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Altos custos 
podem levar 
Judiciário
a colapso

É preciso mudar a cultura do 
litígio no Brasil, avalia o presiden-
te da Associação Nacional de De-
sembargadores (Andes), Marcelo 
Buhatem. O Judiciário enfrenta o 
desafio de ter que atender a mais 
de 78 milhões de processos, que 
inflam os custos de um setor que 
já sofre com a falta de recursos.

“Um processo no Brasil custa 
entre R$ 3.500 e R$ 4.300. Se na-
da for feito, e a demanda continu-
ar crescendo, não haverá recursos 
suficientes para que o Judiciário 
atenda todos os processos. Have-
rá um colapso de todo o Sistema”, 
alertou Buhatem, que participou, 
com o desembargador Werson 
Rêgo, de live sobre conciliação na 
semana passada.

“Há um sentimento de litigiosi-
dade muito grande e a sociedade 
foi estimulada a isso. O estado, 
por muito tempo, exerceu um pa-
pel paternalista e não ajudou a de-
senvolver um senso de responsa-
bilidade no cidadão”, ponderou o 
presidente da Andes. “Incentivar 
a resolução de conflitos por mé-
todos extrajudiciais é salutar para 
o sistema judiciário e para toda a 
sociedade”, completou Buhatem, 
que defendeu a proposta de esta-
belecer como condição para pro-
cessos de menor complexidade, 
de até 40 salários mínimos, que 
o autor prove que tentou primei-
ro uma solução extrajudicial com 
quem provocou o prejuízo.

O desembargador Werson 
Rêgo lembrou o caso de um pro-
cesso julgado pelo STF que se tra-
tava de uma cobrança de R$ 300. 
Ele explicou que a 25ª Câmara 
Cível se apoia na teoria do desvio 
produtivo do consumidor, que re-
conhece a tentativa de resolver o 
problema diretamente com o for-
necedor, quando infrutífera por 
descaso do fornecedor, merece 
uma compensação.

TJ inocenta 
presidente da 
Alerj de fazer 
‘rachadinha’

O Tribunal de Justiça do Rio 
não encontrou indícios de envol-
vimento do presidente reeleito 
da Assembleia Legislativa (Alerj), 
André Ceciliano (PT), em esque-
ma de “rachadinha” com assesso-
res de seu gabinete. O TJ mandou 
o caso, que investiga movimenta-
ção suspeita de R$ 49 milhões por 
parte de ex-funcionários, para a 
primeira instância.

Como deputados têm direito 
a foro especial, o envio para um 
tribunal de piso significa que Ce-
ciliano não é mais um dos inves-
tigados. Nada foi encontrado na 
quebra do sigilo financeiro.

A suspeita levantada pelo Mi-
nistério Público com base em in-
formações sobre movimentações 
financeiras levantadas pelo Coaf  
recai agora sobre o empresário 
da construção civil de Paracambi 
Carlos Dolavale, que esteve lota-
do no gabinete do presidente da 
Alerj. A investigação vai apurar se 
o dinheiro foi resultado de atua-
ção de Dolavale como agiota.

Dolavale é um empresário de 
família tradicional de Paracambi, 
cidade da Baixada Fluminense. 
André Ceciliano foi prefeito do 
município por dois mandatos.

O desvio de dinheiro público 
através da prática conhecida co-
mo “rachadinha” funciona com 
os detentores de mandato fican-
do com parte ou até a totalidade 
dos vencimentos de assessores 
não concursados lotados em seus 
gabinetes. Flávio Bolsonaro, filho 
do presidente da República, é in-
vestigado pelo desvio no período 
em que foi deputado estadual, 
tendo como arrecadador o amigo 
da família Fabrício Queiroz.

Cheques de Queiroz foram de-
positados na conta da primeira-
-dama, Michelle Bolsonaro. O 
presidente da República ainda não 
deu explicações para os depósitos.

Endividamento e 
inadimplência recordes
1 em 4 brasileiros têm contas em atraso

A crise causada pela pande-
mia de Covid-19 fez com 
que a população brasilei-

ra chegasse ao fim de 2020 com 
maior patamar de endividamento 
em 10 anos segundo a Pesquisa de 
Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (Peic), que apon-
tou que 66,5% das famílias se de-
clararam endividadas.

Os indicadores de inadim-
plência também são preocupan-
tes, sendo que 25,5% dos pes-
quisados declararam ter contas 
em atraso e 11% declararam sem 
condição de quitar débitos. A 
pesquisa foi realizada pela Con-
federação Nacional de Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC).

“Sempre costumo dizer que 
ter dívidas não é um problema 
e muitos me questionam, mas a 
verdade é que o maior problema 
é não conseguir arcar com esse 
compromisso, que é justamente o 
que acontece atualmente com mi-
lhões de brasileiros. É preciso mu-
dar o comportamento em relação 
ao uso do dinheiro para construir 

Empréstimo para pagar conta

uma vida mais sustentável finan-
ceiramente, tratar o problema na 
raiz, evitando assim entrar num 

ciclo de endividamento”, orienta 
Reinaldo Domingos, do canal Di-
nheiro à Vista.

Sem renda emergencial, varejo paulista 
deve deixar de faturar 2,6% em 2021

Sem a renda emergencial, que 
se encerrou em dezembro, o va-
rejo paulista vai deixar de faturar, 
em média, cerca de R$ 4,1 bilhões 
por mês neste ano, mostra um es-
tudo da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Fecomér-
cio-SP). Em outras palavras, o 
setor vai registrar uma retração de 

2,6% nas vendas médias em 2021 
em comparação ao ano passado.

O impacto negativo se explica 
pelo fato de as famílias paulistas 
que receberam o benefício terem 
destinado 65,7% dessa renda para 
consumirem bens e produtos do 
varejo, fazendo com que essa so-
ma chegasse a R$ 32,4 bilhões no 
varejo ao final de 2020.

Pelos dados, o faturamento total 
do varejo paulista em 2020 foi de R$ 
779,9 bilhões, com média mensal 
de R$ 65 bilhões – um aumento de 
1,6% em relação a 2019. Este ano, 
porém, já sem o auxílio, a previsão é 
que o setor fature R$ 747,5 bilhões, 
com média mensal de R$ 60,9 bi-
lhões, isto é, uma queda de 2,6% em 
comparação ao ano passado.

Levantamento realizado pela 
fintech Simplic mostrou que qua-
se 30% dos pedidos virtuais de 
empréstimo em 2020 foram para 
pagar contas, como energia elétri-
ca e água – sendo o maior motivo 
para solicitação de empréstimos 
durante o ano. Já o pagamento de 
dívidas, como cartão de crédito, 
financiamentos e até outros em-

préstimos, representaram 22% do 
total de pedidos. O levantamento 
também aponta que 14% dos pe-
didos de empréstimo em 2020 fo-
ram para abrir um novo negócio, 
8% para reformar a casa ou pagar 
uma mudança, 7% para pagamen-
to de tratamentos médicos e 4% 
para comprar ou consertar veícu-
lo/carro. Página 4

JC Cardoso
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Quem decide 
é o povo!
Por Renata Abreu

Se digitar a palavra “impeachment” no Google, 
aparecem 115.000.000 resultados. Se digitar 
“impeachment Brasil”, surgem 30.200.000. Nú-

meros impressionantes e que crescem dia após dia. 
Impeachment tem sido um termo muito frequente ul-
timamente na mídia e redes sociais do país.

Impeachment apareceu pela primeira vez na segunda 
metade do século 14, quando Lorde Latimer foi alvo de 
um processo da Câmara dos Comuns (Parlamento in-
glês). E logo foi incorporado pela maioria das nações 
em que passou a vigorar a democracia representativa. 
No Brasil, o impedimento do cargo para presidente da 
República já constava na Constituição de 1891. E a atu-
al Carta Magna, aprovada em 1988, conservou em sua 
estrutura a possibilidade de impeachment do chefe da 
Nação.

Qualquer brasileiro pode protocolar um pedido de 
impeachment contra o presidente da República ou 
outra pessoa que exerça função púbica. Basta entregar 
uma denúncia na Câmara dos Deputados. É claro que, 
para ser acatada, a denúncia tem que estar acompa-
nhada de provas do suposto crime cometido.

Desde a redemocratização no Brasil, todos os pre-
sidentes tiveram processos protocolados na Câmara 
dos Deputados. Fernando Collor teve 29 processos e 
um foi aceito. Itamar Franco recebeu quatro denún-
cias, todas arquivadas. Fernando Henrique Cardoso 
teve 24 e Luiz Inácio Lula da Silva, 37, todos também 
arquivados. Das 48 denúncias contra Dilma Rousseff, 
uma foi aceita. E Michel Temer teve 30 pedidos.

Em 29 de dezembro de 1992, o então presidente 
Collor renunciou ao cargo pouco antes de ser con-
denado por impeachment, tornando-se inelegível por 
oito anos. Passado esse período, retornou à política 
como senador eleito. Em 31 de agosto de 2016, Dilma 
foi cassada, mas manteve o direito de ocupar cargos 
públicos. Tentou ser eleita senadora por Minas Gerais 
em 2018, mas ficou em 4º lugar.

Hoje, Jair Bolsonaro tem 70 pedidos de impeach-
ment enviados à presidência da Câmara dos Deputa-
dos desde 5 de fevereiro de 2019, pouco mais de um 
mês após tomar posse como chefe da Nação. Entre os 
motivos estão visão negacionista do presidente sobre 
pandemia da Covid-19, participação em atos antide-
mocráticos, suposta tentativa de interferência na PF, 
fake news, ataque a jornalistas, convocação de mani-
festos contra o Congresso e STF e discursos que ca-
racterizam a prática de homofobia ou racismo.

