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Corrupção aumenta ou fica 
igual para 76% dos brasileiros

Nova pesquisa nacional CNT/
MDA divulgada nesta segunda-
-feira, identificou que 39,3% da 
população brasileira acredita que 
a corrupção aumentou nos últimos 
dois anos. Para 36,6%, o desvio de 
verbas públicas permaneceu igual. 
Apenas 21,7% acredita que a cor-
rupção reduziu.

Foram realizadas 2.002 entrevis-
tas presenciais, em 137 municípios 
de 25 estados. A margem de erro 
é de 2,2 pontos percentuais. Sobre 
um possível encerramento da Ope-
ração Lava Jato, 84,0% a conside-
ram como importante e que deve 
continuar, enquanto 10,9% avaliam 
que já pode ser encerrada porque 
ela já fez o que era necessário.

A pesquisa, realizada em todo 
o país, traz também a percepção 
da população sobre a pandemia da 

Covid-19 e questões relacionadas 
a economia, como o auxílio-emer-
gencial, preço dos produtos e servi-
ços e renda mensal.

Sobre uma vacina contra a Co-
vid-19, 7,9% dos entrevistados 
acreditam que uma vacina estará 
disponível para a população brasi-
leira em geral já em 2020; 59,5%, 
em 2021; 12,4%, em 2022; 11,0% 
após 2022; e para 4,2% não haverá 
vacina.

Há também cautela sobre a pro-
dução da vacina, de acordo com o 
levantamento. Sobre o momento 
em que gostaria de ser vacinado, 
46,9% preferem aguardar os re-
sultados da vacinação em outras 
pessoas; 40,8% responderam tão 
logo a vacina esteja disponível; 
e 11,7% não pretendem tomar a 
vacina.

País perde em um ano R$ 122,8 
bi com acidente do trabalho
Previdência  
Social também  
é prejudicada

O discurso do governo de Jair 
Bolsonaro de que é preciso dimi-
nuir o “custo Brasil”, calculado de 
acordo com os economistas neo-
liberais pelo valor dos impostos, 
taxas e multas pago pelos empre-
sários, mais uma vez mostra que é 
falso. Prova disto é o aumento do 
prejuízo com acidentes do trabalho.

Apenas em 2019, o Brasil per-
deu R$ 122,8 bilhões – aumento de 
R$ 5,2 bilhões em relação a 2018 

(R$ 117,6 bilhões), depois dos cor-
tes de 90% nas Normas Regulado-
ras (NRs). As Nrs são um conjunto 
de normas de segurança e de me-
dicina do trabalho que as empresas 
que têm trabalhadores com registro 
em carteira são obrigadas a cum-
prir. Além da abolição de normas a 
perda é causada também por falta 
de fiscalização.

O levantamento é do pesquisa-
dor da Universidade de Brasília 
(UnB) e da Assessoria de Saúde e 
Previdência da Federação dos Tra-
balhadores do Ramo Químicos da 
CUT do Estado de São Paulo (Fe-
tquim-CUT), Remígio Todeschini.

Em outro levantamento recen-
te, ele já havia demonstrado que a 
tendência é piorar cada vez mais 

as condições de trabalho. A com-
provação foi a portaria do governo 
federal que lançou a nova cobrança 
do Seguro Acidente do Trabalho 
(FAP), mostrando que 324 setores 
econômicos apresentaram maior 
gravidade nos tipos de acidentes e 
doenças, o que obrigou os trabalha-
dores a ficarem mais tempo afasta-
dos de suas atividades

Pelas contas do pesquisador, o 
Brasil pagou R$ 30,7 bilhões em 
benefícios acidentários no ano pas-
sado. Basta multiplicar por quatro, 
pela metodologia da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), e che-
ga-se ao prejuízo de R$ 122,8 bi-
lhões. Em 2018, o custo para a Pre-
vidência com acidentes de trabalho 
ficou em R$ 29,4 bilhões.

Bacia de Campos tem queda  
de 45% na produção de óleo

Levantamento feito pela subse-
ção Dieese e Federação Única dos 
Petroleiros (FUP/NF) mostra que 
a Petrobras está acelerando o pro-
cesso de esvaziamento da Bacia 
de Campos. A redução de investi-
mentos da companhia, uma políti-
ca nacional, tem mostrado efeitos 
particularmente graves para a re-
gião. Além da queda do número 
de plataformas em operação para a 
empresa, nas que restaram, a pro-
dução tem sido progressivamente 
reduzida.

De acordo com dados de julho 
de 2020, a Bacia de Campos (na 
parte pertencente ao litoral do 
Estado do Rio de Janeiro) tem 
21 plataformas operando para a 
Petrobras. Juntas, elas produzem 
uma média diária de 659,4 mil 
barris de óleo equivalente (boe). 

Em 2010, estas mesmas plata-
formas produziam 1,2 milhão de 
boe/dia, o que representa uma 
queda de 45%.

“A Bacia de Campos (Rio de 
Janeiro e Espirito Santo) vem 
perdendo participação na produ-
ção nacional de petróleo e gás 
natural. Em 2010 produzia 1,9 
milhão de boe/dia, representando 
79% da produção nacional e em 
2020 (janeiro a julho) produz 1 
milhão de boe/dia, representando 
33% da nacional”, afirma o Die-
ese. De 2010 a maio de 2020, 
a companhia deixou de utilizar 
38 plataformas que operavam 
na Bacia de Campos. Estas foram 
paralisadas, vendidas ou hiberna-
das pela empresa - e atualmente 
nada produzem. 
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Juros do cheque especial sobem a 114,2% ao ano
Os clientes de bancos paga-

ram juros maiores no cheque 
especial em setembro, de acor-
do com dados divulgados nesta 
segunda-feira pelo Banco Cen-
tral (BC). A taxa para as pes-
soas físicas subiu 1,3 ponto per-
centual, comparada a agosto, e 

chegou a 114,2% ao ano.
Em 2020, os juros do cheque 

especial caíram 133,4 pontos 
percentuais, em boa parte por 
causa do teto de 8% ao mês 
(151,8% ao ano) estabelecido 
pelo Banco Central em janeiro. 
Apesar de estar menor, a taxa 

do cheque especial é a segunda 
mais cara entre as modalidades 
de crédito para as famílias, e a 
recomendação do BC é que só 
seja usado em situações emer-
genciais. 

Mais crédito  
na Página 8

Estoque de emprego no governo 
Bolsonaro é menor do que na era Dilma

Dados da Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais) 2019, 
divulgados nesta segunda-feira, 
mostram crescimento do emprego 
formal no país pelo terceiro ano 
consecutivo e o quarto maior es-
toque registrado na série histórica, 
iniciada em 1985.

No ano passado, o mercado for-
mal totalizou 47,5 milhões de em-
pregos, número 1,98% (923,09 mil) 
maior que o de 2018, quando o es-
toque estava em 46,63 milhões. Já 
em relação a 2010, o crescimento 
foi de 7,9% (3,48 milhões).

No início da década o estoque 
de trabalhadores formais era de 
44,06 milhões. Do total de víncu-

los formais de 2019, 18% eram es-
tatuários, 79,3% celetistas e 2,7% 
possuíam outros tipos de vínculos, 
como aprendizes, contratos tempo-
rários, trabalhadores avulsos, entre 
outros.

A divulgação dos números não 
considera a comparação com 2014 
(Governo Dilma), recorde de em-
pregos com carteira. Na comparação 
com 2014, em 2019 havia 2 milhões 
de empregos formais a menos. Se for 
retirado também da comparação os 
boias-frias (trabalho intermitente e 
trabalho imparcial), aí são quase 2,6 
milhões de empregos a menos. Nú-
mero que piorou em cerca de 1 mi-
lhão em 2020.

Grandes empresas tecnológicas 
geram perda fiscal de US$ 2,8 bi

Pesquisa da ActionAid Inter-
national divulgada nesta segun-
da-feira feita em 20 países em 
desenvolvimento revela que eles 
podem estar perdendo até US$ 2,8 
bilhões (R$ 15,7 bilhões) em re-
ceitas fiscais do Facebook, Alpha-
bet Inc. (controladora do Google) 
e da Microsoft devido a regras 
tributárias globais injustas. Segun-
do a pesquisa, esse valor sonegado 
poderia pagar por 729,01mil en-
fermeiras, 770,64mil parteiras ou 
879,89mil professores primários a 
cada ano em 20 países da África, 
Ásia e América do Sul.

Brasil, Índia, Indonésia, Nigéria 
e Bangladesh são os mercados estu-
dados com as maiores “lacunas fis-
cais” dessas três empresas. Os im-
postos potenciais gerados somente 
por essas 3 Big Techs poderiam re-
solver a escassez estimada da Organ-
ização Mundial da Saúde (OMS) de 
mais de 1,7 milhão de enfermeiras 
nesses países em apenas três anos. 
A pesquisa foi divulgada porque o 
processo de reforma tributária das 
empresas comandado pelo G20 e 
liderado pela OCDE não conseguiu 
cumprir o prazo original em meio a 
desafios políticos e técnicos.

Justiça da Bolívia anula ordem  
de prisão contra Morales

O juiz Jorge Quino, do Tribunal 
Departamental de Justiça de La Paz, 
na Bolívia, anunciou nesta segun-
da-feira a anulação de uma ordem 
de prisão contra o ex-presidente do 
país Evo Morales. Em entrevista 
à emissora boliviana Unitel, Qui-
no afirmou que acatou um pedido 
dos advogados do ex-mandatário e 
considerou que os direitos de Evo 
“foram desrespeitados, basicamen-

te o direito à defesa, uma vez que o 
ex-presidente não foi devidamente 
convocado”.

Morales, que está na Argentina 
em condição de asilo político após 
o golpe de Estado de novembro de 
2019, era esperado para uma audi-
ência em La Paz nesta terça-feira 
para responder por supostos crimes 
de “sedição e terrorismo”. 
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Mesmos as pessoas mais conscien-
tes e nacionalistas estão caindo na far-
sa do mercado. Este fato tem muito a 
ver com a novilíngua, palavra cunha-
da por George Orwell em sua distopia 
1984 para classificar aquelas que pas-
savam a ter sentido contrário ou dife-
rente de sua origem etimológica ou da 
compreensão geral pelas pessoas. E, 
no romance, já apresenta uma verda-
de liberal: “Liberdade é escravidão”.

Mercado não é o local onde se com-
pram e vendem produtos, nem mesmo 
um ambiente de negócios entre forne-
cedores, produtores e consumidores. 
Mercado, na novilíngua liberal, em 
vigor desde a última década do século 
passado, tem o restrito significado de 
mercado financeiro, onde se especu-
lam com moedas e papéis representa-
tivos (?) de valores monetários.

E assim, os ativos da Petrobrás, 
mesmo para muitos dos que se eno-
jam com as ações das últimas e des-
ta administração da companhia, são 
apenas seus patrimônios físicos. Estes 
sem dúvida importantíssimos para 
que a empresa, resultante de campa-
nha cívico-militar que empolgou o 
Brasil, cumpra seu objetivo legal e 
estatutário.

Lei nº 2004, de 3 de outubro de 
1953:

“Art. 6º A Petróleo Brasileiro S/A 
terá por objeto a pesquisa, a lavra, a 
refinação, o comércio e o transporte 
do petróleo proveniente de poço ou de 
xisto – de seus derivados bem como 
de quaisquer atividades correlatas ou 
afins”.

“Art. 18 Os Estatutos da Sociedade 
poderão, em relação às ações ordiná-
rias, admitir como acionistas somente:

I – as pessoas jurídicas de direito 
público interno;

II – o Banco do Brasil, o Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econômi-
co e demais órgãos da Administração 
Federal Indireta, bem como as socie-
dades de economia mista criadas pe-
los Estados ou Municípios, as quais, 
em consequência de lei, estejam sob 
controle acionário permanente do Po-
der Público;

III – os brasileiros natos ou natu-
ralizados, salvo quando casados com 
estrangeiros sob o regime de comu-
nhão de bens ou qualquer outro que 

permita a comunicação dos adquiri-
dos na constância do casamento, limi-
tada a aquisição de ações ordinárias a 
0,1% (um décimo por cento) do capi-
tal votante;

IV – as pessoas jurídicas de direito 
privado, organizadas com observân-
cia do disposto no artigo 9º, letra “b”, 
do Decreto nº 4.071, de 12 de maio 
de 1939, limitada a aquisição de ações 
ordinárias a 0,5% (cinco décimos por 
cento) do capital votante;

V – as pessoas jurídicas de direito 
privado, brasileiras, de que somente 
façam parte as pessoas indicadas no 
item III, limitada a aquisição de ações 
ordinárias a 0,1% (um décimo por 
cento) do capital votante.”

Disposições de Fernando Henri-
que Cardoso, conforme Lei 9.478, de 
1997, desnacionalizaram e tornaram 
descartável a Petrobrás e agora com-
pete à verdadeira oposição revogar, 
restabelecendo o modelo e a empre-
sa que tornou o Brasil autossuficiente 
em petróleo e derivados e que está em 
risco elevadíssimo de deixar de o ser. 

Observem que não se trata de uma 
empresa, mesmo importantíssima 
para a soberania, mas da própria auto-
nomia do Brasil.

Ativos são igualmente o patrimô-
nio intelectual, os quadros da Petro-
brás que se preparam por anos, não 
somente em conhecimentos técnicos e 
nas condições únicas da geologia bra-
sileira, mas no amor à Pátria e no inte-
resse pelo desenvolvimento nacional.

Ativos são também as aquisições 
de direitos de exploração em países 
estrangeiros, unidades industriais, 
mercados relacionados ao óleo e gás 
e nos investimentos individualizados 
ou em consórcio com outras empresas 
de petróleo, que potencializam o sa-

ber da Petrobrás e a colocam na rea-
lidade de um mundo tão concentrado 
como o do petróleo.

A Petrobrás é o sonho dourado de 
países e aplicadores pela alta capaci-
tação técnica e gerencial, que os tu-
canos tipo Pedro Parente e guedistas 
tipo Roberto Castello Branco querem 
exterminar. Verdadeiros exterminado-
res do futuro do Brasil.

Ainda no capítulo da queima de ati-
vos, a direção atual da Petrobrás afas-
ta e discrimina os profissionais mais 
experientes, que tem, até por seus 
passados, mais amor à Empresa, para 
colocar jovens, não apenas inexpe-
rientes como formados nas enganosas 
teses liberais.

E, ao fim, não querem a Petrobrás 
nacional, promovendo a assistência 
energética e o desenvolvimento so-
cioeconômico em todo território na-
cional; querem-na restrita ao sudeste 
e ao pré-sal para aumentar o paga-
mento de dividendos aos acionistas 
estrangeiros, hoje majoritários, graças 
a Fernando Henrique Cardoso (por 
ideologia, vassalagem ou suborno?).

E para encontrar pouca reação in-
terna ao desmanche da Petrobrás, ace-
lerando igualmente o desmanche do 
Estado Nacional Brasileiro, contra-
tam para posições executivas, profis-
sionais no mercado (que já sabemos 
ser apenas financeiro) que não sabem 
gerenciar uma empresa industrial e 
muito menos ainda de petróleo, mas 
foram adestrados a passar duvidosos 
títulos para incautos aplicadores em 
papéis financeiros de alto risco, mas 
com a grande certeza de elevados pre-
juízos, grandes perdas para suas pou-
panças.

Esta é a Petrobrás sob a tutela li-
beral. Uma grande empresa, sinônimo 
de competência entre suas congêne-
res, detentora de vários “Oscar” de 
tecnologia de petróleo, transformada 
numa simples pagadora de dividen-
dos, para o que aliena seguidamente 
seu patrimônio físico e descarta seu 
patrimônio imaterial e as pessoas que 
não se submetem à vassalagem.

Triste futuro encontrarão as mais 
jovens gerações de brasileiros!

q Pedro Augusto Pinho
Administrador aposentado.
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Não se trata só 
de uma empresa, 
importantíssima, mas 
da própria autonomia 
do Brasil

Terça-feira, 27 de outubro de 2020

Petrobrás e seus ativos Uma incursão  
no Vale do Café

Meu dia de desconfinamen-
to vai ser diferente. Muito pe-
culiar. Vou retornar ao Vale do 
Café, a quem dedico parte do 
meu trabalho voluntário e te-
nho um apreço muito grande. 
Fazer parte da equipe do Ins-
tituto Preservale, que mesmo 
com pouquíssimos recursos 
sobrevive por ter um grupo 
de abnegados que acredita na 
região, me faz bem, na cer-
teza que colaboramos como 
podemos com a valorização, 
sustentabilidade e engrandeci-
mento de um dos maiores con-
juntos de maravilhas do país.

