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Presidente da Alerj, entretanto,
pretende disputar a reeleição. Por Sidnei
Domingues e Sérgio Braga, página

Primeira vez desde 1985, comandantes
militares deixam cargo ao mesmo
tempo. Por Paulo Alonso, página 2

Lei deu autonomia para o FNDCT,
mas orçamento ignorou mudança.
Por Wanderley de Souza, página 2
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Preços de
grãos e açúcar
subirão entre
10% e 21%
Os preços da soja, milho e açúcar deverão crescer menos em
2021 do que ocorreu no ano passado. Relatório da plataforma Costdrivers prevê que a soja aumente
no máximo 17,88%, milho, 21%, e
açúcar, 10,18% até dezembro.
Em 2020, o preço da soja disparou 74,19%, enquanto o do milho
subiu 56,43%. O açúcar ficou em
38,16%. Para Igor Garcia, economista da Costdrivers, o fenômeno
La Niña perdeu força desde o final de 2020, mas seus efeitos ainda vêm sendo sentidos, principalmente na safra de milho, devido a
chuvas escassas, o que pode contribuir para a elevação dos preços.
O aquecimento das exportações
também é outro fator importante
de sustentação desses repasses.
Segundo previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção de milho
deve avançar 9,1% e a de soja,
10,5%. Se ano passado, o Brasil
experimentou safras recordes de
soja, milho e algodão, bem como
cana-de-açúcar, em 2021 as colheitas também devem se manter
acima da média.
“Diante desse cenário, temos
uma paridade de oferta e demanda, o que deveria contribuir para
a diminuição dos preços. Contudo, as exportações diminuem o
estoque nacional, aumentando os
preços para o mercado interno e,
consequentemente, para o consumidor final, que é a ponta que
mais sente essa volatilidade”, destaca Garcia

Deputados
querem anistiar
multa indevida
da Previdência
A Câmara dos Deputados analisa um Projeto de Lei (PL), de
número 4.157/2019, que determina a anistia das infrações e a anulação dos débitos por atraso na
entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (Gfip).
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) explica que essas penalidades não foram ocasionadas
pelas empresas ou pelos profissionais da contabilidade, mas por
problemas nos sistemas da Caixa
(CEF), existentes na época.

Produção
industrial
decepciona e
cai após 9 altas

A

Fila por comida em Moçambique

Países pobres gastam mais em
dívida do que em saúde e educação
Proporção chega a US$ 3 para cada dólar na área social

C

erca de um em cada oito
países gasta mais com dívidas do que com serviços sociais, de acordo com um novo relatório do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef)
lançado nesta quinta-feira, pedindo alívio do serviço da dívida e reestruturação para permitir que os
países se recuperem da pandemia.
De acordo com o levantamento “A Covid-19 e a crise crescente
da dívida”, em 2019, 25 países –
em sua maioria atingidos pela pobreza – gastaram uma proporção
maior dos gastos do governo com
serviços da dívida do que com
educação, saúde e proteção social
combinados.
“Os custos pessoais e públicos
são enormes, deixando as crianças, suas comunidades e seus países com poucas esperanças de um
desenvolvimento econômico e social sustentável”, disse a diretora-executiva do Unicef, Henrietta
Fore.
Antes da pandemia, os países
com os níveis mais altos de serviço da dívida gastavam ao menos
US$ 3 em dívidas para cada dólar pago a serviços sociais essenciais, de acordo com o relatório.
“É improvável que as crianças
que vivem em países com dívidas
elevadas e recursos limitados para
proteção social, educação e saúde
jamais se libertem da pobreza e da
privação”, advertiu Henrietta.
O relatório conclui que uma
nova arquitetura internacional de
reestruturação da dívida – que
inclui maior apoio aos países pobres altamente endividados; maior
transparência sobre a dívida como
parte dos processos orçamentários nacionais; e ação coordenada
por parte dos credores – é crucial para proteger os direitos das
crianças na esteira da pandemia.

ONU

Guterres na exposição sobre pandemia e educação

Poucos atrasos no pagamento
criam ‘ilusão de estabilidade’

E

m entrevista ao jornal britânico Financial Times, o
secretário-geral da ONU,
António Guterres, alertou para
uma crise da dívida nas economias emergentes com “consequências catastróficas para a vida das
pessoas”.
Segundo Guterres, o fato de
apenas seis países não terem conseguido pagar sua dívida externa
no ano passado – Argentina, Belize, Equador, Líbano, Suriname e
Zâmbia – criou uma ilusão de estabilidade e “uma percepção equivocada da gravidade da situação”.
O secretário-geral destacou que
grandes países emergentes de renda média, como Brasil e África do
Sul, contraíram empréstimos pesados graças a credores nacionais

e não a investidores estrangeiros,
a taxas de juros muito superiores
às praticadas pelos países ricos.
Isso faz com que os perigos pareçam menos visíveis do que em
crises anteriores nos mercados
emergentes.
A incapacidade de fortalecer
a sustentabilidade da dívida representa a “ameaça de comprometer a recuperação das economias em desenvolvimento com
consequências catastróficas para
a vida das pessoas: a expansão
da fome e da pobreza e dramáticos problemas nos sistemas
de saúde e educação”. Isso, ele
argumentou, muitas vezes leva
à instabilidade, ruptura social e
conflito. “Agora está tudo interligado”, frisou Guterres

indústria brasileira teve
uma queda de 0,7% na
produção em fevereiro,
na comparação com janeiro, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
que divulgou a Pesquisa Industrial
Mensal (PIM). A retração interrompeu um período de nove altas
consecutivas, em que o setor teve
um crescimento de 41,9%.
Mesmo assim, no acumulado
em 12 meses, de março de 2020
a fevereiro de 2021, a produção
apresenta recuo de 4,2%, após a
forte retração no início da pandemia. Quando comparado com o
mesmo mês de 2020, fevereiro de
2021 teve alta de 0,4% na produção industrial.
O resultado veio bem abaixo
do esperado pela mediana do
mercado financeiro, que esperava alta de 0,5%. “Para o próximo mês, vemos novo desenvolvimento negativo da PIM por
conta das medidas restritivas
adotadas em diversos estados,
bem como a paralisação da produção de diversas montadoras
no país”, analisou Felipe Sichel,
estrategista-chefe do Banco Digital Modalmais.
O resultado negativo de fevereiro em relação a janeiro se deu
nas indústrias de bens de capital
(-1,5%) e de bens de consumo
(-1,1%), enquanto a de bens intermediários teve alta de 0,6%. Em
12 meses, as três categorias têm
retração, com destaque para os
bens de consumo, que caíram 9%.
Veículos automotores, reboques e carrocerias (-7,2%) lideraram as perdas.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,7119
R$ 5,8630
R$ 6,7270
R$ 0,8696
R$ 308,00

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
2,53% (fevereiro)

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

0,89%
1,32%
2,75%
0,56% a.m.
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As trapalhadas com o orçamento de 2021 para Ciência e Tecnologia
Por Wanderley
de Souza

H

á anos acompanho a elaboração
do orçamento
do Governo Federal, especialmente no que se refere
aos recursos destinados ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (FNDCT),
que gradativamente vem se
tornando a principal fonte
de recursos para permitir o
desenvolvimento de projetos científicos com o apoio
do governo federal.
Lamentavelmente,
o
CNPq, tradicional agência
de fomento dos pesquisadores brasileiros, vem perdendo orçamento a cada
ano, chegando ao ponto de
que seu tradicional Edital
Universal, que atinge milhares de grupos de pesquisa atuando em todas as
áreas do conhecimento, tenha hoje cerca de 75% dos
seus recursos oriundos do
FNDCT e não do seu orça-

mento próprio.
O mesmo vem ocorrendo com os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que também requerem
o socorro do FNDCT para
poder honrar o componente federal deste excelente
programa, que apoia 102
redes nacionais de pesquisa,
em estreita articulação com
as Fundações Estaduais de
Amparo à Pesquisa (FAPs).
A proposta orçamentária enviada no final de 2020
pelo Governo Federal (ou
melhor, pelo Ministério da
Economia) ao Congresso
Nacional, apunhalou ainda
mais o orçamento da área
de Ciência e Tecnologia,
reduzindo a míseros R$ 23
milhões os recursos para
fomento pelo CNPq.
Mais ainda, aprofundou
o contingenciamento do
FNDCT, que prevê uma arrecadação de R$ 7,1 bilhões
para 2021 sendo que apenas
cerca de R$ 520 milhões
são destinados ao fomento,
aí incluindo R$ 280 milhões

para equalização de juros
relacionados com as operações de crédito da Finep,
R$ 17 milhões para subvenção econômica, que é
o principal instrumento de
apoio ao desenvolvimento
tecnológico nas empresas,
e destinando apenas R$
240 milhões para as ações
de fomento da Finep e do
CNPq.