Até agora nenhum avançou na presidência da Câ-
mara. Por quê? Porque está faltando a parte mais im-
portante desse processo: ouvir o povo! Foi o povo 
que, com o movimento Diretas Já, restituiu a demo-
cracia no país, após duas décadas de eleições indiretas. 
Foi o povo também que fez valer a força de sua voz 
e, ante as denúncias de corrupção e o famigerado se-
questro das cadernetas de poupança por Collor, pres-
sionou o Congresso pelo impeachment, que até então 
jazia na Constituição.

O clamor popular reapareceu em 2016, quando re-
gistrou-se o maior ato da história do Brasil, superando 
até mesmo a manifestação das Diretas Já. Por dias se-
guidos, os brasileiros não saíram das ruas em todas as 
regiões do país para protestar contra pedaladas fiscais 
e corrupção no governo Dilma. E, mediante os meios 
eletrônicos de comunicação em massa, fizeram uso de 
seu direito democrático para anunciar aos quatro can-
tos do País o que queriam.

Sim, é a população quem deve nortear sua repre-
sentação parlamentar nas principais questões do país. 
É o povo brasileiro quem deve nortear o trabalho dos 
presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. 
Isso é democracia direta!

Os cidadãos têm o direito de serem ouvidos e nós, 
seus representantes no Parlamento, temos a obrigação 
de os ouvir e se posicionar de acordo com o desejo da 
maioria. Nós, do Podemos, defendemos a democracia 
direta. O partido de portas abertas está e sempre estará 
alinhado com a vontade do povo. O povo decide o nos-
so voto!

Renata Abreu é presidente nacional do  
Podemos e deputada federal por São Paulo.

Seis modelos de receita inovadores para 
explorar Pix e Open Banking

Automação é o empurrão para tornar-se o 
novo empreendedor de sucesso

Por Marcelo Nicolau

A popularidade alcançada pelo Pix 
após seu lançamento, em no-
vembro de 2020, mostra que os 

pagamentos instantâneos caíram no gos-
to do brasileiro. Segundo o Banco Cen-
tral, mais de 140 milhões de usuários já 
se cadastraram no novo sistema de pa-
gamento – sendo cerca de 125 milhões 
pessoas físicas – e quase 150 milhões de 
operações foram realizadas até dezem-
bro.

Para este ano, o BC tem programada 
a inclusão de novas funcionalidades que 
tornarão a ferramenta ainda mais rele-
vante nas transações comerciais. Além 
disso, 2021 também marcará a chegada 
do Open Banking, que promete ser uma 
revolução na indústria financeira pela 
liberdade de escolha que oferecerá aos 
consumidores.

Diante deste cenário, é indispensável 
que os empreendedores levem em con-
sideração alguns fatores no momento de 
desenvolver suas estratégias de negócios, 
principalmente no que se refere ao mo-
delo de receita escolhido.

A aceleração recente dos processos de 
inovação consagrou seis modelos dife-
rentes, que precisam ser avaliados para 
medir qual melhor se encaixa em cada 
operação, considerando a forma de mo-
vimentação gerada tanto no Pix como 
no Open Banking. São eles:

#1: FREEMIUM
O modelo freemium consiste na ofer-

ta de serviços básicos de forma gratuita, 
com a cobrança de um valor adicional 
(ou premium) para utilização de features 
adicionais.

A lógica desse modelo consiste em 
atrair o maior número possível de leads 
através da oferta de produtos ou servi-
ços grátis, buscando converter uma parte 
desses usuários para a utilização de ser-
viços pagos que irão rentabilizar todo o 
negócio.

Somente o mercado americano de 
games movimentou, em 2018, cerca de 
US$ 35 bilhões em add-ons de jogos. 
Muito desse sucesso é advindo do mo-
delo free to play, no qual o download 

e a utilização dos jogos são grátis, mas 
muitos jogadores acabam comprando 
elementos adicionais dentro do jogo.

#2: RENTAL BASED
O modelo rental based consiste no 

pagamento pelo uso de um produto ou 
serviço por um determinado período de 
tempo. Um dos exemplos deste modelo é 
a Hilti, multinacional que desenvolve, fa-
brica e comercializa ferramentas para a in-
dústria de construção e mineração. Ela re-
volucionou o mercado quando percebeu 
que seu usuário não precisava comprar 
uma ferramenta confiável, mas sim ter 
acesso a este equipamento no momento 
certo. Dessa forma, houve uma troca no 
modelo de receita de compra para aluguel 
de ferramentas, no qual a empresa se en-
carrega do manuseio, manutenção e esto-
cagem de produtos para fornecer a seus 
clientes no momento necessário.

#3: PERSONALIZED PRICING
O modelo de personalized pricing 

consiste na precificação de produtos 
ou serviços com base nas característi-
cas pessoais de cada usuário. A compe-
titiva indústria do varejo tem sido uma 
das principais exploradoras desse tipo de 
modelo no mundo. Utilizando uma am-
pla base de dados vindas do histórico de 
compras de cada usuário online e offline, 
as empresas vêm buscando realizar aná-
lises preditivas de quanto cada shopper 
está disposto a pagar por um item,  re-
alizando ofertas altamente direcionadas 
e customizadas. Em alguns programas 
mais avançados, é utilizada até mesmo a 
localização do comprador por GPS pa-
ra o direcionamento de ofertas em mo-
mentos mais adequados.

#4: CROWDFUNDING
O crowdfunding é uma forma de cap-

tação de recursos de um grande número 
de pessoas para o financiamento de uma 
nova empresa, produto ou projeto.

A lógica desse modelo está em atrair 
muitos investidores para contribuir com 
pequenos valores para o projeto em 
questão. Como moeda de troca, esse 
“grupo de investidores” pode receber 
algum tipo de reconhecimento, brinde, 

participação na empresa ou juros sobre 
o valor investido.

#5: PRECIFICAÇÃO DINÂMICA 
/ FLEXÍVEL

Bastante usada e difundida pelos apli-
cativos de ridesharing como Uber, 99, 
Cabify, a precificação dinâmica vem sen-
do cada vez mais testada e utilizada por 
negócios digitais com alta competência 
na coleta, análise e cruzamento de dados. 
A precificação dinâmica / flexível con-
siste na definição de preços com base na 
oscilação da demanda por uma determi-
nada oferta.

#6: AUCTION / LEILÃO
O modelo de leilão é caracterizado pe-

la definição do preço de uma oferta pelo 
próprio mercado, através da disputa de 
lances a partir de um valor mínimo pré-
-definido.

Esse modelo foi amplamente popu-
larizado pelo site de compras eBay em 
1995. No Brasil, a startup Leiloar.net de-
senvolveu uma forma interessante para 
que pequenas e médias empresas pos-
sam se desfazer de seus ativos inutiliza-
dos. Através de uma plataforma de leilão 
online, as empresas podem disponibili-
zar para leilão itens desde materiais de 
escritório até guindastes de construção 
civil. Em seu primeiro ano de vida, a em-
presa faturou R$ 5 milhões.

Esses são alguns dos principais mo-
delos de receita disponíveis no mercado, 
mas o desenvolvimento de novas tec-
nologias e o aumento da transformação 
digital certamente produzirão outros, 
como forma de criar vantagens compe-
titivas adicionais em mercados cada vez 
mais concorridos.

A chegada do Pix e do Open Banking 
produzirá uma nova dinâmica na re-
lação das empresas com seus clientes. 
Sairão vitoriosas as organizações que 
conseguirem compreender melhor e 
mais rapidamente a natureza destes no-
vos instrumentos e adotar medidas para 
compatibilizar este novo comportamen-
to com suas operações.

Marcelo Nicolau é sócio-diretor da Play Studio.

Por Jonas Rocha

Ao longo dos anos a automação 
vem tirando o emprego de mi-
lhares de pessoas; é verdade que 

novos empregos surgem, entretanto, não 
no mesmo ritmo que são extintos. A au-
tomação busca justamente produzir mais 
sem o auxílio do homem, produzindo de-
semprego ou mudanças de carreira.

No ano de 2020 nos deparamos com 
a pandemia que afetou toda a economia 
mundial, todos tiveram que se reinventar, 
os processos de mudanças aceleraram. O 
economista Ricardo Amorim chama esse 
processo de grande aceleração e afirma 
que demos um salta na automação de pelo 
menos 5 anos por causa da Covid-19. O 

que era uma tendência ganhou ainda mais 
força com a necessidade de distanciamen-
to entre pessoas, e as máquinas ganharam 
ainda mais espaço em nossas vidas.

Por mais desafiador que seja o atual 
cenário, creio que há sempre uma saída. 
Nossa espécie sempre foi empreendedora 
e tecnológica, creio que da mesma forma, 
os que terão suas atividades extintas ou 
absorvidas pelas máquinas aprenderão 
novas habilidades, ou por vontade própria 
ou pelo puro instinto de sobrevivência.

Dentre as milhares de alternativas 
que apareceram, fruto da criatividade 
humana, quero expor uma das mais fas-
cinantes que conheço: o empreendedo-
rismo, abrir seu próprio negócio é uma 
excelente alternativa para driblar o de-
semprego e na maioria das vezes dá um 

salto na qualidade de vida de quem em-
preende e de todos que estão próximos.

Não permita que as atuais mudanças 
lhe assustem, lembre-se que você po-
de ir muito mais longe empreendendo, 
criando seu próprio negócio e criando 
empregos para outras pessoas. A auto-
mação pode ser o empurrão que você 
estava precisando para virar empresário.

Empreenda, mude a realidade em sua 
volta, e se você não sabe por onde começar 
converse com um consultor de negócios, ele 
lhe auxiliará nas melhores decisões na fase 
inicial do seu novo empreendimento, au-
mentando as chances de sucesso e fazendo 
com que você ganhe tempo na implantação 
e crescimento do seu novo negócio.