O lugar escolhido para reto-
mar o contato com nosso Vale 
do Loire é o Jardim Uaná-Etê, 
que me marcou profundamen-
te, desde a primeira visita. É 
um santuário de amor e espe-
rança. E uma forma de expres-
sar gratidão eterna pela Natu-
reza e pela Música, através de 
seus labirintos e o contato com 
os sinos, que ao ecoarem ao 
serem tocados pelos visitantes 
agradecem diariamente a Deus, 
à Humanidade, ao Homem, ao 
jardineiro, aos idealizadores, 
ao estafe, por manterem com 
tanta generosidade um paraíso 
ainda pouco conhecido.

Saímos da Barra da Tijuca, 
na zona oeste do Rio de Janei-
ro, por volta das 8h30, e nossa 
opção é a Dutra, seguida da RJ 
125. A estrada está impecável 
e cercada de verde. É o início 
de um dia abençoado. Ao en-
trar em Miguel Pereira, veri-
ficamos com entusiasmo uma 
barreira sanitária e cartazes 
alertando para a necessidade 
da máscara, em função da Co-
vid.

Me dá um conforto muito 
grande. Repentinamente, co-
meçamos a ver na estrada as 
indicações do Uaná. Foram 
aproximadamente 2 horas e 
30 minutos de carro, numa ve-
locidade moderada, com um 
motorista que além de dirigir 
muito bem, emana de uma po-
sitividade grande e divide co-
migo os prazeres da incursão.

Ao chegarmos, somos logo 
saudados por um dos colabo-
radores, que aufere nossa tem-
peratura. Como estou “masca-
rado”, ele não me reconhece e 
me apresento logo. Ministrei 
um treinamento para os cola-
boradores daquele paraíso e 
conheço um pouco a motiva-
ção e a força de cada compo-
nente do time de Cristina Bra-
ga e Ricardo Medeiros.

Após um primeiro informe 
e um mapa bilíngue, iniciamos 
nosso passeio. Tudo está impe-
cável e muito, muito cuidado. 
Já estou me sentindo diferen-
te, sobretudo quando avisto os 
proprietários do local, que já 
não via há muito tempo. Que-
remos nos abraçar, dizer com 
gestos o quanto estávamos 
com saudades, mas são nossos 
olhos que refletem nossa ami-
zade.

As mesinhas do bistrô es-
tão decoradas com lindas flo-
res e uma pequena raquete, 
para eventuais mosquitos, que 
não encontramos em nenhum 
momento. Visitamos, em pri-

meiro lugar, as instalações de 
hospedagem, onde já pernoita-
ram nomes ilustres da música 
brasileira, que participaram 
de inúmeros shows ali ocorri-
dos. Esqueci de informar que 
Cristina e Ricardo são dois 
músicos notáveis que juntaram 
a paixão pelo jardim, pela fa-
mília, pela música e uma terna 
conjugação de afeto e compa-
nheirismo. Hoje, são apenas 
dois apartamentos, podendo 
cada um ser ocupado por uma 
família, totalmente redecora-
dos com pedras que trazem 
paz e até uma trilha sonora 
que nos remete à imensidão do 
Cosmos.

E nossa caminhada se inicia 
pelos jardins, pois são vários, 
suas esculturas, redes e seu 
silêncio interno e externo. Há 
alguns visitantes que circulam 
e se maravilham com tanta so-
fisticação verde. Cada planta, 
cada passo que dou, cada sino 
que toco enchem meu coração 
de esperança. São inúmeras 
fotos e lembranças, pois Cris-
tina é uma parceira.

Ao nos despedirmos para 
o almoço, qual não foi nossa 
surpresa ao sermos acalorados 
com o chá de esmeralda, com 
plantas comestíveis e de uma 
beleza única, onde, ça va sans 
dire, encontrei minha esmeral-
da. Foi um presente de agrade-
cimento por nossa visita, tenho 
certeza e mais uma demonstra-
ção de carinho.

O Vale do Café é também 
um local de experiências gas-
tronômicas inesquecíveis. 
Resolvo finalmente conhecer 
o famoso restaurante de En-
genheiro Paulo de Frontin, 
em Sacra Família, onde uma 
chef competente, criativa e 
simpática, Adriana Souza, faz 
as honras da casa, com sua 
sócia Solange. Trata-se do 
Empório Sacra Família, uma 
tratoria italiana com glamour. 
Nunca pensei que o local era 
tão charmoso: parece que es-
tamos dentro de uma casa, 
com mesas muito bem postas 
e um ambiente de positivida-
de. O cardápio vem repleto 
de possibilidades. Escolho um 
risoto com filé, e meu acom-
panhante, uma massa. Manjar 
dos Deuses. Serviço Michelin. 
Adriana também fez parte do 
meu dia inesquecível, sempre 
lembrando que aprendeu tudo 
com Alessandro.

É hora de voltar para casa e 
agradecer muito pelo dia incrí-
vel, que acontece uma vez por 
semana e que me faz ter muita 
esperança de que dias melho-
res estão por chegar, e que o 
Vale do Café está seguindo 
com muito respeito, tanto nos 
atrativos naturais, como na 
gastronomia e nos protocolos 
de segurança.

q Bayard Do Coutto 
Boiteux

Professor universitário, 
pesquisador, escritor e 

funcionário público, trabalha 
voluntariamente no Instituto 

Preservale e na Associação dos 
Embaixadores de Turismo do RJ 

(bayardboiteux.com.br).

Dezessete de outubro 
foi o Dia Internacional 
da Erradicação da Po-
breza. Reitero o fato 
que venho alertando 
desde o fim da década 
de 1970: a Solidarieda-
de expandiu-se do lumi-
noso campo da ética e 
apresenta-se como uma 
estratégia, de modo que 
o ser humano possa al-
cançar a própria sobre-
vivência. À globalização 
da miséria contrapomos 
a globalização da Fra-
ternidade Ecumênica, 
que espiritualiza a Eco-
nomia e solidariamente 
a disciplina, como forte 
instrumento de reação 
ao pseudofatalismo da 
pobreza.

Daí o indispensável 

valor da Caridade. E 
observem que não é de 
hoje que a tese de que 
“a Caridade não resol-
ve nada” tem a defesa 
de alguns que atribuem 
a ela – acreditem – a 
manutenção do status 
quo, em que a pobreza 
e a miséria são apenas 
maquiadas por uma 
ineficiente ação assis-
tencialista.

Esse tipo de postura 
carece, contudo, de um 
entendimento do real 
papel da Caridade na 
melhoria das condições 
de vida das populações. 
Vale notar, entretanto, 
que a defesa da ino-
perância dela, mesmo 
equivocada, chama a 
atenção para o com-

bate à inércia e à co-
vardia de muitos que, 
podendo auxiliar no 

incentivo e no cresci-
mento social dos povos, 
preferem esquivar-se 
com parcas e míseras 
esmolas. Se bem que, 
para aquele que está 
com fome, toda ajuda é 

bem-vinda.
Disse o Profeta 

Muhammad (570-632): 
“Que a Paz e as Bên-
çãos de Deus estejam 
sobre ele!”; “Jamais al-
cançareis a virtude, até 
que façais caridade com 
aquilo que mais apre-
ciardes. E sabei que, de 
toda caridade que fa-
zeis, Allah bem o sabe”.

A Caridade, aliada à 
Justiça dentro da Ver-
dade, é o combustível 
das transformações 
profundas. Sua ação é 
sutil, mas eficaz. A Ca-
ridade é Deus.

q José de Paiva 
Netto

Jornalista, radialista e 
escritor.

À globalização 
da miséria 
contrapomos a 
globalização da 
Fraternidade 
Ecumênica

Erradicar a miséria: uma questão  
econômica ou de consciência?
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Grande mídia segue comprometida 
com capital financeiro

Desde a eleição de 2018, os grandes jornais adotam 
uma retórica da equivalência em seus editoriais, em que 
Jair Bolsonaro e seus seguidores representariam uma 
ameaça à democracia comparável a Lula e ao PT, um 
partido de centro-esquerda que, por 13 anos à frente da 
presidência do país, respeitou as instituições democráti-
cas.

Esta é uma das conclusões a que se chega através do 
estudo “Cerco midiático: O lugar da esquerda na es-
fera ‘publicada’”, de João Feres Júnior, publicado pela 
Fundação Friedrich Ebert. Feres Jr. analisa, a partir de 
informações levantadas pelo projeto Manchetômetro, 
elementos da cobertura jornalística política nos últimos 
anos.

“Por meio da metáfora do cerco mostramos como a 
grande mídia utiliza de estratégias diferentes de repre-
sentação para quase invariavelmente apresentar a es-
querda, seus adeptos e suas ideias de maneira desfa-
vorável. Entre tais estratégias está a inclusão intensiva 
no noticiário, mas somente como objeto de detração, 
não como voz, e a exclusão como objeto e voz”, avalia 
Feres Jr.

Para o autor, “a coleção de escândalos fabricados pela 
grande imprensa brasileira em períodos eleitorais e ex-
traeleitorais (…) é passível de ser tomado como uma 
forma de fake news que precede o advento das redes so-
ciais. A cobertura do sequestro de Abílio Diniz, em 1989, 
inaugura essa triste ‘tradição’ da imprensa tupiniquim. 
Mesmo a edição feita pelo Jornal Nacional do debate 
entre Lula e Collor, naquele mesmo pleito, também pro-
duziu um falseamento da realidade em tudo similar ao 
fake news”.

 A análise da cobertura de imprensa, de 2014 até jun-
ho de 2020, revela viés expressivo contrário a Dilma, 
a Lula e ao PT, ao passo que Temer e Bolsonaro rece-
beram tratamento bem mais benevolente. O início da 
pandemia marcou a virada do tratamento crítico dos jor-
nais em relação a Bolsonaro, porém, mantiveram cobe-
rtura positiva em relação aos ministros Paulo Guedes e 
Sergio Moro.

“As grandes empresas de jornalismo continuam a oli-
gopolizar a produção de informação política em nosso 
país. Elas continuam todas concentradas no mesmo es-
paço do espectro político-ideológico que vai da centro-
direita à direita. Elas continuam religiosamente compro-
metidas com a defesa do neoliberalismo e dos interesses 
dos capitais financeiro e agroexportador, em prejuízo dos 
setores mais desprivilegiados de nossa socieda-de”, con-
clui Feres Jr.

Entrega
O Projeto de Lei Complementar 129/2019, que pode ser 

votado pelos vereadores cariocas nesta terça-feira, atinge 
em cheio a geração de renda de até 34 mil entregadores 
na capital. É o que sustentam entidades como Amobitec, 
Abrasel, ANR, Camara-e.net e Sindrio.

O destaque aqui é ver que as associações que assinam 
a nota não representam os trabalhadores, mas sim as em-
presas de entrega a domicílio (tipo Uber Eats e iFood) e 
os clientes delas (bares e restaurantes). Uma preocupação 
que não demonstram ao empregar os entregadores sem di-
reitos trabalhistas.

O projeto estabelece normas como a exigência de uso 
de placa vermelha e autorização específica de motofretista 
– uma espécie de autonomia. O apoio entre os vereadores 
vai da direita à esquerda, assim como os pedidos de ajuste 
no texto.

Novo rico
Enquanto Eduardo Paes faz corpo-a-corpo no mercadão 

de Madureira, o Partido Novo faz SUV-a-SUV na Lagoa-
Barra, de Mercedão. Se o carro não fosse do ano, daria até 
pra ver a sombra do adesivo do Aécio45.

Rápidas
Os encontros com os candidatos à Prefeitura do Rio, 

realizados pela Associação de Supermercados (Asserj), 
prosseguem nesta terça-feira, 17h, com Eduardo Paes 
(DEM), no canal do Youtube da entidade ***� Aasp re-
alizará nesta terça, às 16h, o webinar “Fraude na sucessão 
familiar”. Inscrições: aasp.org.br/eventos *** A fim de 
impulsionar a geração de empregos, renda e diversidade 
cultural, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) lançará 
nesta quarta-feira, com a presença do ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, o Prêmio Delmiro Gouveia de 
Economia Criativa. Serão distribuídos R$ 900 mil aos 
9 estados do Nordeste. Inscrições até 9 de novembro em 
fundaj.gov.br *** A franquia de doces e salgados Lecadô 
chega à Baixada Fluminense com a abertura de 4 uni-
dades na região. Com isso, a rede passará a contar com 
32 unidades.

JUÍZO DE DIREITO DA 36ª VARA CÍVEL DO RIO DE JANEIRO
EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos

autos da Ação SUMÁRIA, movida por
CONDOMÍNIO VAN ERVEN em face de RAIMUNDO

NONATO BEZERRA SOBRINHO, processo nº 0112936-
53.2006.8.19.0001 (2006.001.118971-0), na forma abaixo:

O Dr. ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz da Vara acima, FAZ
SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a todos os interes-
sados especialmente a RAIMUNDO NONATO BEZERA SOBRI-
NHO, que em 03/11/20, às 13:00 hs., no site do leiloeiro,
www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART,
venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 inciso II
do CPC, não havendo licitantes no dia 05/11/20, no mesmo lo-
cal e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único do
NCPC, o imóvel registrado no 7º RGI, matrícula nº 19701-2-AI,
Rua Van Erven, nº 34, bloco 01 apto 901 – Catumbi - RJ, avaliado
as fls. 317/319 em 26/10/18, por R$ 230.000,00. Condições
Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no site do
leiloeiro e nos autos. Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC,
5% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudi-
cação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na
sede do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta
Pública, se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça,
suprindo assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC.
Dado e passado nesta cidade, em 02/10/20. Eu, Cristina Mourão
Heredia, Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr.
ROSSIDÉLIO LOPES DA FONTE, Juiz de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Presencial e Intimação, extraídos
dos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,

movida por SILVA E SOUZA SOCIEDADE EDUCACIONAL
em face de LORENA LIMA RANGEL,

processo nº 0032018-39.2014.8.19.0209, na forma abaixo:
A Dra. BIANCA FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza
da Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias,
a todos os interessados especialmente a LORENA LIMA RANGEL,
que em 04/11/20, às 14:00 hs., no Átrio do Fórum Regional da
Barra da Tijuca, sito a Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº - Barra da
Tijuca - RJ, o Leiloeiro MARIO MILTON B. RICART, venderá acima
da avaliação, não havendo licitantes no dia 06/11/20, no mesmo
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único
do NCPC, o automóvel, penhorado às fls. 454 com valor pela
tabela FIPE às fls. 469 – Marca VW-VolksWagen – Fusca – Ano/
Modelo – 1985 - Gasolina, avaliado em 01/06/20, por R$ 7.554,00.
Pagamentos: à vista conf. art. 892 do CPC, 3% ao leiloeiro e
custas de 1%, ocorrendo arrematação, adjudicação ou remição.
Para conhecimento de todos foi expedido este, outro na integra
estará afixado no local de costume e na sede do juízo e nos
autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, se este não
for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo assim a exi-
gência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado e passado
nesta cidade, em 08/09/20. Eu, Bianca Orosco Bullaty, Chefe de
Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dra. BIANCA FERREIRA
DO AMARAL MACHADO NIGRI, Juíza de Direito.

Privatizações e desinvestimentos 
fazem Bacia de Campos encolher
Dieese: Petrobras 
abriu mão de 38 
plataformas  
na região entre 
2010 e 2020

Levantamento feito pela 
subseção Dieese FUP/NF, a 
pedido da Imprensa do Sin-
dipetro NF, mostra que a 
Petrobras está acelerando o 
processo de esvaziamento da 
Bacia de Campos. A redução 
de investimentos da compa-
nhia, uma política nacional, 
tem mostrado efeitos particu-
larmente graves para a região. 
Além da queda do número de 
plataformas em operação para 
a empresa, nas que restaram, a 
produção tem sido progressi-
vamente reduzida.

De acordo com dados de 
julho de 2020, a Bacia de 
Campos (na parte perten-
cente ao litoral do Rio de 
Janeiro) tem 21 plataformas 

operando para a Petrobrás. 
Juntas, elas produzem uma 
média diária de 659,4 mil 
boe. Em 2010, estas mes-
mas plataformas produziam 
1,2 milhões de boe/dia, o 
que representa uma queda 
de 45%.

“A Bacia de Campos (Rio 
de Janeiro e Espirito Santo) 
vem perdendo participação 
na produção nacional de 
petróleo e gás natural. Em 
2010 produzia 1,9 milhões 
de boe/dia, representando 
79% da produção nacional 
e em 2020 (janeiro a julho) 
produz 1 milhão de boe/dia, 
representando 33% da na-
cional”, afirma o Dieese.

