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ANOS - QUE FALTA FAZ
Só a Democracia e a República nos valem, 
o resto são arranjos. Vivaldo Barbosa, 
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Nossa dependência se deve ao pouco 
investimento no fomento à pesquisa. 
Isaac Roitman, página 2

Arrecadação 
cai 6,91% em 
2020 e Guedes 
acha excelente

A queda da atividade econô-
mica provocada pela pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), 
aliada às desonerações para ajudar 
pessoas físicas e empresas, fez a 
arrecadação federal cair no ano 
passado. Segundo a Receita Fede-
ral, a União arrecadou R$ 1,47 tri-
lhão em 2020, recuo de 6,91% em 
relação ao ano anterior, descon-
tada a inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA).

A redução na arrecadação fede-
ral em 2020 pode ser considerada 
um “resultado excelente”, diante 
das estimativas no início da pan-
demia de covid-19, disse nesta se-
gunda -feira o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. Ao comentar 
a arrecadação do ano passado, que 
caiu 3,75% em termos nominais e 
6,91% em valores corrigidos pela 
inflação, ele reafirmou que os nú-
meros mostram que a economia 
está em recuperação.

O valor veio acima do espera-
do pelas instituições financeiras. 
Segundo o relatório Prisma Fiscal, 
pesquisa mensal divulgada pelo 
Ministério da Economia, os ana-
listas de mercado esperavam que 
a arrecadação fechasse 2020 em 
R$ 1,46 trilhão. Com o resultado 
em 2020, a arrecadação federal 
registrou o nível mais baixo desde 
2010, em valores também corrigi-
dos pelo IPCA.

Apesar da queda no acumulado 
do ano, a arrecadação federal reagiu 
em dezembro. No mês passado, a 
União arrecadou R$ 159,06 bilhões, 
com alta de 3,18% em relação a de-
zembro de 2019. Página 3

FGV: ritmo 
de vacinação 
limita alta do 
PIB a 3,5%

Sinais mais disseminados de 
retomada da economia são espe-
rados apenas a partir do segundo 
semestre, de acordo com o Bole-
tim Macro de janeiro do Institu-
to Brasileiro de Economia (FGV 
Ibre). Os pesquisadores esperam 
um crescimento de 3,5% para o 
PIB em 2021, herança do resulta-
do de 2020 (carregamento estatís-
tico) de 2,5%.

Em sua análise, a coordenadora 
do Boletim, Silvia Matos, e o co-
ordenador da Economia Aplicada, 
Armando Castelar, apontam que 
essa estimativa ainda está condicio-
nada ao ritmo da vacinação, bem 
como à evolução do contágio no 
país que, apontam, ainda geram 
preocupação e se apresentam como 
um risco negativo para as projeções.

No mundo, o quadro atual é tam-
bém difícil, mas muito heterogêneo 
entre os países. Para o Ibre, 2021 se-
rá marcado, a partir de meados do 
ano, por uma rápida retomada das 
economias dos países desenvolvi-
dos, com destaque para o setor ser-
viços, que deve se recuperar à medi-
da que a vacinação avance.

“Em particular nos EUA, ape-
sar da intensidade da pandemia, o 
crescimento econômico permane-
ce resiliente. Além disso, espera-se 
que o Governo Joe Biden aprove 
um forte estímulo fiscal”, projeta 
o Boletim.

Incompetência 
fará país crescer 
abaixo de 3%, 
acusa Maia

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), disse que o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, cometeu 
crime de responsabilidade na ges-
tão da pandemia e defendeu uma 
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) e uma investigação por 
parte da PGR para apurar. Ele 
destacou que cabe à Procurado-
ria-Geral da República, e não ao 
Legislativo, afastar o ministro do 
cargo, segundo informação da 
Agência Câmara.

Maia culpou ainda o ministro da 
saúde pelo agravamento da crise 
econômica. Segundo ele, se 70% 
da população fosse vacinada até o 
meio do ano, a economia poderia 
crescer 8%; sem a vacina, o Brasil 
não chega a 3% de crescimento.

Oito empresas de 
alimentos pagaram
US$ 18 bi a acionistas
Valor é 5 vezes maior que doações à ONU contra Covid

O impacto da pandemia 
sobre empregos e meios 
de subsistência expan-

diu, de forma rápida e significati-
va, a crise alimentar. O Programa 
Mundial de Alimentos das Nações 
Unidas (PMA) estimou que o nú-
mero de pessoas que passam fome 
aumentaria para 270 milhões no 
fim de 2020 por causa da pande-
mia, um aumento de 82% em com-
paração a 2019. A ONG britânica 
Oxfam avalia que isso poderia sig-
nificar entre 6 mil e 12 mil pessoas 
morrendo a cada dia de fome.

“Enquanto uma em cada dez 
pessoas vai para a cama com fo-
me, as oito maiores empresas de 
alimentos e bebidas do mundo 
pagaram mais de US$ 18 bilhões 
a seus acionistas entre janeiro e 
julho de 2020. Isso é cinco vezes 
mais do que os valores arrecada-
dos pela ONU, em novembro de 
2020, com a chamada para doa-
ções para a Covid-19”, diz rela-
tório da Oxfam divulgado nesta 
segunda-feira no Fórum Econô-
mico Mundial, em Davos, Suíça.

As mulheres são as que mais 
sofrem, conforme o documento. 
Elas são maioria nos empregos 
mais precários, que foram os mais 
impactados pela pandemia. Em 

todo o mundo, 740 milhões de 
mulheres trabalham na economia 
informal e, durante o primeiro 
mês da pandemia, sua renda caiu 
60%, o equivalente a uma perda 
de mais de US$ 396 bilhões, se-
gundo informações da Agência 
Brasil a partir de dados apresenta-
dos pela Oxfam.

O relatório diz ainda que, no 
Brasil, pessoas negras têm 40% 
mais chance de morrer devido ao 
coronavírus do que pessoas bran-
cas. Se as taxas de mortalidade da 

doença nos dois grupos fossem as 
mesmas até junho de 2020, a en-
tidade estima que mais de 9.200 
negros estariam vivos.

“Em todos os países, os mais 
pobres sofreram os maiores im-
pactos, perdendo emprego e ren-
da, enquanto os mais ricos con-
seguiram se recuperar em tempo 
recorde. A pandemia expôs, ali-
mentou e aumentou as desigual-
dades econômicas, de raça e gê-
nero por toda a parte”, destaca a 
Oxfam. Página 3

Número de pessoas que passam fome aumentou 82%

Trabalhadores no mundo perderam
US$ 3,7 trilhões com a pandemia
Recuperação em ‘K’: mais atingidos ficam para trás

Relatório da Organização 
Internacional do Trabalho 
(OIT) assinala que 8,8% 

das horas de trabalho globais fo-
ram perdidas no ano passado 
(comparado ao quarto trimestre 
de 2019), o que equivale a 255 
milhões de empregos em tempo 
integral. Esse número é aproxima-
damente quatro vezes superior ao 
perdido durante a crise financeira 
global de 2009. As perdas resulta-
ram em uma queda de 8,3 % da 
renda global do trabalho (antes de 
se contabilizarem as medidas de 
apoio), equivalente a US$ 3,7 tri-
lhões, ou 4,4 % do PIB global.

As horas de trabalho perdidas 
são explicadas por jornadas de tra-

balho reduzidas para aquelas pes-
soas que estão empregadas ou por 
níveis “sem precedentes” de per-
da de emprego, que atingiram 114 
milhões de pessoas.

De acordo com a sétima edição 
do “Monitor OIT: Covid-19 e o 
mundo do trabalho”, 71% dessas 
perdas de emprego (81 milhões de 
pessoas) vieram na forma de inati-
vidade, e não de desemprego, o que 
significa que as pessoas deixaram o 
mercado porque não conseguiam 
trabalhar, talvez devido a restrições 
impostas pela pandemia ou sim-
plesmente pararam de procurar por 
trabalho. Analisar apenas o desem-
prego subestima drasticamente o 
impacto da Covid-19 no mercado 

de trabalho, assinala a OIT.
O relatório mostra o impac-

to desigual em diferentes setores 
econômicos, geográficos e do 
mercado de trabalho. Ele destaca 
as preocupações com uma “recu-
peração em forma de K”, em que 
esses setores e trabalhadores mais 
atingidos podem ser deixados para 
trás na recuperação, levando a um 
aumento da desigualdade, a me-
nos que sejam tomadas medidas 
corretivas. As mulheres têm sido 
mais afetadas do que os homens 
pelas perturbações do mercado de 
trabalho causadas pela pandemia. 
Globalmente, as perdas de em-
prego das mulheres situam-se nos 
5%, contra 3,9% dos homens.
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Desprezo pela vida
Por Isaac Roitman

Leonel Brizola, 99 anos. Que falta nos faz
Por Vivaldo Barbosa

Combate ao trabalho escravo
Por Paiva Netto

O jornalista Marcelo Tas, 
em seu programa Pro-
vocações, na TV Cul-

tura, faz aos seus convidados/as, 
no final de cada entrevista, uma 
pergunta: “O que é a vida?”. O 
convidado/a responde. Ele então 
repete a pergunta dando mais 
tempo para reflexão. As respostas 
refletem o modo de pensar, sen-
timentos, valores etc., derivado 
de um conjunto de crenças e ex-
periências, que pode ser chamado 
de filosofia da vida.

Para alguns a vida é confiar em 
nossos sentimentos, enfrentar de-
safios, encontrar felicidade, valo-
rizar as lembranças e aprender 
com o passado. Para outros, mais 
angustiados e pessimistas, a vida 
é uma sala de tortura, da qual so-
mente sairemos mortos.

Vamos considerar que a vida é 
uma aventura com grande bem-
estar ou com grande sofrimento, 
dependendo se a pessoa pertence 
ao seleto grupo da Casa Grande 
ou do numeroso grupo da Senza-
la. No Brasil, tanto no período 
colonial e no republicano, a 
desigualdade social foi perme-
ada pela colonização, escravidão, 
exploração e governos incompe-
tentes que perpetuam essa reali-
dade.