Jonas Rocha é consultor de negócios.
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Concorrência faz até 
Google se enquadrar

Uma corajosa legislação que a Austrália está prestes a 
aprovar – que obriga sites de buscas e redes sociais 

a pagar pelas notícias que capturam em portais da mídia 
– levou Facebook a anunciar que impediria usuários de 
compartilhar notícias no país, incluindo o Instagram no 
bloqueio. Google foi além e afirmou que suspenderia sua 
operação na terra dos cangurus.

A bravata durou até o Bing, buscador da Microsoft, 
avisar que continuaria operando e seguindo as leis aus-
tralianas. Em 24 horas, Google estava no telefone com 
o primeiro-ministro Scott Morrinson para dizer que 
não era bem assim e que não pretendia realmente de-
ixar o país. O link com a ameaça desapareceu da página 
do navegador.

O Google fatura US$ 4,7 bilhões anualmente com 
conteúdos de mídia. Na maioria das vezes, quem busca o 
assunto se limita a ver título e as poucas linhas exibidas 
pelo buscador, não gerando visitas – nem receitas – aos 
sites de notícias.

“Aparentemente, competição realmente faz a dife-
rença”, pontuou Brad Smith, presidente da Microsoft, 
em texto publicado no blog da companhia quinta passada 
(11). O Bing tem cerca de 5% do mercado na Austrália 
e cerca de 10% a 15% no mundo – incluindo a pequena 
fatia na China, onde segue operando e o Google foi blo-
queado por não seguir as regras chinesas.

Competição faz a diferença em um mercado onde a 
Microsoft é minoritária, mas passa longe dos sistemas 
operacionais para computadores de mesa e notebooks, 
onde o Windows é dominante e se utiliza de práticas de 
monopólio – como trazer um navegador próprio que traz 
como padrão a busca pelo… Bing.

Efeito mortal

Em 12 de janeiro, esta coluna perguntou “Quan-
tas mortes pode-se debitar na conta de Bolsonaro?”. 
Ao final de dezembro, o Brasil somava 192 mil óbitos 
provocados pela Covid-19. Em uma comparação com 
a média de mortos na América Latina, estimava-se que 
poderiam ter sido salvas 44 mil vidas – pouco mais de 
20% do total.

Se o efeito no Brasil fosse similar à média do resto do 
mundo, teriam sido poupadas 154 mil vidas das 203 mil 
mortes registradas até 11 de janeiro. Seria 75% do total de 
óbitos em nossas terras.

Semana passada, pesquisa norte-americana mostrou 
que uma série de fatores – que vão do negacionismo 
de Trump aos cortes feitos na saúde pelo ex-presidente 
norte-americano – provocou a morte de 40% a mais de 
norte-americanos.

Mostra que a coluna não está estimando números tão 
mal assim.

Rápidas

O presidente da Unimed Volta Redonda, Luiz Paulo 
Tostes Coimbra, participa nesta quarta-feira, às 19h, 
de um evento online no Clubhouse sobre “Cada vida 
merece cuidados de primeira classe”. O evento ainda 
terá a participação de Conrado Abreu, da UnitedHelath 
Group, de José Henrique Salvador, da Rede Mater Dei, 
e de Kelly Cristina Rodrigues, CEO da Patient Centric-
ity Consulting *** Aasp e IBDA realizarão em 23 e 24 
de fevereiro o curso “Licitações e contratos administra-
tivos: para onde o vento sopra?” A abertura, na terça-
feira, às 8h30, contará com a presença da presidente 
da Aasp, Viviane Girardi, e do presidente do IBDA, 
Maurício Zockun. Inscrições: aasp.org.br/eventos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA DE 2021 UNIPROP COOPERATIVA DE CONSUMO
DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O Diretor Presidente da UNIPROP COOPERATIVA DE CONSUMO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ
24.166.590/0001-95, NIRE 33400054725, inscrição estadual  nº 11.861.822,
com sede na Travessa Vila Iboty nº 30, sala 201, Centro, Nova Iguaçu/RJ,
CEP 26255-240, convida a presença de todo o quadro societário composto
de (24) vinte e quatro cooperantes para comparecer em sua sede no dia
15/03/2021 com primeira chamada as 17:00h, segunda chamada as 18:00h
e terceira e última chamada as 19:00h, para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2021 em cumprimento ao Artigo 44º
da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado em local
visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail
para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número
estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A
prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício
2020; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios
necessários no exercício 2020 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório
anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2021/
2022, e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a seguinte pauta: (1) Alteração
estatutária; (2) Entrada e saída de associados; (3) Candidatura, eleição e
posse de cargos vacantes. Nova Iguaçu/RJ, 17 de fevereiro de 2021.

Marcio Alexandre dos Santos Cunha -  CPF 015.915.797-83
Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DE 2021 E PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 COPROSUMO COOPERATIVA DE
CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES,

REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O Diretor Presidente da COPROSUMO – COOPERATIVA DE CONSUMO
DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 24.189.101/
0001-10, NIRE 33.40005473-3, Inscrição Estadual nº 87.099.873, com sede
Rua Doutor Alfredo Backer 115/406, Bairro Mutondo, São Gonçalo, RJ, CEP
24452-001, convida a presença de todo o quadro societário composto de
(22) vinte e dois cooperantes para comparecer em sua sede no dia 06/03/
2021 com primeira chamada as 17:00h, segunda chamada as 18:00h e
terceira e última chamada as 19:00h, para participar da PRIMEIRA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2021 em cumprimento ao Artigo 44º
da Lei 5.764/71, onde uma cópia deste edital também será afixado em local
visível na sede da cooperativa e uma cópia enviada por circular via e-mail
para todo o quadro social, para deliberar, votar, aprovar ou não com número
estatutário legal, os assuntos constantes deste Edital, quais sejam: (1) A
prestação de contas dos órgãos diretivos da cooperativa no exercício
2020; (2) O balanço e da destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas decorrentes, caso exista, com todos os relatórios comprovatórios
necessários no exercício 2020 e (3) Efetuar a eleição com rodízio obrigatório
anual de 2/3 dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2021/
2022, e logo em seguida para a PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a seguinte pauta: (1) Alteração
estatutária; (2) Entrada e saída de associados; (3) Candidatura, eleição e
posse de cargos vacantes. São Gonçalo/RJ, 17 de fevereiro de 2021.
Alexandro de Mattos Gomes – CPF 048.011.427-70 – Diretor Presidente.

Venda de refinarias 
provoca monopólios 
privados regionais

A postura do Palácio 
do Planalto ao en-
tregar a Petrobras 

ao capital estrangeiro é con-
denada pelo diretor jurídico 
da Associação dos Enge-
nheiros da Petrobras (Ae-
pet) e vice-presidente do 
Movimento em Defesa da 
Economia Nacional (Mo-
decon), Ricardo Maranhão, 
em entrevista que concedeu 
ao programa Faixa Livre na 
última quinta-feira, quando 
explica os prejuízos que a 
venda da Refinaria Landul-
pho Alves trazem ao nosso 
país.

“Nosso mercado interno 
de combustíveis é o sexto 
maior do mundo e, segun-
do a Constituição, patrimô-
nio nacional. Esse patri-
mônio está sendo entregue 
a estrangeiros e resultará, 
inclusive, na formação de 
monopólios privados regio-
nais”, denuncia, acrescen-
tando que a política de pre-
ços praticada na Petrobras, 
além de prejudicar os bra-
sileiros e a competitividade 
nacional, favorece importa-
ções, tornando ociosas nos-
sas refinarias e retirando do 
Estado o controle sobre os 
preços dos combustíveis.

“A venda da Landulpho 
Alves é mais um crime da 
administração entreguista 
de Castello Branco. Ela é 
a segunda maior refinaria 
brasileira e a mais antiga, 
anterior inclusive à Petro-

bras. Vendê-la por US$ 1,65 
bilhão é criminoso. Seu va-
lor real ficaria entre US$ 3,5 
bilhões e US$ 10 bilhões. E 
a transação inclui um siste-
ma de dutos de cerca de 800 
km e um terminal completo 
para operação de navios pe-
troleiros”, critica.

Para Maranhão, em vez 
de baixar impostos estadu-
ais e promover renúncias 
fiscais em nível federal, a 
Petrobras deveria mudar a 
atual política de preços pa-
ra os combustíveis. “PPI na 
realidade é preço de parida-
de de importação, ou seja, 
são acrescidos ao preço os 
custos de importação como 
fretes, seguros, taxas portu-
árias, etc.” contabiliza, pon-
derando que o consumidor 
paga tudo isso e ainda arca 
com a volatilidade do câm-
bio e outros fatores que in-
cidem sobre o preço – os 
combustíveis já tiveram au-
mento de 22% em apenas 
um mês.

O diretor jurídico da Ae-
pet lembrou que também o 
gás de cozinha tem tido au-
mentos e hoje está próximo 
dos R$ 100, levando o bra-
sileiro a buscar fontes alter-
nativas (e arriscadas) para 
preparar seus alimentos.

Maranhão considera jus-
tas as reivindicações dos 
caminhoneiros, que além 
de enfrentarem perigos nas 
estradas, que não têm a de-
vida conservação, são víti-

mas do PPI. “Essa política 
é absurda também porque a 
Petrobras produz hoje mais 
de 2 milhões de barris por 
dia, tem 13 refinarias e a 
maior parte de seus custos 
são em reais. Não temos na-
da a ver com os preços in-
ternacionais, câmbio e com 
a geopolítica dos produto-
res”, disse, lembrando que 
o presidente da Petrobras, 
Castello Branco, já declarou 
que privatizar a Petrobras é 
um sonho antigo.