A Petrobras, que já teve o 
predomínio absoluto das pla-
taformas da região, hoje é mi-
noria em operação. De 2010 
a maio de 2020, a companhia 
deixou de utilizar 38 platafor-
mas que operavam na Bacia de 
Campos. Estas foram parali-
sadas, vendidas ou hibernadas 
pela empresa — e atualmente 
nada produzem, embora te-
nham produzido cerca de 440 
mil boe/dia em 2010.

“A redução dos investi-

mentos da Petrobras e a ven-
da de campos de petróleo para 
outras petroleiras está impac-
tando na parada de produção 
de várias plataformas e, ain-
da traz uma série de efeitos 
negativos para a região onde 
operam. A Bacia de Campos 
perde importantes unidades 
produtoras e locais de traba-
lho de vários trabalhadores”, 
conclui o Dieese.

O departamento de pes-
quisa também adverte que 
“as causas da crise que as-
sola a região do Norte Flu-
minense, com queda da pro-
dução e de empregos de toda 
a cadeia de óleo e gás, não 
devem ser vistas de forma 
simplista, como resultado 
‘natural’ dos campos madu-
ros e da queda dos preços 
do petróleo. Como pôde ser 
constatado através dos dados 
aqui reunidos, esse processo 
sofreu grande influência de 
uma mudança política no 
setor, mudança essa cris-
talizada na decisão de se 
abdicar da exploração da 
Bacia de Campos e de um 
projeto do setor petróleo em 
conjunto com o desenvolvi-

mento nacional e regional.”

Empregos a menos

A política de redução de 
investimentos da Petrobras 
na Bacia de Campos já cei-
fou 56 mil postos de traba-
lho em todos os setores da 
economia das cidades de 
Campos e de Macaé, segun-
do o IBGE. De 2014 a 2018, 
foram perdidos, entre em-
pregos formais e informais, 
55.942 postos de trabalho 
em Macaé e em Campos. 
Isso corresponde a 20,7% do 
total de empregos nos dois 
municípios em apenas qua-
tro anos. De 2014 para 2018, 
o contingente de trabalhado-
res passou de 270.377 para 
214.435.

Na Bacia de Campos, 
somente a Petrobras cortou 
25% dos empregos entre 
2014 e junho de 2020. A em-
presa fechou 4.282 postos 
de trabalho, a maioria atra-
vés de Plano de Demissão 
Voluntária. Para cada quatro 
postos de trabalho da com-
panhia na Bacia de Campos, 
um foi fechado.

Mercado já projeta inflação de quase 3% em 2020
As instituições financei-

ras elevaram de 2,65% para 
2,99% a projeção para a in-
flação medida pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA). Após altas 
sucessivas nos preços de ali-
mentos e de insumos indus-
triais, o mercado financeiro 
está mais pessimista com 
relação à inflação em 2020, 
de acordo com os dados re-
velados no Boletim Focus, 
pesquisa semanal de merca-
do feita pelo Banco Central. 
Cada vez fica mais distante 

a inflação projetada pelo go-
verno de 2,09% para a corre-
ção do valor do salário míni-
ma que vai vigorar em 2021

No caso do Produto In-
terno Bruto (PIB, soma dos 
bens e riquezas produzidos 
em um país), as instituições 
melhoraram as projeções 
tanto para 2020 quanto para 
2021. Para este ano, em lu-
gar de uma queda 5% do 
PIB, agora preveem recuo de 
4,81%. Em 2021, estimam 
um crescimento de 3,04% 
da economia em lugar dos 

2,76% projetados na semana 
passada.

Nesta segunda-feira, o 
economista-chefe do Gold-
man Sachs na América La-
tina, Alberto Ramos, infor-
mou à Agência Estado que, 
embora o Brasil esteja expe-
rimentando uma recupera-
ção em ‘V’, isso se dá por-
que o ponto de partida é um 
patamar muito baixo e não 
se trata de um crescimento 
sustentado. Ele cobrou ainda 
do governo celeridade nas 
reformas econômicas, algo 

que Jair Bolsonaro tem tido 
dificuldades para entregar, 
mesmo após a aliança com o 
Centrão.

O mercado estima ainda 
o dólar cotado a R$ 5,40 ao 
fim de 2020 (na semana pas-
sada, a projeção era R$ 5,35) 
mas nesta segunda-feira fe-
chou a R$ 5,62. Quanto a 
Selic, taxa básica de juros, 
em 2% ao ano. Nesta terça 
e quarta-feira (28), o Comitê 
de Política Monetária do BC 
se reúne para decidir a taxa 
pelos próximos 45 dias.

Arce: relações com 
Venezuela e Cuba 

O recém-eleito presidente 
boliviano, Luis Arce, afir-
mou nesta segunda-feira que 
está empenhado em norma-
lizar as relações do país an-
dino com Venezuela e Cuba. 
O regime golpista de Jeanine 
Áñez havia desfeito as rela-
ções entre as nações.

Segundos informações da 
Telesur, Arce disse em entre-
vista que seu governo irá “res-
tabelecer todas as relações. 
O último governo agiu muito 
ideologicamente, privando o 
povo boliviano do acesso à 
medicina cubana, à medicina 
russa e aos avanços na China 
”. “Por questão puramente 
ideológica, expôs a população 
de uma forma desnecessária e 
prejudicial”, concluiu Arce.

STJ: 75 anos de Lula 
marcando julgamento

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) pautou para 
esta terça-feira, dia em que 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva completa 75 
anos de idade, o julgamento 

do recurso contra a sua con-
denação no caso do triplex 
do Guarujá (SP), pelo então 
juiz Sérgio Moro. O relator é 
o ministro Félix Fischer.

A decisão foi tomada pela 
Quinta Turma do STJ, depois 
que a defesa de Lula pediu que 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) determinasse ao STJ a 
retirada do processo da pauta. 
No pedido, os advogados do 
ex-presidente argumentam que 
decisões anteriores do STJ - 
como a não admissão de recur-
sos considerados legítimos se-
gundo a legislação e o próprio 
regimento interno do tribunal - 
prejudicaram o pleno exercício 
do direito de defesa de Lula.

Desvios de verbas para 
mulheres candidatas

O PSL-RJ direcionou R$ 
49 mil de sua cota feminina 
nas eleições de 2018 para duas 
empresas ligadas a assessores 
de Flávio Bolsonaro envolvi-
dos no esquema da rachadinha 
na Alerj (Assembleia Legisla-
tiva do Rio de Janeiro). O va-
lor equivale a mais de 10% da 
verba total para as mulheres 
candidatas. De 33 postulan-

tes do diretório estadual, 27 
devolveram metade de suas 
verbas eleitorais para essas 
empresas. Dez dessas candi-
datas apresentam indícios de 
fraude contábil e duas tiveram 
suspeita de falsificação de as-
sinaturas. As duas empresas 
contratadas são Alê Soluções 
e Eventos e Jorge Domingues 
Sociedade Individual Advo-
cacia. A primeira pertence a 
Alessandra Oliveira, asses-
sora de Flávio Bolsonaro na 
Alerj e, ao mesmo tempo, 
primeira-tesoureira do partido 
no Rio. A segunda é ligada a 
Luis Gustavo Botto Maia, ad-
vogado eleitoral do filho do 
presidente da República.

Alunos deficientes 
separados em escola

“Atinge diretamente a ga-
rantia de acesso pelas pessoas 
com deficiência a um siste-
ma educacional inclusivo e 
aprendizado ao longo de toda 
a vida, além de ferir os direi-
tos de não ser discriminado e 
o de participar na elaboração 
de políticas públicas voltadas 
para pessoas com deficiên-
cia.” A avaliação é do  Grupo 

de Atuação Estratégica das 
Defensorias Públicas (Gaets) 
ao entrar como amicus curiae 
em ação movida pela Rede 
Sustentabilidade contra decre-
to do presidente Jair Bolsona-
ro que incentiva a separação 
de alunos com deficiência no 
sistema educacional.

O processo está sob relato-
ria do ministro Dias Toffoli, 
que já pediu manifestação da 
União sobre a medida. Como 
amicus curiae (ou ‘amigo 
da Corte’) o Grupo de De-
fensores auxilia o Supremo 
com subsídios para embasar 
as decisões. O pedido de in-
gresso foi aceito por Toffoli 
nesta segunda, 26. A chamada 
‘Política Nacional de Educa-
ção Especial’ elaborada pelo 
governo Bolsonaro prevê a 
educação de alunos com de-
ficiência em salas e escolas.
especiais - o programa é visto 
como retrocesso por especia-
listas e possivelmente discri-
minatório, pois abre brechas 
para as escolas regulares, que 
hoje educam cerca de 90% 
das crianças com deficiên-
cia, passarem a rejeitar alu-
nos com essas características, 
enviando-as para instituições 
especiais privadas.
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ZI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 03.772.677/0001-36 - NIRE 33.300.265.066

Ata de AGE realizada em 19/10/20
1. Data, Hora e Local: No dia 19/10/20, às 10h, na sede social, na Rua Vis-
conde de Pirajá nº 550/704, parte, Ipanema, RJ. 2. Presença e Convocação: 
Dispensadas as formalidades de convocação, diante da presença de acionis-
tas representando 100% do capital social da Cia., nos termos do Art. 124, §4º, 
da Lei 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas. 3. Mesa: João Pedro Backheuser, Presidente; Anna Maria Lessa 
Backheuser, Secretária. 4. Deliberações e Ordem do Dia: As seguintes de-
liberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, sem 
qualquer restrição ou ressalva: 4.1. Aprovar, respeitado o limite máximo apli-
cável à Cia., de 2/3 de ações preferenciais sem direito a voto, a realização, de 
forma substancialmente simultânea, das seguintes conversões de ações de 
um tipo em outro: (i) 25.233.888 ações preferenciais de emissão da Cia., 
detidas pelo acionista João Pedro Backheuser, em 25.233.888 ações ordi-
nárias; (ii) 25.233.888 ações preferenciais de emissão da Cia., detidas pela 
acionista Anna Maria Lessa Backheuser, em 25.233.888 ações ordinárias; 
(iii) 25.231.322 ações ordinárias de emissão da Cia., detidas pelo acionista 
Ricardo Pernambuco Backheuser Junior, em 25.231.322 ações preferen-
ciais, com os mesmos direitos e restrições das demais preferenciais existen-
tes; e (iv) 25.231.322 ações ordinárias de emissão da Cia., detidas pelo acio-
nista Eduardo Backheuser, em 25.231.322 ações preferenciais, com os 
mesmos direitos e restrições das demais preferenciais existentes, de forma 
que o capital social da Cia. passe a ser representado por 100.930.420 ações 
ordinárias e 201.860.840 ações preferenciais, distribuídas entre os acionistas 
conforme tabela constante do Doc. 01 autenticado e rubricado pela mesa, 
que fica arquivado na Cia.. 4.2. Em razão da conversão de ações aprovada 
no item 4.1 acima, alterar o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., que 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social, totalmen-
te subscrito e integralizado, é de R$ 524.933.000,00, dividido em 302.791.260 
ações, sendo 100.930.420 ações ordinárias e 201.860.840 ações preferen-
ciais, todas nominativas e sem valor nominal”. 4.3. Consignar que todas as 
201.860.840 ações preferenciais de emissão da Cia. têm as características 
dispostas no Art. 6º e seus §§ do Estatuto Social. 4.4. Consolidar o Estatuto 
Social de forma a refletir as alterações feitas, que passa a vigorar com a re-
dação constante do Doc. 02 autenticado e rubricado pela mesa. 4.5. Autori-
zar, para todos os fins e efeitos legais, a Diretoria da Cia. a tomar todas as 
medidas e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação 
das deliberações aprovadas acima. 5. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os acio-
nistas presentes. 6. Assinaturas: Presidente: João Pedro Backheuser; Se-
cretária: Anna Maria Lessa Backheuser. Acionistas: João Pedro Backheuser, 
Anna Maria Lessa Backheuser, Ricardo Pernambuco Backheuser Junior e 
Eduardo Backheuser. Confere com a original lavrada em livro próprio. RJ, 
19/10/20. Mesa: João Pedro Backheuser - Presidente; Anna Maria Lessa 
Backheuser - Secretária.  Estatuto Social Consolidado: Capítulo I - Deno-
minação, Sede, Objeto e Duração: Art. 1º - A Zi Participações S.A. é uma 
S.A. regida pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável. Art. 2º -  A Cia. 
terá sede e foro no RJ, podendo criar ou extinguir filiais, agências, depósitos 
e escritórios em qualquer parte do território nacional, mediante deliberação 
da Diretoria. Art. 3º - A Cia. tem por objeto social a participação em outras 
sociedades, como sócia, acionista ou quotista. Art. 4º - O prazo de duração 
da Cia. é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Art. 5º -  O 
capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 524.933.000,00, 
dividido em 302.791.260 ações, sendo 100.930.420 ações ordinárias e 
201.860.840 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. §1º 
- Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assem-
bleia Geral. §2º - Na proporção do número de ações que forem titulares, os 
acionistas terão direito de preferência à subscrição de novas ações ou de 
valores mobiliários conversíveis em ações, na forma do Art. 171 da Lei 
6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial 
de 30 dias. §3º - Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a 
acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembol-
so terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último balanço 
aprovado pela Assembleia Geral, ou o valor econômico da Cia., apurado em 
avaliação, se inferior ao citado valor de patrimônio líquido, observadas as 
disposições do Art. 45 da Lei 6.404/76. Art. 6º - As ações preferenciais não 
terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral, sendo-lhes asse-
gurada prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na hipótese de liqui-
dação da Cia. §1º - As ações preferenciais participarão do rateio de dividen-
dos em igualdade de condições com as ações ordinárias. §2º - As ações 
preferenciais serão conversíveis em igual número de ações ordinárias, a 
qualquer tempo, mediante simples aviso escrito pelo respectivo titular à Cia. 
§3º - Na hipótese de emissão de ações preferenciais com prioridade no rece-
bimento de dividendos, fixos ou mínimos, tais ações preferenciais apenas 
adquirirão o exercício do direito de voto se a Cia., durante três exercícios 
consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos ou mínimos a que fizerem 
jus, direito que conservarão até o restabelecimento do pagamento. §4º - De-
penderá de prévia aprovação, por maioria, em assembleia especial dos titu-
lares de ações preferenciais, na forma do Art. 18 da Lei 6.404/76, a alteração 
deste Estatuto Social que implique em e/ou decorra dos seguintes atos: (i) 
mudança do objeto da Cia.; (ii) criação de novas classes de ações preferen-
ciais; (iii) emissão de ações preferenciais sem direito de preferência de subs-
crição para os acionistas então titulares de ações preferenciais; (iv) modifica-
ção dos direitos e vantagens das ações preferenciais existentes, incluindo, no 
que se refere à conversibilidade de ações preferenciais em ações ordinárias; 
(v) emissão ou resgate de ações preferenciais que resulte na quebra da pro-
porção existente entre ações ordinárias e ações preferenciais, exceto se de-
corrente da conversão de ações preferenciais em ordinárias; e/ou (vi) opera-
ções de cisão, fusão, incorporação ou incorporação de ações envolvendo a 
Cia.. Capítulo III - Administração: Art. 7º - A Cia. será administrada por uma 
Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto. §1º - Findo o prazo da gestão, os 
membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a elei-
ção e posse de seus substitutos. §2º- Os membros da Diretoria ficam dispen-
sados de prestar caução como garantia de sua gestão. §3º - A remuneração 
dos administradores será fixada pela Assembleia Geral, individualmente ou 
em verba global e anual, sendo, nesse caso, distribuída internamente pela 
Diretoria. Art. 8º - A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão 
dos negócios da Cia., de acordo com as suas atribuições e sujeito ao dispos-
to na lei, neste Estatuto e nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da 
Cia.. §1º - A Diretoria da Cia. será composta por, no mínimo, 2 e, no máximo, 
4 membros, designados diretores sem designação específica, todos residen-
tes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pela 
Assembleia Geral, com as atribuições estabelecidas neste Estatuto. §2º - O 
mandato dos Diretores será de 3 anos, permitida a reeleição, sendo o man-
dato automaticamente prorrogado até a eleição dos respectivos substitutos. 
§3º - A Diretoria se reunirá com a presença da maioria de seus membros, 
sempre que os interesses sociais assim o exigirem, preferencialmente na 
sede social, e as suas deliberações serão tomadas por maioria de votos e 
lavradas em livro próprio. §4º - Dependerá de prévia e expressa aprovação, 
por escrito, de acionistas representando a maioria do capital votante da Cia., 
reunidos ou não em assembleia geral, a prática pela Sociedade ou a autori-
zação da prática por sociedade direta ou indiretamente controlada, dos atos 
mencionados neste parágrafo: (i) aprovar a eleição ou destituição de Direto-
res de sociedades direta ou indiretamente controladas, e fixar-lhes as atribui-
ções; (ii) indicar, dentro do corpo técnico das controladas da Cia., os profis-
sionais que terão a responsabilidade técnica pela execução de serviços 
profissionais prestados por qualquer das controladas da Cia.; (iii) aprovar a 
prestação de garantias, reais ou pessoais, pela Cia. e/ou por qualquer de 
suas controladas, diretas ou indiretas; (iv) definir a orientação de voto a ser 
manifestada pelos Diretores da Cia., ou de suas controladas, conforme o 
caso, em qualquer assembleia ou reunião de sócios de sociedade de que 
participe, direta ou indiretamente, ou, ainda, autorizar os Diretores a autoriza-
rem a prática por sociedades direta ou indiretamente controladas de qualquer 
ato que dependa de aprovação de acionistas representando a maioria do 
capital social da respectiva sociedade; (v) alienação ou oneração pela Cia., 
ou aprovar a alienação ou oneração, no caso de suas controladas, de bens 
integrantes do ativo permanente da Cia. e/ou de suas controladas, cujo valor, 
isoladamente ou no conjunto de operações realizadas em qualquer período 
de 12 meses, seja igual ou superior ao equivalente em Reais a 
US$1.000.000,00, exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou 
qualquer de suas controladas pelo Poder Concedente para participação em 
concorrência, licitações e procedimentos afins, performance bond, down pay-
ment e desconto de duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprova-
ção; (vi) aprovar a não distribuição de lucros ou distribuição, por qualquer 
sociedade direta ou indiretamente controlada pela Cia., em desacordo com a 
política de dividendos da Cia. e/ou da respectiva sociedade por ela direta ou 