A endemia da Covid-19 dissi-
pou a cortina de fumaça e expôs 
com uma clareza poucas vezes 
vista as dificuldades e o sofri-
mento das classes menos favo-
recidas. Desemprego alarmante, 
famílias sem alimentos, empresas 
desativadas, inflação batendo nas 
portas, juventude sem esperanças 
no futuro, negacionismo, terra-
planistas, partidos sem bandeiras, 
destruição e mercantilização dos 
recursos naturais, milícias insti-
tucionalizadas, violência, corrup-
ção, demagogia, política de saúde 
deficiente, informações falsas e 
falta de vergonha fazem parte do 
cenário que prenunciam um caos 
social.

A endemia está sendo enfren-
tada sem inteligência, sem escuta 
do que a ciência recomenda e 
contaminada por interesses políti-
cos de se chegar ao poder ou nele 
permanecer. O número de óbitos 
é assustador, e o sistema de saúde 
se aproximando de uma situação 
crítica. O vai e vem das medidas 
para o isolamento social é um in-
grediente que confunde a socie-
dade, assim como a propaganda 
enganosa de tratamentos preco-
ces, um verdadeiro charlatanismo. 
Algumas decisões têm sido feitas 
visando mitigar a crise econômi-
ca esquecendo que o capital mais 
importante dos seres humanos é 
a vida. Viver é um privilégio e não 
uma condenação ao sofrimento.

Estamos pagando pelos nos-
sos erros. Vejamos o que está 
acontecendo com a introdução 
das vacinas, até o momento, o 
melhor instrumento para conter 
a pandemia. Em tempo recorde, 
cientistas de todo o planeta já de-
senvolveram várias vacinas. No 
Brasil não foi desenvolvida ne-
nhuma vacina. Dependemos de 
insumos e dos princípios ativos 
(IFA). A consequência é que ter-
emos as vacinas necessárias para 
controlar a pandemia  a longo 
prazo, meses ou anos. Enquanto 
isso teremos mais óbitos e ser-
emos testemunhas de cenas de 
horror e desumanas como está 
acontecendo em nossa querida 
Manaus.

Temos um sistema de Ciência 
e Tecnologia sólido para desen-
volver vacinas para a Covid-19 e 
outras doenças. Temos cientistas 
competentes e duas instituições – 
Fundação Oswaldo Cruz e Insti-
tuto Butantan – com experiência 
na produção de vacinas. O nosso 
sistema de pós-graduação forma 
milhares de doutores todos os 
anos, muitos deles sem emprego. 
Inteligências jogadas no ralo.

O nosso erro, que nos levou 
a essa dependência, foi o pouco 
investimento que fizemos no 
fomento à pesquisa no Brasil. 
Além disso a descontinuidade 
de projetos importantes acelera 
nosso retrocesso. Se tivéssemos 
uma política de estado para a 
Ciência e Tecnologia (C&T) não 
estaríamos lamentando a reali-
dade brasileira que é vergonho-
sa e revoltante.

Estamos perdendo jovens tal-
entos que encontram oportuni-
dades nos países onde a C&T é 
levada a sério. O corte de bolsas, 
principalmente da Capes e CNPq 
é inaceitável. Vencer essa triste 
fase de obscurantismo é a nossa 
prioridade. Investir na educação 
de qualidade e na ciência nos ti-
rará da posição de país periférico 
e dependente.

Vamos aprender com a pan-
demia que dependemos uns dos 
outros. Vamos lembrar o pensa-
mento de Leon Tostói: “Na vida 
só há um modo de ser feliz. Viver 
para os outros”. Vamos transfor-
mar a nossa tremenda indignação 
em ações que possam resultar 
em uma vida digna para todos e 
também para as gerações futuras. 
Vamos eliminar o desprezo pela 
vida. Vamos celebrar a vida. Viva 
a vida.

Isaac Roitman é professor emérito da 
Universidade de Brasília, pesquisador emérito 
do CNPq e membro da Academia Brasileira 

de Ciências e do Movimento 2022-2030 o 
Brasil e o mundo que queremos.

Leonel Brizola foi um dos mel-
hores homens públicos do país 
na segunda metade do século 20 
e início deste século. Não só pe-
los fatos marcantes que gerou ou 
em que se envolveu, mas, acima 
de tudo, pelo seu discernimento 
político, pela compreensão dos 
problemas do Brasil e sua posição 
no mundo e pela defesa dos mais 
humildes e mais sofridos. Até dos 
adversários recebia este reconheci-
mento. O general Figueiredo dele 
disse: “Temos divergências, mas 
ele é um patriota.”

Quando Brizola desapropriou 
as companhias de energia elétrica, 
a americana-canadense Bond & 
Share, e de telefonia, a poderosa 
ITT, mostrou ao mundo sua capa-
cidade de colocar as empresas es-
trangeiras submetidas ao interesse 
nacional e sua coragem cívica de 
subjugá-las à nossa soberania.

Construiu mais de 6.500 escolas 
no Rio Grande do Sul, pequenas, 
e fez reforma agrária, organizou 
os camponeses no Master, ante-
cessor do MST. Tinha identidade, 
sentimento de pele para com os 
mais humildes e despossuídos. 
Isto se revelou patente quando, 
no Rio de Janeiro, construiu mais 
de 500 escolas integrais, em terre-
nos de 10.000m², para que as cri-
anças tivessem locais de estudos, 
lazer, esporte, médico, dentista. E 
comessem três refeições, café da 
manhã, almoço e jantar. E ali ficas-
sem o dia todo.

Seu discernimento político era 
algo notável, às vezes não com-

preendido. Sua firmeza e resistên-
cia na defesa dos interesses do 
nosso povo levavam a campanhas 
brutais contra ele, na mídia e na in-
triga política.

Para Brizola, o fim da ditadura 
e a implantação da democracia 
só viriam com as eleições diretas. 
Outra solução seria continuar ser-
vindo aos grupos econômicos e 
aos interesses internacionais, como 
muitos queriam e conseguiram. 
Não queria ir ao Colégio Eleitoral. 
Chegou a propor mais dois anos de 
mandato para Figueiredo em troca 
da garantia das eleições diretas em 
1986. Criticaram-no. As eleições 
só vieram em 1989. Tiveram tem-
po de se preparar para as eleições: 
fabricaram o Collor como caçador 
de Marajás.

Criticou o Plano Cruzado como 
simples arranjo eleitoral. Dizia: “Es-
tão apertando uma mola contra a 
inflação. Quando tirarem a mão, ela 
volta.” Nas eleições, fizeram ampla 
maioria para dominar a Constituinte. 
Mas com a participação popular e 
resistência de bravos constituintes, 
fizemos uma Constituição mais nos-
sa do que deles. Depois das eleições, 
acabou-se o plano.

Brizola ficou contra a derrubada 
do Collor. Para ele, a investidura 
popular era coisa sagrada, que só 
podiam ser violadas em caso de 
extrema gravidade. Achava que 
Collor já estava contido, devíamos 
aguardar as eleições. Foi massacra-
do pela mídia e pela classe política. 
O conservadorismo teve tempo de 
preparar o Plano Real e de fabricar 

o Fernando Henrique. Assim, o 
neoliberalismo pôde ser implanta-
do, tome privatizações, desmonte 
do Estado nacional, restrições de 
direitos, o que já não dava mais 
com o Collor.

Mais tarde, com a Dilma, a in-
vestidura popular estava abalada. 
Com imensa campanha de mídia e 
alguma gente na rua, foi mais fácil 
dar o golpe. Sem outra solução, o 
conservadorismo agarrou-se ao 
Bolsonaro e retoma o neoliberal-
ismo a todo vapor.

Agora, querem tirar o Bolso-
naro para se lavarem, pois a in-
competência e o primarismo reve-
lados são estorvos, e encontrar 
solução eleitoral mais conveniente 
e recompor a unidade deles para as 
eleições.

Hoje, se estivesse aqui conosco 
celebrando seus 99 anos, Brizola 
nos diria: nossa única salvação é 
o povo nas eleições, pois só a De-
mocracia e a República nos valem, 
o resto são arranjos. Vamos res-
peitar a investidura dada pelo povo 
para que façamos respeitar a in-
vestidura que o povo vai nos con-
ferir. Vamos derrotar todos eles 
juntos nas eleições, dos herdeiros 
da ditadura aos executores do neo-
liberalismo, da TV Globo ao Bispo 
Macedo, da maioria desses políti-
cos ao Bolsonaro. Só assim triun-
fará nossa soberania e os direitos 
do nosso povo serão respeitados.

Brizola nos vale muito hoje.

Vivaldo Barbosa é ex-deputado federal 
constituinte.

Em 28 de janeiro celebra-se 
o Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo. A data foi 
escolhida em homenagem aos 
Auditores Fiscais do Trabalho 
Erastóstenes de Almeida Gon-
çalves, João Batista Soares Lage 
e Nelson José da Silva e ao mo-
torista Ailton Pereira de Oliveira, 
assassinados em 28 de janeiro de 
2004, durante vistoria a fazendas 
em Unaí/MG.

Segundo a Agência Brasil, “en-
tre, 2003 e 2018, cerca de 45 mil 
trabalhadores foram resgatados e 
libertados do trabalho análogo à es-
cravidão no Brasil. Segundo dados 
do Observatório Digital do Tra-
balho Escravo, isso significa uma 
média de pelo menos oito trabalha-
dores resgatados a cada dia”. 

De acordo com a matéria, “so-
mente o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) tem hoje 1,7 mil 
procedimentos de investigação 
dessa prática e de aliciamento e 

tráfico de trabalhadores em an-
damento. Segundo dados do Ra-
dar da Subsecretaria de Inspeção 
do Trabalho (SIT) da Secretaria 
Especial de Previdência e Trab-
alho do Ministério da Economia, 
em 111 dos 267 estabelecimen-
tos fiscalizados em 2019, houve 
a caracterização da existência 
dessa prática com 1.054 pes-
soas resgatadas em situações 
desse tipo. (...) Minas Gerais foi 
o estado com mais fiscalizações 
(45 ações) e onde foram encon-
trados mais trabalhadores em 
condição análoga à de escravo 
(468). São Paulo e Pará tiveram 
25 ações fiscais, cada, sendo que 
em São Paulo foram resgatados 
91 trabalhadores e no Pará, 66. 
O maior flagrante em um único 
estabelecimento foi no Distrito 
Federal, onde 79 pessoas es-
tavam trabalhando em condições 
degradantes para uma seita reli-
giosa. (...) Ainda segundo o bal-

anço, outras operações de de-
staque ocorreram em Roraima, 
tendo em vista o grande número 
de imigrantes venezuelanos que 
têm atravessado a fronteira para 
o Brasil em situação de extrema 
vulnerabilidade. Em três op-
erações realizadas no estado, 16 
trabalhadores foram resgatados, 
sendo três venezuelanos; e 94 ti-
veram os contratos de trabalho 
formalizados durante as fiscal-
izações”. 