Já pesquisa de opinião 
divulgada na semana pas-
sada reforça que a privati-
zação da Caixa Econômica 
Federal, do Banco do Brasil 
e da Petrobras encontra re-
sistência entre a população. 
“Quanto mais as pessoas 
têm a empresa como par-
te do dia a dia, menos elas 
querem privatizar”, analisa 
Paulo Gontijo, diretor exe-
cutivo do movimento libe-
ral Livres, que encomendou 
o levantamento ao Instituto 
Ideia Big Data.

“A crise tem mostrado – 
inclusive aos que defendem 
o Estado mínimo e as pri-
vatizações – a importância 
do setor público, a exem-
plo do Sistema Único de 
Saúde (SUS), e dos bancos 
públicos, como a Caixa, que 
faz parte da história e do 
cotidiano dos brasileiros”, 
ressalta o presidente da Fe-
deração Nacional das Asso-
ciações do Pessoal da Caixa 

Econômica Federal (Fenae), 
Sergio Takemoto. “Acredi-
tamos que a sociedade con-
tinuará defendendo essas 
empresas e pressionando o 
governo e o Congresso a 
não entregarem o patrimô-
nio nacional aos interesses 
privados, que não levam em 
conta o legado social, mas 
apenas o lucro”, acrescenta.

De acordo com a pes-
quisa do Livres, a venda de 
estatais deve ser avaliada 
caso a caso. Para 45% dos 
entrevistados, a privatiza-
ção deveria depender do 
setor e considerar também 
se a empresa em análise fe-
cha as contas no azul ou no 
vermelho.

Apenas 19% dos entre-
vistados são favoráveis à 
privatização de qualquer 
estatal, independentemente 
das condições delas. Já o to-
tal de entrevistados contrá-
rios à venda das empresas 
chegou a 21% – um por-
centual, portanto, maior do 
que os que são favoráveis à 
privatização geral.

Um grupo de 15% não 
soube responder ao levan-
tamento encomendado pelo 
Livres, que se define como 
uma associação civil sem 
fins lucrativos que atua co-
mo um movimento político 
suprapartidário em defesa 
de bandeiras do liberalismo. 
A pesquisa entrevistou 1.688 
pessoas entre os últimos dias 
6 e 11 de janeiro.

Diretor da Aepet: presidente tem que proteger as empresa estatais 

Bolsonaro volta a defender o fechamento da imprensa
O presidente Jair Bol-

sonaro voltou a atacar a 
liberdade de imprensa no 
Brasil. Para ele, o problema 
das fake news é de simples 
resolução: basta apenas fe-
char toda a imprensa tradi-
cional. Ele ainda ameaçou 
ação judicial contra diversos 
veículos.

“O certo é tirar de circula-
ção, não vou fazer isso por-

que eu sou um democrata, 
Globo, Folha de S. Paulo, 
Estadão, Antagonista… que 
são fábricas de fake news. 
Agora deixa o povo se li-
bertar. Logicamente que se 
alguém extrapolar em algu-
ma coisa, tem a Justiça para 
recorrer”, disse.

A fala do presidente 
consta de um vídeo postado 
nesta segunda-feira no ca-

nal de seu filho Eduardo no 
Instagram e ocorreu após 
ele fazer referência a posts 
de sua página no Facebook 
retiradas do ar por promo-
ver informações falsas. As 
declarações foram dadas 
enquanto cainhava, dentro 
d’água, numa praaia de San-
ta Catarina.

Também voltou a ques-
tionar a importância do 

distanciamento social ao 
afirmar que “ninguém 
aguenta mais ficar em ca-
sa.” Ao ser indagado sobre 
a atual situação do Brasil 
no combate à pandemia 
disse que o governo está 
na busca de remédios alter-
nativos, porque “não tem 
remédio garantido. E arre-
matou: “Deixem os médi-
cos trabalharem’.
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Uber Eats se une ao Rappi 
e à Abrasel contra iFood

SPE STADIO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.
NIRE n.º 33.2.0795296-2 - CNPJ n.º 09.049.579/0001-51

REUNIÃO DE SÓCIOS - São convocados os senhores sócios a comparecer 
em Reunião que realizar-se-á no dia 26/02/2021 às 10:00 horas, na Avenida 
José Silva de Azevedo Neto n.º 200 Bloco 03 Sala 401 - Barra da Tijuca - Rio 
de Janeiro/RJ, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1) Ratificar 
a renúncia do administrador não sócio da sociedade; 2) Eleição do novo 
administrador, sócio ou não da sociedade; e 3) Discutir, aprovar ou rejeitar 
proposta de alteração de contrato social com a consolidação completa do 
Contrato Social. Rio de Janeiro/RJ, 11 de fevereiro de 2021. Ass: CALÇADA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. - Sócia

Exportação de 
amendoim in natura 
cresceu 38% em 2020

Após o aplicativo 
Rappi questionar 
os contratos de 

exclusividade firmados pe-
lo iFood com restaurantes, 
agora a Uber Eats entrou 
com uma representação no 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Ca-
de). As informações são do 
Jornal Giro News. Segundo 
o portal, “o objetivo é par-
ticipar como terceiro inte-
ressado no processo aberto 
– além do Rappi, a Asso-
ciação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel) 
também processou a pla-
taforma. As empresas afir-
mam que os contratos de 
exclusividade do iFood se 
caracterizam como condu-
ta anticompetitiva, pois os 
restaurantes que se unem 
a outras plataformas são 
penalizados pelo aplicati-
vo. Segundo a Uber Eats, o 
iFood possui de 75% a 85% 
de participação no mercado 
de delivery de comida, com 
cláusulas de exclusividade 
com 55% dos restaurantes 
considerados Top 100 do 
Brasil e seis das dez maiores 
pizzarias de São Paulo.

Já segundo a pesquisa 
Shopping During The Pan-
demic, realizada pela Ipsos 
com entrevistados de 28 
países, 47% dos brasileiros 
têm feito mais compras pe-
la internet do que antes da 

pandemia. No mundo todo, 
são 43%.

Os respondentes que 
mais aumentaram a frequ-
ência com que fazem com-
pras online, desde o início da 
crise sanitária, foram os do 
Chile (59%), Reino Unido 
(55%), Turquia e Coreia do 
Sul (54%). Enquanto 47% 
das pessoas no Brasil estão 
comprando mais pela inter-
net, 17% relataram comprar 
menos e 36% compram tan-
to quanto antes.

Com o aumento das 
compras em plataformas 
digitais, 36% dos entrevis-
tados no país disseram que 
estão comprando menos 
em lojas pequenas, de co-
mércio local, se comparado 
ao período pré-pandemia. 
Entretanto, 49% afirmaram 
ir a lojas tanto quanto antes 
e 15% têm frequentado tais 
estabelecimentos com mais 
frequência do que antes da 
crise do novo coronavírus. 
No que diz respeito aos há-
bitos de compra, o brasileiro 
tem evitado frequentar lojas 
locais mais do que a média 
das nações. No mundo to-
do, o percentual de pessoas 
que tem saído menos para 
comprar em comércios da 
proximidade é de 30%.

Globalmente, as pessoas 
com poder aquisitivo mais 
alto tiveram o crescimento 
mais significativo nas com-

pras virtuais: 49% fazem 
mais compras pela internet 
do que antes. Entre os res-
pondentes de baixa renda, 
são 37%; na classe média, 
são 43%.

O perfil que mais aderiu, 
além de ser de alta renda, é 
também majoritariamente 
feminino e jovem. De todas 
as participantes do estudo, 
45% disseram estar com-
prando mais pela internet, 
contra 41% dos homens. 
Além disso, 45% dos entre-
vistados com menos de 35 
anos aumentaram o con-
sumo virtual na pandemia, 
contra 40% entre os mais 
velhos, de 50 a 74 anos.

Assim como a ida às lo-
jas físicas, o brasileiro tem 
evitado comer fora mais do 
que o resto do mundo. Dos 
respondentes do país, 67% 
declararam estar indo a res-
taurantes locais com menos 
assiduidade do que antes. 
Considerando todas as na-
ções, são 63%.

Apesar da queda da 
clientela nos salões dos res-
taurantes de bairro, apenas 
1 entre cada 4 brasileiros 
(25%) disse ter pedido mais 
delivery no período pan-
dêmico. Em contrapartida, 
35% estão comprando me-
nos comida por delivery e 
40% escolhem a modalida-
de de entrega em casa tanto 
quanto faziam antes.

De 28 países, apenas oi-
to apresentam um índice de 
pessoas que aumentaram o 
consumo por delivery mais 
alto do que o de pessoas 
que diminuíram o consumo 
por delivery. São eles: Chile, 
Colômbia, Malásia, EUA, 
Bélgica, Coreia do Sul, Ale-
manha e Holanda. Na mé-
dia do mundo todo, 23% 
têm recorrido com mais 
frequência à entrega de re-
feições, contra 32% que es-
tão pedindo menos delivery 
e 45% que não mudaram 
seus hábitos.

As pessoas que menos 
têm saído para comer são 
mulheres: 66% do total de 
participantes do sexo femi-
nino diminuíram suas idas a 
restaurantes, enquanto 59% 
dos homens fizeram o mes-
mo. A faixa etária de 50 a 
74 anos está se prevenindo 
mais, pois 68% relataram 
queda na frequência com 
que comem fora. Entre 
aqueles com idade de 35 a 
49 anos, são 64% e, entre os 
entrevistados com menos 
de 35 anos, 57%.

A pesquisa foi realizada 
virtualmente com 20.504 
entrevistados de 28 países, 
com idades de 16 a 74 anos, 
entre os dias 20 de novem-
bro e 4 de dezembro de 
2020. A margem de erro pa-
ra o Brasil é de 3,5 pontos 
percentuais.