Lei deu
autonomia para
o FNDCT,
mas projeto
orçamentário
ignorou mudança
Acontece que, ao longo de 2020, a comunidade
científica e tecnológica se
organizou como um bloco
altamente representativo
para lutar pela liberação total dos recursos do FNDCT.
Esta aliança inclui atores
como a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade
Brasileira para o Progresso

da Ciência, a Confederação Nacional da Indústria,
a Associação de Dirigentes
das Universidades, o Fórum
de Pró-reitores de Pesquisa
das universidades, o Fórum
de Secretários Estaduais
de Ciência e Tecnologia, o
Fórum de Presidentes das
Fundações estaduais de amparo à pesquisa bem como
das Fundações de Apoio à
Pesquisa, entre outros.
Esta articulação atuou
com sucesso junto ao Congresso Nacional e conseguiu
avanços significativos na regulamentação do FNDCT.
Através do PL 135/2020,
apresentado
inicialmente no Senado Federal pelo
senador Izalcy Lucas, foi
aprovada a transformação
do FNDCT em um Fundo
Financeiro, bem como a liberação total dos recursos
acumulados ao longo dos
anos e mantidos sob a forma de recursos contingenciados na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), bem
como a proibição formal

do contingenciamento dos
recursos arrecadados.
Foi aprovado no Senado
em 4/9/2020, com 91 votos
a favor e apenas 1 contrário
(senador Flávio Bolsonaro),
e em 16/12 na Câmara dos
Deputados, com 385 votos
favoráveis, 18 contrários e 2
abstenções. O PL foi então
enviado para sanção presidencial, todos certos de sua
aprovação. Eis que mais uma
vez Paulo Guedes e sua equipe trabalharam no sentido de
que o presidente da República vetasse alguns pontos significativos deste projeto.
O projeto, agora como
PLC 177/2021, retornou
ao Congresso Nacional,
que derrubou os vetos presidenciais em memorável
sessão realizada na noite de
17/3/2021. Caberia a sua
imediata promulgação, o
que só veio a ocorrer em
26/3/2021. Neste intervalo
de poucos dias, o Congresso
Nacional aprovou o orçamento da União para 2021 e
não levou em consideração

o que havia aprovado antes,
mantendo o contingenciamento do FNDCT.
Ocorre que a sessão de
aprovação do orçamento da
União para o corrente exercício vem sendo considerada como “ficção, truque
contábil, quebra de regras,
subestimação de despesas,
que inclusive cortou despesas que são obrigatórias”.
Com todas essas desqualificações, cresce o movimento
para que o orçamento seja
refeito o mais rapidamente possível, através de um
PLN modificado, compatível com o que espera e merece a sociedade brasileira.
Espera-se que o Congresso
Nacional atue com autonomia, pautado pelo mérito,
pelo interesse nacional e
pela legislação vigente e não
que seja um posto avançado
do Poder Executivo.

nha do Palácio do Planalto
e que, como seu antecessor, também jamais esteve
à frente de uma embaixada.
A mudança das cadeiras
não parou com a demissão
de Araújo. Acuado pelo ápice da crise sanitária e pressionado pelos presidentes
do Senado Federal, Álvaro
Pacheco, e da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira, e
pelos parlamentares que integram o Centrão, o Baixo
Clero, ele entregou à deputada federal Flávia Arruda a
Secretaria de Governo; colocou o general Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil,
remanejando o também
general Braga Neto para o
Ministério da Defesa e de
lá demitindo o general Fernando Azevedo e Silva; nomeou o delegado da Polícia
Federal Anderson Torres
para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no
lugar de André Mendonça,
que voltou para a Advocacia-geral da União, de onde
afastou José Levi.
A queda do ministro da

Defesa surpreendeu, pela
forma deselegante e truculenta, e abriu uma crise institucional nas Forças Armadas,
uma vez que os comandantes
do Exército, general Edson
Pujol, da Marinha, almirante
Ilques Barbosa, e da Aeronáutica, brigadeiro Antônio
Carlos Moretti Bermudez,
todos com 50 anos de serviços prestados às Forças Armadas, pediram renúncia coletiva na terça-feira (30), por
discordarem do presidente
da República.
Essas renúncias ocorreram
um dia depois de Fernando
Azevedo, agora ex-ministro
da Defesa, ser demitido. Azevedo funcionava como pivô
entre as alas militares no governo, e sua saída inesperada
gerou mal-estar entre os comandantes das Forças Armadas. A demissão sumária
do ministro ocorreu porque
Bolsonaro cobrava manifestações políticas favoráveis
a interesses do governo e
apoio à ideia de decretar estado de defesa para impedir
lockdowns no país. Bolsona-

ro queria a cabeça do general
Pujol, mas Azevedo resistiu
ao pleito do presidente.
Essa é a primeira vez desde 1985, quando chegou ao
fim a ditadura militar iniciada em 1964, que os comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha deixam
o cargo ao mesmo tempo,
sem ser em troca de governo. Essa troca na defesa desagradou às Forças Armadas e pode abrir uma grave
crise no governo. Mais uma!
Se Bolsonaro pensa que,
com essas atitudes, poderá fazer o que bem quer e
entende e usar os oficiais
generais como manobras
políticas, está enganado.
Mesmo sendo leal ao presidente, Braga Neto, um
militar com boa formação e
princípios, não participaria
de uma ação de exceção e
mesmo até que isso pudesse ocorrer, não haveria respaldo no Alto-Comando do
Exército.
Tempos difíceis.

Wanderley de Souza é professor titular
da UFRJ, membro da Academia
Brasileira de Ciências e da Academia
Nacional de Medicina.

Tempos imprevisíveis
Por Paulo Alonso
O presidente Bolsonaro
não para de criar embaraços para a sociedade brasileira. Seu palavreado, ações
e procedimentos já são conhecidos de todos. Frases
das mais esdrúxulas, argumentos dos mais primitivos,
constrangimentos permanentes, desprezo à ciência,
à medicina, à pandemia e à
vida de milhões de pessoas
são pregados dia após dia,
em um clima de pouco-caso, de deboche, de cinismo
e de banalidade e falta de
respeito à dignidade e à integridade da pessoa.
Brasília passou por um
vendaval, na última segunda-feira, quando, pressionado pelos senadores da
República e por auxiliares
mais próximos, teve de demitir o chanceler Ernesto
Araújo do cargo de ministro de Estado das Relações
Exteriores.
O Itamaraty nunca esteve tão mal representado em toda a sua existên-

cia, com a passagem desse
personagem desagregador
pelo MRE, cuja representação diplomática sempre
foi apreciada em todo o
mundo, pelo talento, boas
maneiras e lucidez dos seus
ocupantes, que sempre entenderam e perceberam que
a diplomacia é fundamental
para o incremento das boas
relações internacionais, comerciais, políticas, sociais e
civilizatórias.
Ernesto Araújo, do alto
da sua arrogância, prepotência e falta de polimento,
encarnou a figura de um
homem despreparado para
liderar a diplomacia e consequentemente envergonhou a Casa de Rio Branco, fundada pelo Rei D.
João VI, em 22 de abril de
1821. De lá para cá, por lá
passaram pessoas do mais
alto gabarito, como Afrânio
de Melo Franco, Macedo
Soares, Oswaldo Aranha,
San Tiago Dantas, Evandro Lins e Silva, Leitão da
Cunha, Francisco Resek,
Luiz Felipe Lampreia e Cel-
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so Lafer, dentre outros de
igual calibre intelectual.
Ernesto Araújo, com suas
visões políticas de extrema-direita e inspiradas em teorias sempre conspiratórias,
procurou polêmicas e afastou o Brasil do mundo liberal. Em junho de 2018, foi
promovido a ministro de
primeira classe – posto que,
no Brasil, por cortesia, é usualmente chamado “embaixador”, mesmo que Ernesto
Araújo jamais tenha chefiado
uma embaixada.

Primeira vez
desde 1985 que
os comandantes
militares deixam
o cargo ao mesmo
tempo
Seu sucessor é o diplomata Carlos Alberto Franco França, que, antes de
ser alçado ao comando do
Itamaraty, atuava como assessor-chefe da Assessoria
Especial da Presidência, ou
seja, um homem da cozi-
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NOVOS
TEMPOS
Bayard Do
Coutto Boiteux

Tiro pela culatra

A

mudança do ministro da Defesa, por parte do presidente da República, trouxe um descontentamento
geral nas Forças Armadas. É sempre bom lembrar que
oficiais graduados não são “ajudantes de ordem” do Executivo e não podem defender o indefensável.

Hanna
Hanna cantora acaba de lançar seu novo vídeoclipe,
com a música Triste, de Tom Jobim. Uma voz rouca que
nos emociona com tanta poesia.

Água na boca
O Praticità, das sócias Ana Crezende e Dani Meucci,
acaba de lançar um novo produto em seu cardápio: um
hambúrguer feito na brasa, com batatas portuguesas e cebolas caramelizadas. Uma delicia que deve ser degustada.

Quarentena fictícia
A quarentena estabelecida por Portugal, para brasileiros e
outros estrangeiros, só funciona no papel. Vários brasileiros
nunca foram contactados como prevê a legislação local.

Comissão de Turismo da Alerj
A deputada Alana Passos é a nova presidente da
Comissão de Turismo da Alerj. Vai contar com a assessoria da jornalista Natália Strucchi, com muita experiência
no assunto e interação com o setor.

Fairmont Copacabana
O novo Fairmont demonstrou mais uma vez o apreço
que tem pelo Rio. Abriu suas instalações para vacinação.
Parabéns, Netto Moreira e equipe.