indiretamente controlada; (vii) aprovar a alteração de qualquer disposição do 
Estatuto Social de sociedade direta ou indiretamente controlada pela Cia., 
inclusive mudança de objeto, aumento de capital social; (viii) abertura de 
capital de qualquer sociedade direta ou indiretamente controlada pela Cia.; 
(ix) aprovar a contratação por qualquer das controladas, diretas ou indiretas 
da Cia., de empréstimos, financiamentos ou outras operações análogas, de 
qualquer natureza, cujo valor, isoladamente ou no conjunto de operações 
realizadas em qualquer período de 12 meses, faça com que o endividamento 
acumulado de qualquer das controladas da Cia. exceda a 5% do patrimônio 
líquido da Cia., conforme último balanço então aprovado, exceto no caso de 
caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas controladas pelo 
Poder Concedente para participação em concorrência, licitações e procedi-
mentos afins, performance bond, down payment e desconto de duplicatas, 
cuja prática não depende de prévia aprovação; (x) aprovar a emissão, por 
qualquer sociedade direta ou indiretamente controlada pela Cia., de partes 
beneficiárias, debêntures, bônus de subscrição e/ou outros valores mobiliá-
rios, conversíveis ou não, opções de compra de ações e/ou de qualquer outro 
título conversível em ações ou que outorgue direito à participação nos lucros, 
bem como a contratação de qualquer negócio que possa produzir efeitos 
semelhantes; (xi) aprovar a participação de qualquer sociedade direta ou in-
diretamente controlada pela Cia. em operações de incorporação, cisão, fu-
são, transformação de tipo societário ou outra forma de reorganização socie-
tária; (xii) a concessão de garantias pela Cia. e/ou aprovar sua concessão 
por qualquer de suas controladas, salvo no caso de garantias concedidas a 
funcionários em contrato de locação de imóveis e desde que tais garantias 
não envolvam valores superiores ao equivalente em Reais a US$10.000,00, 
exceto no caso de caução ou garantia exigida da Cia. ou qualquer de suas 
controladas pelo Poder Concedente para participação em concorrência, lici-
tações e procedimentos afins, performance bond, down payment e desconto 
de duplicatas, cuja prática não depende de prévia aprovação; (xiii) aprova-
ção das demonstrações financeiras de sociedade direta ou indiretamente 
controlada pela Cia.; (xiv) alienação ou oneração, inclusive mediante licen-
ciamento, a qualquer título, de bens objeto de propriedade intelectual e/ou 
outros ativos intangíveis pertencentes à Cia. ou a qualquer de suas controla-
das; (xv) aquisição ou alienação, pela Cia. ou aprovação de sua aquisição ou 
alienação por qualquer de suas controladas, diretas ou indiretas, de bens, 
móveis ou imóveis, cujo valor exceda ao equivalente em Reais a US$ 
1.000.000,00, individualmente, ou a US$ 6.000.000,00 no conjunto de opera-
ções análogas dentro de qualquer período de 12 meses; (xvi) aprovação ou 
desvio da política salarial e de participação nos lucros de funcionários e/ou 
administradores de qualquer controlada direta ou indireta da Cia.; (xvii) liqui-
dação, dissolução, reorganização, judicial ou extrajudicial, e/ou pedido de 
falência da Cia. e/ou aprovação de qualquer desses atos por sociedade dire-
ta ou indiretamente controlada; e (xviii) alienação, caução ou oneração, ou 
aprovação da alienação, caução ou da oneração, no caso de suas controla-
das, diretas ou indiretas, de ações ou participações societárias detidas pela 
Cia. ou por qualquer de suas controladas. §5º - Os Diretores da Cia. somente 
poderão celebrar, ou autorizar a prática, no caso de sociedade direta ou indi-
retamente controlada, acordos ou negócios com partes relacionadas (assim 
consideradas aquelas definidas como tal pela legislação do IR), mediante 
expressa aprovação, por escrito, dos acionistas representando 90% das 
ações com direito a voto, reunidos ou não em assembleia. Art. 9º -  Todos os 
atos que criem obrigações para a Cia. ou desonerem terceiros de obrigações 
para com a Cia. deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a Cia., 
ser praticados por escrito, mediante documentos assinados: (i) por 2 Direto-
res em conjunto; ou (ii) por um Diretor em conjunto com um procurador com 
poderes especiais e específicos; ou (iii) por 2 procuradores com poderes 
especiais e específicos. Art. 10º - As procurações outorgadas pela Cia. serão 
sempre assinadas conjuntamente por 2 Diretores, devendo conter descrição 
pormenorizada dos poderes outorgados e terão prazo determinado de dura-
ção, limitado a 1 ano, exceto as procurações para patrocínio dos interesses 
da Cia., administrativa ou judicialmente, que poderão ser por prazo indeter-
minado. Art. 11º - Respeitado o disposto no Art. 9º, a Cia. poderá ser repre-
sentada por 1 Diretor ou por 1 procurador, com poderes específicos e espe-
ciais, agindo isoladamente, nas seguintes circunstâncias: (i) em assuntos de 
rotina perante os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autar-
quias e sociedades de economia mista; (ii) na cobrança de quaisquer paga-
mentos devidos à Cia.; (iii) na assinatura de correspondência sobre assuntos 
rotineiros; (iv) no endosso de instrumentos destinados à cobrança ou depó-
sito em nome da Cia.; (v) na representação da Cia. nas Assembleias Gerais 
de sociedades em que tenha participação acionária; (vi) na representação da 
Cia. em juízo; e (vii) excepcionalmente, em qualquer outro ato, desde que 
haja autorização expressa da Diretoria, mediante ata de reunião assinada por 
todos os Diretores. Capítulo IV - Assembleia Geral: Art. 12º - A Assembleia 
Geral, com as suas funções e atribuições previstas em lei e pelo presente 
estatuto, reunir-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para 
os fins previstos em lei, e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais assim o exigirem. §1º - A Assembleia Geral, convocada nos termos da 
lei e deste Estatuto, será presidida por um representante dos acionistas ou 
por outra pessoa que seja escolhida pelos acionistas presentes, sendo o se-
cretário designado pelo Presidente da Assembleia. §2º - Será dispensada 
convocação prévia para aquelas Assembleias às quais comparecerem todos 
os acionistas. §3º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as 
exceções previstas em lei ou neste Estatuto, serão tomadas por maioria de 
votos, não se computando os votos em branco. §4º - Os acionistas poderão 
ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados na 
forma do §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os respectivos instrumen-
tos de mandato ser depositados na sede social, com 2 dias de antecedência 
da data marcada para a Assembleia Geral. Capítulo V - Conselho Fiscal: 
Art. 13º - O Conselho Fiscal, com as funções fixadas em lei, será composto 
de 3 ou 5 membros efetivos e 3 ou 5 suplentes, acionistas ou não, eleitos pela 
Assembleia Geral. §1º - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercí-
cios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que represen-
tem, no mínimo, 0,1 das ações com direito a voto, ou 5% das ações sem di-
reito a voto, e cada período de funcionamento terminará na primeira AGO 
subsequente. §2º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fi-
xada pela Assembleia Geral que os eleger. §3º - As deliberações do Conse-
lho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. 
Capítulo VI - Acordos de Acionistas: Art. 14º -  Os acordos de acionistas 
registrados na sede da Cia. que estabeleçam cláusulas e condições em caso 
de alienação de ações de sua emissão, disciplinem o direito de preferência 
na respectiva aquisição ou regulem o exercício do direito de voto dos acionis-
tas, serão respeitados pela Cia. e pela sua administração. Capítulo VII - 
Exercício Social e Lucros: Art. 15º - O exercício social termina no dia 31 de 
dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas 
pela Diretoria, as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as 
normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação 
do lucro líquido do exercício. Art. 16º - Do lucro líquido do exercício, 5% se-
rão destinados à reserva legal até que atingidos os limites legais. Do saldo: 
a) 25%, serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório; e b) até 
75% poderão ser retidos com base em orçamento de capital, nos termos do 
Art. 196 da Lei 6.404/76 e/ou destinados à constituição de reserva de inves-
timento para assegurar a manutenção do nível de capitalização da Cia., a 
expansão das atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro, sendo que 
o saldo das reservas de lucros, com as exceções legais, não excederá o valor 
do capital social. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja 
destinado na forma deste Art., será capitalizado ou distribuído aos acionistas 
como dividendo complementar. §1º - A Cia. poderá levantar balanços semes-
trais, trimestrais ou em períodos menores ou à conta da reserva de investi-
mentos acima referida, sendo facultado à Diretoria declarar dividendos à 
conta do lucro apurado nesses balanços, bem como declarar dividendos in-
termediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limi-
tes legais. §2º - Os dividendos poderão ser pagos em moeda corrente ou 
bens e no prazo de lei. §3º - A Cia. poderá, ainda, pagar juros sobre o capital 
próprio, na forma e nos limites da legislação aplicável. §4º - Os dividendos 
intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercí-
cio social serão computados, por seu valor líquido, para satisfação do divi-
dendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão cre-
ditados como antecipação do dividendo obrigatório. Capítulo VIII - Liquidação: 
Art. 17º - A Cia. somente será dissolvida e entrará em liquidação por delibe-
ração dos acionistas ou nos demais casos previstos em lei. §1º - Caberá à 
Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respec-
tivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. §2º - A Assembleia Geral, se assim 
solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o 
Conselho Fiscal para o período de liquidação. Mesa: João Pedro Backheu-
ser - Presidente; Anna Maria Lessa Backheuser - Secretária. Jucerja em 
21/10/20 sob o nº 3954445. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Pós pandemia: o impacto 
econômico no setor bancário

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou 
que desde o início da pandemia, os bancos já haviam li-
berado aproximadamente R$ 900 bilhões para os brasilei-
ros, somando-se renovações, empréstimos, repactuações 
ou planos diferenciados com o intuito de superar a crise 
trazida pelo coronavírus.

O impacto econômico causado pela pandemia atingiu 
desde firmas de pequeno porte até empresas globais; des-
de um rico empresário até um simples agricultor. A ver-
dade é que o sistema financeiro virou de ponta cabeça, 
todos os setores da economia foram afetados e tiveram 
que se reinventar para evitar ver seu lucro decair expo-
nencialmente, ou ainda, ver faltar o pão de cada dia em 
suas casas, por tais motivos muitos recorreram aos bancos 
durante essa crise econômica.

Tal dificuldade obrigou as empresas a se reinventarem 
perante o caos estabelecido, e os problemas para conter 
as despesas ficaram cada vez mais aparente, sendo ne-
cessárias soluções rápidas e eficazes com o intuito de não 
colocarem seus empreendimentos em risco; a primeira 
solução foi diminuir a quantidade de gastos e tentar so-
breviver com menos. O corte de despesas é natural nes-
tas situações, a redistribuição de funções e diminuição da 
quantidade de empregados são alguns dos métodos mais 
utilizados durante a crise.

Os impactos ocorridos por causa da pandemia atingi-
ram todas as classes sociais, como, por exemplo, o chefe 
de família que perdeu seu emprego e que acaba entrando 
em desespero após não conseguir trazer o sustento para 
sua casa, e que sem opções acaba procurando uma ins-
tituição bancária para poder quitar as dívidas mensais e 
colocar comida dentro de casa; por outro lado, uma gran-
de empresa é obrigada a dispensar diversos funcionários 
como medida para cortar custos e despesas, com intuito 
de tentar se manter ativa no mercado e conseguir sobrevi-
ver até o fim da pandemia.

Muitas dessas empresas tiveram que se resguardar ad-
quirindo linha de créditos junto aos bancos, para não fe-
charem suas portas ou com intuito de se reerguer após 
uma forte baixa em seus lucros, uma coisa é certa, todos 
esses fatos irão causar um impacto econômico no setor 
bancário que só será realmente sentido após o fim desta 
pandemia.

O aumento exponencial do número de empréstimos, 
tanto para pessoas físicas como jurídicas, também cons-
titui um risco para os bancos. A concessão deste crédito 
emergencial sem nenhuma garantia abre o pressuposto de 
possível inadimplência, que para ser resolvido muitas ve-
zes inclui o processo moroso e inexato de uma ação judi-
cial que por muitas vezes acaba por encontrar apenas um 
crédito podre ou uma empresa em processo de falência 
que são incapazes de adimplir com os valores pactuados.

O desemprego, a desaceleração econômica e a falên-
cia empresarial que vêm ocorrendo atualmente em todo 
Brasil nos comprova que o crédito conferido pelos ban-
cos durante toda a pandemia apenas gerou uma “garan-
tia reversa”, de que tal crédito concedido será pago com 
muita dificuldade, isto se for pago; e em um cenário pós 
pandêmico possivelmente veremos empresas enfraqueci-
das e com dívidas exorbitantes e que dificilmente poderão 
honrar os pagamentos nos prazos pactuados, devido ao 
declínio na quantidade e qualidade de seus negócios, de-
sequilíbrio orçamental ou na diminuição do lucro e con-
sequentemente gera a ausência de crédito para honrar seus 
compromissos.

Tais fatos obrigarão os bancos a realizar diversas re-
pactuações, inclusive com a redução da taxa de juros, ca-
racterizando um risco creditício que deverá ser gerido de 
uma forma cautelosa e minuciosa, tendo em vista a fragi-
lidade de tais negócios e a alta probabilidade de inadim-
plência.

Na história da humanidade já vimos os impactos eco-
nômicos devastadores causados por outras pandemias 
como a peste-negra, varíola, cólera ou a gripe espanhola; 
a humanidade aprendeu da forma mais radical a neces-
sidade de ser realizado um planejamento com intuito de 
mitigar os abalos na economia.

A população terá que realizar algumas medidas como: 
estabelecer uma organização do orçamento pessoal, in-
cluindo parcelas de empréstimos a serem pagas, obser-
vando se houve utilização do cheque especial, separando 
os gastos mensais, realizando as readequações necessá-
rias de valores para o pagamento de repactuação bancária, 
e avaliando os cortes que serão necessários nas despesas; 
por outro lado, a flexibilização dos bancos é um dos pon-
tos primordiais para superação da crise tanto através da 
diminuição dos juros, como a repactuação dos valores de-
vidos, com possível diminuição nas parcelas; o importan-
te é que teremos que agir em conjunto para superar toda 
crise econômica que está por vir.

q Alvaro Monteiro
Advogado do MLA - Miranda Lima Advogados.

Petrobras reduz preços de gasolina e diesel
Preço da gasolina cairá 

5%. A informação é da Pe-
trobras, que divulgou nesta 
segunda-feira, novos reajus-
tes para os combustíveis nas 
refinarias. Já o diesel (S10 
e S500), segundo a estatal, 
terá redução 4%. Os novos 
valores passam a vigorar a 
partir desta terça-feira.

Com a redução de 4% (ou 
R$ -0,07 por litro), o preço 
médio do diesel da Petrobras 
para as distribuidoras passa a 
ser de R$ 1,69 por litro. No 
acumulado do ano, a redu-
ção do preço é de 27,3%.