No acumulado de 
janeiro a dezem-
bro de 2020, o se-

tor de amendoim in natura 
apresentou resultado posi-
tivo em sua balança comer-
cial. Dados da ComexStat, 
organizados pela Associa-
ção Brasileira da Indústria 
de Chocolates, Amendoim 
e Balas (Abicab), mostram 
um resultado superavitário 
de US$ 314,4 milhões. O 
valor representa um cresci-
mento de 38% em relação 
a 2019 (US$ 227,7). Ao to-
do, foram exportadas 259 
mil toneladas de amendoim 
in natura, um aumento de 
31% na comparação com o 
ano anterior.

De acordo com o vice-
-presidente da Abicab, 
Renato Fechino, esses re-
sultados mostram que a 
confiança do mercado in-
ternacional no produto 
brasileiro, que sempre se 
destacou pela sua qualida-
de, cresceu mesmo em um 
período de crise.

“Durante este ano atí-
pico, a pandemia do coro-
navírus teve um impacto 
significativo em todos os 
setores, mas, ainda assim, o 
setor de amendoim conse-
guiu aumentar as exporta-
ções”, conta.

Tratando-se do mercado 

de amendoim processado, 
foram exportadas 5 mil to-
neladas, correspondendo 
a um valor de US$ 9,8 mi-
lhões, o que representa uma 
retração de 12% em compa-
ração à 2019.

Ao todo, em 2020, o Bra-
sil exportou amendoim in 
natura e processados para 
mais de 79 países. Vale res-
saltar que em 2019, o Brasil 
fechou o ano como o 14º 
maior produtor de Amen-
doim in natura do mundo 
segundo o Departamento 
de Agricultura dos EUA 
(USDA) e vem aumentando 
sua capacidade de produção 
ano a ano.

“Este resultado positivo 
até dezembro do ano pas-
sado está de acordo com 
o previsto pelo setor após 
o final da colheita da sa-
fra 2019/2020. Além dis-
so, houve um crescimento 
na área total plantada em 
comparação com a safra 
anterior superando 200 mil 
hectares.”, ressalta Fechi-
no. Os dados são do Ins-
tituto Agronômico (IAC), 
do governo do Estado de 
São Paulo. O aumento da 
área plantada assegurou o 
atendimento de demanda 
crescente no país e nos seus 
principais mercados no ex-
terior.

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

Pedidos de empréstimos por  
micros crescem 16% no país

O ano ainda está só no 
começo, mas a quantida-
de de empresas que estão 
procurando empréstimos já 
cresceu em 2021. É o que 
revela um levantamento re-
alizado pela BizCapital, fin-
tech de soluções financei-
ras para micro e pequenas 
empresas. De acordo com 
a pesquisa, o número de so-
licitações de empréstimos 
no país aumentou 16,1% 
em janeiro de 2021 quando 
comparado com o período 
imediatamente anterior. O 
Sul do país lidera o ranking, 
representando 30,4% do to-
tal de pedidos realizados.

Segundo a empresa, os 

três setores que mais cres-
ceram durante o período 
foram: serviços de pintura 
(aumento de 35,5%), fabri-
cação de produtos de pa-
daria e confeitaria (32,5%), 
e cabeleireiros, manicure e 
pedicure (31,2%). O levan-
tamento revela, ainda, que 
o principal motivo para as 
PMEs realizarem emprésti-
mos é o capital de giro.

“O capital de giro garante 
a saúde financeira das em-
presas, contribuindo com 
seu crescimento de maneira 
sustentável. Apesar de mui-
tos setores terem sido alta-
mente impactados pela Co-
vid-19, muitas organizações 

estão apostando suas fichas 
na recuperação do negócio 
no primeiro semestre deste 
ano. O início da vacinação, 
juntamente com o retorno 
gradual do comércio, acaba 
refletindo neste aumento”, 
explica Francisco Ferreira, 
CEO da BizCapital.

Em relação às regiões 
do país, o sul lidera o per-
centual de solicitações de 
empréstimos, com 30,4%, 
seguido do sudeste (17,8%), 
norte (11,9%), nordeste 
(9,2%) e, por último, com 
0,9%, o centro-oeste.

Já com referência aos es-
tados, o Amazonas, Piauí e 
Santa Catarina registraram 

o maior índice de aumen-
to nas solicitações de em-
préstimos no último mês, 
chegando a 56,1%, 45,5% e 
40,9% respectivamente.

“A expectativa é que es-
se aumento nos pedidos de 
empréstimo continue como 
uma forte tendência para 
os próximos meses. Após 
passarmos pelo olho do fu-
ração trazido pela pandemia 
no ano passado, 2021 come-
ça a trazer um alívio para o 
pequeno e médio empreen-
dedor, que procura crédito 
no mercado para conseguir 
os recursos necessários pa-
ra voltar a crescer”, finaliza 
Ferreira.
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MEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ (MF) nº 06.159.105/0001-74 - NIRE 33.3.0027248-8

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 21/12/2020. Aos vinte e um dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e vinte, às 10h:00 (dez) horas, na sede social da empresa, endereço na Rua Sergio Buarque 
de Holanda nº 605, Bloco A, Sala 1005, Jacarepaguá, CEP 22775-031, Rio de Janeiro – RJ, reuniram-se em Assembléia 
Geral Extraordinária os acionistas representantes da integralidade do Capital Social da MEL EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S.A., conforme pode ser constatado pelas assinaturas e declarações apostas no Livro de Presença de 
Acionistas. Por aclamação dos presentes assumiu a presidência da Assembléia o acionista MANOEL JORGE LUZIO 
MORAES, brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade nº 06.688.970-0 emitida pelo IFP-RJ e do CPF 
nº 832.211.827-91, que convidou o acionista ANDRÉ LUIZ LUZIO MORAES para secretariá-lo. Assim, composta a mesa 
diretora dos trabalhos, pelo Sr. Presidente foi aberta a sessão, tendo o mesmo informado que esta reunião fora regularmente 
convocada por carta-circular endereçada ao domicílio de cada acionista, do seguinte teor: “MEL EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES S.A. - C.N.P.J. (MF) nº 06.159.105/0001-74 - Convocação - São convidados os acionistas de MEL 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, às 10:00 horas, 
do dia 21 de dezembro de 2020, na sede social da empresa, na Rua Sergio Buarque de Holanda nº 605, Bloco A, Sala 
1005, Jacarepaguá, CEP 22775-031, Rio de Janeiro – RJ, nesta cidade, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) aprovação das Demonstrações Financeiras findas nos exercícios 2017, 2018 e 2019; b) redução do 
Capital Social em R$ 2.415.184,00 (dois milhões, quatrocentos e quinze mil, cento e oitenta e quatro reais); c) forma da 
devolução e redistribuição acionária; d) adaptação dos estatutos sociais à redução; e e).assuntos de interesse geral. Rio 
de janeiro, RJ, 02 de novembro de 2020. Assina) - MANOEL JORGE LUZIO MORAES, Diretor-Presidente, pela Diretoria.” 
Em seguida o Presidente, sem mais delongas, verificando que todos os acionistas estavam presentes com quórum de 
instalação de 100% (cem por cento) do capital votante para deliberação de qualquer matéria, colocou em pauta o item “a”, 
dizendo o seguinte: há a necessidade da aprovação das contas da sociedade, porque é necessário manter a sociedade 
regularizada. O Presidente ressaltou que os livros e demais ficaram ao dispor dos acionistas para consulta e exame, tendo 
todos os acionistas presentes declarado que os examinaram em tempo oportuno. Assim, o Presidente da Assembléia 
passou a expor a situação econômica-financeira da sociedade, demonstrando as contas. Encerrada a exposição, o 
Presidente indagou aos presentes se havia alguma dúvida. Diante da negativa, pôs em votação a aprovação das 
Demonstrações Financeiras findas nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, que foram aprovadas por unanimidade. Passou-
se, então, ao item “b”) Em virtude de ser essa empresa voltada a empreendimentos e participações, conforme seu objetivo 
social, e tendo em vista a diminuição da atividade econômica no presente exercício em razão da situação econômica do 
país, tornando-se excessivo o capital social atual de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), estabelecido na AGE 
arquivada em 21/07/2020, sob o nº 3900216, propõe reduzir o capital social em R$ 2.415.184,00 (dois milhões, 
quatrocentos e quinze mil, cento e oitenta e quatro reais), valor esse correspondente ao investimento a seguir 
discriminado, relativo a parte da integralização do capital social, a saber: 2.550.000 (dois milhões, quinhentos e cinquenta 
mil) quotas da sociedade denominada Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 27.833.615/0001-
55. Posto em votação o item “b”, a redução do capital foi aprovada por unanimidade dos presentes. Passou-se, então, ao 
item “c”. Propôs o presidente da assembléia que a forma da redução fosse a seguinte: a devolução do capital dar-se-ia 
com distribuição das quotas de Princesa Auto Serviço de Comestíveis Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 27.833.615/0001-55, 
assim distribuídas: a Manoel Jorge Luzio Moraes 637.500 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentas) quotas, equivalentes 
a R$ 603.796,00 (seiscentos e três mil, setecentos e noventa e seis reais); a André Luiz Luzio Moraes 637.500 (seiscentos 
e trinta e sete mil e quinhentas) quotas, equivalentes a R$ 603.796,00 (seiscentos e três mil, setecentos e noventa e seis 
reais); Maria de Fátima Luzio Moraes 637.500 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentas) quotas, equivalentes a R$ 
603.796,00 (seiscentos e três mil, setecentos e noventa e seis reais); Ângela Sim Moraes 318.750 (trezentos e dezoito mil, 
setecentos e cinquenta) quotas, equivalentes a R$ 301.898,00 (trezentos e um mil, oitocentos e noventa e oito reais); Ana 
Carolina Sim Moares 159.375 (cento e cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco) quotas, equivalentes a R$ 
150.949,00 (cento e cinquenta mil, novecentos e quarenta e nove reais); e Luis Fernando Sim Moraes 159.375 (cento e 
cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e cinco) quotas, equivalentes a R$ 150.949,00 (cento e cinquenta mil, novecentos 
e quarenta e nove reais). Posta a proposta em votação, a mesma foi aceita por unanimidade dos presentes. Retomou, 
então, a palavra o Sr. Presidente e disse que a sociedade possui todas as certidões necessárias à consecução do ato, não 
possuindo qualquer impedimento legal ou contratual a fazê-lo, bem como informou não haver quaisquer empréstimos 
bancários, dívidas com terceiros, investimentos de risco ou em bolsa, ou qualquer débito ou obrigação para com terceiros. 
Destarte, sugeriu o arquivamento direto, o que, posto em votação, foi aprovado à unanimidade. Novamente tomou a 
palavra o presidente que, passando-se ao item “d” da pauta, disse que, em razão da redução acima aprovada, há a 
necessidade de se alterar o Artigo 4º do Estatutos Sociais, sugerindo a seguinte redação: “Artigo 4º - O Capital Social é 
de R$ 7.584.816,00 (sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais), dividido em 7.584.816 
(sete milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis) ações ordinárias nominativas, todas no valor de 
R$ 1,00 (um real) cada uma”. Posta em votação, a proposta foi aceita por unanimidade dos presentes. O Sr. Presidente, 
então, salientou que as ações da MEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ficaram assim distribuídas: a 
Manoel Jorge Luzio Moraes 1.896.204 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e quatro) ações ordinárias 
nominativas, equivalentes a R$ 1.896.204,00 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e quatro reais); a André 
Luiz Luzio Moraes 1.896.204 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e quatro) ações ordinárias nominativas, 
equivalentes a R$ 1.896.204,00 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e quatro reais); Maria de Fátima 
Luzio Moraes 1.896.204 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e quatro) ações ordinárias nominativas, 
equivalentes a R$ 1.896.204,00 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e quatro reais); Ângela Sim Moraes 
948.102 (novecentos e quarenta e oito mil, cento e duas) ações ordinárias nominativas, equivalentes a R$ 948.102,00 
(novecentos e quarenta e oito mil, cento e dois reais); Ana Carolina Sim Moares 474.051 (quatrocentos e setenta e quatro 
mil, e cinquenta e uma) ações ordinárias nominativas, equivalentes a R$ 474.051 (quatrocentos e setenta e quatro mil, e 
cinquenta e um reais); e Luis Fernando Sim Moraes 474.051 (quatrocentos e setenta e quatro mil, e cinquenta e uma) 
ações ordinárias nominativas, equivalentes a R$ 474.051 (quatrocentos e setenta e quatro mil, e cinquenta e um reais); e e) 
assuntos de interesse geral: o Presidente disse que o item seguinte da ordem do dia comporta quaisquer assuntos de 
interesse social, razão porque coloca a palavra a disposição de quem dela queira fazer uso. Os acionistas resolvem ratificar 
a eleição da diretoria, para o biênio 2020/2021, eleita na AGE arquivada em 21/07/2020, sob o nº 3900216, para que conste 
da presente ata. O Presidente, então, perguntou se havia mais algum assunto a ser discutido e, diante da negativa e nada 
mais a ser tratado, o Presidente determinou a lavratura da presente ata no livro próprio, interrompendo, para tanto, a sessão. 
Reaberta a sessão, após sua transcrição, foi esta ata lida, discutida, aprovada e por estar conforme, por todos assinada. Rio 
de Janeiro, 21 de dezembro de 2020. Assina) – MANOEL JORGE LUZIO MORAES, Presidente; ANDRÉ LUIZ LUZIO 
MORAES, Secretário). Acionistas – MANOEL JORGE LUZIO MORAES, ANDRÉ LUIZ LUZIO MORAES, MARIA DE 
FÁTIMA LUZIO MORAES, ÂNGELA SIM MORAES, ANA CAROLINA SIM MORAES e LUIS FERNANDO SIM MORAES.