Ótima escolha
O novo chanceler brasileiro escolheu como secretáriogeral do Ministério o embaixador Fernando Simas Magalhães, atual representante do Brasil na OEA. Diplomata
experiente e respeitado entre os colegas, já serviu na
ONU e nas embaixadas de Moscou e Madri.

Brasil registrou queda nos
investimentos em janeiro
Ipea diz que baixa chegou a 15,9% em comparação a dezembro

O

Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada divulgou nesta quinta-feira o
Indicador Ipea Mensal de
Formação Bruta de Capital
Fixo (FBCF), que registrou
recuo de 15,9% em janeiro
deste ano, frente a dezembro de 2020. O Indicador de
Formação Bruta de Capital
Fixo mede os investimentos
no aumento da capacidade
produtiva da economia e na
reposição da depreciação
do estoque de capital fixo.
A FBCF é composta por
máquinas e equipamentos,
construção civil e outros
ativos fixos.
De acordo com o Ipea,
o resultado sofreu influência da base de comparação
elevada, devido à forte alta
observada em dezembro,
explicada pela importação
de plataformas de petróleo
e outros bens de capital de
apoio à prospecção e extração de petróleo e gás

natural. “Apesar disso, no
trimestre móvel terminado
em janeiro houve avanço
de 23,5%, e na comparação
com janeiro do ano passado
o indicador apresentou alta
de 6,1%”, apontou o indicador.
Em janeiro, o consumo
aparente de máquinas e
equipamentos caiu 37,1%,
apesar da alta de 53% no
trimestre móvel. Enquanto
a produção de máquinas e
equipamentos destinados
ao mercado interno apresentou estabilidade, com
pequeno recuo de 0,3%, a
importação teve queda de
40,5% no mês.
Os investimentos em
construção civil cederam
0,2% em janeiro, após oito
altas consecutivas. Dessa
forma, o segmento avançou
2,4% no trimestre móvel.
O desempenho positivo foi
generalizado na comparação com janeiro de 2020:
altas de 4,3% no compo-

31 de março
Acordar, viver, pensar, refletir, lutar, nunca parar, lembrar,
ser testemunho da história, nunca idolatrar torturadores,
seguir de cabeça erguida sem medo. Deixar o coração palpitar
pela ausência de um pai preso por acreditar na democracia,
viajar para longe obrigado, chorar com vontade de sentir o
calor da abertura democrática e voltar sorridente para minha
pátria. Sim, nunca esmorecer e acreditar em todas as formas
de poesia, que são lutas desconhecidas de algumas razões
mas repletas de caminhos da pluralidade e da liberdade, que
foram esquecidas durante o período de exceção. Estamos
aqui, tantos anos depois mas com vontade sempre de preconizar uma reflexão universal de apreço pelo respeito ao Ser
humano e seu pensamento plural.

Acumulado
No acumulado em doze
meses, a taxa de crescimento dos investimentos passou de -0,8% para -1,3%.
“O resultado de janeiro foi
influenciado pela alta base
de comparação, em virtude
do forte crescimento no último mês do ano passado,
explicado pelo alto volume
importado de plataformas
de petróleo e outros bens
de capital de apoio à prospecção e extração de petróleo e gás natural”, atestou
no texto de apresentação
dos dados Leonardo Mello
de Carvalho, do Corpo Editorial da Carta de Conjuntura.
Enquanto a produção
nacional de máquinas e
equipamentos ficou prati-

camente estável, com um
pequeno recuo de 0,3% em
janeiro, a importação cedeu
40,5% no mesmo período.
Embora tenham ocorrido novas importações de
plataformas de petróleo
em janeiro, o volume importado dos outros bens de
apoio à prospecção e extração de petróleo e gás natural sofreu forte queda.
No acumulado em doze
meses, a demanda interna
por máquinas e equipamentos apresentou retração de
3,2%.
Os investimentos em
construção civil, por sua
vez, recuaram 0,2% em
janeiro, na série dessazonalizada, interrompendo
uma sequência de oito altas na margem. Com isso,
o segmento registrou um
avanço de 2,4% no trimestre móvel, embora ainda
apresente baixa de 1,3%
no acumulado em doze
meses.

Deputado denuncia utilização
desproporcional de recursos públicos
O deputado federal Elias
Vaz (PSB-GO) considerou
um “tapa na cara do brasileiro” dado pelo presidente
Jair Bolsonaro, quando em
dezembro do ano passado mandava pagar a última
parcela de R$ 300 do auxílio
emergencial, no momento
em que gastava, dos cofres
públicos, mais de R$ 2,3 milhões em viagens, durante o
recesso do período de 18 de
dezembro de 2020 a 5 de
janeiro.
O montante informado
foi solicitado em dois requerimentos à SecretariaGeral da Presidência e ao
Gabinete de Segurança
Institucional (GSI). No
fim do ano, Bolsonaro via-

jou para São Francisco do
Sul, em Santa Catarina, e
depois retornou para Brasília, onde passou o Natal.
Ainda no período de festas, viajou para o Guarujá,
onde passou o Ano Novo.
Nas duas viagens, o custo
com a equipe de segurança
foi de R$ 202.538,21.
Segundo o UOL, o GSI
informou que os gastos
com transporte aéreo de
Bolsonaro foram estimados, com base em tabelas
do Comando da Aeronáutica, em US$ 185 mil.
O
Estadão/Broadcast
estimou que, levando em
consideração o dólar comercial médio no período
das viagens (R$ 5,2615), o
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AVISO AOS ACIONISTAS

Pensamento da semana

nente “máquinas e equipamentos”, 3,8% na construção civil e 18% nos “outros
ativos fixos”.

A FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. (“Companhia”) avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na sede da Sociedade, na Praia do
Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, os documentos e informações referidos no artigo 133 da Lei nº
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
Eugênio Ricardo Araújo Costa
Diretor-Presidente

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 02.762.115/0001-49 - NIRE: 33.3.0026111-7
(Companhia Aberta)
AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos Srs. Acionistas da MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), em atendimento ao artigo 133, da Lei nº 6.404/76, que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 30 de
abril de 2021, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo,
no Estado e na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906, bem como no
site da CVM (www.cvm.gov.br), no site da B3 (www.b3.com.br) e no site de
Relações com Investidores da Companhia (www.mmx.com.br). Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente realizada pela Companhia nos jornais habituais.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. MMX Mineração e Metálicos S.A.
– Em Recuperação Judicial. Joaquim Martino Ferreira - Diretor Presidente
e de Relações com Investidores. RI MMX: E-mail: ri @mmx.com.br Website:
www.mmx.com.br

gasto total em reais foi de
R$ 973,378 mil. O cálculo
leva em conta a média da
PTax (a taxa calculada pelo
Banco Central) entre 18 de
dezembro de 2020 e 15 de
janeiro. Em valores atuais
para a moeda americana, a
cifra chegaria a R$ R$ 1,052
milhão, com base na PTax
desta quinta-feira.
Em ofício de resposta
ao pedido do deputado, o
GSI destacou que as despesas estão dentro do Orçamento Anual previsto
para a pasta e para a Aeronáutica. A Secretaria-Geral informou ter gasto R$
1.196.158,40 em despesas
nas viagens do presidente.
Neste valor estão incluí-

dos o custeio com hospedagem de Bolsonaro e sua
equipe, alimentação e despesas aeroportuárias, além
de combustível de veículos
terrestres.
Neste mês de abril, Bolsonaro retomará o pagamento do auxílio em quatro parcelas mensais, que
variam conforme a condição familiar do beneficiário, podendo ser de R$
150, R$ 250 e R$ 375. O
benefício só pode ser concedido após o Congresso
aprovar uma Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC), que abriu caminho
para a nova rodada do auxílio, a ser paga a partir do
próximo dia 6.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
CONVOCAÇÃO PARA AGO E AVISO AOS ACIONISTAS DO ARTIGO 133
DA LEI 6404/76. A REIT convoca seus acionistas para AGO a se realizar no
dia 30/04/2021, às 10h em sua sede na Av. Rio Branco, 181, 711, Centro/RJ,
para deliberar sobre: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração,
o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras auditadas por auditores
independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/20; e (ii) deliberar
pela destinação do resultado do exercício findo em 31/12/20. A REIT informa
aos seus acionistas, em atendimento à legislação aplicável, que se encontram
disponíveis, em sua sede na Av. Rio Branco, 181, 711, Centro/RJ, os
documentos do artigo 133 da lei 6.404/76. Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convoco os associados da ABBR – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
BENEFICENTE DE REABILITAÇÃO, a comparecerem à Assembleia Geral
Ordinária, com base no artigo 17 do Estatuto, a realizar-se na Rua Jardim
Botânico, 660, Jardim Botânico – Rio de Janeiro, no dia 09/04/2021, às 10:30
horas, em primeira convocação, e às 11:00 horas em segunda, para deliberar
sobre as seguintes matérias: a) Análise do Relatório do Conselho Deliberativo,
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Relatório de Atividades
do exercício de 2020, com os pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria; b)
Assuntos Gerais. Observação: Em decorrência do cumprimento das regras
sanitárias na prevenção do Coronavírus – COVID-19, a Assembleia Geral
Ordinária será realizada de forma “híbrida”, com participação presencial e
virtual (por videoconferência) no Auditório da ABBR. No local será observado o
distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel. O acesso virtual poderá ser
através dos aparelhos de telefone celular, “tablet” ou computador. O código (“link”)
para acesso à transmissão virtual será informado nos dias 7, 8 e 9 de abril de
2021 por “WhatsApp” e e-mail. Rio de Janeiro, 12 de março de 2021. Deusdeth
Gomes do Nascimento. Presidente Voluntário do Conselho Deliberativo.
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Presidente da Alerj pode
ser candidato a governador

O

presidente da
Alerj, deputado André Ceciliano
(PT), está sendo
pressionado por seu
partido para disputar o Governo do
Estado nas eleições
do ano que vem.
Ceciliano tem bom
trânsito em outras
legendas e poderia
aglutinar forças
de esquerda. Fiel ao partido, o deputado ganharia mais
prestígio ainda com o apoio de Lula, que vai disputar a
Presidência da República. O parlamentar, no entanto, tem
outros planos. Quer ser candidato à reeleição e dar continuidade em seu trabalho no Legislativo Fluminense.