Já para a gasolina, com a 
redução de 5% (ou R$ -0,09 
por litro), o preço médio da 
Petrobras para as distribui-
doras passa a ser R$ 1,66 por 
litro. No acumulado do ano, 
a redução chega a 13,7%.

A gasolina teve 35 reajus-
tes em 2020, até agora, sen-
do 16 aumentos e 19 redu-

ções. Para o diesel, foram 28 
reajustes no total, dos quais 

13 foram aumentos e 15 di-
minuições de preços.

Arquivo Petrobras
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Bemobi Mobile Tech S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2020, lavrada na forma de sumário
1. Data, Hora e Local: No dia 13 de outubro de 2020, às 10h, os acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”) 
se reuniram na sede da Companhia, na Praia de Botafogo nº 518, 9º andar, Botafogo, CEP 22.250-040, na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação: Convocação dispensada em virtude da presença de acionistas represen-
tando a totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 (a “Lei 
das S.A.”) e verificado pelas assinaturas que constam do Livro de Presença de Acionistas. 3. Presença: Comparece-
ram à Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 100% do capital social com direito a voto, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a submis-
são pela Companhia do pedido de registro de companhia aberta, como emissor categoria “A”, perante a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e o registro de emissor perante a B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), bem como sua 
adesão ao segmento especial de listagem designado Novo Mercado para a negociação de suas ações; (ii) a proposta 
de grupamento das ações de emissão da Companhia; (iii) a ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia, adequando-o às regras do segmento de listagem do Novo Mercado da B3; (iv) a criação do Conselho de Ad-
ministração; e (v) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 5. Mesa: Presidente: Pedro 
Santos Ripper; Secretário: Atademes Branco Pereira. 6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela 
unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou reservas: 6.1. Preliminarmente, autorizar a lavra-
tura da ata que se refere a esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, 
§1º da Lei das S.A., bem como a publicação da ata desta Assembleia Geral Extraordinária com a omissão das assina-
turas dos acionistas presentes, na forma do artigo 130, §2º, da Lei das S.A. 6.2. Observado o disposto no item 6.4 
abaixo, aprovar e autorizar a submissão, pela Companhia, do pedido de registro de companhia aberta, como emissor 
categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM nº 480/2009. 6.3. Ob-
servado o disposto no item 6.4 abaixo, aprovar e autorizar a submissão do pedido de registro e listagem da Companhia 
como emissor na B3, bem como sua adesão ao segmento especial de listagem designado Novo Mercado para a nego-
ciação de suas ações, com a consequente celebração, com a B3, do Contrato de Participação do Novo Mercado, fican-
do a Diretoria da Companhia autorizada a tomar as medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da 
adesão. 6.4. Aprovar a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emis-
são da Companhia, no Brasil (“Oferta”), a qual deverá ser realizada segundo os termos e condições abaixo, sendo 
certo que (a) as condições do aumento de capital da Companhia no âmbito da Oferta, (b) o intervalo de preço por ação 
e (c) a autorização para que o Conselho de Administração da Companhia adote todas as medidas e pratique todos os 
atos necessários para a efetiva implementação da Oferta, incluindo (i) fixar o preço de emissão das ações ordinárias 
objeto da Oferta; (ii) aprovar o aumento do capital social da Companhia a ser realizado no contexto da Oferta, inclusive 
em relação às Ações Adicionais e às Ações do Lote Suplementar; e (iii) aprovar a celebração de todos os documentos 
da Oferta, deverão ser objeto de nova deliberação assemblear a ser realizada antes do lançamento da Oferta: a. A 
Oferta será realizada, no Brasil, em conformidade com a Instrução da CVM nº 400/2003 e demais normativos aplicá-
veis, sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), XP Investimentos Corretora de Câmbio, 
Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Morgan Stanley S.A. (em conjunto com o Coordenador 
Líder “Coordenadores da Oferta”), e com a participação de outras instituições financeiras integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários”), e com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sis-
tema de distribuição de valores mobiliários, com esforços de colocação das ações ordinárias no exterior (“Oferta Inter-
nacional”), sendo (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qua-
lified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 
144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no 
U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”); e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos 
da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos 
da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, 
no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (investidores 
pertencentes aos itens (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”). Em ambos os casos, apenas serão 
considerados Investidores Estrangeiros os investidores que invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de inves-
timento da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, ou pela Resolução do Conselho Monetário 
Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, e pela Instrução da CVM n° 560, de 27 de março de 2015. Não será 
realizado nenhum registro da Oferta ou das ações ordinárias na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do 
mercado de capitais de qualquer outro país além do Brasil. b. Nos termos do artigo 14, §2º da Instrução CVM 400/2003, 
até a data da divulgação do anúncio de início da Oferta, a quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertada (sem 
considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme a seguir definidas) poderá, a critério da Companhia e/ou dos 
acionistas vendedores no âmbito da Oferta (“Acionistas Vendedores”), em comum acordo com os Coordenadores da 
Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento), nas mesmas condições e no mesmo preço das ações ordinárias 
inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”). c. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400/2003, a 
quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de 
um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), nas mesmas condições e ao mesmo 
preço das ações ordinárias inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”). d. Nos termos do artigo 172, inciso 
I, da Lei das S.A., não será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital 
decorrente da Oferta. 6.5. Aprovar, nos termos do artigo 12 da Lei das S.A., o grupamento da totalidade das 
18.339.103.855 (dezoito bilhões, trezentas e trinta e nove milhões, cento e três mil, oitocentas e cinquenta e cinco) 
ações de emissão da Companhia, à proporção de 445,3782365 (quatrocentas e quarenta e cinco vírgula três milhões, 
setecentas e oitenta e dois mil trezentas e sessenta e cinco décimos de milionésimo) ações para 1 (uma) ação após o 
grupamento, sem alteração do valor do capital social, consolidando o número de ações em que se divide o capital so-
cial da Companhia em 41.176.470 (quarenta e uma milhões, cento e setenta e seis mil, quatrocentas e setenta) ações 
ordinárias, sem valor nominal, desconsideradas quaisquer frações. 6.6. Aprovar a ampla reforma e consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, adequando-o às regras necessárias para atender às exigências legais e regulamenta-
res aplicáveis a companhias abertas e às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, passando 
o Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Anexo I à ata que se refere a esta Assembleia Geral Extraor-
dinária. 6.7. Em virtude da aprovação constante do item 6.6 acima, aprovar, ainda, a criação do Conselho de Adminis-
tração da Companhia, que será composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros, com o prazo 
de gestão unificado de 2 (dois) anos. 6.8. Aprovar a eleição da chapa de membros do Conselho composta pelos se-
guintes candidatos: (i) Lars Boilesen, dinamarquês, casado, empresário, portador do passaporte nº 206629874, resi-
dente e domiciliado em Nedre Berglia 21, 1353 Bærums Verk, Noruega; (ii) Pedro Santos Ripper, brasileiro, solteiro, 
engenheiro, portador da carteira de identidade de nº 08497980-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 
012277917-71, residente e domiciliado na Avenida Delfim Moreira 232 apto. 701, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22441-000; (iii) Fiamma Zarife, brasileira, casada, publicitária, portadora da carteira de 
identidade de nº 08598605-7, expedida por IFP, inscrita no CPF sob nº 018.508.457-51, residente e domiciliada na Rua 
Conde de Porto Alegre, nº 869/11, Campo Belo, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04608-001; e (iv) Carlos 
Augusto Leone Piani, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade de nº 
09578876-6, expedida por DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 025.323.737-84, residente e domiciliado na Avenida 
das Américas, nº 10.333, Bloco 1, Apto. 701, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22793-082, para os cargos 
de membros titulares do Conselho de Administração. 6.8.1. Os Conselheiros ora eleitos terão mandatos unificados de 
2 (dois) anos, até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das demonstrações financeiras do 
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021 e, tomarão posse dentro do prazo de até 30 (trinta) dias 
contados desta Assembleia Geral Extraordinária, declarando nos respectivos termos de posse, consoante o disposto 
no artigo 147 da Lei das S.A. e as regras constantes da Instrução CVM nº 367/2002 e do Estatuto Social, para os de-
vidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos de assumir os cargos para o qual foram eleitos, 
nos termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934/1994, bem como não foram condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não estão condenados a penas 
de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis 
para cargo de administração de companhia aberta; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo 
artigo 147, §3º, da Lei das S.A.; e (iv) não ocupam cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da 
Companhia e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia. Os membros do Conselho de 
Administração assumirão, ainda, o compromisso de sujeitar-se à cláusula compromissória prevista no Artigo 50 do 
Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração declararão, também, em documento pró-
prio, estarem integralmente cientes da “Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários de 
Emissão da Companhia”, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002. 6.8.2. Foi aprovado e anuído entre os acionistas 
presentes que, nada obstante o disposto no Artigo 16º, §4º, o conselheiro Lars Boilesen ocupará o cargo de Presiden-
te do Conselho de Administração e o conselheiro Pedro Santos Ripper ocupará o cargo de Vice-Presidente do Con-
selho de Administração. 6.8.3. Foi registrado e anuído entre os acionistas presentes que, conforme declaração forne-
cida pelos membros do Conselho de Administração ora eleitos, os Srs. Fiamma Zarife e Carlos Augusto Leone 
Piani se enquadram na qualidade de conselheiros independentes conforme o Regulamento de Listagem do Novo 
Mercado da B3 e o Estatuto Social da Companhia. 6.9. Rerratificar a remuneração global anual dos administradores da 
Companhia para o exercício social de 2020, no valor de até R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), ficando 
a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão 
de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das S.A. 6.10. Autorizar 
os membros dos órgãos da administração da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação das 
deliberações tomadas e aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária. 7. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada 
e assinada pelos presentes. 8. Assinaturas: Mesa: Pedro Santos Ripper (presidente) e Atademes Branco Pereira 
(secretário). Acionistas Presentes: Bemobi Holding AS. Confere com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 
13 de outubro de 2020. Mesa: Pedro Santos Ripper - Presidente; Atademes Branco Pereira - Secretário. Estatuto 
Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º. A Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”) 
é uma sociedade anônima, que se rege por este Estatuto Social e legislação aplicável. §1º Com o ingresso da Compa-
nhia no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo 
acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regula-
mento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”). Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo, por deliberação da Diretoria, criar, transferir e extinguir 
filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação ou quaisquer outros estabelecimentos em qual-
quer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) o desenvolvimento de 
tecnologias para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de desenvolvimento de aplicações (apps), 
programas (“software”) e de ferramentas de programas desenvolvidas para a rede mundial de computadores (internet), 
inclusive com acesso via computadores, telefonia móvel celular e/ou qualquer outro meio que caracterize o acesso 
móvel, através da prestação de serviços de projeto, integração de sistemas, desenvolvimento e fornecimento de solu-
ções dos referidos apps, softwares e ferramentas; (iii) a prestação de consultoria relacionada a aplicações para telefo-
nes celulares e o desenvolvimento de atividades relacionadas; (iv) a atividade de veiculação de publicidade digital; (v) 
prestação de serviços de marketing promocional, pesquisa de mercado e prospecção de oportunidades de negócios 
relacionadas a softwares, tecnologia da informação e internet, (vi) desenvolvimento e manutenção de relacionamento 
com clientes e parceiros comerciais, (vii) assessoria em software, pesquisa, desenvolvimento e suporte técnico em 
software, (viii) atividades de intermediação de negócios, venda e de licenciamento de softwares; (ix) desenvolvimento 
e intermediação de meios de pagamentos e crédito para utilização de softwares, telefonia móvel e internet, inclusive 
venda ou concessão de crédito para recarga de planos celulares, assim como para adiantamento de uso de voz e da-
dos; (x) venda e serviços de recarga, por qualquer meio, de telefonia móvel; (xi) serviços e produtos para a monetiza-
ção de dados; (xii) serviços de transformação digital; (xiii) comercialização e intermediação de dados e serviços de 
dados, inclusive compra de dados no atacado e dados patrocinados; (xiv) serviços e soluções para pagamento e 
operações de crédito por meios eletrônicos; (xv) o desenvolvimento de atividades correlatas àquelas acima; e (xvi) a 
participação em outras sociedades, simples ou empresárias, como acionista ou sócia, quaisquer que sejam seus obje-
tos sociais, no Brasil ou no exterior. Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capi-
tal Social e Ações - Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
183.391.038,55 (cento e oitenta e três milhões, trezentos e noventa e um mil, trinta e oito reais e cinquenta e cinco 
centavos), dividido em 41.176.470 (quarenta e uma milhões, cento e setenta e seis mil quatrocentas e setenta) ações, 
todas ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. §1º Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto na 
Assembleia Geral. §2º As ações da Companhia serão escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de seus 
titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e indicada pelo Conselho 
de Administração. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência da proprie-
dade das ações escriturais. §3º A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. Artigo 6º. 
A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de 100.000.000 (cem milhões) de ações ordi-
nárias, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as 
condições da emissão, estabelecendo se o aumento se dará por subscrição pública ou particular, o preço e as condi-
ções de integralização. Parágrafo Único. O Conselho de Administração poderá, dentro do limite do capital autorizado 
estabelecido no Artigo 6º: (i) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição; (ii) de acordo com plano aprovado pela 
Assembleia Geral, outorgar opções de aquisição de ações a seus administradores, empregados e/ou a pessoas físicas 
que prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam 
direta ou indiretamente controladas pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas; (iii) aprovar aumen-
to do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações; e (iv) deliberar 
sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações. Artigo 7º. Os acionistas terão, na proporção do número de 
ações de que forem titulares, preferência para a subscrição de novas ações e/ou de valores mobiliários conversíveis 
em ações. §1º O prazo para exercício do direito de preferência será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 
publicação da ata da Assembleia Geral ou reunião do Conselho de Administração, conforme o caso, que deliberar o 
respectivo aumento, ou do competente aviso. O órgão que autorizar a emissão poderá ampliar o prazo mencionado até 
o dobro. §2º Dentro do limite do capital autorizado, poderão ser emitidas, mediante aprovação do Conselho de Admi-
nistração, ações, debêntures conversíveis em ações e/ou bônus de subscrição. A emissão poderá ocorrer sem direito 
de preferência ou com redução do prazo de preferência de subscrição para os então acionistas, nas hipóteses admiti-
das pelos Artigos 171, §3º, e Artigo 172 e seu parágrafo único da Lei nº 6.404/76. §3º Nas hipóteses em que a lei 
conferir direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por 
base o valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado em Assembleia Geral, observadas as dispo-
sições do Artigo 45 da Lei nº 6.404/76. §4º O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas 
nas condições previstas no respectivo boletim de subscrição ficará de pleno direito constituído em mora, na forma do 
Artigo 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se: (i) a multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, 
sem prejuízo da correção monetária de acordo com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao Mercado - IGP-M, 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou índice que venha a substituí-lo, em caso de sua extinção, na menor 
periodicidade admitida; (ii) ao disposto no Artigo 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% 
(doze por cento) ao ano, pro rata temporis. Artigo 8º. Todo acionista ou Grupo de Acionistas que se torne titular de 
participação equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, é obrigado a divulgar, 
mediante comunicação à Companhia, as informações previstas no Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, na ocor-
rência de qualquer aquisição ou um conjunto de aquisições de ações que incrementem a participação acionária direta 
ou indireta na Companhia, nos patamares de 1%, 2%, 3%, e assim sucessivamente, do capital da Companhia. §1º Nos 
casos em que a aquisição resulte ou tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição do controle ou a es-
trutura administrativa da Companhia, bem como nos casos em que esta aquisição gere a obrigação de realização de 
oferta pública de aquisição de ações, nos termos deste Estatuto Social, da legislação e regulamentação vigentes, o 
acionista ou Grupo de Acionistas adquirente deverá ainda promover a divulgação, pelos canais de comunicação habi-
tualmente utilizados pela Companhia, de aviso contendo as informações previstas no Artigo 12 da Instrução CVM nº 
358/2002. §2º As obrigações previstas neste Artigo também se aplicam aos titulares de debêntures conversíveis em 
ações, bônus de subscrição e opção de compra de ações que assegurem a seus titulares a aquisição de ações nos 
percentuais aqui previstos. §3º Para efeitos deste Estatuto Social, “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: 

