação, com 5 (cinco) dias de antecedência. Parágrafo 1º - A convocação
transferida; 1.10. Em razão das deliberações acima, a Cláusula 3 do contrato deverá especificar o dia, a hora e o local da reunião, bem como a ordem do
social da Sociedade passará a viger com a seguinte redação: “Cláusula 3. dia, e só sobre ela poderá haver deliberação, a menos que todos os sócios
O capital social é de R$ 71.065.860,00 (setenta e um milhões, sessenta e acordem diferentemente. Parágrafo 2º - Ficam dispensadas as formalidades
cinco mil, oitocentos e sessenta reais), dividido em 7.106.586 (sete milhões, de convocação sempre que todos os sócios comparecerem ou se
cento e seis mil, quinhentas e oitenta e seis) quotas, no valor nominal de declararem, por escrito, cientes do local, data, hora, e ordem do dia da
R$ 10,00 (dez reais) cada, distribuído da seguinte forma: Sócio-Quotista - reunião. Cláusula 8. A reunião dos sócios instala-se com a presença, em
Quotas - Valor (R$); Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. - 7.106.585 - primeira convocação, de titulares de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do
7.106.585,00; Aliansce Assessoria Comercial Ltda. - 01 - R$ 10,00; Total - capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número. Cláusula 9.
7.106.586 - 71.065.860,00. Parágrafo 1º - A responsabilidade do As reuniões serão presididas por sócio, representante de sócio, administrado
sócio-quotista é restrita ao valor de suas quotas no capital social, mas todos ou terceiro designado pela maioria dos presentes, cabendo ao presidente da
respondem solidariamente pela integralização do capital, nos termos do reunião a escolha do secretário. Parágrafo 1º - Dos trabalhos e deliberações
artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10.01.2002, conforme alterada (“Código será lavrada a ata assinada pelos membros da mesa e pelos sócios
Civil Brasileiro”). Parágrafo 2º - A sociedade reconhece um só proprietário presentes, quantos bastem à validade das deliberações. Parágrafo 2º - Será
para cada quota, e a cada quota corresponderá um voto nas deliberações apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento
sociais.” 1.10. Fica a administração da Sociedade autorizada a praticar todos e averbação, cópia da ata autentica pela administração, ou pela mesa.
os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, Parágrafo 3º - A administração da sociedade entregará cópia autenticada da
podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as ata ao sócio que a solicitar. Cláusula 10. Os sócios renunciam ao direito de
formalidades necessárias, inclusive os relacionados ao registro do presente retirada no caso de transformação em companhia, nos termos do que faculta
instrumento e seu anexo perante a Junta Comercial do Estado do Rio de o parágrafo único do artigo 221 da Lei das Sociedades por Ações. Exercício
Janeiro e os Oficiais de Registro de Imóveis de Campos de Goytacazes/RJ, Social, Balanço e Distribuição de Lucros: Cláusula 11. O exercício social
nos termos e condições aqui previstos. 3. Consolidação do Contrato Social: terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Parágrafo Único
Em razão da deliberação acima, o contrato social da Sociedade passará a - Ao fim de cada exercício social os administradores farão elaborar o balanço
viger com a redação abaixo: Contrato Social da CDG Centro Comercial patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as demais
Ltda. - Denominação e Sede: Cláusula 1. A Sociedade denomina-se CDG demonstrações contábeis exigidas em lei, de acordo com a legislação
Centro Comercial Ltda., com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do societária (Lei das Sociedades por Ações) e os princípios de contabilidade
Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira nº 190, 3º andar - sala 301 (parte), geralmente aceitos no Brasil. Cláusula 12. As contas da administração e a
Leblon, CEP 22431-050, e filial na Cidade de Campos dos Goytacazes, destinação dos lucros líquidos anualmente obtidos serão aprovados por
Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Dr. Silvio Bastos Tavares, nº 330, CEP sócio ou sócios titulares de 60% (sessenta por cento) do capital social,
28051-250, podendo abrir outras filiais em qualquer parte do território federal, garantida a todos os sócios a sua participação proporcional. Parágrafo 1º conforme interesse, por deliberação dos sócios-quotistas. Objeto: Cláusula Nenhum dos sócios terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja
2. A Sociedade tem por objeto social a exploração de um centro comercial, do adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação. Parágrafo 2º tipo “shopping center”, no Município de Campos dos Goytacazes, Estado do A sociedade poderá levantar balanços intermediários, intercalares ou em
Rio de Janeiro, bem como a exploração de estacionamentos e garagens períodos menores, e, com base nesses balanços, distribuir lucros. Parágrafo
próprios. Capital Social: Cláusula 3. O capital social é de R$ 71.065.860,00 3º - A sociedade poderá distribuir e pagar juros sobre o capital próprio,
(setenta e um milhões, sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais), conforme deliberação de sócios titulares de mais da metade do capital social.