Embraer: Menos 10 aeronaves 
entregues no 4° trimestre

O quarto trimestre 
de 2020 foi fraco 
para a Embraer. 

A fabricante entregou 71 
jatos no quarto trimestre de 
2020, sendo 28 comerciais e 
43 executivos (23 leves e 20 
grandes), o que representa 
uma queda de 10 aeronaves 
entregues no trimestre em 
relação ao 4T19. 

A companhia (com ações 
na NYSE; ERJ; B3; BO-
VESPA; EMBR3) entregou 
um total de 130 jatos em 
2020, sendo 44 comerciais e 
86 executivos (56 leves e 30 
grandes), o que representa 
uma redução de quase 35% 
em relação a 2019, quando 
198 jatos foram entregues.

Embora tenham acelera-
do durante o quarto trimes-
tre de 2020 em relação aos 

três trimestres anteriores, as 
entregas foram fortemente 
impactadas, principalmente 
na aviação comercial, pela 
pandemia da Covid-19.

Em 31 de dezembro de 
2020, a carteira de pedidos 
firmes a entregar totalizava 
US$$ 14,4 bilhões. Durante 
o 4T20, a Embraer Avia-
ção Executiva entregou o 
primeiro Praetor 600 de 
frota para a Flexjet, cliente 
frotista de lançamento dos 
modelos Praetor. A unidade 
de negócios também anun-
ciou uma colaboração com 
a Porsche para criar o Duet, 
composto por edições li-
mitadas do jato Embraer 
Phenom 300E e do Porsche 
911 TurboS. 

Na Aviação Comercial, a 
companhia aérea nacional 

bielorrussa Belavia recebeu 
seu primeiro jato E195-E2. 
Já a Congo Airways fez um 
pedido firme para dois jatos 
E195-E2, em edição ao pe-
dido firme já existente para 
dois jatos E190-E2. Este 
novo pedido firme foi in-
cluído na carteira de pedi-
dos do quarto trimestre de 
2020 da Embraer. 

Defesa & Segurança

A Embraer Defesa & Se-
gurança entregou o quarto 
avião de transporte multi-
missão C-390 Millennium 
para a Força Aérea Brasi-
leira (FAB) no quarto tri-
mestre. Todas as aeronaves 
encomendadas pela FAB 
estão preparadas para rea-
lizar missões de reabasteci-

mento aéreo, com a desig-
nação KC-390 Millennium. 

A Embraer também en-
tregou à FAB as duas pri-
meiras aeronaves moderniza-
das EMB 145 AEW&C, de 
Alarme Aéreo Antecipado e 
Controle e Alarme em Voo, 
designada na FAB como 
E-99. Três aeronaves E-99 
adicionais serão moderniza-
das como parte do contrato. 

A Embraer anunciou 
também a conclusão e en-
trega da primeira conversão 
na Europa de um Legacy 
450 em um jato Praetor 500 
para um cliente não divul-
gado. A conversão foi reali-
zada no Centro de Serviços 
para Jatos Executivos da 
Embraer, no Aeroporto In-
ternacional Le Bourget, em 
Paris, na França.

Fundos Imobiliários serão a nova poupança
Os Fundos Imobiliários 

bateram recorde ano pas-
sado – o volume de novas 
emissões, o maior da his-
tória segundo a Associação 
Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima), atingiu 
R$ 32,5 bilhões até novem-
bro de 2019, mais que o do-
bro do recorde anterior, de 
R$ 16,1 bilhões, lançados 
em 2011. 

Apesar da pandemia cau-
sada pelo Coronavírus, em 
2020 os FIIs alcançaram a 
marca de 1 milhão de in-
vestidores pessoas físicas. 
“Esse é o melhor momen-

to da história para o setor, 
estamos vendo uma taxa de 
crescimento constante, 10 
vezes mais o que tínhamos 
há 2 anos”, comenta Diego 
Siqueira, CEO da TG Core, 
gestora independente.

Para o CEO, os FIIs vão ser 
a nova poupança dos brasilei-
ros por três principais moti-
vos: segurança, familiaridade 
e potencial de rentabilidade. 
“Primeiro, os Fundos têm 
lastro imobiliário - a cultura 
brasileira é bastante patrimo-
nialista, então, ter garantia no 
imóvel gera uma certa segu-
rança, um conforto. A base 
de cotistas em Fundos Imo-

biliários teve um crescimento 
de 57,2% este ano, de acordo 
com a B3. Outra vantagem 
dos FIIs é que o investidor 
não fica preso a apenas um 
tipo de empreendimento, co-
mo é comum em imóveis fí-
sicos. É possível investir não 
só em residenciais, mas tam-
bém em comerciais: lotea-
mentos, galpões, lajes corpo-
rativas, etc. “Acredito que em 
breve, ao invés de abrir uma 
conta poupança para juntar 
dinheiro para a faculdade dos 
filhos, os pais abrirão contas 
em gestoras de fundos para 
garantir o futuro da família”, 
diz Diego. Por ser um produ-

to acessível e simples, qual-
quer pessoa pode se tornar 
um cotista.

Siqueira acrescente a que 
entidades como a Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM), Anbima e a própria 
B3 investem em eventos e 
na divulgação de informa-
ções que ajudam as pessoas 
a conhecer um pouco mais 
sobre os fundos de inves-
timento imobiliário e tirar 
todas as dúvidas sobre seu 
funcionamento – o que de-
ve ajudar a aumentar cada 
vez mais o número de in-
vestidores nessa modalida-
de nos próximos anos.