O convite não veio
Os deputados da bancada do governo na Alerj não
gostaram nada da festinha de aniversário que o governador em exercício, Cláudio Castro, deu em Itaipava para
comemorar seu aniversário em pleno período de medidas
emergenciais e restritivas para conter a disseminação da
Covid. Descobriram que nenhum deles foi convidado!

Romário troca de partido
O senador Romaria
já jogou a toalha e não
será candidato à reeleição. Ele sabe que suas
chances são mínimas e
decidiu ser candidato a
deputado federal, onde
acha que terá mais chances de marcar um gol.
Romário também quer
mudar de time. Ele não
continua no Podemos e
já conversa com dirigentes de outros partidos. Suas maiores chances são no PSD,
mas ele também discute ingressar no PDT. O pedetista
Carlos Lupi quer o passe do baixinho para ampliar sua
bancada na Câmara Federal.

Casas legislativas fechadas
Em mais um esforço para conter o avanço da Covid, a
Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais seguiram
as determinações do decreto estadual com medidas de
restrição e não funcionaram esta semana. A Alerj retoma a
pauta de votações e as reuniões das comissões na próxima
terça-feira.

Curso de Ética para
servidores
A Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro
(Elerj), que vem mantendo atividades virtuais durante a
pandemia, promove, nos dias 12 e 14 de abril, o curso
“Ética: uma Lei Universal”. As aulas serão online, das
11h às 13h, e voltadas para os servidores da Alerj e das
Câmaras Municipais, mas quem não é funcionário público
também pode participar. As inscrições são gratuitas.

Itaipu tem produtividade
recorde no 1º trimestre de 2021

A

Itaipu Binacional,
localizada na fronteira entre Brasil e
Paraguai, chegou ao fim do
primeiro trimestre de 2021
com uma produtividade
média de 1,0785 megawatt
médio por metro cúbico
por segundo (MWmed/
m³/s), índice superior ao
alcançado no primeiro trimestre de 2020, ano em que
a hidrelétrica emplacou o
recorde de produtividade
anual. A produtividade média do primeiro trimestre
de 2020 foi de 1,0758 MWmed/m³/s.
A produtividade é um índice calculado pela relação
entre a quantidade de energia gerada e a vazão turbinada (o volume de água
que passou pelas unidades
geradoras, medido em metros cúbicos por segundo).
Isso significa dizer, na prática, que a usina binacional
utilizou a água, sua matéria-

-prima, da forma mais proveitosa possível – ainda melhor que no ano anterior.
Já a produção de energia
em 2021, somando os meses de janeiro, fevereiro e
março, ficou em 20.275.702
MWh. A quantidade é inferior à registrada no primeiro
trimestre de 2020, que foi
de 22.260.729 MWh, devido, principalmente, à escassez hidrológica, que foi um
grande desafio.
A afluência média no
primeiro trimestre de 2021
foi de 8.942 metros cúbicos
por segundo (m³/s), 34%
abaixo da média para o período. Para se ter uma ideia,
no ano hidrológico de 2020,
considerado o pior de 1983
até hoje, a afluência média
nos primeiros três meses foi
de 9.026 m³/s.
Levando em conta somente o mês de março, a afluência média foi de 7.670 m³/s.
É a menor afluência para um

Alexandre Marchetti

mês de março já registrada
pela usina, 40% abaixo da
média para o mês. Em março de 2020, a afluência média
chegou a 8.150 m³/s.
Ainda assim, a produção
acumulada de Itaipu em
2021, de 1º de janeiro a 31
de março, seria suficiente
para suprir o consumo de
energia do Brasil durante 15
dias; durante um ano e dois
meses no Paraguai; seis meses do estado do Rio de Janeiro; 4,5 anos da cidade de

Curitiba; e o de 35 cidades
do porte de Foz do Iguaçu
ao longo de um ano.
“Todo esse resultado é
fruto de um trabalho conjunto das equipes binacionais da diretoria técnica,
que está sempre pronta para
assumir desafios e superá-los para garantir energia de
qualidade para o Brasil e o
Paraguai”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e
Luna.

Vendas porta a porta
cresceram 5,5% no
número de revendedores

Vendas pela internet
têm alta de 52,95%

S

comércio eletrônico
brasileiro
segue em expansão no Brasil. Ao analisar
as vendas de fevereiro de
2021, em relação ao mesmo período do ano passado, tiveram crescimento de
52,95%. O faturamento do
setor também registrou alta:
68,92%. Os dados são do
índice MCC-ENET, desen-

egundo pesquisa de
monitoramento da
Hibou de 2020, 90%
dos brasileiros se mostraram interessados em fazer
mais pela saúde neste ano.
Dados da plataforma My
World também apontam
neste sentido, sendo que
houve um aumento de 70%
no Brasil, apenas em 2020,
no número de lojas virtuais
nas categorias relacionadas
à saúde, como: suplementos, alimentação orgânica,
cosméticos orgânicos, materiais de limpeza orgânicos, vitaminas, máscaras.
No marketplace Mercado Livre, por exemplo, as
vendas da categoria de produtos fitness e musculação
registraram crescimento de
132% em março ante fevereiro. Na Netshoes, parceira da My World, a procura
pelo segmento “treino em
casa” também aumentou.
Itens como esteiras e bicicletas ergométricas tiveram
crescimento de vendas de
300%, elástico e faixas de
2.700%, cordas de 2.100%,
tapetes e halteres de 2.000%
em relação a fevereiro.
Já de acordo com levantamento realizado Associação
Brasileira de Empresas de
Vendas Diretas (Abevd), o
segmento de vendas porta a
porta teve aumento de 5,5%
no número de revendedores,
que buscam complementar
renda ou empreender no atual cenário de desemprego no
país: a entrega do produto na
casa do cliente, sem a necessidade de encontro físico, o
segmento ultrapassou o número de 4 milhões de revendedores/representantes independentes no Brasil, 5,5%
a mais na comparação anual.

Com taxa de desemprego
na casa dos 14,2% no trimestre encerrado em janeiro, o Brasil atingiu o triste
recorde para o período na
série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua
(Pnad), desenvolvida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No total, são 14,3 milhões
de desempregados. Diante
do atual cenário, agravado
pela pandemia da Covid-19,
o setor de vendas diretas
vem se mostrando uma alternativa sólida e eficaz para quem busca geração ou
complementação de renda.
Pesquisa realizada pela
Abevd em março de 2020,
sobre o perfil dos que trabalham na venda direta,
constatou que 68,2% dos
que revendem produtos do
mercado de cosméticos e
cuidados pessoais e 20,6%
do mercado de saúde e nutrição. O levantamento também mostrou que 57,8%
dos atuam com esse tipo de
venda se identificam como
do sexo feminino e 42,2%
do sexo masculino. A renda proveniente da venda
direta é, em média, 33% do
orçamento familiar e 66%
alegam que a atividade é
uma fonte complementar
de renda.
Atualmente, 41% dos
que investem nesse segmento já completaram o
Ensino Superior e alguns
são pós-graduados. Esse
modelo de negócio também oferece oportunidades
de empreendedorismo para
todas as faixas etárias acima
de 18 anos: hoje, a média de
idade do empreendedor independente é de 31,9 anos.

O

volvido pela Neotrust-Movimento Compre & Confie,
em parceria com o Comitê
de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital
(camara-e.net). “O comércio eletrônico mantém patamares de vendas muito
superiores ao ano passado,”
afirma Felipe Brandão, secretário executivo da camara-e.net.

ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20 - NIRE 35.300.321.707
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERIAS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021
A Administração da ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., sociedade
por ações de capital aberto, com sede na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600 metros Parte B, Vila Maria, Cidade de
Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP: 19.053-680 (“Companhia”), vem, nos termos
do art. 124, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e à Instrução CVM nº 481/2009, convocar os
acionistas da Companhia para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária
(“Assembleia”) a se realizar, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2021, às 10:30 horas,
de forma exclusivamente digital (por meio da plataforma Microsoft Teams) para examinar, discutir
e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) fixar
a remuneração anual global dos administradores da Companhia. Os Acionistas poderão participar
da Assembleia via Plataforma Digital, pessoalmente ou, se for o caso, por seus representantes
legais ou procuradores, caso em que poderão participar e votar nas Assembleias. Para participarem
virtualmente da Assembleia por meio da Plataforma Digital, os acionistas deverão enviar solicitação
à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico ri@energisa.com.br, até às 10:30 horas do
dia 28 de abril de 2021. A solicitação deverá estar acompanhada da identificação do acionista e, se
for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído que comparecerá às Assembleias,
incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ (conforme o caso), além de e-mail e telefone
para contato, bem como cópia simples dos documentos solicitados nesse edital. Observando
o disposto no art. 126 da Lei das S.A, para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus
representantes legais, deverão apresentar, além de documento de identificação com foto e dos atos
societários que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) comprovante expedido pela
instituição escrituradora ou agente custodiante; e (b) para os acionistas participantes da custódia
fungível de ações nominativas, extrato da respectiva participação, emitido pelo órgão competente.
O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples, devidamente
registrada: (a) do último contrato ou estatuto social; e (b) da documentação societária que outorgue
poderes e representação (ato de eleição do administrador e, conforme o caso, procuração). No
tocante aos fundos de investimento, a representação caberá à instituição administradora ou gestora,
observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou
gestora do fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou
à administradora, deverá apresentar cópia do último regulamento do fundo, devidamente registrado.
Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido
realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A, devendo o instrumento de
procuração observar o disposto no art. 654 da Lei 10.406/2002. As pessoas naturais acionistas da
Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126,
§1º da Lei das S.A. No caso de acionistas pessoas jurídicas, estas poderão ser representadas por
procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas
do Código Civil, sem a necessidade de o procurador ser acionista, administrador da Companhia
ou advogado. A Companhia não exige o reconhecimento de firma, notarização, consularização
e/ou tradução juramentada dos documentos. Os Acionistas que não enviarem a solicitação e a
documentação necessária para participação virtual até às 10:30 horas do dia 27 de abril de 2021 não
poderão participar da Assembleia. Após recebida a solicitação e verificados, de forma satisfatória,
os documentos apresentados, a Companhia enviará para o e-mail informado ou, em sua ausência,
para o e-mail solicitante, o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital, sendo remetido
apenas um convite individual por solicitante. O Acionista que tenha solicitado devidamente sua
participação virtual e não tenha recebido, da Companhia, o e-mail com o link e instruções para
acesso e participação nas Assembleias até às 12:00 horas do dia 28 de abril de 2021, deverá entrar
em contato com a Companhia impreterivelmente até às 15:00 horas do dia 29 de abril de 2021,
pelo e-mail ri@energisa.com.br, a fim de que lhe sejam reenviadas as respectivas instruções para
acesso. O link e as instruções a serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferíveis e
não poderão ser compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização do acionista. Na
data da Assembleia, o acesso à plataforma digital para participação estará disponível a partir de
30 minutos de antecedência, sendo que o registro da presença do acionista via sistema eletrônico
somente se dará mediante o acesso do respectivo acionista, ou seu representante, conforme
instruções e nos horários aqui indicados. Após o início da Assembleia, não será possível o ingresso
do acionista, independentemente da realização do cadastro. Assim, a Companhia recomenda
que os acionistas acessem a plataforma digital para participação da Assembleia com pelo menos
30 minutos de antecedência. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do
acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização das plataformas para
participação da Assembleia por sistema eletrônico, e que a Companhia não se responsabilizará por
quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma
digital que não estejam sob controle da Companhia. Os documentos e informações relativos às
matérias a serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas na sede social
da Companhia e nas páginas eletrônicas na rede mundial de computadores da Companhia (http://
www.ri.energisa.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.b3.com.br). Por fim, ressalta-se que, como a Assembleia será realizada exclusivamente
de modo digital, não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem presencialmente. A
decisão da Companhia acerca da realização da Assembleia de modo exclusivamente digital foi
tomada em contexto específico e excepcional, tendo em vista a crise provocada pela pandemia do
coronavírus (Covid-19) no Brasil e no mundo. A Companhia reitera seu compromisso com a adoção
das medidas de combate à pandemia e com a segurança de seus Acionistas, colaboradores e da
comunidade em geral. Presidente Prudente, 30 de março de 2021. Ivan Müller Botelho - Presidente
do Conselho de Administração.
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CVM mapeou 325
indícios de crime em 2020

Três perguntas: a desestatização da
Eletrobras e os seus esqueletos

Pirâmides: Indícios de infrações mais frequentes

MP 1.031 tem por
objetivo a privatização da Eletrobras através
da diluição do controle
acionário da União. Isso
se dará pelo aumento
do capital social da empresa a partir da oferta
pública de ações ON, sem
a participação da União.
Nesse processo, a União
prorrogará por 30 anos
as concessões das usinas
hidrelétricas controladas
pela Eletrobras. A MP, de
23 de fevereiro, está sendo
apreciada pelo Congresso
Nacional.
Para entendermos
melhor a desestatização
da Eletrobras, conversamos com Werner Roger,
sócio-fundador da Trígono
Capital, sobre a sua opinião
sobre a MP 1.031, o destino da Eletronuclear e da
Itaipu Binacional, e sobre
a existência de esqueletos
que podem reaparecer para
assombrar esse processo.
A Trígono Capital é uma
gestora de recursos independente especializada em
small caps.

O

golpe das pirâmides financeiras
continua em rota
de crescimento. As pirâmides representaram 175 dos
325 comunicados registrados pela A Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
em 2020. A autarquia enviou 325 comunicados de
indícios de crime aos Ministérios Públicos dos Estados
e Federal em 2020, entre os
quais, diversos crimes financeiros. Os dados - que representam um crescimento
de mais de 76% em relação
aos 184 comunicados enviados em 2019 - estão no
Relatório de Atividade Sancionadora Anual de 2020.

Em destaque estão os casos de intermediação sem
autorização (49 ofícios) e de
ofertas de valores mobiliários sem registro (21 ofícios).
A análise de eventuais crimes envolvendo pirâmides
não está na competência da
CVM, e, por isso, tais indícios, quando identificados,
são comunicados ao Ministério Público. Vale lembrar que
pirâmides que se utilizam de
instrumentos com características de CIC - contrato de
investimento coletivo - estão
na competência administrativa da CVM.
A autarquia recebe, por
meio do seu Serviço de
Atendimento ao Cidadão

(SAC), diversas consultas de
pessoas com dúvidas sobre
a regularidade de propostas
de participação em oportunidades de negócios.
“Mesmo quando não se
trata de uma possível oferta
irregular de valores mobiliários, a CVM atua na proteção
dos investidores, realizando
uma análise sumária da consulta ou denúncia. Mesmo
que esteja fora do âmbito
regulatório da CVM, o cidadão recebe orientação e é
feita uma comunicação ao
Ministério Público quando
há indícios de crime”, explica
Carlos Guilherme Aguiar, superintendente de Processos
Sancionadores da CVM.

Empresas abertas: queda de
36,8% no lucro líquido em 2020
O lucro líquido das empresas com capital aberto
caiu 36,8% em 2020 em relação a 2019, conforme um
balanço realizado pela Economatica. No ano passado,
o lucro líquido das companhias somou R$ 61,917
bilhões, abaixo dos R$ 97,9
bilhões apurados em 2019.
Conforme o G1, o levantamento da Economatica
contempla 254 empresas

não financeiras com dados
disponíveis no quarto trimestre de 2020 e 2019. A
amostra também não inclui
a Petrobras e a Vale porque,
segundo a provedora de informações financeiras, “os
dados delas acabam distorcendo a amostra”.
No recorte detalhado por
empresas e incluindo companhias de todos os setores, os
maiores lucros do ano pas-

sado foram registrados por
Vale (R$ 26,7 bilhões), Itaú
Unibanco (R$ 18,9 bilhões),
Bradesco(R$ 16,5 bilhões),
Santander (R$ 13,4 bilhões)
e Banco do Brasil (R$ 12,6
bilhões). Já os maiores prejuízos foram computados por
Azul (-R$ 10,8 bilhões), Suzano (-R$ 10,7 bilhões), Oi
(- R$ 10,5 bilhões), Braskem
(- 6,6 bilhões) e Gol (-R$ 5,9
bilhões).

B3 informa a primeira prévia
do Ibovespa e outros índices
A B3 divulgou a nova carteira do Ibovespa que vai vigorar de 3 de maio de 2021
a 05 de agosto de 2021, com
base no fechamento do pregão de 31 de março de 2021.
A prévia do Ibovespa registra
a entrada da Locaweb ON
(LWSA3), totalizando 83 ativos de 80 empresas.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na
composição do índice foram: Vale ON (12,333%),
Itauunibanco PN (6,286%),
Bradesco PN (5,378%), B3
ON (5,252%) e Petrobras
PN (5,188%)
Para efeitos de comparação, os ativos que apre-

sentaram o maior peso na
composição da carteira anterior do índice, válida de
04 de janeiro de 2021 a 30
de abril 2021, foram: Vale
ON (11,330%), Itauunibanco PN (6,868%), Petrobras PN (5,909%), B3 ON
(5,417%) e Bradesco PN
(5,281%).