É de se louvar o esforço de gov-
erno e sociedade civil na luta por 
virar uma página triste de nossa 
história. Mas toda a atenção é pou-
ca, aconselha bem antigo ditado. 
Recordemos a máxima evangélica 
que normatiza a relação do trabalho 
e do trabalhador há milênios: “O 
operário é digno do seu salário” Je-
sus (Lucas, 10:7).

José de Paiva Netto é jornalista,  
radialista e escritor.
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Entrega da Eletrobras 
representaria 0,05% da dívida

Ao entregar o boné, o presidente da Eletrobras, 
Wilson Ferreira Júnior, desagradou os mer-
cados financeiros, que vêm na renúncia um 

indicativo de que a privatização, que já havia subido no 
telhado, desandou de vez. A venda da estatal que garan-
te o sistema elétrico nacional é um absurdo do ponto 
de vista estratégico e do econômico.

Como escreve Roberto Pereira D’Araujo, do Ilumina, 
resolver os problemas macroeconômicos com a venda da 
Eletrobras é uma piada. “A dívida bruta [do Brasil] chega 
a 90% do PIB, a líquida a 70%. Para um PIB de US$ 7,4 
trilhões, a venda da Eletrobras significará meros 0,05% da 
dívida líquida.”

D’Araujo acentua que a estatal se encontra em um 
estado debilitado por 4 motivos principais: foi obrigada a 
adquirir distribuidoras rejeitadas pela privatização da déca-
da de 90; proporcionou um verdadeiro Bolsa MW (energia 
quase gratuita) ao mercado livre ao ser descontratada e 
continuar gerando por ser hidrelétrica; ofereceu parcerias 
minoritárias a diversas empresas privadas, sempre assum-
indo custos e aceitando taxas de retorno inferiores ao seu 
custo de capital; finalmente, pela “famigerada MP 579, 
que só favoreceu o setor privado”.

O diretor do Ilumina mostra que, após as privatizações 
de distribuidoras, geradoras e transmissoras, a tarifa de en-
ergia disparou: em 2001, era de R$ 179/MWh; em 2019, 
saltou para R$ 548/MWh, um aumento de 50% acima da 
inflação (dados da Aneel).

Ainda a Reforma

Tendo em vista que muitos municípios não se ade-
quaram às alterações previstas na Reforma da Previdência 
Federal, a Federação dos Auditores de e Fiscais de Tribu-
tos Municipais (Fenafim) realizará live nesta terça-feira, 
às 11h, “como preparação para as batalhas que deverão 
ser travadas em diversos municípios, questões jurídicas e 
atuariais a serem enfrentadas”. Para participar: bit.ly/live-
FENAFIM9

Mick Jagger

A visita surpresa de Bolsonaro ao treino do Flamen-
go não deu sorte ao clube carioca, que perdeu de 2x1 
e se afastou do título do Brasileirão. Se olharmos por 
outro lado, os torcedores dos demais clubes gostariam 
que o presidente repetisse a visita aos rubro-negros do 
Rio.

Rápidas

O 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento 
e Gestão da Saúde que acontecerá online, de 23 a 26 de 
março, com o tema “O SUS e o projeto civilizatório: 
cenário, alternativas e propostas”. Os autores têm até 
29 de janeiro para pagar a taxa de inscrição e submeter 
trabalhos: ppgs.com.br *** Aasp realizará em janeiro e 
fevereiro, 19h, o curso “Processo Civil: temas relevantes”. 
Mais informações: aasp.org.br/eventos *** A Asics abriu 
recrutamento, até 4 de fevereiro, para a seleção de novos 
embaixadores da equipe FrontRunner. Inscrição em asics.
com/br/pt-br/frontrunner *** O Itaú Unibanco realiza o 
Estag Experience, desafio online voltado para universitári-
os das áreas de Humanas e Exatas que desejam participar 
do programa de estágio corporativo do banco. Inscrições 
até quarta em 99jobs.com/itau-unibanco/jobs/120007-
estag-experience-2021-itau-unibanco

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados 
a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser 
realizada no dia 05 de fevereiro de 2021, às 10 horas, na sede social da 
Companhia, situada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1.204, sala 605, parte,  
25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, para deliberar sobre (i) aumento do 
capital social e emissão de novas ações e (ii) alteração do caput do artigo 5º do  
estatuto social.

Duque de Caxias, 19 de janeiro de 2021.
Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S.A.
CNPJ/MF: 33.133.505/0001-83 - NIRE: 333.0005580-1
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os acionistas da Cia. a se reunirem em AGO, a ser 
realizada na sede da Cia., localizada na Av. Nossa Senhora de Copacabana 
1.133, sl. 1.503, RJ, em 1ª convocação, no dia 22/02/21, às 10h, para: 
(i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras da Cia., relativas ao exercício social encerrado 
em 31/12/20; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31/12/20; e (iii) Eleger os administradores da Cia., 
e fixar a remuneração global dos administradores. O acionista que for 
representado na Assembleia por procuração deverá apresentar cópia do 
instrumento de procuração assinado e de documento de identidade do 
representante legal. RJ, 22/01/21. Denis Kaller Rothstein - Diretor Presidente.

Covid: Ricos recuperam perdas  
em 9 meses e pobres em 10 anos
Pequeno grupo acumulou US$ 3,9 trilhões na epidemia

As mil pessoas mais 
ricas do mundo le-
varão apenas nove 

meses para ver suas fortu-
nas retornarem aos níveis 
pré-pandemia, enquanto os 
mais pobres vão levar 14 
vezes mais, ou seja, mais 
de dez anos, para conse-
guir repor as perdas devido 
ao impacto econômico da 
doença. A conclusão é do 
relatório “O Vírus da Desi-
gualdade”, que será lançado 
pela Oxfam nesta segunda-
feira, na abertura do Fórum 
Econômico Mundial em 
Davos, na Suíça.

Em fevereiro de 2020, foi 

identificado o valor da fortu-
na dos mais ricos, represen-
tando 100%. Em março, essa 
riqueza caiu para 70,3%, vol-
tando aos 100% em novem-
bro. Como base de compara-
ção sobre a velocidade dessa 
recuperação, os mais ricos do 
mundo levaram cinco anos 
para recuperar o que perde-
ram durante a crise financeira 
de 2008.

“Nosso injusto sistema 
econômico está permitin-
do que os super-ricos acu-
mulem imensas fortunas 
enquanto dificulta a vida 
de bilhões de pessoas. Do 
jeito que tem funcionado, 

a economia global está di-
ficultando a sua vida, se 
você for pobre, mulher ou 
de grupos étnicos e raciais, 
como negros, indígenas e 
quilombolas”, afirma a 
Oxfam Brasil.

“A pandemia escancarou 
as desigualdades – no Brasil 
e no mundo. É revoltante ver 
um pequeno grupo de privi-
legiados acumular tanto em 
meio a uma das piores crises 
globais já ocorridas na his-
tória”, afirmou Katia Maia, 
diretora executiva da Oxfam 
Brasil. “Enquanto os super-
ricos lucram, os mais pobres 
perdem empregos e renda, 

ficando à mercê da miséria e 
da fome.”

O relatório mostra que, em 
todo o mundo, os bilionários 
acumularam US$ 3,9 trilhões 
entre 18 de março e 31 de de-
zembro de 2020, sendo que 
sua riqueza total hoje é de 
US$ 11,95 trilhões, o equiva-
lente ao que os governos do 
G20 gastaram para enfrentar 
a pandemia. Apenas os dez 
maiores bilionários acumula-
ram US$ 540 bilhões no perí-
odo – o suficiente para pagar 
pela vacina contra a Covid-19 
para todo o mundo e garantir 
que ninguém chegue à situa-
ção de pobreza.

Guedes: Vacinação em massa para garantir retomada
Na contramão do presi-

dente Jair Bolsonaro. o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, defendeu nesta se-
gunda-feira  a vacinação em 
massa no Brasil. Ao anún-
cio dados sobre criação de 
empregos formais do Brasil 
em novembro disse ser pre-
ciso “salvar vidas”, garantir 
o retorno seguro ao traba-
lho e a retomada econômica 
do país.

Afirmou que a vacina-
ção em massa é “decisiva” 
para a retomada da ativi-
dade econômica no Bra-

sil. “Nesse terceiro ano 
(de governo) o grande 
desafio é a vacinação em 
massa. Espero que todos 
auxiliem esse processo”, 
ao defender o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
que tem decepcionado na 
atuação do governo para 
a vacinação da população 
contra a Covid-19. 

“O Brasil está tentando 
comprar todas as vacinas, 
sou testemunha do esfor-
ço logístico que está sendo 
feito. A crítica de que es-
taríamos teria ficado com 

uma vacina só simples-
mente não cabe”, ressal-
tou.

Para o ministro, o capí-
tulo mais importante no 
combate à pandemia de 
covid-19 está para come-
çar com a vacinação em 
massa. Em apresentação 
do balanço de fim de ano 
da pasta, ele defendeu a li-
beração de R$ 20 bilhões 
para o programa de imuni-
zação.

“O retorno seguro ao 
trabalho exige a vacinação 
em massa da população 

brasileira. É uma vacinação 
voluntária e o que o gover-
no tem que fazer é dispo-
nibilizar todas as vacinas 
para a população de forma 
voluntária e gratuita. Qual-
quer brasileiro pode esco-
lher a vacina que ele quer 
tomar, não paga pela vacina 
e escolhe a vacina se quiser 
tomar. Essa vacinação gra-
tuita de forma voluntária 
para os brasileiros é o que 
nós precisamos para que a 
asa da saúde bata ao mesmo 
tempo da asa da recupera-
ção econômica”, afirmou.

Brasileiros estimam 
inflação maior nos 
próximos 12 meses

Balança já tem  
déficit de US$ 2,26  
bi em janeiro

Os brasileiros acreditam 
que a inflação acumulada 
nos próximos 12 meses 
no país será de 5,2%, de 
acordo com pesquisa de 
opinião feita em janeiro 
deste ano pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV). A 
taxa é a mesma observada 
na pesquisa de dezembro 
de 2020, mas superior aos 
5% do levantamento de ja-
neiro do ano passado.