China reporta crescimento 
das remessas de tablets

As remessas de tablets na 
China alcançaram cerca de 
6,14 milhões de unidades du-
rante o quarto trimestre de 
2020, um aumento de 5,6% 
ano a ano, de acordo com um 
relatório da empresa de inteli-
gência de mercado global In-
ternational Data Corporation 
divulgado nesta segunda-feira. 
No entanto, a taxa de cresci-
mento foi inferior à do mer-
cado global durante o mesmo 
período, conforme o estudo.

A recuperação do merca-
do global de tablets no ano 
passado foi impulsionada por 
uma demanda educacional e 
de consumo sem preceden-
tes, à medida que as pessoas 
trabalhavam em casa e fa-
ziam cursos online. No en-
tanto, o setor não vai susten-
tar este ritmo de crescimento 
por muito tempo, já que en-
frenta forte concorrência dos 
laptops e smartphones, prevê 
o relatório.

Ao contrário do mercado 

global de tablets, a recupe-
ração do segmento chinês 
não foi impulsionada apenas 
pelo aumento da demanda 
em meio à epidemia da Co-
vid-19, revela o documento.

O documento informa 
que o mercado chinês con-
tinuará a manter seu ritmo 
de crescimento em meio ao 
vigoroso desenvolvimento 
da educação online domés-
tica e à crescente demanda 
por entretenimento, como 
jogos audiovisuais.

No quarto trimestre do 
ano passado, a Apple liderou 
o mercado chinês com uma 
participação de 43%, intro-
duzindo 2,64 milhões de uni-
dades. Segundo a agência Xi-
nhua, a gigante de tecnologia 
da China Huawei ficou em 
segundo lugar com 1,65 mi-
lhão de remessas, seguida pe-
la Lenovo e Microsoft com 
tiragens de 320 mil e 130 mil 
unidades, respectivamente, 
aponta o relatório.

Performance da Renner 
gera análise positiva
Na semana passada, a Ren-
ner reportou resultados re-
ferentes ao quarto trimestre 
de 2020. A empresa teve 
queda de 31% no lucro no 
período, mas o resultado 
foi acima das estimativas 
dos analistas da XP Investi-
mentos. A receita veio mais 
forte na operação do varejo 
e uma rentabilidade melhor 
na Realize (serviços finan-
ceiros). A varejista de moda 
reportou lucro líquido de 

R$ 354 milhões, no perío-
do; a receita da companhia, 
dona de Renner, Youcom e 
Camicado, caiu 3,3%, para 
R$ 3,07 bilhões
Na opinião dos analistas, o 
momento de curto prazo 
deve seguir difícil, devido às 
incertezas em relação à ve-
locidade da campanha de 
vacinação combinado ao au-
mento recente de casos da 
Covid-19 e seu impacto na 
confiança do consumidor. 
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Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral de Debenturistas – 1ª 
emissão: Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão de De-
bêntures da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PRO-
MAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 05 de 
março de 2021, às 10:30 hs, na sede da Companhia, na cidade do Rio de 
Janeiro, localizada à Rua São José, nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Cen-
tro, , para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  Indicação, pelos 
debenturistas, de até 02 (dois) membros do Conselho de Administração 
da Companhia Emissora conforme previsto no item 6.3 da Escritura de 
Emissão. Nanci Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações 
com Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

MEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 06.159.105/0001-74

Empresa de Capital Fechado
Relatório da Administração

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração tem a satisfação de submeter à vossa apreciação as Demonstrações Financeiras da 
companhia Mel Empreendimentos e Participações S/A, relativas aos exercícios findos em 31/dezembro/2016 a 31/dezembro/2019.
Balanços Patrimoniais de 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2019
Ativo 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Circulante 9.173.090 10.349.426 7.352.671 8.347.106
Disponível 2.965.709 4.017.763 1.039.263 2.105.587
Caixa 3.211.162 4.130.630 699.216 1.869.197
Bancos c/ movimento 11 2.027 112.978 11
Aplicações financeiras -245.464 -114.894 227.069 236.380
Impostos a recuperar 110.124 116.125 101.734 45.147
Contas a receber - aluguéis 
à receber 6.097.256 6.215.538 6.211.674 6.196.372
Ativo não circulante 13.662.151 10.786.004 14.363.921 13.106.617
Investimento 5.529.652 2.805.506 6.535.423 5.430.118
Participação em coligadas/
controladas 5.529.652 2.805.506 6.535.423 5.430.118
Imobilizado 8.132.498 7.980.498 7.828.498 7.676.498
Veiculos - - - -
Imoveis 8.059.084 8.059.084 8.059.084 8.059.084
Terrenos 166.667 166.667 166.667 166.667
Benfeitorias 124.320 124.320 124.320 124.320
Depreciação acumulada -217.573 -369.573 -521.573 -673.573
Total geral do ativo 22.835.241 21.135.430 21.716.592 21.453.722
Passivo
Circulante 42.961 20.181 195.388 178.757
Fornecedores - - - -
Empréstimos e financiamentos - - 154.874 154.874
Tributos a pagar 42.961 20.181 40.514 23.884
Pis a pagar 602 446 305 397
Cofins a pagar 2.781 2.061 1.406 1.833
IRPJ a pagar 22.095 10.992 26.668 14.122
Csll a pagar 17.484 6.682 12.135 7.532
Dividendos a distribuir
Passivo não circulante 2.133.392 2.133.465 2.133.465 2.133.465
Outras contas operacionais 2.133.392 2.133.465 2.133.465 2.133.465
Patrimônio líquido 20.658.888 18.981.785 19.387.739 19.141.500
Capital social 6.488.346 6.488.346 6.488.346 6.488.346
Reserva de lucros 14.170.542 12.493.439 12.899.393 12.653.154
Total geral do passivo 22.835.241 21.135.430 21.716.592 21.453.722

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios Findos 
 Em 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2019

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Receitas operacionais brutas 992.713 879.825 755.106 644.655
Receitas de alugueis 992.713 879.825 755.106 644.655
Outras receitas operacionais - - - -
Deducoes das receitas brutas -36.234 -32.114 -27.561 -23.530
PIS diversos -6.453 -5.719 -4.908 -4.190
Cofins diversos -29.781 -26.395 -22.653 -19.340
Receita Operac. Líquida / 
Result. Operac. Bruto 956.479 847.711 727.545 621.125
Despesas gerais e 
administrativas -474.462 -308.759 -309.679 -372.026
Resultado de equiv. Patrim. - 
Princesa auto serv. Comestíveis 1.169.057 474.613 471.856 349.554
Resultado de Equiv. Patrim. - 
Princesa Serv. de Transportes 2.220.201 1.049.809 1.221.674 1.292.227
Receitas diversas 643.847 230.766 89.914 47.200
Despesas financeiras -1.584 -1.824 -1.183 -3.325
Lucro operac. antes do 
I.Renda e da Contrib.Social 4.513.538 2.292.316 2.200.126 1.934.755
Contribuição social sobre o 
lucro líquido -86.536 -46.108 -29.832 -21.833
Imposto de renda -216.379 -104.077 -58.866 -40.393
Lucro líquido do exercício 4.210.623 2.142.130 2.111.429 1.872.529

Demonstrações das Mutações do patrimônio líquido  
Em 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2019

Capital 
Social

Reserva 
de 

Lucros

Total Pa-
trimônio 
Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2015 6.488 6.221 12.710
Aumento do Capital Social com Reservas de Lucros - - -
Resultado do Período - 4.211 4.211
Lucros Distribuídos - -1.696 -1.696
Ajustes - 5.434 5.434
Saldos em 31 de dezembro de 2016 6.488 14.171 20.659
Aumento do Capital Social com Reservas de Lucros - - -
Resultado do Período - 2.142 2.142
Lucros Distribuídos - -3.381 -3.381
Ajustes - -439 -439
Saldos em 31 de dezembro de 2017 6.488 12.493 18.982
Aumento do Capital Social com Reservas de Lucros - - -
Aumento do Capital Social em Espécie - - -
Resultado do Período - 2.111 2.111
Lucros Distribuídos - -1.880 -1.880
Ajustes - 173 173
Saldos em 31 de dezembro de 2018 6.488 12.898 19.387
Aumento do Capital Social com Reservas de Lucros - - -
Aumento do Capital Social em Espécie - - -
Resultado do Período - 1.873 1.873
Lucros Distribuídos - -2.032 -2.032
Ajustes - -86 -86
Saldos em 31 de dezembro de 2019 6.488 12.652 19.141

Notas Explicativas ás Demonstrações Financeiras 31 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2019
1) Políticas Contábeis. As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo 
Conselho de Administração em 30 de abril de 2017. As demonstrações. 
financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 31 de 
dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, e 31 de dezembro de 2019, 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
que compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC). 2) Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras. 
Incluem saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras 

com liquidez imediata e sem risco significante de mudança de seu valor 
de mercado. 3) Contas a Receber. São apresentadas aos valores de 
realização. É constituída a provisão em montante considerado suficiente 
pela Administração para os créditos recebíveis. 4) Investimentos. Refere-
se a participação societária de 25% na empresa Princesa Auto Serviços 
de Comestíveis Ltda. e 25% na empresa Princesa Serviços de Transportes 
Ltda. 5) Imobilizado. É registrado pelo custo de aquisição. 6) Tributos a 
Pagar. Forma de apuração dos tributos, calculados na sistemática de lucro 
presumido, com base na escrituração contábil.