dividido em 7.106.586 (sete milhões, cento e seis mil, quinhentas e oitenta e Dissolução, Liquidação e Extinção: Cláusula 13. Em caso de dissolução
seis) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada, distribuído da da sociedade, o liquidante será indicado por sócio ou sócios titulares de mais
seguinte forma: Sócio-Quotista - Quotas - Valor (R$); Aliansce Sonae da metade do capital social. Nessa hipótese os haveres da sociedade serão
Shopping Centers S.A. - 7.106.585 - 7.106.585,00; Aliansce Assessoria empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescente, se houver,
Comercial Ltda - 01 - R$ 10,00; Total - 7.106.586 - 71.065.860,00. Parágrafo será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada
1º - A responsabilidade do sócio-quotista é restrita ao valor de suas quotas um possuir. Cláusula 14. A retirada, dissidência, extinção, exclusão, falência
no capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do ou concordata de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que
capital, nos termos do artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10.01.2002, conforme prosseguirá com os remanescentes, a menos que estes, desde que
alterada (“Código Civil Brasileiro”). Parágrafo 2º - A sociedade reconhece um representem mais da metade do capital social, resolvam liquidá-la. Os
só proprietário para cada quota, e a cada quota corresponderá um voto nas haveres do sócio retirante, dissidente, extinto, morto, excluído, falido ou
deliberações sociais. Duração: Cláusula 4. O prazo de duração da sociedade concordatário serão calculados com base no último balanço patrimonial
é indeterminado. Administração: Cláusula 5. A administração da Sociedade levantado pela sociedade, e serão pagos a quem de direito, no prazo de 6
será exercida por uma Diretoria, sócios-quotistas ou não, nomeados, a (seis) meses contados do evento. Conselho Fiscal: Cláusula 15.
qualquer momento, mediante deliberação de sócios nos termos do capítulo A sociedade não terá conselho fiscal. Legislação Aplicável: Cláusula 16.
de Deliberações presente neste Contrato Social. Os sócios-quotistas A sociedade será regida pelo disposto neste contrato social, bem como pelo
nomearam como Diretores da Sociedade, por prazo indeterminado: (a) Paula estabelecido nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406 do Código Civil
Guimarães Fonseca, brasileira, casada, advogada, portadora de carteira de Brasileiro, aplicando-se, nos casos omissos, exclusiva e supletivamente a Lei
identidade nº 70.712, emitida por OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Lei das Sociedades
381.562.701-00, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado por Ações). Foro: Cláusula 17. Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou
do Rio de Janeiro, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio controvérsias oriundas deste Contrato Social, fica desde já eleito o Foro da
de Janeiro, na Rua Dias Ferreira nº 190, 3º andar (parte), Leblon, CEP Comarca da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro com
22431-050; (b) Leandro Rocha Franco Lopes, brasileiro, casado, exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem
empresário, portador da carteira de identidade nº 26435227-9, emitida por assim ajustadas e acertadas, as Partes celebram o presente instrumento
Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 662.711.261-20, residente e domiciliado particular em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na abaixo assinadas, para constar e produzir os efeitos legais. Rio de Janeiro,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira nº 01 de agosto de 2020. Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. - Por: Mauro
190, 3º andar (parte), Leblon, CEP 22431-050; (c) Rafael Sales Guimarães, Junqueira - Cargo: Diretor de Investimentos; Por: Paula Guimarães Fonseca
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 639.559.702-72, - Cargo: Diretora Jurídica. Legatus Shoppings Fundo de Investimento
portador da carteira de identidade nº 2.359.369, emitida por SSP/PA, Imobiliário - FII Representado por Vórtx Distribuidora de Títulos
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de e Valores Mobiliários Ltda. - Por: Lilian Palacios Mendonça Cerqueira Janeiro, com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Cargo: Procuradora; Por: Ariane de Carvalho Salgado Verrone - Cargo:
Janeiro, na Rua Dias Ferreira nº 190, 3º andar (parte), Leblon, CEP 22431- Procuradora. Testemunhas: 1. Nome: Raí Martins - RG: 215.703 OAB/RJ 050; (d) Daniella de Souza Guanabara Santos, brasileira, solteira, CPF/ME: 137.583.637-48. 2. Nome: Ana Paula F. S. Carneiro - CPF/ME:
economista, portadora da carteira de identidade nº 09844007-6, emitida por 154.131.007-10 - RG: 28.242.482-9.