(i) vinculadas por contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja 
diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladores ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja 
relação de controle; ou (iii) sob controle comum; ou (iv) que atuem representando um interesse comum. Incluem-se 
dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum: (v) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, 
de participação societária igual ou superior a 20% do capital social da outra pessoa; e (vi) duas pessoas que tenham 
um terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior 
a 20% do capital de cada uma das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, funda-
ções, associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer 
outras formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de 
um mesmo Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais entre tais entidades forem: (i) administradas ou geridas pela 
mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (ii) tenham em comum a maioria 
de seus administradores, sendo certo que no caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente 
serão considerados como integrantes de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre o exercício de votos em 
Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de responsabilidade do gestor, em caráter discri-
cionário. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 9º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 
(quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do Artigo 132 da 
Lei nº 6.404/76, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, este Estatuto Social e/ou a lei exigirem. §1º 
A Assembleia Geral é competente para decidir sobre todos os atos relativos à Companhia, bem como para tomar as 
decisões que julgar conveniente à defesa de seus interesses. §2º A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral 
Extraordinária podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local ou virtualmente, na mesma data 
e hora, e instrumentadas em ata única, na forma da regulamentação em vigor, sendo permitida a participação e vota-
ção à distância. Artigo 10º. A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será convocada pelo Conselho de Admi-
nistração, mediante deliberação da maioria de seus membros ou, ainda, nas hipóteses previstas no parágrafo único do 
Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, e será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem 
este indicar, seja no momento da Assembleia, seja previamente, por meio de instrumento de procuração com poderes 
específicos. Na ausência do Presidente do Conselho de Administração ou de indicação por este de um substituto, a 
Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer outro membro do Conselho de Administração ou da Diretoria 
presente. O Presidente da Assembleia escolherá, dentre os presentes, o secretário da Mesa. §1º Os documentos per-
tinentes à matéria a ser deliberada nas Assembleias Gerais deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na data 
da publicação do primeiro anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a lei ou a regulamentação vigen-
te exigirem sua disponibilização em prazo maior. §2º A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com 
a presença de acionistas representando ao menos 25% do capital social, salvo quando a lei exigir quórum mais eleva-
do; e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas. §3º Antes de se instalar a Assembleia Geral, os 
acionistas assinarão o Livro de Presença, considerando-se presente o acionista que registrar a distância sua presença, 
na forma da regulamentação em vigor. §4º A lista dos acionistas presentes será encerrada pelo Presidente da Mesa, 
logo após a instalação da Assembleia. Artigo 11º. Somente poderão participar e votar nas Assembleias Gerais os 
acionistas que comprovarem sua qualidade de acionistas, mediante o comprovante expedido pela instituição financeira 
depositária das ações escriturais e documentos de identificação do acionista ou, conforme o caso, do procurador, 
juntamente com o instrumento de mandato. No caso de acionista que seja pessoa jurídica ou fundo de investimento, 
deverão ser apresentados, ainda, os documentos comprobatórios dos poderes e documento de identificação dos res-
pectivos representantes presentes à assembleia. Parágrafo Único. O acionista poderá ser representado nas Assem-
bleias Gerais por mandatário constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, 
advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos. 
Artigo 12º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto Social, 
serão tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes à Assembleia Geral, não se computando as abstenções. 
§1º Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, a qual será assinada pelos integrantes da 
mesa e pelos acionistas presentes, sendo considerados assinantes da ata os acionistas que tenham participado à 
distância, na forma da regulamentação em vigor. §2º A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive 
dissidência e protestos. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, as atas serão publicadas com omissão 
das assinaturas dos acionistas. Artigo 13º. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei: (i) 
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar, de acordo 
com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a sua distribuição aos acio-
nistas; (iii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, se instalado; (iv) fixar a 
remuneração global dos administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (v) autorizar 
os administradores a confessar falência, a requerer recuperação judicial ou a propor recuperação judicial; (vi) deliberar 
sobre a incorporação da Companhia - ou das ações de sua emissão - em outra sociedade, sua fusão, cisão, transfor-
mação ou dissolução ou outra forma de reorganização societária da Companhia; (vii) aprovar, nos termos do Regula-
mento do Novo Mercado, a dispensa de realização de Oferta Pública de Aquisição de Ações em caso de saída do Novo 
Mercado; e (viii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Capítulo 
IV - Administração - Seção I - Normas Gerais - Artigo 14º. A administração da Companhia competirá ao Conselho 
de Administração e à Diretoria. §1º Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente ou princi-
pal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. §2º Os administradores serão investi-
dos em seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que 
se seguirem à sua eleição, ocasião em que deverão declarar o número de ações, bônus de subscrição, opção de 
compra de ações, debêntures conversíveis em ações e outros valores mobiliários de emissão da Companhia e de so-
ciedades controladas ou do mesmo grupo, de que são titulares, bem como informar as alterações de suas posições, 
na forma da legislação aplicável. O termo de posse dos administradores também deve contemplar inclusive a sua su-
jeição à cláusula compromissória prevista no Artigo 51 do Estatuto Social. §3º Os administradores da Companhia de-
verão aderir às Políticas de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Com-
panhia, mediante assinatura do Termo respectivo. §4º O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria se estenderá até a investidura dos respectivos substitutos. Artigo 15º. A Assembleia Geral fixará a re-
muneração global dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração definir os valores a 
serem pagos individualmente entre os administradores. Caberá também ao Conselho de Administração distribuir a 
participação nos lucros fixada pela Assembleia Geral. Seção II - Conselho de Administração - Artigo 16º. O Conse-
lho de Administração é composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros titulares, e até igual 
número de suplentes, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com o prazo de gestão unificado de 2 (dois) 
anos, permitida a reeleição. §1º Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por 
cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme os critérios e regras previstos no Regula-
mento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros 
independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger. §2º Quando, em decorrência da observância do 
percentual referido no §1º acima, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para 
o número inteiro imediatamente superior. §3º O Conselho de Administração adotará um Regimento Interno que dispo-
rá, dentre outras matérias que forem julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direitos e deveres dos 
seus membros e seu relacionamento com a Diretoria e com os demais órgãos sociais. §4º Na primeira reunião do 
Conselho de Administração realizada após a eleição de seus membros, o Conselho de Administração elegerá, por 
maioria de votos, entre seus membros, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração. Artigo 17º. 
Ressalvado o disposto no Artigo 18 deste Estatuto, a eleição dos membros do Conselho de Administração dar-se-á 
pelo sistema de chapas. §1º O Conselho de Administração deverá, até a ou na data da convocação da Assembleia 
Geral destinada a eleger os membros do Conselho de Administração, divulgar proposta da administração com a indi-
cação dos integrantes da chapa proposta e disponibilizar na sede da Companhia declaração assinada por cada um dos 
integrantes da chapa por ele indicada, contendo: (a) sua qualificação completa; (b) descrição completa de sua experi-
ência profissional, mencionando as atividades profissionais anteriormente desempenhadas, bem como qualificações 
profissionais e acadêmicas; e (c) informações sobre processos disciplinares e judiciais transitados em julgado em que 
tenha sido condenado, como também informação, se for o caso, da existência de hipóteses de impedimento ou confli-
to de interesses previstas no Artigo 147, Parágrafo 3° da Lei nº 6.404/76. §2º Os acionistas ou conjunto de acionistas 
que desejarem propor outra chapa para concorrer aos cargos no Conselho de Administração deverão, com antecedên-
cia de, pelo menos, 25 (vinte e cinco) dias em relação à data marcada para a Assembleia Geral, encaminhar ao Con-
selho de Administração declarações assinadas individualmente pelos candidatos por eles indicados, contendo as infor-
mações mencionadas no Parágrafo anterior, cabendo ao Conselho de Administração providenciar a divulgação 
imediata, por meio de aviso inserido na página da Companhia na rede mundial de computadores e encaminhado, por 
meio eletrônico, para a CVM e para a B3, da informação de que os documentos referentes às demais chapas apresen-
tadas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. §3º Os nomes indicados pelo Conselho de 
Administração ou por acionistas deverão ser identificados, em sendo o caso, como candidatos a conselheiros indepen-
dentes, observado o disposto no Artigo 16, §1º acima. §4º Cada acionista somente poderá votar a favor de uma chapa, 
sendo declarados eleitos os candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral. Artigo 18º. 
Na eleição dos membros do Conselho de Administração é facultado aos acionistas requerer, na forma da lei, a adoção 
do processo de voto múltiplo, desde que o façam, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assem-
bleia Geral, observados os requisitos previstos em lei e na regulamentação em vigor. §1º A Companhia, imediatamen-
te após o recebimento do pedido, deverá divulgar, por meio de aviso inserido em sua página na rede mundial de 
computadores e encaminhado, por meio eletrônico, à CVM e à B3, a informação de que a eleição se dará pelo proces-
so do voto múltiplo. §2º Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo de voto 
múltiplo, deixará de haver a eleição por chapas e serão candidatos a membros do Conselho de Administração os inte-
grantes das chapas de que trata o Artigo 17, bem como os candidatos que vierem a ser indicados por acionista presen-
te, desde que sejam apresentadas à Assembleia Geral as declarações assinadas por estes candidatos, com o conteú-
do referido no §2º do Artigo 17 deste Estatuto. §3º Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos em 
um único candidato ou distribuí-los entre vários, sendo declarados eleitos aqueles que receberem maior quantidade de 
votos. Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo pro-
cesso, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preen-
chidos. §4º Sempre que a eleição tiver sido realizada pelo processo de voto múltiplo, a destituição de qualquer membro 
do Conselho de Administração pela Assembleia Geral importará a destituição dos demais membros, procedendo-se a 
nova eleição. Nos demais casos de vacância, a primeira Assembleia Geral procederá à nova eleição de todo o Conse-
lho de Administração, salvo se houver suplente, nos termos do Artigo 141, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por 
Ações. Artigo 19º. Caso a Companhia venha a estar sob controle de acionista ou grupo controlador, conforme definido 
no Artigo 116 da Lei nº 6.404/76, acionistas minoritários detentores de ações ordinárias poderão, na forma prevista no 
parágrafo 4º do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76, requerer que a eleição de um membro do Conselho de Administração 
seja feita em separado, não sendo aplicáveis a tal eleição as regras previstas no Artigo 17 acima. Artigo 20º. É facul-
tado a qualquer conselheiro efetuar, por escrito, indicação específica de outro membro do Conselho de Administração 
ou de suplentes para substituí-lo em suas ausências ou impedimentos temporários, cabendo ao substituto, além do 
próprio voto, o voto do substituído. §1º No caso de vacância do cargo de conselheiro, os substitutos serão nomeados 
pelos conselheiros remanescentes, podendo inclusive ser um dos suplentes, e completarão o mandato dos conselhei-
ros substituídos. Ocorrendo vacância da maioria dos cargos, será convocada Assembleia Geral para proceder a nova 
eleição. §2º Em caso de vacância do cargo de Presidente ou de Vice-Presidente do Conselho de Administração, o novo 
Presidente será indicado pelo Conselho de Administração dentre seus membros, em reunião especialmente convoca-
da para este fim. Artigo 21º. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 01 (uma) vez a cada 03 (três) 
meses e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente, pelo Vice-Presidente ou por quaisquer 02 
(dois) de seus membros em conjunto, mediante convocação escrita - através de carta, correio eletrônico ou outro meio 
de comunicação com comprovante de recebimento - contendo, além do local data e hora da reunião, a ordem do dia. 
As convocações deverão, sempre que possível, encaminhar as propostas ou documentos a serem discutidos ou apre-
ciados. §1º As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedên-
cia, sendo certo que, em casos de manifesta urgência, a convocação poderá ser, excepcionalmente, feita com antece-
dência de 2 (dois) dias, observadas as demais formalidades. A presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração dispensará qualquer formalidade de convocação. §2º As reuniões do Conselho de Administração serão 
instaladas com a presença da maioria de seus membros em exercício. Considera-se presente à reunião o conselheiro 
que estiver, na ocasião, (i) representado por seu substituto indicado na forma do Artigo 20 acima, (ii) participando da 
reunião por conferência telefônica, vídeo conferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a identifica-
ção do conselheiro e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião, sendo permitido ao 
conselheiro assinar a respectiva ata da Reunião do Conselho de Administração de forma eletrônica, ou (iii) que tiver 
enviado seu voto por escrito, ficando o presidente da reunião investido dos poderes para assinar a respectiva ata da 
Reunião do Conselho de Administração em nome do conselheiro que não esteja presente fisicamente. §3º As delibe-
rações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes. 
O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em consideração e não computará 
o voto proferido com infração aos termos de qualquer acordo de acionistas que possa estar devidamente arquivado na 
sede da Companhia, conforme disposto no Artigo 118 da Lei das S.A. §4º Todas as deliberações do Conselho de Ad-
ministração constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões do Conselho de Administração e assi-
nadas pelos membros do Conselho de Administração que estiverem presentes, observado o disposto nos itens (ii) e 
(iii) do §2º acima. §5º Nenhum membro do Conselho de Administração poderá participar de deliberações e discussões 
do Conselho de Administração ou de quaisquer órgãos da administração da Companhia ou das sociedades por ela 
controladas, exercer o voto ou, de qualquer forma, intervir nos assuntos em que esteja, direta ou indiretamente, em 
situação de interesse conflitante com os interesses da Companhia ou de suas controladas, nos termos da lei. Artigo 
22º. Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social, compete ao Conselho de Adminis-
tração: (i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas controladas, incluindo a aprovação e alteração 
do orçamento anual e o plano de negócios da Companhia e de suas controladas, bem como quaisquer eventuais alte-
rações dos mesmos (sendo certo que, enquanto não for aprovado o orçamento ou plano referente a um determinado 
exercício social, o orçamento ou plano do exercício anterior será utilizado provisoriamente) e a determinação das me-
tas e estratégias de negócios para o período subsequente, zelando por sua boa execução; (ii) eleger, destituir, definir 
a remuneração e as atribuições dos membros da Diretoria da Companhia, observados os limites estabelecidos pela 
Assembleia Geral; (iii) fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis 
da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer atos celebrados, ou em via de celebração, pela Companhia; (iv) 
propor e administrar planos de opção de compra de ações ou outras formas de remuneração baseada em ações para 
administradores, empregados, prestadores de serviços, assim como administradores e outros empregados de outras 
sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia; (v) aprovar previamente a implementa-
ção ou a alteração, bem como a administração de plano de incentivo de remuneração de longo-prazo aos empregados 
da Companhia e/ou de sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia; (vi) nomear e destituir os 
auditores independentes da Companhia, quando for o caso; (vii) manifestar-se sobre o Relatório da Administração e 
as contas da Diretoria; (viii) submeter à Assembleia Geral a proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido da 
Companhia de cada exercício social; (ix) autorizar a Diretoria a adquirir, alienar e constituir ônus reais ou gravames de 
qualquer natureza sobre os bens do ativo permanente, prestar garantias em geral, celebrar contratos de qualquer na-
tureza, renunciar a direitos e transações de qualquer natureza da Companhia e de suas controladas, em valores que 
superem 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia; (x) deliberar sobre a contratação de financiamentos 
e empréstimos, bem como sobre quaisquer operações que resultem em criação de endividamento para a Companhia 
em valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia, apurado no último Balanço 
Patrimonial da Companhia, por operação isolada ou em conjunto de operações dentro do mesmo exercício social, in-
cluindo a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam notas promissórias comer-
ciais, bonds, notes, commercial papers, ou outros de uso comum no mercado, bem como para fixar as suas condições 
de emissão e resgate, podendo, nos casos que definir, exigir a prévia autorização do Conselho de Administração como 
condição de validade do ato; (xi) deliberar sobre o aumento do capital da Companhia até o limite do capital autorizado, 
podendo, dentro de tal limite, autorizar a emissão de ações ou bônus de subscrição; (xii) deliberar sobre a emissão de 
debêntures simples, nos termos do Artigo 59, §1º, da Lei nº 6.404/76, bem como sobre a emissão de debêntures con-
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versíveis em ações, estas últimas dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 59, §2º, da Lei nº 
6.404/76; (xiii) decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, nos termos da le-
gislação aplicável; (xiv) autorizar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores e a distribuição de 
dividendos intermediários com base no lucro apurado em tais balanços, observadas as limitações e disposições esta-
tutárias e legais; (xv) deliberar qualquer operação, transação, contrato ou acordo, de qualquer natureza, que envolva 
valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia, apurado no último Balanço 
Patrimonial da Companhia, por operação isolada ou em conjunto de operações dentro do mesmo exercício social; (xvi) 
autorizar a amortização, resgate ou recompra de ações da própria Companhia, bem como deliberar sobre o eventual 
cancelamento ou alienação das ações porventura em tesouraria; (xvii) deliberar sobre a distribuição aos administrado-
res e/ou empregados de participação nos lucros da Companhia, observados os limites e condições fixados pela As-
sembleia Geral; (xviii) deliberar sobre a celebração, modificação e/ou término de contratos, bem como realização de 
operações de qualquer natureza entre, de um lado, a Companhia ou qualquer de suas controladas - com exceção das 
subsidiárias integrais da Companhia - e, de outro lado, acionista controlador, sociedade coligada ou administrador da 
Companhia, ou respectivos cônjuges ou parentes até segundo grau e/ou empresas controladas, coligadas ou contro-
ladoras dos mesmos, que envolvam valores superiores a 1% (um por cento) do patrimônio líquido da Companhia; (xix) 
indicar o Diretor ou Diretores que representarão a Companhia nas assembleias gerais, reuniões de sócios ou altera-
ções contratuais das sociedades controladas ou coligadas da Companhia; (xx) deliberar sobre a participação da Com-
panhia em outras sociedades, como sócia ou acionista, bem como a sua participação em acordos de associação e/ou 
acordos de acionistas e sobre a constituição de sociedades, no Brasil ou no exterior, pela Companhia; (xxi) constituir 
e instalar o comitê de auditoria da Companhia, observados os requisitos estabelecimentos na regulamentação aplicá-
vel; (xxii) constituir outros comitês técnicos ou consultivos, de caráter não deliberativo, nos termos e condições defini-
das pelo Conselho de Administração, eleger e destituir os seus membros e aprovar seus regimentos internos. Os co-
mitês poderão atuar, entre outras, nas seguintes áreas: (i) estratégica e financeira, (ii) governança corporativa, 
conduta e ética, e (iii) remuneração de administradores e desenvolvimento executivo; (xxiii) exercer as demais atribui-
ções conferidas em Assembleia Geral ou por este Estatuto; e (xxiv) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer 
outras atribuições que a lei ou este Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia. Seção III - Diretoria Artigo 
23º. A Diretoria será composta por 3 (três) membros, residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de 
Administração, por um prazo de mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente, um Di-
retor Financeiro e de Relações com Investidores (cujo cargo poderá ser cumulado pelo Diretor Financeiro) e um Diretor 
de Vendas e Marketing, todos eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração. Na hipótese 
de o cargo de Diretor de Relações com Investidores não ser cumulado com o de Diretor Financeiro, a Diretoria será 
composta por 4 (quatro) membros. Artigo 24º. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia assim 
o exigirem, em virtude de convocação do Diretor Presidente, e suas decisões serão tomadas por maioria simples de 
votos, observado o quorum de instalação de metade dos membros eleitos. Parágrafo Único. Todas as deliberações 
da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores 
que estiverem presentes, sendo permitido ao Diretor que participar da reunião remotamente assinar a respectiva ata 
de forma eletrônica. Artigo 25º. Compete aos Diretores gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia 
Geral, o Conselho de Administração e este Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao fun-
cionamento regular da Companhia, incumbindo-lhes a administração e gestão dos negócios e atividades da Compa-
nhia, observados os limites fixados por este Estatuto Social, inclusive: (i) conduzir a política geral e de administração 
da Companhia, conforme determinado pelo Conselho de Administração; (ii) executar e coordenar o andamento das 
atividades normais da Companhia, incluindo o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais, em 
reuniões do Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões; (iii) elaborar os planos de negócios e os orça-
mentos da Companhia, anuais e/ou plurianuais, e submetê-los ao Conselho de Administração; (iv) executar os planos 
de negócios e os orçamentos da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração; (v) submeter ao Conselho 
de Administração a proposta de destinação do lucro líquido de cada exercício social; (vi) determinar o levantamento de 
balanços semestrais ou intermediários; (vii) elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício so-
cial; (viii) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; (ix) observadas as competências do Conselho de Administra-
ção e o disposto no Estatuto Social da Companhia, transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos, 
contrair obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma onerar bens 
móveis ou imóveis e conceder garantias assinando os respectivos termos e contratos; e (x) representar a Companhia, 
em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais 
ou municipais, observado o disposto neste Estatuto Social. §1º Caberá ao Diretor Presidente convocar, de ofício, ou a 
pedido de 2 (dois) ou mais Diretores, e presidir, as reuniões da Diretoria. §2º A reunião da Diretoria instalar-se-á com 
a presença da maioria de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes. §3º Na 
ausência do Diretor Presidente, caberá ao Diretor indicado nos termos do Artigo 31 deste Estatuto, presidir a reunião 
de Diretoria, observado que o Diretor Presidente substituto não terá voto de qualidade. Artigo 26º. Compete ao Diretor 
Presidente: (i) dirigir, orientar e coordenar as atividades da Companhia; (ii) supervisionar as funções dos demais Dire-
tores; (iii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (iv) reportar-se ao Conselho de Administração, prestando as 
informações relativas ao desenvolvimento da Companhia que venham a se fazer necessárias; (v) elaborar e apresen-
tar, anualmente, ao Conselho de Administração, o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia; (vi) 
elaborar e acompanhar os planos de negócios, operacionais e de investimentos da Companhia e controladas/coliga-
das; e (vii) representar a Companhia em juízo, ativa ou passivamente. Artigo 27º. Compete ao Diretor Financeiro, 
dentre outras atribuições que lhe venham a ser compelidas pelo Conselho de Administração e nos termos das Políticas 
da Companhia: (i) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natu-
reza financeira da Companhia e controladas; (ii) propor alternativas de financiamento e aprovar condições financeiras 
dos negócios da Companhia e controladas; (iii) em conjunto com o Diretor Presidente, elaborar e apresentar, anual-
mente, ao Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia; (iv) em conjun-
to com o Diretor Presidente, elaborar e acompanhar os planos de negócios, operacionais e de investimentos da Com-
panhia e controladas/coligadas; (v) coordenar a elaboração, para apreciação do Conselho de Administração, das 
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas controladas/coligadas, do relatório da administração e 
das contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de aplicação 
dos lucros apurados no exercício anterior da Companhia e suas controladas e coligadas de forma consolidada; (vi) 
apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômico-financeiro e patrimonial - ITR deta-
lhado da Companhia consolidado com suas controladas e coligadas; (vii) administrar o caixa e as contas a pagar e a 
receber da Companhia e controladas; e (viii) dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/tributária da 
Companhia e controladas. Artigo 28º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições 
que lhe venham a ser compelidas pelo Conselho de Administração e nos termos das Políticas da Companhia: (i) repre-
sentar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo 
CVM, Banco Central do Brasil, B3, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia); (ii) prestar informa-
ções ao público investidor, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às Bolsas de Valores nas quais a Companhia venha a 
ter seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de 
capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e (iii) tomar providências para manter atualizado o re-
gistro de companhia aberta perante a CVM. Artigo 29º. Compete ao Diretor de Vendas e Marketing, dentre outras 
atribuições que lhe venham a ser compelidas pelo Conselho de Administração: (i) gerir as atividades e coordenar as 
políticas de marketing da Companhia; (ii) elaborar os planos de mídia e comunicação e os meios de divulgação e co-
mercialização dos produtos e serviços da Companhia; (iii) definir e supervisionar as políticas de comercialização dos 
produtos e serviços da Companhia; (iv) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades comerciais 
relativas à introdução de novos produtos e serviços; (v) em conjunto com o Diretor Presidente, dirigir a área de relação 
com os clientes da Companhia; e (vi) avaliar e acompanhar as políticas e estratégias de comercialização de produtos 
e serviços da Companhia. Artigo 30º. Compete aos Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração 
dos negócios da Companhia e, sob a orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhes 
tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração. §1º Nas ausências e impedimentos temporários do Diretor 
Presidente, este será substituído por qualquer Diretor por ele designado. §2º Nos casos de ausências e impedimentos 
temporários do Diretor Presidente e do Diretor por ele designado, a Presidência será exercida por outro Diretor desig-
nado pelo Diretor ausente ou impedido que estiver, na forma do caput deste Artigo, exercendo as funções do Diretor 
Presidente. §3º Os demais membros da Diretoria serão substituídos, nas suas ausências e impedimentos temporários, 
por um outro Diretor indicado pela Diretoria. O Diretor que estiver substituindo outro Diretor ausente, além de seu pró-
prio voto, expressará o voto do Diretor ausente. §4º Os Diretores poderão participar das reuniões do órgão através de 
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita que todos os Dire-
tores possam ver e/ou ouvir uns aos outros. Nesse caso, os Diretores serão considerados presentes à reunião, deven-
do ser lavrada ata e assinada por todos os presentes até a próxima reunião, sendo permitido ao Diretor que participar 
da reunião remotamente assinar a respectiva ata de forma eletrônica. Artigo 31º. Em caso de vacância do cargo de 
Diretor Presidente e até que o Conselho de Administração delibere a respeito da eleição para o cargo vago, as funções 
relativas ao cargo vago serão cumuladas por Diretor designado pela Diretoria. Artigo 32º. Com as exceções previstas 
neste Estatuto, qualquer ato ou negócio jurídico que implique responsabilidade ou obrigação da Companhia perante 
terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) por quaisquer 02 (dois) Diretores 
agindo em conjunto; (ii) por 01 (um) Diretor agindo em conjunto com um procurador constituído na forma do §2º abaixo; 
ou, ainda, (iii) por 02 (dois) procuradores, com poderes especiais, observado o disposto no §1º abaixo. §1º A Compa-
nhia poderá, por quaisquer 02 (dois) de seus Diretores, constituir mandatários, especificando no instrumento a finalida-
de do mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não excederá 1 (um) ano, salvo quando a procuração 
for outorgada com poderes ad judicia, ou para a defesa de processos administrativos, caso em que sua vigência pode-
rá ser por prazo indeterminado. §2º Poderá ainda a Companhia ser individualmente representada por um único Diretor 
ou mandatário, constituído na forma prevista neste Estatuto, desde que haja autorização escrita do Diretor Presidente, 
ou que este seja um dos signatários da procuração a que se refere o §1º acima. Artigo 33º. Sem prejuízo do disposto 
no Artigo 31º acima, em caso de vacância do cargo de qualquer Diretor, o Conselho de Administração elegerá o subs-
tituto que exercerá o cargo pelo tempo remanescente do mandato do substituído. Artigo 34º. É expressamente vedada 
aos Diretores a prática, em nome da Companhia, de qualquer ato relativo a negócios ou operações estranhas ao obje-
to social. Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 35º. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não 
permanente, composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros e igual número de suplentes, 
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, todos residentes no país, observados os requisitos e impedimentos 
previstos na Lei nº 6.404/76, com as atribuições, poderes e competências previstas em lei. §1º O Conselho Fiscal será 
instalado pela Assembleia Geral por solicitação de acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerran-
do-se seu mandato na Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação. §2º Os membros do Conselho Fiscal 
serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que 
se seguirem à sua eleição, o qual deverá contemplar inclusive a sua sujeição à cláusula compromissória prevista no 
Artigo 51 do Estatuto Social. §3º A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral 
que os eleger, devendo ainda a Companhia reembolsá-los pelas despesas de locomoção e estadia necessárias ao 
desempenho de suas funções. §4º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respecti-
vo livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal órgão que estiverem presentes. 
Capítulo VI - Exercício Social e Destinação de Resultados - Artigo 36º. O exercício social tem início em 1º de janei-
ro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social e de cada trimestre civil, serão 
elaboradas, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras exigidas pela legislação 