48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - RIO DE JANEIRO
EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 48ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL - RIO DE
JANEIRO EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA ON-LINE, COM PRAZO DE 05 DIAS, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA
AÇÃO DE COBRANÇA – Nº 0317761-36.2018.8.19.0001, proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARSÓVIA Em
face de ESPÓLIO DE FRANCISCO MÁXIMO DA SILVA. O Doutor Juiz de Direito Mauro Nicolau Junior – Juiz de Direito
da vara acima, FAZ SABER por este Edital de 1º e 2º Leilão, Intimação e noticação no prazo de 05 dias, virem ou
dele conhecimento tiverem e a todos os interessados que foram designados: PRIMEIRO LEILÃO: sete de abril de dois
mil e vinte um, a partir das 12:00 h oportunidade na qual os bens serão vendidos, pelo maior lance, a partir do valor da
avaliação no site www.alanleiloeiro.lel.br; SEGUNDO LEILÃO: treze de abril de dois mil e vinte um, a partir das 12:00 h
no mesmo site onde se fará a venda pelo maior lanço oferecido, a partir de 60% do valor da avaliação, cujo laudo encontra
à disposição dos interessados nos autos. LEILOEIRO: leilões estes a cargo do Leiloeiro Público Ocial Sr. ALAN
MACHADO RIBEIRO, matriculado na JUCERJA sob o n 163 e no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
LEILÕES na modalidade judicial on-line no site www.alanleiloeiro.lel.br COMISSÃO DO LEILOEIRO: deverá o arrematante
pagar, no ato da arrematação, a comissão do leiloeiro no importe de 5% sobre o valor da arrematação (art. 24, do decreto
n. º 21.981, de 19.10.1932). acrescido do valor das despesas comprovadamente realizadas DOS PAGAMENTOS: os
interessados de que no ato da arrematação, adjudicação ou remissão deverão ser efetuados os seguintes pagamentos ao
Leiloeiro: Arrematação à vista acrescido de 5% de comissão ao leiloeiro, despesas que serão deduzidas do produto da
venda, conforme prestação de contas DESCRICAO DO BEM, Situado na Rua Almirante Tamandaré, 41, Apto.
707, Flamengo, devidamente dimensionado e caracterizado. Avaliado em R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil
reais). OUTROS ESCLARECIMENTOS A venda será efetuada à vista. Caso haja proposta, por escrito, de venda do
referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante sinal à
vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03
(três) parcelas iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito em conta judicial vinculada a
este feito e Juízo (48ª Vara Cível) junto ao Banco do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão ﬁcando o imóvel
penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). No caso de atraso no
pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida e as parcelas
vincendas (art. 895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação com a perda da caução (art. 897).
Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado
consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. Esclarece ainda que existem débitos condominiais no valor aproximado
de R$ 78.171,36 conforme planilha de ﬂ 403/404 e ainda debito de IPTU no valor aproximado de R$ 6.899,24 + R$ 30,20
referente à cota vencida em 07/02/2021. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o
presente, que será publicado e aﬁxado no local de costume. Ficando assim os réus, e os demais interessados e ainda o
senhorio direto, os credores com garantia real ou com penhora anteriormente averbada que não seja de qualquer modo
parte na execução, ﬁcando intimados e notiﬁcados da Hasta Publica, por intermédio deste edital, suprindo assim a
exigência contida no parágrafo 1º do art. 880, 885, 886, 887, 889 do Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro. Aos
quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um. datilografei e subscrevo. (As) o Doutor Juiz de Direito Mauro
Nicolau Junior.

Por Jorge Priori

A

Qual a sua opinião
sobre a MP 1.031 que
trata da desestatização
da Eletrobras?
Um dos pontos importantes da MP 1.031
é a cotização das usinas.
Isso foi feito no Governo
Dilma Rousseff com as
usinas depreciadas cujo
prazo de concessão já havia
acabado. Os contratos
foram renovados automaticamente, mas com tarifas
baixas que apenas cobriam
os custos e não permitiam
investimentos adicionais.
O propósito foi baixar as
tarifas com uma canetada.
Hoje, os novos contratos,
mesmo passando por leilão,
têm uma margem Ebitda
de 80%. Isso para cobrir o
investimento e dar um retorno que é determinado na
concessão. O preço precisa
ser elevado para viabilizar o
equacionamento do investimento, da dívida, dos juros
e também proporcionar um
retorno para o acionista,
além dos investimentos para
manter as usinas em perfeito
funcionamento.
Podemos dizer que essas
15 usinas seriam relicitadas.
Haveria um novo valor de
mercado. Seria o que se
cobra hoje, como se fosse
uma usina nova, mas com
o custo de reposição e de
remuneração ao acionista.
Isso vai trazer, obviamente,
um maior valor/custo
de energia, onerando as
tarifas. Porém, corrige uma
distorção e também traz
uma capacidade de reinvestimento nas usinas. O valor
da Eletrobras aumenta, já
que essas usinas estão debaixo das suas subsidiárias.
Na minha opinião, a
medida é correta porque
traz capacidade de reinvestimento, pois não adianta
você cobrar uma energia
muito barata, como foi

feito no passado, e não
ter novos investimentos,
ocasionando uma possível
falta de energia, como o
racionamento que tivemos
em 2001.
Além disso, o governo
espera vender novas ações
da Eletrobras por um
valor total próximo a R$ 25
bilhões. Metade desse valor
será usado na redução da
Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), um tipo
de subsídio cruzado que
acaba sendo pago por todo
mundo, desonerando, principalmente, o setor industrial
com recursos do novo capital e de novas concessões.
Qual será o destino
da Itaipu Binacional e a
Eletronuclear?
Existe uma grande
dúvida sobre o que vai
acontecer. O valor contábil da Eletronuclear
e de Itaipu deveria ser
segregado da Eletrobras.
Isso é feito através de uma
cisão do valor patrimonial.
A União recebe as ações
dessas companhias e elas
acabam saindo do balanço
da Eletrobras. Itaipu tem
um capital de apenas U$
100 milhões, sendo 50% da
Ande, Companhia Energética do Paraguai, e outros
50% da Eletrobras.
Contabilmente, a separação é muito simples, mas
Itaipu está num acordo
binacional com prazo de
50 anos que vence em
2023. Uma vez encerrado
esse contrato, como será
feita a divisão dos 12.000
megawatts gerados e consumidos por Brasil, em sua
maioria, e Paraguai?
O problema é que a saída de Itaipu da Eletrobras é
uma grande perda de valor,
pois ela é uma grande fonte
de riqueza e receita. Em
2023, a dívida de Itaipu
estará totalmente paga com
a sua própria receita, que
passará a ficar disponível.
Penso que poderia ser
criado um fundo soberano
como a Noruega fez com
o petróleo. Itaipu poderia
fazer o mesmo: criar um
fundo energético cujos
recursos seriam reinvestidos em empresas e outros
negócios que renderiam dividendos no futuro. Outra
opção seria a utilização dos
recursos pelo Tesouro Nacional, reforçando o caixa
da União, ou para reduzir
os subsídios da conta de
CDE, e tantos outros que
existem aqui no oaís.
No caso da Eletronuclear, existe a questão
de segurança nacional e
interesses estratégicos do
governo. A questão nuclear
é muito importante, mas
ela tem muitos subsídios e
investimentos que não são
considerados como rentáveis pelo setor privado.
A perspectiva militar é
continuar desenvolvendo
energia nuclear. O Brasil
é um grande produtor de
urânio, portanto, acredito

que haja interesse da União
em continuar desenvolvendo energia nuclear a partir
de Angra.
Pode haver esqueletos
esquecidos que afetariam o processo de desestatização da Eletrobras?
Na minha opinião, o
principal esqueleto é a
questão dos empréstimos
compulsórios, apesar de
não sabermos se existem
outros problemas. De 1973
a 1995, os consumidores
foram obrigados a emprestar recursos à Eletrobras
para que a empresa tivesse
capacidade de investimento. Os valores emprestados
seriam devolvidos com
o acréscimo de juros de
6% ao ano, o que nunca
aconteceu. Em 1995, foi
definido que essa dívida
seria convertida em ações,
o que também não ocorreu. A Eletrobras já tentou,
sem sucesso, transferir
essa dívida para a União.
Esse assunto já está em
fase final de julgamento no
Supremo e, caso não haja
nenhum tipo de recurso,
será determinada a forma
de pagamento, ações e/ou
dinheiro, e as condições.
Espero apenas que a
solução definitiva não seja
mais uma vez postergada.
Ainda existem empresas
com esses títulos, mas a
maioria foi vendida para
fundos de investimento
por no máximo 20% do
valor de face. Esses fundos deverão ter grandes
lucros uma vez que eles
recebam 100% do valor de
face, mesmo que a venda
das ações da Eletrobras
seja feita com até 40% de
desconto em relação ao
preço atual da ação.
Agora, o que os gestores
desses fundos vão fazer
se receberem ações? Vão
guardá-las como acionistas da Eletrobras ou vão
vendê-las imediatamente,
gerando uma grande
pressão nos seus preços?
Eu acredito que as empresas vão buscar vender o
mais rapidamente possível,
pois muitas delas já provisionaram esses créditos, o
que faz com que um recebimento já seja um lucro.
Sem essa definição do
Supremo, temo que a capitalização e a privatização da
Eletrobras não se equacione.
Pode até prosseguir, mas não
se sabe em quais condições
e prazo. Será que os investidores estariam dispostos a
investir R$ 25 bilhões sem
saber qual é o tamanho do
capital da empresa, a quantidade de ações, por quanto
será vendida (overhang),
o potencial de diluição, da
pressão de venda dos fundos
e das empresas que detém
esses créditos?
É necessário definir a
questão dos empréstimos
compulsórios para que
esse processo seja definido.
Nada acontecerá sem essa
definição.
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Sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 2, 3, 4 e 5 de abril de 2021 l Monitor Mercantil