Segundo a agência 
Brasil, a pesquisa é feita 
mensalmente com base 
em entrevistas com 2.100 
consumidores em sete das 
principais capitais - Bra-
sília, Porto Alegre, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Be-
lo Horizonte, Salvador e 
Recife. Eles dão respostas 
para a seguinte pergunta: 
“na sua opinião, de quan-
to será a inflação brasileira 
nos próximos 12 meses?”

Em janeiro, 14,2% dos 
consumidores projetaram 
valores abaixo do limite in-
ferior da meta de inflação 
para 2021 (3,75%), a menor 
parcela nos últimos seis me-
ses. Por outro lado, a pro-
porção de consumidores 
estimando acima do limite 
superior da meta de infla-
ção para 2021 (5,25%) ficou 
em 39,7%, a maior parcela 
dos últimos seis meses.

A balança comercial brasi-
leira registrou déficit de US$ 
824 milhões na terceira sema-
na de janeiro – cinco dias úteis 
– como resultado de expor-
tações no valor de US$ 3,02 
bilhões e importações de US$ 
3,85 bilhões. Os dados foram 
divulgados nesta segunda-feira 
pela Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex) do Ministério 
da Economia. No mês, as ex-
portações somam US$ 10,71 
bilhões, e as importações, US$ 
12,98 bilhões, com saldo nega-
tivo de US$ 2,26 bilhões.

Nas exportações, compa-
rada a média diária até a ter-
ceira semana de janeiro de 
2021 (US$ 714,2 milhões) 
com a de janeiro de 2020 
(US$ 658,84 milhões), hou-
ve crescimento de 8,4%, 
em razão do aumento nas 

vendas de produtos da in-
dústria extrativista (28,1%), 
na agropecuária (0,4%) e na 
indústria de transformação 
(2,1%).

Nas importações, a média 
diária até a terceira semana de 
janeiro de 2021 (US$ 865,44 
milhões) ficou 17,7% acima 
da média de janeiro do ano 
passado (US$ 735,37 mi-
lhões). Nesse comparativo, 
aumentaram os gastos, prin-
cipalmente, com Agropecuá-
ria (9,1%), com produtos da 
indústria de transformação 
(15,8%) e com a indústria ex-
trativa (19,8%).

 O aumento das importações 
foi puxado pelo crescimento nas 
compras de produtos agropecu-
ários e de plataformas, embarca-
ções e outras estruturas flutuan-
tes (42,1%).



Negócios & Empresas4    l  Monitor MercantilTerça-feira, 26 de janeiro de 2021

SEU
DIREITO
Monica Gusmão
Professora de Direito Empresarial
monik@predianet.com.br

Mundo está morrendo  
por ‘baixa humanidade’

Cerca de 1,4 milhão de pessoas já morreram em todo 
o mundo e 63,5 milhões foram infectadas pelo 

novo coronavírus. Os Estados Unidos lideram o rank-
ing de mortos e infectados. O Brasil vem em seguida. A 
primeira morte por Covid no Brasil ocorreu em 17 de 
março. Era uma aposentada de 62 anos, com histórico de 
diabetes.

Assim como nas outras epidemias registradas ao longo 
da História, o mundo já não é mais o mesmo depois da 
Covid-19. As relações pessoais mudaram, estão mais 
distantes, menos sinceras, mais protocolares e formais. 
O amor já não é mais o mesmo em tempos de cólera. Os 
contratos de trabalho mudaram de forma e de conteúdo.

Empresas quebraram, milhões perderam seus em-
pregos, suas casas, seu ganha-pão, a corrupção pública 
explodiu, os aventureiros de plantão estão mais ricos e 
mais impunes, as cidades estão repletas de lojas fechadas, 
destruídas como num cenário devastado pelas guerras, e 
sem-tetos se amontoam nas ruas e calçadas porque já não 
têm como pagar os aluguéis, não têm emprego, não têm 
o que comer.

As estatísticas mostram aumento da criminalidade, es-
pecialmente dos furtos e crimes violentos, das agressões 
domésticas e das separações de casais. Os hospitais públi-
cos estão à beira da falência e os médicos estão morren-
do. A natureza, para mostrar que o homem não faz parte 
da paisagem, está mais limpa, mais bonita, as águas dos 
mares, rios e oceanos estão mais azuis, o céu está mais 
claro e muitas espécies de animais estão voltando ao seu 
habitat porque ali já têm o que comer e como procriar e 
criar os seus filhotes.

As cidades estão mais calmas, silenciosas e limpas. 
Parece que o relógio do tempo está andando mais deva-
gar e as pessoas têm agora mais tempo para refletir em 
como tudo isso é fugaz, transitório, efêmero. Ainda não 
dá pra saber se o mundo mudou para melhor ou para 
pior. Dá pra saber que mudou. É como se alguém com 
um imenso poder parasse a roda do tempo e obrigasse as 
pessoas a corrigirem o rumo de suas vidas e a do próprio 
planeta. 

Deus queira que todos nós sejamos humildes o sufi-
ciente para entender que a Natureza pediu socorro, que 
está com o útero de fora, sangrando e pedindo a alguém 
para estancar a hemorragia. Deus queira.

Enquanto isso, é bom não esquecer que, mesmo 
doente, esta nossa casa, a única que temos, continua 
girando em torno de si mesma a uma velocidade de 1.666 
quilômetros por hora, e em torno do Sol a 100.000 quilô-
metros por hora.

Oremos para que ela não erre o caminho e continue 
sempre assim, em torno do Sol. Oremos para nenhum 
outro planeta maior e mais pesado atravesse o nosso 
caminho. Porque, no fundo, este planetinha não está 
sofrendo o que está sofrendo apenas por causa da Co-
vid-19.

As pessoas não estão morrendo porque a Covid-19 as 
pegou com “baixa imunidade”. Mas o mundo está mor-
rendo porque está sofrendo de “baixa humanidade”.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Empregados nas Empresas de Recursos Humanos, Re-
crutamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário no Município do Rio
de Janeiro convoca todos os Empregados em Empresas de Prestação de
Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Traba-
lho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Município do
Rio de Janeiro, sócios e não sócios, dos segmentos: A) Empregados em
Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, especializadas na área
de Portaria, Controle de Acesso, inclusive por monitoramento eletrônico,
Operador de Portaria Remota, Fiscalização de Piso e Similares, inclusive
os Administrativos e Temporários da Lei nº 6.019/74 e; B) Empregados em
Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros especializadas em Pro-
moção e Merchandising e Trade Marketing que é a atividade realizada
pelos trabalhadores das empresas prestadoras de serviços visando o
desenvolvimento de estratégias nas relações entre fabricantes, marcas/
produtos, pontos/canais de venda e consumidores, e os empregados in-
ternos, externos e temporários da Lei 6.019/74; C) Empregados em Empre-
sas, Consórcios ou Grupos Econômicos que atuam na prestação de ser-
viços de recepção, orientação, informação e atendimento, serviços de
gestão abrangendo execução integrada dos serviços de adequação de
imóvel, de implantação, de operação, de apoio administrativo e operacional
e de manutenção dos postos do Poupatempo e bem como os empregados
temporários e os empregados administrativos e internos e externos das
respectivas Empresas; D) Empregados nas empresas prestadoras de
serviços a Terceiros de logística, nas instalações da prestadora ou nas
instalações do tomador de serviço, compreendendo-se como segmento
de "suply chain management", gerenciamento da cadeia de suprimentos,
planejamento, implementação, administração e controle de fluxo e circula-
ção, conferência, estocagem, guarda, manuseio e armazenamento e dis-
tribuição de matérias primas, matérias semi acabadas, produtos e materi-
ais semi acabados, bem como informações a eles relativas; E) Emprega-
dos nas empresas prestadoras de serviços a Terceiros de facilities em
geral, todos do Município do Rio de Janeiro, para se reunirem em Assem-
bléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 29/01/2021, as 15:00hrs.
Na Sede do Sindicato. Largo de São Francisco de Paula, n.º 26 – 16º andar
– sala 1610 – Edifício Patriarca – Centro – RJ. Não havendo em primeira
convocação número legal para instalação das Assembléias, os trabalhos
serão iniciados, meia hora após, com qualquer número de presentes, sen-
do que as deliberações tomadas terão plena validade relativamente aos
assuntos em pauta, para todos os fins de direito. Ordem do Dia: 1) Leitura
e Aprovação da ata anterior; 2) Apresentação, Discussão e Aprovação
das condições a serem apresentadas a Federação Nacional dos Sindica-
tos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e
Terceirizado – FENASERHTT - CNPJ: 07.179.649/0001-60. 3) Assinar com
a Federação na falta do sindicato especifico da categoria., e/ou Empresas
Empregadoras, ano 2021, data base Fevereiro, para constar na CCT; 4)
Autorização para a Diretoria do Sindicato deliberar sobre as negociações
com o FENASERHTT e celebrar Convenção Coletiva, Acordo Coletivo e
Termos Aditivos com empresas empregadoras, requerer mediação, arbi-
tragem e instaurar processo de dissídio coletivo perante a Justiça, Ministé-
rio Público e/ou Órgão Competente, instaurar o Protesto Judicial para ga-
rantia da data base de 1º de Fevereiro de 2021 e a Decretação de estado
de greve, se necessário; 4) Autorizar a continuação da Assembléia Geral,
que se manterá permanente até o final da Campanha Salarial 2021; 5)
Discussão, aprovação e autorização do desconto da contribuição
assistencial dos empregados em folha de pagamento, com o repasse pela
Empresa para o Sindicato, na forma estabelecida na CCT ou ACT, conce-
dendo o prazo de 10 dias para recebimento de oposição pessoalmente na
sede ou subsede da Entidade, a partir da data base, encerrando o prazo
em 15 dias após assinatura da CCT ou ACT de 2021, sendo a deliberação
da assembléia soberana. Os empregados admitidos após a data base
poderão apresentar oposição nos 10 dias a contar da contratação, medi-
ante comprovação do início do contrato de trabalho. Não serão reconheci-
das as oposições enviadas diretamente pelas empresas e/ou as enviadas
pelos empregados através de correios, notificação extrajudicial, cartório,
e-mail, fax, bem como as intempestivas; 6) Discussão e aprovação coleti-
va da Contribuição Negocial da CCT e nos ACT's, no percentual de 2%
sobre o salário nominal, e da contribuição negocial da PLR, a ser recolhida
e descontada de todos os trabalhadores no percentual de 2% sobre o
valor da PLR, ambas parcela única; 7) Assuntos Gerais de interesse da
Categoria. Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 2021.