vigente. Artigo 37º. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão destinados à reserva legal até que atin-
gidos os limites legais. Do saldo: (a) 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados ao pagamento de dividendo 
obrigatório; e (b) o lucro remanescente poderá ser: (i) retido com base em orçamento de capital, nos termos do Artigo 
196 da Lei nº 6.404/76; e/ou (ii) destinado à reserva estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, que terá por 
fim assegurar a manutenção do nível de capitalização, a expansão das atividades sociais e/ou o reforço do capital de 
giro da Companhia, suas controladas e/ou coligadas. O saldo das reservas de lucros, com as exceções legais, não 
excederá o valor do capital social. O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, que não seja destinado na forma deste 
Artigo, será capitalizado ou distribuído aos acionistas como dividendo. Artigo 38º. Os dividendos atribuídos aos acio-
nistas serão pagos nos prazos estabelecidos pela Assembleia Geral, respeitados os prazos máximos previstos em lei, 
e, se não reclamados dentro de 03 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescre-
verão em favor da Companhia. Artigo 39º. A Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em perí-
odos menores, caso o Conselho de Administração opte por declarar dividendos à conta do lucro apurado em tais ba-
lanços, obedecidos os limites legais, bem como declarar dividendos intermediários à conta de reservas de lucros 
existentes no último balanço anual ou semestral. Os dividendos assim declarados constituirão antecipação do dividen-
do obrigatório a que se refere o Artigo 37, alínea “a”, deste Estatuto Social. Artigo 40º. A Companhia, mediante delibe-
ração do Conselho de Administração, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio, nos termos 
da legislação aplicável. Parágrafo Único. Os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social serão 
computados, por seu valor líquido, para satisfação do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuí-
dos e serão creditados como antecipação do dividendo obrigatório. Artigo 41º. A Companhia poderá pagar participa-
ção nos lucros e/ou resultados a seus empregados e administradores, mediante deliberação do Conselho de Adminis-
tração, nos montantes máximos fixados pela Assembleia Geral, observados os limites legais. Capítulo VII - Alienação 
de Controle, Saída do Novo Mercado e Proteção de Dispersão da Base Acionária - Seção I - Alienação de 
Controle - Artigo 42º. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, 
como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se 
obrigue a efetivar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titula-
ridade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e regulamentação vigentes 
e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante. Seção 
II - Saída do Novo Mercado Artigo 43º. A saída da Companhia do Novo Mercado, seja por ato voluntário, compulsório 
ou em virtude de reorganização societária, deve observar as regras constantes do Regulamento do Novo Mercado. 
Artigo 44º. Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo Mercado deverá 
ser precedida de oferta pública de aquisição de ações que observe os procedimentos previstos na regulamentação 
editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta e 
os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, o pedido de nova avaliação da Companhia 
na forma estabelecida na Lei 6.404/76; (ii) acionistas titulares de mais de 1/3 das ações em circulação deverão aceitar 
a oferta pública de aquisição de ações ou concordar expressamente com a saída do referido segmento sem a efetiva-
ção de alienação das ações. Parágrafo Único. A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente 
da realização de oferta pública mencionada neste Artigo, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, nos 
termos do Regulamento do Novo Mercado. Artigo 45º. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aqui-
sição, visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei nº 
6.404/1976 ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de to-
das as modalidades de oferta pública, não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da 
CVM, quando exigida pela legislação aplicável. Seção III - Proteção da Dispersão da Base Acionária - Artigo 46º. 
Caso qualquer acionista ou Grupo de Acionistas (“Acionista Adquirente”) adquira ou se torne titular, de forma direta ou 
indireta: (a) de participação igual ou superior a 25% do total de ações de emissão da Companhia; ou (b) de outros di-
reitos de sócio, inclusive usufruto, quando adquiridos de forma onerosa, que lhe atribuam o direito de voto sobre ações 
de emissão da Companhia que representem mais de 25% do seu capital (“Participação Relevante”), o Acionista Adqui-
rente deverá, no prazo máximo de 30 dias a contar da data em que o Acionista Adquirente atingir a Participação Rele-
vante, realizar ou solicitar o registro, conforme o caso, de uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de 
emissão da Companhia pertencentes aos demais acionistas, observando-se o disposto na Lei nº 6.404/1976, na regu-
lamentação expedida pela CVM, pelas bolsas de valores nas quais os valores mobiliários de emissão da Companhia 
sejam admitidos à negociação, e as regras estabelecidas neste Estatuto. §1º - Para efeito do cálculo da Participação 
Relevante deverão ser consideradas as ações objeto de contratos de opção e de contratos derivativos com liquidação 
física ou financeira e excluídas as ações em tesouraria. Artigo 47º. O preço por ação de emissão da Companhia obje-
to da oferta pública (“Preço da Oferta”) deverá corresponder ao maior valor dentre: (i) cotação unitária mais alta atingi-
da pelas ações de emissão da Companhia durante o período de 12 (doze) meses que antecederem o atingimento de 
percentual igual ou superior à Participação Relevante, nos termos do Artigo 46 acima; ou (ii) 120% (cento e vinte por 
cento) do preço unitário mais alto pago pelo Acionista Adquirente nos 6 (seis) meses que antecederem o atingimento 
de percentual igual ou superior à Participação Relevante, nos termos do Artigo 46 acima, ajustado por eventos socie-
tários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonifica-
ções, exceto aqueles relacionados a operações de reorganização societária. §1º A oferta pública deverá observar 
obrigatoriamente os seguintes princípios e procedimentos, além de, no que couber, outros expressamente previstos no 
Artigo 4º da Instrução CVM nº 361/02 ou norma que venha a substituí-la: (a) ser dirigida indistintamente a todos os 
acionistas da Companhia; (b) ser efetivada em leilão a ser realizado na B3; e (c) ser realizada de maneira a assegurar 
tratamento equitativo aos destinatários, permitir-lhes a adequada informação quanto à Companhia e ao ofertante, e 
dotá-los dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto à aceitação da oferta 
pública. §2º O edital da oferta pública deverá incluir a obrigação do Acionista Adquirente de adquirir, nos 30 (trinta) dias 
subsequentes à liquidação financeira da oferta, até a totalidade das ações de titularidade dos acionistas remanescen-
tes que não tiverem aderido à oferta, pelo mesmo preço pago no leilão, atualizado pela SELIC, ficando tal obrigação 
condicionada a que, com a liquidação da oferta, o Acionista Adquirente tenha atingido participação acionária superior 
a 50% (cinquenta por cento) do capital social. §3º A exigência de oferta pública prevista no caput do Artigo 46 não 
excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, de a própria Companhia, formular outra 
oferta pública concorrente ou isolada, nos termos da regulamentação aplicável. §4º As obrigações constantes do Art. 
254-A da Lei nº 6.404/76, e no Artigo 42 do Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo Acionista Adquirente das 
obrigações constantes deste Artigo. §5º A exigência da oferta pública prevista no Artigo 46 não se aplica na hipótese 
de uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior à Participação 
Relevante, em decorrência: (i) de aquisições feitas por ocasião da realização de oferta pública de aquisição de ações, 
em conformidade com o Regulamento do Novo Mercado ou legislação vigente, desde que tenha tido por objeto todas 
as ações de emissão da Companhia; (ii) de operação de fusão, incorporação ou incorporação de ações envolvendo a 
Companhia; ou (iii) de atingimento involuntário da Participação Relevante, desde que o acionista ou Grupo de Acionis-
tas que houver atingido a Participação Relevante involuntariamente tome as seguintes providências: (a) envio de noti-
ficação à Companhia, em até 5 (cinco) dias contados da data em que houver se tornado titular de Participação Rele-
vante, confirmando seu compromisso de alienar na B3 ações de emissão da Companhia em quantidade suficiente para 
reduzir sua participação para percentual inferior a Participação Relevante; e (b) alienação na B3 de tantas ações 
quantas forem necessárias para fazer com que deixe de ser titular de Participação Relevante, em até 15 (quinze) dias 
úteis contados da data da notificação à Companhia. §6º Publicado qualquer edital de oferta pública para aquisição da 
totalidade das ações da Companhia, formulado nos termos deste Artigo, incluindo a determinação do Preço da Oferta, 
ou formulado nos termos da regulamentação vigente, com liquidação em moeda corrente ou mediante permuta por 
valores mobiliários de emissão de companhia aberta, o Conselho de Administração deverá reunir-se, no prazo de 10 
dias, a fim de apreciar os termos e condições da oferta formulada, obedecendo aos seguintes princípios: (a) o Conselho 
de Administração poderá contratar assessoria externa especializada, com o objetivo de prestar assessoria na análise 
da conveniência e oportunidade da oferta, no interesse geral dos acionistas e do segmento econômico em que atua a 
Companhia e da liquidez dos valores mobiliários ofertados, se for o caso; e (b) caberá ao Conselho de Administração 
manifestar-se a respeito da oferta; e (c) a oferta pública será imutável e irrevogável. §7º Para fins do cálculo do percen-
tual da Participação Relevante, não serão computados, sem prejuízo do disposto no Parágrafo 3º, os acréscimos invo-
luntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, resgate de ações ou de redu-
ção do capital social da Companhia com o cancelamento de ações. Artigo 48º. Uma vez liquidada a oferta pública 
prevista no Artigo 46 sem que o Acionista Adquirente tenha atingido participação acionária superior a 50% (cinquenta 
por cento) do capital social, então: (i) o Acionista Adquirente somente poderá realizar novas aquisições de ações por 
meio de nova oferta, observados os termos dos Artigos 46 e 47; e (ii) qualquer nova oferta pública que venha a ser 
lançada pelo Acionista Adquirente no prazo de 12 (doze) meses, a contar da liquidação da oferta anterior, deverá ter 
por preço mínimo o maior valor entre: (i) o preço por ação da OPA anterior atualizado pela SELIC, acrescido de 10% 
(dez por cento) (ajustado por eventos societários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital pró-
prio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles relacionados a operações de reorganização socie-
tária), ou (ii) o preço médio de negociação das ações de emissão da Companhia na B3, ponderado pelo volume, nos 6 
(seis) meses anteriores, atualizado pela Taxa SELIC até a data em que for tornada pública a decisão de lançar a nova 
oferta, ajustado por eventos societários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupa-
mentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles relacionados a operações de reorganização societária. Artigo 
49º. Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir as obrigações impostas por este Capítulo, inclusive no que 
concerne ao atendimento dos prazos: (i) para a realização ou solicitação do registro da oferta pública; ou (ii) para aten-
dimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará 
Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão 
do exercício dos direitos do Acionista Adquirente, conforme disposto no Artigo 120 da Lei nº 6.404/76. Artigo 50º. As 
disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias, nas hipóteses de pre-
juízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto. Capítulo VIII - Arbitragem - Artigo 
51º. A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal, se instalado, ficam obrigados 
a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda 
e qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionis-
ta, administrador ou membro do Conselho Fiscal, conforme o caso, em especial, decorrentes das disposições contidas 
neste Estatuto, nas disposições das Leis nº 6.385/76 e nº 6.404/76, nas normas editadas pelo Conselho Monetário 
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicá-
veis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, 
dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação do Novo Mercado. Capítulo IX - Liquidação - Artigo 
52º. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em virtude de delibera-
ção da Assembleia Geral. §1º O modo de liquidação será determinado em Assembleia Geral, que elegerá também o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. §2º A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará 
os seus honorários e estabelecerá as diretrizes para o seu funcionamento. Capítulo X - Disposições Gerais - Artigo 
53º. A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, cabendo à administração abster-se de 
registrar transferências de ações contrárias às suas disposições e ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuni-
ões do Conselho de Administração, abster-se de computar os votos lançados em infração a tais acordos, bem como 
tomar as demais providências dos §§8º e 9º do Artigo 118 da Lei nº 6.404/76. Artigo 54º. As disposições do Regula-
mento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos 
destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto. Mesa: Pedro Santos Ripper - Presidente; Atademes 
Branco Pereira - Secretário.