Cai a produção nacional
de petróleo e gás em fevereiro

ANP: 1.064 agentes do
mercado de combustíveis
fiscalizados em março

Em relação a janeiro, queda de 1,9% e de 3,9% respectivamente

O

Boletim Mensal
da Produção de
Petróleo e Gás
Natural do mês de fevereiro de 2021, produzido pela
Agência Nacional de Petróleo e gás, apontou queda
da produção nacional de
petróleo e gás. Em relação
ao mês anterior, houve uma
redução de 1,9% na produção de petróleo e de 3,9%
na de gás natural. Já na
comparação com fevereiro
de 2020 houve redução de
5,1% no petróleo e aumento de 1,7% no gás natural.
Os dados foram divulgados
pela agência reguladora nesta quinta-feira (1°).
Neste mês, a produção
nacional foi de aproximadamente 2,819 MMbbl/d
(milhões de barris por dia)
de petróleo e 131 MMm3/d

(milhões de metros cúbicos
por dia) de gás natural, totalizando 3,643 MMboe/d
(milhões de barris de óleo
equivalente por dia).
A produção do pré-sal foi
de 2,044 MMbbl/d de petróleo e 87,7 MMm3 de gás
natural, totalizando 2,596
MMboe/d. Houve uma redução de 1,2% em relação
ao mês anterior e um aumento de 4% se comparada
ao mesmo mês em 2020. A
produção do Pré-sal teve
origem em 118 poços e correspondeu a 71,3% do total
produzido no Brasil.
Em fevereiro, o aproveitamento de gás natural
foi de 97,2 %. Foram disponibilizados ao mercado
55 MMm³/dia. A queima
de gás no mês foi de 3,4
MMm³/d, um aumento de

GLOBALTECH CONSULTING S/A
CNPJ/MF 06.077.048/0001-84 - NIRE 33.3.0027299-2
Ficam convocados os Senhores Sócios Acionistas da Globaltech Consulting
S/A para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no
dia 29/03/2021 às 10:00 horas, na sede social da companhia localizada à
Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto nº 215 - sala 908 - parte - Tijuca /
Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Aprovação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referentes
ao Exercício Social encerrado em 31/12/2020; 2) Destinação de Resultados;
3) Assuntos Gerais.
Rio de Janeiro, 17 de março de 2021
A Diretoria

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1

19,8% se comparada ao
mês anterior e uma redução
de 4,6% se comparada ao
mesmo mês em 2020.
Neste mês de fevereiro,
os campos marítimos produziram 96,7% do petróleo
e 83,4% do gás natural. Os
campos operados pela Petrobras foram responsáveis por
94,5% do petróleo e do gás
natural produzidos no Brasil.
Em fevereiro, o campo
de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior
produtor de petróleo e gás
natural, registrando 901
MMbbl/d de petróleo e
41,9 MMm3/d de gás natural. A plataforma Petrobras
75, produzindo no campo
de Búzios por meio de quatro poços a ela interligados,
produziu 151,252 Mbbl/d
de petróleo e foi a instala-

ção com maior produção de
petróleo.
A instalação FPSO Cidade de Itaguaí, produzindo no campo de Tupi, por
meio de seis poços a ela interligados, produziu 6,556
MMm³/d e foi a instalação
com maior produção de gás
natural. Estreito, na Bacia
Potiguar, teve o maior número de poços produtores
terrestres: 1.037. Tupi, na
Bacia de Santos, foi o campo marítimo com maior número de poços produtores:
56ACampos de
Os campos de acumulações marginais produziram
331,7 boe/d, sendo 113,7
bbl/d de petróleo e 34,6
Mm³/d de gás natural. O
campo de Iraí, operado pela
Petroborn, foi o maior produtor, com 214 boe/d.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE
FUNDAÇÃO DO INSTITUTO DOS / AS SOCIÓLOGOS/AS
DO RIO DE JANEIRO - ISRJ
O Instituto dos/as Sociólogos/as do Rio de Janeiro, com sede na Rua Miguel
Couto, 134 – sala 705, Centro, CEP: 20070-030 - Rio de Janeiro – RJ, INFORMA
E CONVOCA, como agora faz, pelo presente, que será realizada às 14:00
horas (horário do Rio de Janeiro), do dia 24 de abril, sábado, ano de 2021,
a Assembleia Geral Constitutiva do Instituto dos/as Sociólogos/as do Rio de
Janeiro. A Assembleia deverá ser realizada de forma virtual, dada a necessidade que o momento exige em função da pandemia COVID-19 e, desta forma,
solicitamos a todos os interessados na sua participação, que façam a sua
inscrição e forneçam seus documentos (IDENTIDADE, CPF, TELEFONE E ENDEREÇO RESIDENCIAL) para a o seguinte endereço eletrônico:
sociologiadoriodejaneiro.isrj@gmail.com. Com a confirmação do recebimento,
o interessado receberá as instruções para a participação desta Assembleia
que terá as seguintes ordens deste dia: 1. Criação do Instituto dos Sociólogos e das Sociólogas do Rio de Janeiro – ISRJ; 2. Aprovação do Estatuto e
Constituição do Instituto de Sociólogos e das Sociólogas do Rio de Janeiro ISRJ; 3. Eleição e Posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2021.
Alexandre Corrêa - CPF 759833897-34
Presidente da Comissão

AVISO AOS ACIONISTAS
MONTEIRO ARANHA S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no
art. 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que os documentos e
informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia
Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 30 de abril de 2021, encontram-se à disposição dos
Senhores Acionistas, na sede da Companhia, localizada na Av. Afrânio de
Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ e nos sites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.monteiroaranha.com.br).
Comunica, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação
aplicável será oportunamente realizada nos jornais habituais.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Diretor de Relações com Investidores

GEN – GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
POR MEIO DIGITAL
Ref.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do
GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. Ficam os
senhores Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da companhia que realizar-se-á no dia 05 de maio de 2021, quartafeira, às 14:00h, POR MEIO DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020;
2) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos
suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho
de Administração e da Diretoria) da companhia; 4) Exposição sobre a situação
do mercado e 5) Outros assuntos de interesse geral. A companhia esclarece
que serão enviados em até 10(dez) dias após esta convocação o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em
31.12.2020. Nos termos do art. 9º. da Lei n. 14.030, de 28 de julho de 2020 e
da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a Assembleia será
realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de ingresso dos acionistas sendo
informado em até 8 (oito) dias de antecedência. Os acionistas que comparecerem
à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre os assuntos da
ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado anotá-los e descrevê-los ao final
da assembleia. Os acionistas que quiserem se fazer representar por procurador,
nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de Sociedades Anônimas, deverão optar por
acionista, administrador da companhia ou advogado para representá-los e que
tenha sido constituído há menos de 1 (um) ano. O instrumento de representação
poderá ser apresentado em até meia hora de antecedência da realização da
assembleia, sendo enviado aos cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho,
e-mail: bilacpinto@grupogen.com.br em formato PDF.
Rio de Janeiro, 05.04.2021.
Mauro Koogan Lorch – Presidente do Conselho de Administração.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS
DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
O Conselho de Administração da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., aprovou proposta da Diretoria Executiva,
“ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de
2022, para distribuição de Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no
montante bruto de R$ 2.899.853,93 (dois milhões, oitocentos e noventa e
nove mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos),
do qual será deduzido o valor equivalente a 15% (quinze por cento) do
valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma da
legislação em vigor, com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos, que
deverão comprovar esta condição em até 10 (dez) dias úteis antes da data
designada para o pagamento, enviando documentação comprobatória para:
Postal: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
S.A., aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores, Sr. Álvaro Veras
do Carmo. Endereço: Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Flamengo,
Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.210-901; Correio Eletrônico (e-mail): alvaro.
carmo@wlm.com.br. Os Juros sobre Capital Próprio serão imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia
referentes ao exercício social do ano de 2021, sem nenhuma remuneração
a título de atualização monetária. Farão jus ao recebimento dos referidos
juros sobre o capital próprio os Acionistas com posição final de ações da
Companhia em 06 de abril de 2021. O pagamento será efetuado na data
de 26 de abril de 2021. Valor bruto por ação ON (Ordinárias): R$ 0,07552;
Valor bruto por ação PN (preferenciais): R$ 0,08307.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021.
Álvaro Veras do Carmo
Diretor de Relações com Investidores

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00
Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs. Acionistas da João Fortes Engenharia S.A. –
Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos termos do artigo 133, da
Lei n.º 6.404/76, do art. 25 da Instrução CVM n.º 480/09 e do art. 9º da
instrução CVM 481/09, que os documentos e informações relacionados
às matérias objeto da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, a ser realizada no dia 30.04.2021, encontram-se à disposição
dos Acionistas na sede da Companhia, na Avenida das Américas, nº
3443, bloco 3B, sala 108, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro,
estado do Rio de Janeiro, CEP 22631-003, e no endereço eletrônico da
Companhia (http://www.joaofortes.com.br/ri), podendo ser obtidos também
na página da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br).
Rio de Janeiro, 31 de março de 2021. Roberto Correa - Diretor Geral.