Lindenberg Barbosa da Silva
Presidente.

SPE30 ITAGUAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
CNPJ/ME nº 17.903.496/0001-06 - NIRE 33.300.308.211

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os acionistas da SPE30 Itaguaí Empreendimento Imobiliário S.A., CNPJ/
ME sob o nº 17.903.496/0001-06 e NIRE 33.300.308.211 (“Companhia”), convo-
cados para participar da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser 
realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, às 10h00min, remotamente, por meio de 
sistema eletrônico, nas formas permitidas na Instrução Normativa DREI nº 79, de 
14 de abril de 2020, e na Lei Federal nº 14.030, de 28 de julho de 2020. Em confor-
midade com o disposto no artigo 1º, §3º da referida instrução normativa, considera-
-se que a presente assembleia será realizada na sede social da SPE30, localizada 
na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, sala 906 (Parte), Botafogo, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, tendo por objeto a seguinte 
Ordem do Dia: deliberar sobre (a) aprovar a alteração do endereço da sede social 
da SPE30 e a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da SPE30; 
(b) aprovar a alteração do Artigo 5, §2º, do Estatuto Social da SPE30, para vedar 
a emissão de partes beneficiárias pela SPE30; (c) aprovar a alteração da redação 
do caput do Artigo 8º do Estatuto Social da SPE30 para consignar que os acionis-
tas poderão participar de assembleias gerais da SPE30 por meio de conferência 
telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que 
permita a interação com os demais acionistas; (d) aprovar a alteração do prazo de 
mandato dos membros do Conselho de Administração da SPE30; (e) aprovar a 
alteração do prazo de mandato dos Diretores da SPE30; (f) incluir, entre as maté-
rias de competência da Diretoria da SPE30, a obrigatoriedade de disponibilização 
de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de 
aquisição de ações, títulos ou outros valores mobiliários de emissão da SPE30, 
a qualquer interessado que detenha participação direta ou indireta na SPE30; 
(g) aprovar a determinação de que as demonstrações financeiras da SPE30 
sejam obrigatoriamente auditadas por auditores independentes registrados na 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (h) a aceitação e ratificação da renúncia 
do antigo Presidente do Conselho de Administração da SPE30; (i) a ratificação, 
com base no Artigo 150, §4º, da LSA, de todos e quaisquer atos praticados pelos 
conselheiros remanescentes da SPE30, desde as suas respectivas eleições até a 
presente data; (j) aprovar eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros do 
Conselho de Administração da SPE30; e (k) aprovar a consolidação do Estatuto 
Social da SPE30, em razão das alterações constantes dos itens anteriores.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de janeiro de 2021.
Fabio Vilela de Morais - Membro do Conselho de Administração

SPE21 GLOBAL GEO CONDOCLUBE EMPREENDIMENTO S.A.
CNPJ/ME nº 13.218.518/0001-48 - NIRE 33.300.332.251

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da SPE21 Global Geo Condoclube Empreendimento S.A., 
CNPJ/ME sob o nº 13.218.518/0001-48 e NIRE 33.300.332.251 (“Companhia”), 
convocados para participar da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, 
a ser realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, às 10h00min, remotamente, por 
meio de sistema eletrônico, nas formas permitidas na Instrução Normativa DREI 
nº 79, de 14 de abril de 2020, e na Lei Federal nº 14.030, de 28 de julho de 2020. 
Em conformidade com o disposto no artigo 1º, §3º da referida instrução normativa, 
considera-se que a presente assembleia será realizada na sede social da SPE21, 
localizada na Avenida Marechal Câmara, nº 160, sala 1519, Centro, Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.020-907, tendo por objeto a seguinte 
Ordem do Dia: deliberar sobre (a) o aumento do capital social da Companhia no va-
lor de R$ 54.025.088,56 (cinquenta e quatro milhões, vinte e cinco mil, oitenta e oito 
reais e cinquenta e seis centavos), mediante a emissão de 54.025.088 (cinquenta 
e quatro milhões, vinte e cinco mil, oitenta e oito) novas ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, com a 
consequente alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia; (b) 
a destituição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (c) a 
eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (d) a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração constante 
do item anterior, bem como outras julgadas convenientes.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de janeiro de 2021.
BRUNO SILVEIRA MARTINS - Presidente do Conselho de Administração

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

Multipropriedade imobiliária  
aposta na sofisticação do mercado

O mercado de mul-
t i p r o p r i e d a d e 
imobiliária pre-

para-se para uma expansão 
em 2021. A modalidade 
já registra 120 empreendi-
mentos no país e movimen-
ta mais de R$ 24 bilhões 
de Valor Global de Vendas 
(VGV) nacionais de imó-
veis de posse compartilha-
da. Entre os anos de 2019 
e 2020, o total era de 109 
unidades e pouco mais de 
R$ 22 bilhões.

Considerada um divisor 
de águas para o setor, a Lei 
13.777/18, que respalda e 
regulamenta esse mercado, 
completou dois anos em de-
zembro. De acordo com o 
consultor e especialista no 
mercado de multiproprieda-
de, Caio Calfat, esse modelo 

de negócio vem se mostran-
do resistente e muito promis-
sor. “Sobreviveu à crise imo-
biliária em 2017 e agora na 
pandemia. Desde quando foi 
iniciado, em 2014, esse mer-
cado cresce em média 26% 
ao ano”, destaca.

Atualmente, de acordo 
com o especialista, surgem 
novos destinos baseados 
em multipropriedade com 
foco em produtos de al-
to padrão direcionados à 
classe A/B. “Atingindo 60 
cidades em 18 estados bra-
sileiros, projetos de hotéis 
e resorts sofisticados agora 
alcançam pessoas com po-
der aquisitivo mais eleva-
do”, explica.

Algumas regiões do país 
apostaram nesses diferen-
ciais de produtos de luxo e 

ganharam notoriedade no 
segmento. “A multiproprie-
dade tem como caracterís-
tica proporcionar o lazer. 
Além de oferecer semanas 
para o proprietário desfru-
tar, possibilita o intercâm-
bio de estadias. Essas são as 
grandes motivações da ven-
da de apartamentos com-
partilhados.”, ressalta Calfat

Um dos empreendimen-
tos da marca com esse mo-
delo será inaugurado em 
abril. O Castelos do Vale 
Resorts, no coração da re-
gião de vinhedos em Ben-
to Gonçalves, dentro da 
vinícola Dom Cândido, re-
mete com sua construção 
às edificações do vale do 
Loire, na França. A expe-
riência com a degustação e 
produção vinícola local será 

um dos destaques do hotel, 
e a intenção é oferecer um 
destino de vinho dentro do 
Brasil.

Em junho, a Planalto 
inaugura em Goiás outro 
empreendimento ancora-
do na multipropriedade 
que prima pela exclusivi-
dade. O Terra Santa Éden 
Resorts, em Trindade, a 25 
quilômetros de Goiânia,� 
terá 63 apartamentos e 
bangalôs, todos com pisci-
na privativa, seguindo um 
padrão de luxo inédito pa-
ra a região, com spa e gas-
tronomia. No total, entre 
projetos dedicados a dife-
rentes públicos, a Planalto 
pretende inaugurar 15 mil 
unidades hoteleiras com o 
modelo de multiproprie-
dade até o final de 2025.

Brasileiros ficam bêbados em média 21 dias por ano
Pesquisa foi realizada antes da pandemia

A pesquisa Global Drug 
Survey (GDS) 2020 revela 
que os entrevistados relata-
ram ter ficado bêbados em 
média 21 vezes por ano. O 
levantamento foi realizado 
com 90 mil pessoas em 32 
países. Os brasileiros fica-
ram pouco acima da média, 
com 21,6 dias. No topo do 
ranking, escoceses e ingle-
ses, com 33,8 e 33,7 dias, 
respectivamente.

A GDS define bêbado 
como “ter bebido tanto 
que suas faculdades físicas e 

mentais estão prejudicadas 
a ponto de seu equilíbrio/
discurso foi afetado, você 
não conseguiu se concen-
trar claramente nas coisas 
e que sua conversa e os 
comportamentos eram ob-
viamente diferentes para as 
pessoas que o conhecem”. 
Somente 16% dos partici-
pantes responderam nunca 
ter ficado bêbado.

O estudo foi realizado 
antes da pandemia, em 
novembro de dezembro 
de 2019. Uma edição es-

pecial de GDS sobre Co-
vid-19 mostrou que 30% 
a 50% dos bebedores 
(especialmente os britâni-
cos) relataram beber mais 
durante o confinamento, 
para muitos com efeitos 
negativos em sua saúde 
física e mental. O excesso 
de álcool também suprime 
o sistema imunológico e o 
torna mais vulnerável a in-
fecções respiratórias.