Manoel Jorge Luzio Moraes - Diretor 
CPF 832.211.827-91

Renata Peres dos Santos - Contadora Responsável - CRC/RJ 093.278/O-2
CPF 071.362.197-44

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NA-
VAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Compa-
nhia”), nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, no dia 25 de fevereiro de 2021, às 14:00 
horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 
(parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Rio de Janeiro/RJ, a fim de deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Orienta-ção de voto dos representantes da 
Companhia na Assembleia Geral de Acionistas da Enseada Indústria Naval 
S.A. – Em Recuperação Judicial sobre a matéria da PD. 01-2021 – Enseada 
– Celebração de Contrato Portuário. Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2021. 
Maurício Bastos de Almeida, Diretor Presidente.

AUTOPARK S.A.
CNPJ/MF 03.734.265/0001-01 - NIRE 33.300.264.809

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam os Senhores Acionistas da Autopark S.A. (“Companhia”) convocados 
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se 
realizará no próximo dia 22 de fevereiro de 2021, às 10:30 horas, na sede 
social da Companhia, na Av. Presidente Antonio Carlos, S/N, Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, a fi m de deliberarem sobre: (i) Exame, discussão 
e votação do Relatório da Administração, das contas da Diretoria, do 
Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras da Companhia, 
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) Destinação do 
lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 
31/12/2019; (iii) Encerramento das atividades do Conselho de Administração; 
(iv) Eleição dos membros da Diretoria; (v) Reforma e consolidação do 
Estatuto Social. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021.
Emilio Sanches Salgado Junior - Presidente do Conselho de Administração

Google e Facebook se  
aproximam de acordo na Austrália 
Governo australiano segue as negociações com os sites de busca

As companhias 
norte-americanas 
Google e Facebook 

parecem se aproximar de 
um desfecho envolvendo 
os órgãos de comunicação 
australianos. Os sites de 
busca irão compensá-los 
pela utilização dos seus 
conteúdos, afirmou nesta 
segunda-feira o secretário 
do Tesouro da Austrália, 
Josh Frydenberg.

A notícia foi replicada no 
site do jornal português Pú-
blico. Frydenberg afirmou 
ao canal público ABC que 
houve “grandes progres-
sos” nas discussões com o 
responsável do Facebook, 
Mark Zuckerberg, e com 
o diretor-geral da Google, 
Sundar Pichai, durante o úl-
timo fim de semana.

“Creio que estamos mui-
to próximos de acordos 

comerciais muito importan-
tes”, afirmou o governan-
te, acrescentando que estes 
iriam “transformar a paisa-
gem mediática australiana”.

A informação é que o 
governo australiano está 
trabalhando num proje-
to de “código de conduta 
vinculativo” para regular as 
relações entre os meios de 
comunicação tradicionais, 
em grandes dificuldades fi-
nanceiras, e os gigantes da 
internet, a começar pela 
Google e o Facebook, que 
captam a maioria das recei-
tas publicitárias.

Conforme a agência Lu-
sa, tanto a Google como 
o Facebook ameaçaram 
suspender os seus serviços 
caso Camberra não altere 
o plano de forçar os gigan-
tes da Internet a pagar aos 
meios de comunicação pe-

los seus conteúdos.

Remuneração

O código de condu-
ta vinculativo obriga a 
Google e o Facebook a 
negociar com cada órgão 
de comunicação uma re-
muneração para divulgar 
os seus conteúdos, com a 
possibilidade da interven-
ção de um mediador, na 
ausência de acordo.

Os maiores grupos de 
informação australianos, 
News Corp e Nine Enter-
tainment, estimam que as 
compensações se elevem 
a centenas de milhões de 
dólares por ano. Tanto a 
Google como o Facebook, 
apoiados pelo Governo dos 
Estados Unidos, defende-
ram que o projeto mina o 
seu modelo de negócio e o 

funcionamento da Internet.
A iniciativa australiana 

está no radar do mundo to-
do, uma vez que os meios 
de comunicação social es-
tão tendo enormes perdas 
numa economia digital em 
que as receitas publicitá-
rias estão cada vez mais 
capturadas pelo Facebook, 
Google e outras grandes 
empresas tecnológicas.

A crise dos meios de co-
municação foi exacerbada, 
de acordo com a Lusa, pelo 
colapso econômico causado 
pela pandemia de Covid-19. 
Na Austrália, dezenas de 
jornais foram fechados e 
centenas de jornalistas fo-
ram despedidos. Em 30 de 
julho de 2020, o valor de 
mercado do Google che-
gava a US$ 1,046 trilhão e 
o do Facebook de US$ 669 
bilhões.

EUA : Mercados futuros apostam na baixa contra o real 

Ações da Tesla, Apple, 
NIO e Palantir foram as 
preferidas em janeiro

Levantamento realizado 
pela Stake, startup que viabi-
liza que brasileiros invistam 
em ações na bolsa de valores 
dos Estados Unidos, listou 
as10 ações norte-americanas 
mais compradas em janeiro 
deste ano. De acordo com o 
ranking, dentre as empresas 
preferidas dos investidores 
estão a Tesla, Apple, NIO e 
Palantir.

Para Paulo Kulikovsky, 
diretor-geral da Latam da 
Stake, outro grande boom 
do mercado está atrelado a 
AMC, maior rede de cine-
mas dos EUA, que entrou 
em pauta movida pelo fe-
nômeno GameStop, cujo 
aparecimento no ranking já 
era esperado.

Outra grande aparição 
está atrelada a Fubo, canal 
de transmissão de TV ao 
vivo para eventos esporti-
vos na Europa e nos EUA, 
relacionada à retomada 
dos esportes sem público, 
que levou muitas pessoas a 
acompanharem seus espor-
tes pela internet.

“Nós estamos acompa-
nhando, há algum tempo, 
diversas tendências de mer-
cado, inclusive, uma delas 
está no fato de que as pes-
soas estão olhando mais pa-
ra a energia limpa, fato que 
somado à expectativa de 
uma retomada econômica 
esse ano e o consequente 
aumento no consumo de 
energia, fez com que algu-
mas ações e ETFs ganhas-
sem destaque no ranking 
também”, analisa Kuliko-
vsky. 

Confira abaixo a lista 
completas das ações ame-
ricanas e ETFs (fundos que 
replicam índices) mais ne-

gociados pelos brasileiros 
em janeiro:

Top 10 ações - Tesla 
($TSLA), Apple ($APPL), 
NIO ($NIO), GameStop 
($GME), Palantir ($PLTR), 
Churchill Capital Corp IV 
($CCIV), FuelCell Ener-
gy ($FCEL), Plug Power 
($PLUG), AMC Entertain-
ment Holdings ($AMC) e 
Fubo TV ($FUBO)

Top 10 ETFs - ARK 
Genomic Revolution 
($ARKG), ARK ETF 
Trust - ARK Innova-
tion ($ARKK), IiSha-
res Global Clean Energy 
($ICLN), Vanguard S&P 
500 ($VOO), ProShares 
Ultra VIX Short-.Term 
Futures ($UVXY), Inves-
co Solar ($TAN), ARK 
Next Generation Internet 
($ARKW), Invesco QQQ 
Trust ($QQQ), Pro Shares 
UltraPro QQQ ($TQQQ) 
e Global X Lithium & Bat-
tery Tech ($LIT)

Fundada em 2017 na 
Austrália, a Stake é uma 
plataforma que conecta 
pessoas que estão fora dos 
EUA ao mercado de ações 
americano, levando a todos 
as oportunidades de Wall 
Street de forma rápida e 
descomplicada. Com mais 
de 150 mil clientes na Aus-
trália, Reino Unido e No-
va Zelândia, a plataforma 
chega à América Latina em 
2020 oferecendo atendi-
mento em português, taxa 
zero de corretagem, sem in-
vestimento mínimo e aces-
so a mais de 3.700 ações 
americanas e ETFs,além da 
possibilidade de investir de 
forma fracionada, ou seja, 
comprar qualquer quantia 
em dólar de qualquer ação.

Fundos e especuladores 
que atuam nos mercados 
futuros dos Estados Uni-
dos ampliaram suas apos-
tas de baixa contra o real 
pela quinta semana con-
secutiva, maior sequência 
do tipo em quase um ano, 
mostraram dados da últi-
ma sexta-feira (12). O real 
acumula baixa de 3,39% 
ante o dólar neste ano, e 
fica entre as dez divisas 
de pior desempenho em 
2021, de acordo com da-
dos da Refinitiv.

Números divulgados 
pela Commodity Futu-

res Trading Commission 
(CFTC) apontaram que 
os fundos elevaram suas 
apostas contrárias ao real 
em 2.917 contratos, para 
17.366 contratos, na se-
mana até 9 de fevereiro, 
a maior posição vendida 
(aquela que ganha com 
a queda do preço de um 
ativo, no caso, o real) em 
dois meses.

Depois de despencar 
22,7% em relação ao dó-
lar no ano passado, muitos 
analistas esperavam que o 
real tivesse uma forte re-
cuperação no começo des-

te ano, especialmente num 
momento em que o Banco 
Central caminha para sua 
primeira alta de juros des-
de 2015 em meio à infla-
ção em alta, citou reporta-
gem da Forbes Brasil.

Mas a segunda onda da 
pandemia, uma possível 
contração econômica no 
primeiro trimestre e o alto 
desemprego aumentou a 
pressão sobre o governo, 
que agora admite avaliar 
uma nova rodada de auxílio 
emergencial, ressaltou a pu-
blicação.

“Isso tem intensificado 

temores de investidores 
sobre as perspectivas fis-
cais e pesado na moeda, o 
que anulou o viés de alta 
para o real proveniente de 
expectativas de que o BC 
em breve começará a aper-
tar a política monetária”.

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, disse na semana 
passada que os altos níveis 
de volatilidade da moeda e 
prêmios de risco no Brasil 
são em grande parte devi-
do às perspectivas fiscais 
preocupantes. (com Reu-
ters).