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05
NIRE 33.3.0030439-8
Companhia Aberta – B3: DMMO3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Companhia”) para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada às 10h00min,
do dia 30 de abril de 2021, na Rua Lauro Müller, nº 116, 12º andar, sala 1201,
Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a proposta
de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020; e (iii) fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores da Companhia. Informações Gerais: A Companhia esclarece que:
(I) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos
sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e de Relações com
Investidores da Companhia (www.dommoenergia.com.br/ri), os documentos a serem discutidos na assembleia, incluindo aqueles previstos no artigo
133 da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções CVM 480/2009
e 481/2009, bem como as orientações para participação na assembleia; (II)
para participação na assembleia, os acionistas deverão apresentar à Companhia: (a) Se Acionista Pessoa Física: (i) documento de identidade do Acionista; (ii) comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária
ou pelo agente custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva
participação acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de
realização da assembleia; e (iii) em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c) adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i)
documento de identidade do representante legal ou procurador presente; (ii)
estatuto, contrato social, regulamento (em caso de fundo de investimento)
ou documentos societários equivalentes atualizados, bem como documento
que comprove poderes de representação: ata de eleição do representante
legal presente ou da pessoa que assinou a procuração e do administrador
do fundo, se for o caso, registrados no órgão competente; (iii) comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária ou pelo agente
custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva participação
acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da
assembleia; (iv) em caso de representação por procurador, documentação
listada no item (c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador,
deverão adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: (i) procuração, com firma reconhecida, emitida há menos de 1 ano da data de
realização da assembleia, conforme exigência legal, observado o disposto
no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procurador. (III) O acionista que desejar poderá optar
por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação à distância,
nos termos da Instrução CVM 481/2009, enviando o correspondente boletim
de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, por
meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações
escriturais da Companhia ou diretamente à Companhia, observadas as orientações constantes da Proposta da Administração disponibilizada nesta data,
bem como as regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Informações adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível na sede da
Companhia e nos endereços eletrônicos listados acima. Rio de Janeiro, 30
de março de 2021. DOMMO ENERGIA S.A. - Marko Jovovic - Presidente do
Conselho de Administração.

Em março (de 1° a 31/3),
a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP) fiscalizou 1.064 agentes do
mercado de combustíveis
em 180 municípios de 19
unidades da federação. A
ação dos fiscais em postos
de combustíveis, revendas
de gás de cozinha, distribuidoras
(combustíveis,
gás de botijão e asfalto) e
transportadores-revendedores retalhistas (TRRs),
entre outros tipos de agentes, resultou na emissão de
144 autos de infração e em
80 interdições. As informações foram divulgadas nesta
quinta-feira.
Os principais motivos

das autuações lavradas pelos agentes de fiscalização
foram relacionados à falta
de informações aos consumidores, não cumprimento
de notificações e falta ou
irregularidades nos equipamentos de teste obrigatórios.
Dentre as irregularidades
de maior potencial lesivo
aos consumidores, destacaram-se ainda o fornecimento de gás de cozinha para
revenda clandestina (quatro
autuações) e o fornecimento de GNV acima da pressão permitida, motivo que
levou à interdição de cinco bicos abastecedores em
dois revendedores.

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou
“Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia” ou “AGO”)
que será realizada no dia 30 de abril de 2021, às 10h00, de modo parcialmente
digital, sendo facultada (i) a participação presencial na sede social da Companhia
localizada na Avenida das Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 ou (ii) a participação a distância, conforme detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da Instrução CVM nº 481, de 17
de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/2009”), e dos Artigos 121,
124 e 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em
vigor (“Lei das Sociedades por Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a proposta de
orçamento de capital para o exercício social de 2021; (iii) deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020; (iv) deliberar sobre a proposta da Administração para
fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia;
(v) deliberar sobre a proposta da Administração para eleição dos membros do
Conselho de Administração; e (vi) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021. Os documentos e informações necessários para a participação e exercício do direito de voto na AGO encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na forma do artigo 133 da Lei das
Sociedades por Ações, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das
Américas, nº 3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP:
22640-102, e nas páginas da internet da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br),
e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 480/2009”),
da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da Companhia. Em observância à Lei
das S.A. e às Instruções CVM n.º 165/91 e 282/98, o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição de adoção do sistema de voto
múltiplo para a eleição do Conselho de Administração, item (v) da ordem do dia da
AGO, é de 5%. Conforme determina o artigo 141, § 1º, da Lei das S.A., o requerimento da adoção do processo de voto múltiplo deverá ser com até 48 (quarenta e
oito) horas de antecedência da realização da AGOE. Instruções Gerais para a
Participação na Assembleia: I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo
11 do Estatuto Social, a Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem
participar da Assembleia por meio presencial apresentem, até 48 (quarenta e oito)
horas antes da realização da Assembleia, além do documento de identidade e/ou
atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o
caso: (a) extrato expedido pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam
como titulares até, no máximo, 3 (três) dias antes da realização da Assembleia;
(b) em caso de representação por procurador, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 da
Lei das Sociedades por Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a forma
de fundos de investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia, ou que
tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador
pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou
procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que comparecerem presencialmente à AGO, poderão dela participar e votar aqueles que
estiverem munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de enviá-los previamente. II. Participação Remota por meio Digital. Os acionistas também poderão participar da AGO de forma remota, por meio da plataforma Microsoft
Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da Assembleia e
Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da assembleia por
meio digital deverá enviar os mesmos documentos necessários à participação
presencial, acrescidos de declaração assinada na qual indicará seu nome, CPF e
endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à Assembleia.
Para viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGO, os referidos documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) horas antes
da data de realização da Assembleia, para a sede da Companhia, acima referenciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do Departamento
de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a documentação
fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para participação na AGO
por meio da plataforma ora referida. O acionista que participar da Assembleia por
meio da plataforma digital poderá exercer os seus respectivos direitos de voto e
será considerado presente e assinante da ata, na forma do Artigo 21-V da ICVM nº
481/2009. Caso o acionista não receba o link de acesso com até 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência da realização da Assembleia, deverá entrar em contato
com o Departamento de Relações com Investidores da Technos até às 18h00 do
dia 30 de julho de 2020, para que seja prestado o suporte remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) utilizar o link individual única e
exclusivamente para participação na AGO, (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou
em parte, o link individual a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o referido link
intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco
transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação
transmitida por meio digital durante a realização das AGO.Para participar da Assembleia por meio digital, o acionista precisará ter instalado em seu dispositivo
eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo download poderá ser realizado pelo
link https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante ou procurador que ingressar na assembleia
por meio digital passará por uma verificação visual a fim de confirmar a identidade
do participante e regularidade de sua participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de identificação do participante na câmera de seu
dispositivo, de modo que a foto e todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo de toda Assembleia o participante deverá manter
a câmera de seu dispositivo ligada e deverá estar posicionado a frente dessa, de
forma a permanecer visível durante toda a Assembleia. O participante que desligar
a câmera ou se ausentar da frente da mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo. Em caso de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da videoconferência. Como forma de otimizar a interação
dos presentes, o áudio dos participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado. Os participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento ou (ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para
a liberação oportuna de seu áudio. Além disso, informamos que a AGO será gravada, nos termos do Artigo 21-C, §1º, inciso III da ICVM nº 481/2009 e que a Companhia não se responsabiliza por problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar ou outras situações que não estejam sob o controle da
Companhia, tais como instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma Microsoft Teams com o equipamento do participante. III. Boletim
de Voto a Distância. Alternativamente, os acionistas poderão votar nas matérias
constantes da ordem do dia da Assembleia mediante o envio, a partir desta data,
do boletim de voto à distância, disponibilizado nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), diretamente
para a Companhia, por correio postal – para o endereço Avenida das Américas, nº
3434, bloco 1, 3º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102 - ou
para o e-mail ri@grupotechnos.com.br. Além disso, os acionistas poderão exercer
o direito de voto mediante transmissão de instruções de preenchimento do boletim
de voto para (i) seus custodiantes ou (ii) a instituição financeira contratada pela
Companhia para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários.
As instruções de voto deverão ser recebidas pela Companhia, pelo custodiante e
pelo escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, nos termos da
ICVM nº 481/2009. O acionista que enviar o Boletim de Voto a Distância poderá
participar da Assembleia Geral tanto presencialmente, quanto remotamente. No
entanto, caso este acionista exerça o direito de voto na Assembleia Geral, o seu
Boletim de Voto a Distância será integralmente desconsiderado e os votos proferidos em tempo real serão considerados válidos. Rio de Janeiro, 31 de março de
2021.Renato José Goettems, Presidente do Conselho de Administração