O álcool é, de longe, a 
droga mais usada nos 32 
países pesquisados, com 

94% dos que responderam 
tendo usado nos 12 me-
ses anteriores. Em seguida 
vem a maconha (64,5%) e 
o tabaco (60,8%). Excluin-
do álcool e tabaco, as 10 
principais drogas usadas 
nos últimos 12 meses fo-
ram: cannabis contendo 
THC, MDMA produtos 
de cannabis apenas com 
CBD (não psicoativos), 
cocaína, anfetamina, LSD, 
benzodiazepínicos, cogu-
melos mágicos, cetamina e 
opioides prescritos.
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CRMPAR HOLDING S.A.
CNPJ 19.943.736/0001-21 - NIRE 35300463781

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL. No dia 02 de dezembro de 2020, às 10:00, na sede social da CRMPAR Holding S.A., situada na Rua 
João Lourenço, nº 560, 1º andar, Sala 2, Vila Nova Conceição, 04.508-030, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Companhia”). CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Dispensada a convocação, em vista da presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das S.A.”). MESA. Presidente: Wilson Lourenço da Rosa; e Secretário: Rafael Patury Carneiro Leão. ORDEM 
DO DIA. Deliberar sobre renúncia dos membros do Conselho de Administração da Companhia. DELIBERAÇÕES. Os acionistas 
examinaram e discutiram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aceitar a 
renúncia dos Srs. Celso Ricardo de Moraes e Renata Figueiredo de Moraes Vichi aos cargos até então ocupados no Conselho 
de Administração da Companhia, conforme Cartas de Renúncia enviadas pelos antigos Conselheiros à Companhia no dia 01 
de dezembro de 2020. Em virtude da renúncia de tais membros, o Conselho de Administração da Companhia passa, portanto, 
a ter a seguinte composição: (a) Wilson Lourenço da Rosa, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 10.990.741-0 e inscrito no CPF/ME sob nº 076.304.547-08, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 9º andar, CEP 04538-133, ocupando o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia; (b) Rafael Patury Carneiro Leão, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 6116433 SSP/PE e inscrito no CPF/ME sob nº 010.144.304-88, com endereço comercial na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3311, 9º andar, CEP 04538-133, ocupando o cargo de Vice-Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia; (c) Alberto Alves de Carvalho Junior, brasileiro, casado, consultor, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 2501763 (SSP-PE), inscrito no CPF/ME sob nº 407.594.404-25, residente e domiciliado em 10500 
SW 69th Avenue, Miami, FL, 33156, Estados Unidos da América, ocupando o cargo de membro do Conselho de Administração 
da Companhia; e (d) Andrea Mota, brasileira, casada, administradora de empresa, portadora da Cédula de Identidade RG nº 
14.402.957-7 SSP-PR, inscrita no CPF/ME sob nº 489.616.555-15, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do 
Paraná, em Rua Eduardo Sprada, 4831, Casa 26, Campo Comprido, CEP 81270-010, ocupando o cargo de membro do Conselho 
de Administração da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso 
da palavra, foram encerrados os trabalhos. Os acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata na forma de sumário, nos 
termos do § 1º do Art. 130 da Lei das S.A. Após o encerramento dos trabalhos, a ata foi lida, achada conforme e assinada por 
todos os presentes. São Paulo, 02 de dezembro de 2020. Mesa: Wilson Lourenço da Rosa - Presidente, Rafael Patury Carneiro 
Leão - Secretário. Acionistas: Nibs Participações S.A. - Por: Wilson Lourenço da Rosa e Rafael Patury Carneiro Leão - Cargo: 
Diretores, Cocoa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Por: Luiz Armando Monteiro Sedrani e Mariana 
Freitas Moraes de Camargo - Cargo: Procuradores. 
REF: CARTA DE RENÚNCIA: Prezados Senhores, Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eu, CELSO RICARDO DE 
MORAES, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 3.807.932 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 045.723.518-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n° 463, apar-
tamento 151, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, pelo presente ato, comunico a V. Sas. a minha decisão de RENUNCIAR, de 
forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da CRMPAR HOLDING S.A., sociedade por 
ações inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.943.736/0001-21, com sede na Rua João Lourenço, nº 560, 2º andar, Vila Nova Conceição, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04508-030, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) 
sob o NIRE 35.300.463.781(“Companhia”), para o qual fui eleito e investido na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Companhia, realizada em 20 de maio de 2019, e, consequentemente, renunciar a todos os poderes de administração que a mim 
foram confiados em relação à Companhia. Adicionalmente, e por meio desta carta, outorgo a mais ampla, plena, rasa, geral, 
expressa, irretratável e irrevogável quitação à Sociedade com relação a qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente 
com a Companhia (ou com qualquer sociedade da qual ela seja sucessora), seja a que título for, incluindo qualquer montante ou 
direito pendente, a qualquer título, relacionado, direta ou indiretamente, à posição até então ocupada por mim na Companhia. 
Requeiro, por fim, que a Companhia providencie (a) o protocolo desta carta de renúncia junto à JUCESP; (b) a publicação da 
presente carta de renúncia, na forma do Art. 151 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada; e (c) a atualização dos dados cadastrais 
da Companhia perante todas as autoridades brasileiras competentes, de forma a refletir minha saída do quadro de administra-
dores da Companhia. São Paulo, 01 de dezembro de 2020. Atenciosamente, CELSO RICARDO DE MORAES.
REF: CARTA DE RENÚNCIA: Prezados Senhores, Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eu, RENATA FIGUEIREDO 
DE MORAES VICHI, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade RG nº 34.324.500-0, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 222.076.838-42, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juriti, n° 
73, apartamento 211, bloco B, Cond. Hemisphere, Vila Uberabinha, CEP 04520-000, pelo presente ato, comunico a V. Sas. a 
minha decisão de RENUNCIAR, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da 
CRMPAR HOLDING S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob nº 19.943.736/0001-21, com sede na Rua João Lourenço, nº 
560, 2º andar, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04508-030, com registro na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.463.781(“Companhia”), para o qual fui eleita e investida na Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 20 de maio de 2019, e, consequentemente, renunciar a todos os 
poderes inerentes ao cargo que a mim foram confiados em relação à Companhia. Adicionalmente, e por meio desta carta, outor-
go a mais ampla, plena, rasa, geral, expressa, irretratável e irrevogável quitação à Companhia com relação a qualquer ato ou 
fato relacionado direta ou indiretamente com a Companhia (ou com qualquer sociedade da qual ela seja sucessora), seja a que 
título for, incluindo qualquer montante ou direito pendente, a qualquer título, relacionado, direta ou indiretamente, à posição 
até então ocupada por mim no Conselho de Administração da Companhia. Requeiro, por fim, que a Companhia providencie (a) o 
protocolo desta carta de renúncia junto à JUCESP; (b) a publicação da presente carta de renúncia, na forma do Art. 151 da Lei nº 
6.404/76, conforme alterada; e (c) a atualização dos dados cadastrais da Companhia perante todas as autoridades brasileiras 
competentes, de forma a refletir minha saída do quadro de membros do Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 
01 de dezembro de 2020. Atenciosamente, RENATA FIGUEIREDO DE MORAES VICHI. JUCESP nº 240/21-7 em 04/01/2021. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BC anuncia leilões de swap cambial 

A partir desta quar-
ta-feira (27), o 
Banco Central 

iniciará a rolagem dos 
contratos de swap cam-
bial com vencimento em 
1° de março de 2021, no 
montante de US$ 11,8 bi-
lhões (234.996 contratos).  
“A execução desta rolagem 
prevê a realização de leilões 
diários de swap tradicional 
e compreenderá o período 
necessário para que todo 
o estoque vencendo em 
1°/3/2021 seja renovado”, 
destacou o BC.

A autoridade monetária 
poderá, no entanto, alterar 
o lote ofertado a cada dia, 
ou mesmo acatar propos-
tas em montante inferior à 
oferta, conforme as condi-
ções de demanda pelo ins-

trumento, sem prejuízo do 
objetivo de rolagem integral 
do vencimento. De acordo 
com o BC, as condições 
para a operacionalização 
de cada leilão serão divul-
gadas oportunamente por 
intermédio de comunicado 
do Departamento de Ope-
rações do Mercado Aberto 
(Demab).

Swap cambial

Swap (do inglês, “troca”) 
é um derivativo financei-
ro que promove simulta-
neamente a troca de taxas 
ou rentabilidade de ativos 
financeiros entre agentes 
econômicos. Por meio dele 
o BC procura evitar movi-
mento disfuncional do mer-
cado de câmbio.

O objetivo dessas opera-
ções é prover hedge cambial 
– proteção contra variações 
excessivas da moeda ameri-
cana em relação ao real – e 
liquidez ao mercado de câm-
bio doméstico. A compra de 
contrato de swap pelo BC 
funciona como injeção de 
dólares no mercado futuro.

Quando uma empresa 
possui um ativo financeiro 
indexado à variação do dó-
lar comercial e deseja trocar 
esse indexador por uma de-
terminada taxa prefixada, 
sem se desfazer do ativo fi-
nanceiro, ela poderá realizar 
essa operação por meio de 
uma troca de taxas.

No contrato de swap, o 
BC se compromete a pagar 
ao detentor do swap a varia-
ção do dólar, acrescida de 

uma taxa de juros (cupom 
cambial), e a receber a va-
riação da taxa de juros do-
méstica acumulada no mes-
mo período (taxa Selic). 
Portanto, quem vende esse 
contrato fica protegido caso 
a cotação do dólar aumen-
te, mas tem de pagar a taxa 
Selic para o comprador, no 
caso o BC.

Entenda: a atuação do 
BC no mercado cambial 
é separada de sua políti-
ca monetária; o montante 
de swaps cambiais pode ser 
ajustado para cima ou para 
baixo, dependendo das con-
dições do mercado; o BC 
não vê restrições para que, 
dependendo do contexto, o 
estoque de swaps cambiais 
exceda os volumes máxi-
mos já atingidos.

Embraer terá primeiro financiamento para exportar aviões

Pequim visa aumento  
de 6% do PIB em 2021

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 
aprovou financiamento 
para exportação de aviões 
brasileiros produzidos pe-
la Embraer para a compa-
nhia aérea norte-americana 
SkyWest Airlines.

O empréstimo, no valor 
total de aproximadamente 
R$ 450 milhões, foi con-
cedido por meio da linha 
de crédito BNDES Exim 
Pós-Embarque e garan-
tido por seguro de crédi-
to denominado Aircraft 
Non-Payment Insurance 
(ANPI), fornecido pelo 
consórcio de seguradoras 
privadas Aircraft Finan-
ce Insurance Consortium 
(AFIC), informou o banco 
de fomento nesta segun-
da-feira.

Segundo o BNDES, é a 
primeira vez que o banco 
faz uma operação desta na-
tureza com seguro privado 
de crédito e a primeira ope-
ração da Embraer a con-
tar com a garantia ANPI/
AFIC. Trata-se de um mar-
co para a fabricante brasilei-
ra e um importante instru-
mento na diversificação de 
garantias disponíveis para o 
apoio do BNDES às expor-
tações do setor.

Nesse tipo de finan-
ciamento, os recursos do 

BNDES são desembol-
sados no Brasil, em reais, 
para a empresa exportado-
ra brasileira, a Embraer. O 
financiamento será pago 
ao Banco em dólares pela 
empresa estrangeira com-
pradora dos bens. Isso sig-
nifica a entrada de divisas 
no País, a partir do apoio ao 
desenvolvimento industrial 
e à exportação de produtos 
nacionais de alto valor agre-
gado.

A SkyWest importará ae-
ronaves modelo E175, per-
tencente à primeira família 
E-jets. O E175 é líder de 
vendas no seu segmento e 
tem capacidade para trans-
portar até 88 passageiros. 
Atualmente há mais de 600 
Embraer E175 em opera-
ção no mundo, tendo sido 
um dos modelos menos im-
pactados pela crise mundial 
causada pela pandemia da 
Covid-19.

Seguro 

A AFIC é um consórcio 
de seguradoras privadas 
que oferece seguro de cré-
dito para financiamento 
de aeronaves (ANPI), com 
classificação de risco invest-
ment grade (com rating de 
no mínimo “A” segundo a 
S&P) e cobertura integral 
do crédito pelo prazo total 

da operação de financia-
mento.

O produto tem origem 
em 2017, nos EUA, a par-
tir de uma parceria entre a 
Boeing e a Marsh Ltd., com 
objetivo inicial de atender à 
demanda do mercado por 
financiamento às aeronaves 
de fabricação Boeing, ocu-
pando um espaço deixado 
pelo US Exim Bank.

Desde o lançamento 
do produto ANPI/AFIC 
até meados de 2020, fo-
ram realizadas operações 
com 10 empresas aéreas, 2 
empresas de arrendamen-
to mercantil e 21 institui-
ções financeiras privadas, 
num total de 63 aeronaves 
Boeing financiadas, em 
montante aproximado de 
US$ 5 bilhões.

Também em 2017, a 
Embraer, buscando diver-
sificar as fontes de finan-
ciamento para aquisição 
de aeronaves por seus 
clientes, iniciou negocia-
ções com a Marsh Ltd. pa-
ra incluir seus produtos no 
rol dos ativos passíveis de 
serem financiados com co-
bertura do produto AFIC. 
Após análise, a Marsh Ltd. 
apresentou-se, ao fim de 
2018, apta a apoiar os fi-
nanciamentos à aquisição 
de aeronaves da fabricante 
brasileira.

SkyWest

A SkyWest é um dos 
maiores e mais tradicionais 
clientes da Embraer. Sedia-
da em Utah, nos EUA, é a 
maior operadora mundial 
do modelo E-175, com 189 
aeronaves. Suas subsidiárias 
já operaram aviões brasilei-
ros de diferentes gerações: 
EMB-120 (“Brasília”), “fa-
mília” ERJ-145 e, mais re-
centemente, E-Jets.

A companhia é hoje o 
maior grupo de transpor-
te aéreo regional do mun-
do, tendo embarcado, em 
2019, 44 milhões de pas-
sageiros em aproximada-
mente 2.300 voos diários 
para destinos nos EUA, 
Canadá, México e Caribe. 
Os principais clientes da 
SkyWest são Delta Airli-
nes, United Airlines, Ame-
rican Airlines e Alaska 
Airlines.

Isso porque empresas 
aéreas regionais geralmen-
te não vendem serviços 
diretamente ao consumi-
dor final, usuário do trans-
porte aéreo, e sim a em-
presas aéreas tradicionais 
(conhecidas como majors), 
por meio de contratos de-
nominados Capacity Pur-
chase Agreement (CPA), 
ou Acordo de Compra de 
Capacidade.

Pequim quer atingir um 
crescimento anual de 6% 
de seu PIB neste ano, dis-
seram no último sábado as 
autoridades locais. A cidade 
também visa manter o cres-
cimento de seu índice de 
preço ao consumidor (IPC) 
dentro de 3% em compara-
ção com o ano passado. Os 
objetivos foram divulgados 
no relatório do trabalho 
governamental apresenta-
do pelo prefeito da cidade, 
Chen Jining, na atual 4ª ses-
são do 15ª Assembleia Po-
pular Municipal de Pequim.

Como o PIB per capita da 
cidade cresceu de US$ 18 mil 
em 2015 para cerca de US$ 
24 mil em 2020, Pequim tem 
se tornado equivalente a uma 
economia desenvolvida em 
nível intermediário. A capi-
tal chinesa planeja aumentar 
a cifra para cerca de 210 mil 
iuanes (US$ 32,5 mil) até o fi-
nal do período do 14º Plano 
Quinquenal (2021-2025), de 
acordo com o relatório.

Dados anteriores mostra-
ram que o PIB de Pequim 
chegou a mais de 3,6 tri-
lhões de yuans em 2020, um 
incremento anual de 1,2% a 
preços comparáveis. O IPC 
durante o mesmo período 
aumentou 1,7% ano a ano.

Os legisladores municipais 
realizaram a reunião anual 
no sábado. Tanto a reunião 
consultiva política quanto a 

reunião legislativa da cidade, 
coletivamente conhecidas 
como as “duas sessões” de 
Pequim, começaram na se-
mana passada para discutir o 
desenvolvimento econômico 
e social local durante o ano 
passado e fazer planos para o 
ano que vem.

O Município de Tianjin, na 
China, também estabeleceu 
meta de crescimento econô-
mico de 6,5% para 2021, de 
acordo com a sessão anual 
em andamento da assembleia 
popular municipal.

Tianjin pretende aumen-
tar seus investimentos em 
ativos fixos em 8% e suas 
vendas varejistas totais em 
5% em 2021, revelou Liao 
Guoxun, prefeito de Tian-
jin, em seu relatório de tra-
balho governamental entre-
gue nesta segunda-feira.

De acordo com o relató-
rio, Tianjin também planeja 
criar cerca de 350 mil novos 
empregos, com sua taxa de 
desemprego urbano situ-
ando-se em cerca de 5,5% 
neste ano. Em 2020, Tianjin 
registrou um crescimento 
do produto interno bruto 
de 1,5%, com o investimen-
to em ativos fixos subindo 
3% ano a ano. A renda per 
capita disponível dos resi-
dentes em Tianjin cresceu 
3,4%, e 371 mil novos em-
pregos foram criados na ci-
dade no ano passado.
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OSX BRASIL S.A.
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta - BM&FBOVESPA: OSXB3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Convocamos os acionistas para que se 
reúnam em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no dia 
22/02/2021, às 13hs, na sede social da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação 
Judicial (“Companhia”), localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, 
Botafogo, Rio de Janeiro, CEP 22.290-906, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: eleição de membros do Conselho de Administração 
da Companhia. A Companhia esclarece ainda que: (i) encontram-se à 
disposição dos acionistas na sua sede e no site da CVM (www.cvm.gov.br), 
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores 
(www.osx.com.br), os documentos relacionados a este edital pertinentes 
à matéria a ser deliberada na AGE, em observância à Instrução CVM nº 
481/09; (ii) a lista de documentos necessários para participação na AGE 
e informações adicionais se encontram na Proposta da Administração 
disponível nos sites acima listados; e (iii) o percentual mínimo do capital 
votante para solicitação de adoção do processo de voto múltiplo é de 8% 
(oito por cento). Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2021. Rogério Alves de 
Freitas - Presidente do Conselho de Administração.

EUA reduziram suas aquisições no Brasil 
Maior investidor aplicou 18% a menos em 2020

Em 2020, o mer-
cado transacional 
brasileiro regis-

trou 1.549 transações e um 
valor total de R$ 229,5 bi-
lhões, segundo dados divul-
gados nesta segunda-feira 
pelo TTR (Transactional 
Track Record). O volume 
arrecadado significa uma 
redução de 32% do valor 
movimentado e uma dimi-
nuição de 5% no núme-
ro de transações em rela-
ção ao mesmo período de 
2019. Os Estados Unidos, 
por exemplo, nosso maior 
investidor, aplicaram 18% a 
menos de recursos no ano 
passado no Brasil. 

O TTR é uma platafor-
ma premium de desen-
volvimento de negócio e 
pesquisa de transações que 
fornece conteúdo exclusi-
vo para empresas privadas 
e listadas que fazem negó-
cios na Espanha, Portugal, 
América Latina e Caribe.

No Brasil, de acordo com 
o TTR, o número de tran-
sações manteve a tendência 
de crescimento iniciada no 
segundo trimestre e atingiu 
um volume de 491 negó-
cios no quarto trimestre do 
ano e um valor total de R$ 
81,4 bilhões. Mas na com-

paração anual houve uma 
redução de 3% no número 
de transações em relação ao 
4T 2019.

“Ao longo de todo o ano 
de 2020, o setor tecnológi-
co foi o mais ativo e regis-
trou 504 transações, o que 
representa um aumento de 
19% em comparação com 
2019”, reportou o TTR. 
Em segundo lugar, está o 
setor financeiro e seguros 
que aumentou em 4%, com 
um total de 222 operações. 
Já o setor de higiene e saú-
de foi o terceiro mais ativo 
que com 175 transações te-
ve um aumento de 22% na 
comparação anual.

Âmbito Cross-Border

Em 2020, os Estados 
Unidos reduziram suas 
aquisições no Brasil em 
18%. Da mesma forma, 
Fundos de Private Equity 
e Venture Capital estran-
geiros também reduziram 
seus investimentos no Bra-
sil em 42%. Já em relação 
a aquisição de empresas de 
Tecnologia por investidores 
estrangeiros não houve va-
riação na comparação anu-
al.

Os Estados Unidos con-

tinuam sendo o principal 
investidor no Brasil e esti-
veram envolvidos em 119 
aquisições em 2020, o se-
gundo país que mais inves-
tiu no Brasil esse ano foi 
a Alemanha com 22 tran-
sações, e os terceiros más 
ativos foram a Espanha, o 
Reino Unido e o Canadá, 
que estiveram envolvidos 
em 15 aquisições no Brasil 
cada um deles. 

Licenças da Oi

A transação destacada 
pelo TTR no 4° trimestre 
foi a aquisição de ativos 
móveis e licenças da Oi, 
por parte do consórcio for-consórcio for-órcio for-
mado pelas operadoras Te-
lefônica Brasil, Tim e Claro. 
A operação do setor de tele-
comunicações móveis mo-es móveis mo-óveis mo-
vimentou R$ 16,5 bilhões. 
A transação contou com a 
assessoria legal em lei brasi-
leira dos escritórios BMA – 
Barbosa Müssnich Aragão, 
Machado, Meyer, Sendacz e 
Opice Advogados, Pinheiro 
Neto Advogados e Veirano 
Advogados. A assessoria fi-
nanceira ficou por conta do 
Banco Merrill Lynch Brasil, 
Banco BTG Pactual, Banco 
Itaú BBA e Deloitte.

Em relação à atuação 
brasileira no exterior, Es-
tados Unidos é o destino 
favorito na hora de realizar 
investimentos, com 24 tran-
sações registadas em 2020. 
O segundo lugar onde o 
Brasil investiu mais esse 
ano é a Colômbia com nove 
transações.

Em 2020, foram registra-
dos 124 investimentos reali-
zados por fundos de Private 
Equity, dos quais 42 tiveram 
valores divulgados que soma-
ram R$ 11,5 bilhões, o que 
representa uma redução de 
55% na comparação anual.

Os fundos de Venture 
Capital movimentaram um 
total de R$ 18,6 bilhões em 
2020, aumento de 71% em 
relação a 2019. Foram 421 
rodadas de investimento, 
o que representa um cres-
cimento anual de 35%. O 
setor mais ativo foi o de 
Tecnologia com 269 tran-
sações, aumento de 32% na 
comparação anual. O setor 
de Financeiro e Seguros 
apresentou 84 transações, 
crescimento de 29% e o ter-
ceiro setor mais ativo foi o 
de Higiene e Saúde com um 
salto de 132% em relação a 
2019, com 44 investimen-
tos.

Eletrobras: Renúncia põe 
privatização em risco

No domingo (24) a Ele-
trobras informou, via fato 
relevante, que seu CEO 
Wilson Ferreira Junior re-
nunciou ao cargo por mo-
tivos pessoais. Nesta segun-
da-feira, Gabriel Francisco 
e Maira Maldonado, analis-
tas de energia e Petróleo e 
Gás da XP Investimentos, 
postaram suas impressões 
sobre que impacto isso po-
de ter no processo de pri-
vatização da companhia. 
A XP não tem cobertura 
das ações da Eletrobras 
(ELET3, ELET6).

“A renúncia, somada às 
declarações dos candidatos 
à presidência do Senado, 
colaboram para o aumen-
to das incertezas quanto a 
privatização da Eletrobras 
durante o governo atual”, 
destacaram os analistas.

Segundo o ofício expedido 

pela Eletrobras, o executivo 
vai deixar a presidência da 
empresa no dia 5 de março. 
Ainda não há um sucessor 
indicado. Wilson Ferreira Jú-
nior foi nomeado presidente 
da Eletrobras durante o Go-
verno Temer, com a missão 
de reestruturar a companhia 
e prepará-la para o processo 
de privatização;

“A renúncia do execu-
tivo aconteceu menos de 
uma semana depois de um 
novo revés à desestatização 
da empresa. Na quinta-feira 
(21), as ações da Eletrobras 
caíram 6,15% (ELET6) de-
pois de o candidato apoiado 
pelo Palácio do Planalto pa-
ra a presidência do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
MG), declarar que a priva-
tização da estatal não seria 
um foco da sua gestão”, ci-
taram os analistas da XP.

Amazon estaria bloqueando  
venda de varejo da indiana Future

A norte-americana Ama-
zon.com solicitou a um tri-
bunal indiano o bloqueio 
de um acordo de US$ 3,4 
bilhões do parceiro Futu-
re Group para vender seus 
ativos de varejo e pediu a 
detenção do presidente-
executivo do grupo indiano, 
apontou um processo visto 
pela Reuters e divulgado 
nesta segunda-feira.

A Amazon teria pedido 
para inviabilizar a venda de 
ativos da Future para Re-
liance Industries. A empre-
sa teria solicitado ao Tribu-
nal Superior de Nova Delhi 
que execute a decisão de 
um árbitro de Cingapura, 
que a Amazon e a Future 
concordaram em usar em 
caso de disputas, mostrou 
o documento. Em outubro, 
o árbitro emitiu uma ordem 
provisória dizendo que o 
acordo da Future com a Re-
liance deveria ser suspenso.

A Future desobedeceu 

“deliberadamente” à ordem 
do árbitro sem contestá-la, 
argumentou a Amazon em 
seu processo judicial, que 
provavelmente será ouvido 
pelo tribunal de Nova Delhi 
no final desta semana.

Qualquer violação da 
ordem do árbitro traz as 
“mesmas consequências” 
que uma violação de uma 
ordem do tribunal indiano, 
argumentou Amazon, ins-
tando o tribunal a também 
deter o CEO do Future 
Group, Kishore Biyani, e 
alguns outros réus do caso, 
em uma prisão civil.

A Future, em um comu-
nicado às bolsas de valores 
BSE e NSE da Índia, disse 
que foi informada por ad-
vogados da Amazon sobre 
o processo e que defenderia 
o caso.

A Amazon também pe-
diu ao tribunal para anexar 
os bens de Biyani ao caso 
para que não possam ser 

descartados. Biyani é fre-
quentemente chamado de 
rei do varejo da Índia por 
transformar o varejo do pa-
ís nas últimas décadas.

A Amazon argumenta 
que a Future violou algu-
mas cláusulas pré-existentes 
ao firmar um acordo com a 
Reliance, mas o grupo in-
diano manteve que a ordem 
do árbitro não é vinculativa 
e precisa ser ratificada por 
um tribunal indiano.

A última medida judicial 
do grupo dos EUA ocor-
reu depois que as bolsas de 
valores indianas na semana 
passada autorizaram o acor-
do Future, após comuni-
cação com o regulador de 
mercados da Índia, o Secu-
rities and Exchange Board 
of  India (SEBI).

O processo da Amazon 
também argumentou que a 
Future não deveria se base-
ar em qualquer aprovação 
regulatória que tenha re-

cebido, à luz da liminar do 
árbitro.

Em agosto, a Future de-
cidiu vender seu varejo, 
atacado, logística e alguns 
outros negócios para a Re-
liance por US$ 3,38 bilhões, 
incluindo dívidas.

A Amazon argumen-
ta que um acordo de 2019 
com uma unidade da Future 
tinha cláusulas dizendo que 
o grupo indiano não po-
deria vender seus ativos de 
varejo a ninguém em uma 
lista de “pessoas restritas”, 
incluindo Reliance.

O resultado da disputa 
que envolve Future, Re-
liance e Amazon está mol-
dando o cenário do varejo 
da Índia, especialmente ao 
decidir quem ocupará o pri-
meiro lugar no mercado de 
alimentos, que pode movi-
mentar cerca de US$ 740 
bilhões por ano até 2024, 
de acordo com uma previ-
são da Forrester Research.

Divulgada tabela de preços médios de combustíveis

Energia de resíduos 
ganha espaço com novo 
marco do saneamento

Atualmente, 40,5% de to-
dos os resíduos no Brasil vão 
para lixões ou aterros con-
trolados, o que vem custan-
do bilhões de reais por ano à 
saúde pública. Além disso, a 
gestão de resíduos tem, nos 
dias de hoje, contratos de 
curto prazo (cinco anos) e 
uma cobrança que, em geral, 
tem sido insuficiente para o 
custeio do serviço de trata-
mentos de resíduos.

Esse cenário levou a co-
alizão Valorização Ener-
gética de Resíduos, da qual 
a Associação Brasileira de 
Engenharia Industrial (Abe-
mi) faz parte, ao lado de 
grandes instituições como 
Abren, Abimaq, Sindesam, 
Cogen, ABERS, entre ou-
tras, apoia o novo marco de 
saneamento, principalmen-
te no tocante à recuperação 
de resíduos como fonte de 
energia e combustíveis. 

Com a aprovação do novo 
marco do saneamento houve 
uma prorrogação deste pra-
zo. Assim, a partir de 3 de 
agosto de 2024, não será mais 
tolerado que Municípios des-
pejem resíduos em lixões ou 
aterros controlados, sendo 
mandatário que se utilize, ao 
menos, de aterro sanitário.

Uma outra novidade trazi-
da pelo marco do saneamen-
to, é quanto à obrigatorieda-
de de celebração de contrato 
de concessão de 30 anos, por 
meio de licitação prévia, sen-
do vedado a celebração por 
meio de contrato de progra-

ma, convênio, termo de par-
ceria ou outro instrumento 
de natureza precária, nos 
termos do art. 10 da Lei nº 
11.445/2007.

E ainda, a necessidade de 
cobrança efetiva por todos os 
serviços de manejo de resí-
duos, incluindo tarifas sobre 
tratamento de resíduos, poda 
de árvores, varrição de ruas, 
limpeza de estruturas de dre-
nagem de águas pluviais, sob 
pena de incorrer em renúncia 
de receita e a obrigação de 
apresentação do impacto or-
çamentário (art. 35, § 2º, Lei 
nº 14.445/2007).

A reciclagem, o tratamen-
to e a recuperação energética 
de resíduos são a única for-
ma de cumprimento efetivo 
da Política Nacional de Resí-
duos Sólidos (PNRS). Os re-
síduos sem utilidade podem 
ser utilizados na produção de 
energia limpa e renovável, o 
que já é realizado na grande 
maioria dos países desenvol-
vidos e emergentes.

Além disso, Joaquim 
Maia, diretor da Abemi e do 
Grupo de Trabalho de Sa-
neamento, Recursos Hídri-
cos e Resíduos reforça que 
“o novo marco de sanea-
mento tem o potencial de 
incrementar os investimen-
tos no setor. E ainda, com 
a pandemia ficou mais clara 
a necessidade destes investi-
mentos serem agilizados, já 
que para cada R$ 1 investi-
do em saneamento, se eco-
nomizará R$ 3 em saúde”. 

O Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Con-
faz) divulgou nesta segun-
da-feira a nova tabela de 
Preços Médios Ponderados 
ao Consumidor Final (PM-
PF) de combustíveis em 
todo o país, trazendo  os 

preço de 11 produtos nas 
27 unidades da federação. 
Ela foi publicada na edição 
do Diário Oficial da União 
(DOU).

Os novos valores pas-
sam a valer dia 1º de fe-
vereiro. O PMPF é usado 

pelos estados como base 
para calcular o Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS), mas não define os 
preços na bomba de com-
bustível dos postos.

Além da gasolina, a ta-

bela do Confaz traz os 
preços de referência do 
diesel, gás liquefeito de 
petróleo (GLP), querose-
ne da aviação, etanol, gás 
natural veicular (GNV), 
gás natural industrial e 
óleo combustível.
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