Para 95,6%, alimentos e bebidas foram o que mais aumentaram na pandemia
A 147ª Pesquisa de Opinião da 

Confederação Nacional do Trans-
porte, realizada em parceria com o 
Instituto MDA, de 21 a 24 de ou-
tubro de 2020, mostra os índices de 
popularidade do governo e pessoal 
do presidente Jair Bolsonaro e traz 
uma comparação com a atuação dos 
governos anteriores. O levantamen-
to, realizado em todo o Brasil, traz 
também a percepção da população 
sobre a pandemia da Covid-19 e 
questões relacionadas a economia, 
como o auxílio emergencial, pre-
ço dos produtos e serviços e renda 
mensal. Além disso, apresenta da-
dos sobre as eleições municipais, a 
Operação Lava Jato e o interesse da 
população em questões políticas.

Foram realizadas 2.002 entrevistas 
presenciais, em 137 municípios de 25 
unidades da Federação. A margem de 
erro é de 2,2 pontos percentuais.

Segundo o estudo, quando ques-
tionados sobre o Governo Bolsonaro, 
41,2% avaliaram positivamente (óti-
mo + bom); 30,3%, regular; e 27,2%, 
disseram ter avaliação negativa (ruim 
+ péssimo). Não souberam opinar ou 
não responderam: 1,3%

O desempenho pessoal do presi-
dente Jair Bolsonaro teve aprovação 
de 52,0% e desaprovação de 43,2%. 
Não souberam opinar ou não res-
ponderam: 4,8%.

Além disso, quando a pergunta 
era sobre a avaliação do seu go-
vernador, só 6,8% acharam óti-
mo; 25,2%, bom; 35,1%, regular; 
10,2%, ruim; e 18,9%, péssimo.

Sobre os prefeitos, estão sen-
do ótimos para 11,5%; bons, para 
28,4%; regulares, para 27,2%; 
ruins, para 10,1%; e péssimos, para 
21,5%.

Para os próximos seis meses, a 
expectativa de emprego é de que 
vai melhorar para 36,0%; vai piorar 
para 30,1%; e vai ficar igual para 
31,1%. Para igual período futuro, 
a renda mensal vai aumentar para 
26,5%; vai diminuir para 20,7%; 
e vai ficar igualpara 50,2%. Além 
disso, 31,8% acham que a saúde 
vai melhorar em seis meses; 27,2%, 
que vai piorar; e 38,7%, que vai 
ficar igual. Já a educação vai me-
lhorar para 29,8%; vai piorar para 
28,1%; e vai ficar igual para 39,4%. 
A segurança pública vai melhorar 
para 26,4%; vai piorar para 27,1%; 
e vai ficar igual para 44,0%.

Na comparação com governos an-
teriores, 41,4% disseram que já per-
ceberam melhorias no governo de 
Jair Bolsonaro em relação aos gover-
nos anteriores. Para 30,4%, continua 
de forma semelhante aos governos 
anteriores e 26,2% percebem pioras 
em relação aos governos anteriores.

Quando o assunto é economia, 
42,1% afirmam que a renda média 
mensal hoje diminuiu em relação ao 
início da pandemia; 47,5%, afirmam 
que ela permanece igual. Para 10,1%, 
a renda aumentou; 41,9% receberam 
o auxílio emergencial; 58,1% não 
receberam. Para 79,0%, o auxílio 
emergencial é muito importante para 
a população e a economia brasileira; 
16,9% consideram que o auxílio tem 
importância moderada; 3%, acredi-
tam que é pouco importante. Para 
0,8%, ele não tem importância. Sobre 
a duração do pagamento do auxílio, 
72,2% afirmam que deve continuar 
por mais alguns meses; 21,2%, acre-
ditam que deve ser encerrado em de-
zembro. Para 4,7%, o pagamento de-
veria ter sido encerrado antes. 4,0% 
acreditam que a retomada da econo-
mia no Brasil deve acontecer ainda 
em 2020; 18,6%, responderam que 
no 1º semestre de 2021; 30,6% no 2º 
semestre de 2021; 41,0%, de 2022 em 
diante.

Para 90,9%, os preços dos produ-
tos estão aumentando muito; para 
7,2% estão aumentando pouco; para 
1,4%, não estão aumentando; para 
0,4% estão diminuindo.

Produtos que mais tiveram au-
mento nos últimos meses: alimen-
tos e bebidas: 95,6%; contas men-
sais (água, luz, gás, internet, TV a 

cabo): 40,6%; combustível: 17,8%.
Sobre a preferência política, 

27,7% se declaram de direita; 4,3% 
de centro-direita; 17,1% de centro; 
2,7% de centro-esquerda; 11,0% de 
esquerda.

Em relação ao grau de interes-
se em política, 12,8% afirmam ter 
interesse elevado; 33,4% interesse 
moderado; 21,7% interesse baixo; e 
31,6% nenhum interesse.

Consultados sobre a isenção da 
mídia ao noticiar fatos da política 
no Brasil, 38,2% consideram que 
a mídia não é isenta; 38,2%, isenta 
em alguns momentos; 17,9% consi-
deram que ela é sempre isenta.

Sobre um possível encerramento 
da Operação Lava Jato, 84,0% a con-
sideram como importante e que deve 
continuar, enquanto 10,9% avaliam 
que já pode ser encerrada porque ela 
já fez o que era necessário.

Em relação à percepção da cor-
rupção nos últimos dois anos, 39,3% 
acreditam que aumentou; 36,6% 
que permaneceu igual; 21,7%, que 
ela reduziu.

Sobre eleições, 76,6% afirmam 
que vão votar no dia da eleição; 
5,9%, afirmam que não vão votar; 
64,9% afirmam se lembrar do can-
didato no qual votou nas eleições 
municipais de 2016; 23,1% não se 
lembram.

Quando perguntados que áreas 
que o prefeito eleito deve priorizar: 
86,6% disseram saúde; 62,6%, edu-
cação; e 46,7%, geração de empre-
gos.

Principais características dos 
candidatos que o entrevistado leva-
rá em consideração nesta eleição: 
honestidade: 64,2%; novas propos-
tas para a cidade: 50,9%; trajetória 
de vida: 23,4%.

Grau de conhecimento sobre os 
candidatos a prefeito: 24,6% co-
nhecem bastante; 34,1% conhecem 
mais ou menos; 26,6% conhecem 
pouco; 14,6% conhecem nada. 
20,5% têm muito interesse nas elei-
ções deste ano; 33,7%, interesse 
médio; 25,3% têm pouco interesse; 
20,2%, nenhum interesse.

Sobre como os entrevistados 
têm buscado informações sobre os 
candidatos a prefeito e vereador: 
conversas pessoais com amigos 
e parentes: 25,7%; redes sociais 
(Facebook, Instagram, Twitter): 
23,5%; e horário eleitoral de rádio 
e TV: 22,1%.

Fatores que influenciam na de-
cisão do voto: próprias convicções 
políticas: 66,5%; propostas defen-
didas pelos candidatos em progra-
mas eleitorais, debates e outros 
lugares: 45,3%; amigos, colegas e 
familiares: 21,3%.
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BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 31 de março de 2020. 
ATA Nº 013/2020. Local, Data e Hora: reunião realizada, virtualmente, através 
do Portal de Governança Corporativa da companhia, no dia trinta e um de 
março de 2020, às 17h, conforme prerrogativa do artigo 24, parágrafo único do 
Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças: participaram 
os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs. Bernardo de 
Azevedo da Silva Rothe, Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Mansueto 
Facundo de Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Silvano Gianni e 
a Sra. Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Como secretário da reunião, 
o Presidente da companhia, Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale. Pauta: (1) 
Reeleição Diretoria  - Mandato 2020/2023 - conforme previsão do artigo 12, 
V do Estatuto Social da companhia, o Conselho de Administração decidiu, por 
unanimidade, reeleger com mandato de 03 (três) anos, a expirar na Assembleia 
Geral Ordinária do ano de 2023, os administradores a seguir: (i) Presidente - 
Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale, brasileiro, casado, bancário, portador da 
carteira de identidade nº MG-134.816, expedida pela Polícia Civil/MG, inscrito 
no CPF sob o n° 156.370.266-53, residente e domiciliado em Brasília/DF, com 
endereço comercial na Rua Senador Dantas nº 105 - 10º andar, Centro, Rio 
de Janeiro/RJ - CEP 20031-923; (ii) Diretor Comercial - Sr. Marcelo Gonçalves 
Farinha, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 
12158241, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 063.750.328-73, 
residente e domiciliado em Brasília/DF, com endereço comercial na Rua 
Senador Dantas, nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-923; 
(iii) Diretor sem Designação Especial - Sr. Frederico Guilherme Fernandes de 
Queiroz Filho, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade 
nº 2.741.646, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o n° 655.538.534-00, 
residente e domiciliado em Brasília/DF, com endereço comercial na Rua 
Senador Dantas, nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-923. 
(1.1) o Presidente e Diretores ora eleitos, declaram não estarem incurso em 
nenhum crime que os impeça da prática de atos mercantis, encontrando-se, 
portanto, livres e desimpedidos para ocuparem cargo da administração de 
sociedades comerciais, em observância ao disposto no artigo 147, § 1º da Lei 
6.404/76. Declaram, ainda, que preenchem as condições previstas no Anexo 
II da Resolução CNSP nº 330, de 2015. (2) Composição da Diretoria - face à 
deliberação no item 1, a Diretoria da Brasilcap Capitalização S.A. ficará assim 
constituída: Nome/Cargo: Antonio Gustavo Matos do Vale - Presidente; 
Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor Comercial; Frederico Guilherme F. de 
Queiroz Filho - Diretor sem designação especial. (3) Funções dos Diretores 
Estatutários: o Conselho de Administração, com base na delegação de 
competência conferida pelas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias 
Cumulativas de 28/03/2019, e em atendimento à Carta Circular nº 9/2014/
SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014, e a Carta Circular nº 1/2016/SUSEP/
CGRAT, de 29/02/2016, decide atribuir aos membros da Diretoria as funções 
específicas dos diretores estatutários como segue: a) Funções de caráter 
executivo ou operacional: Membro da Diretoria/Cargo/Função Específica: 
Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável 
pelas relações com a Susep (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, I); Frederico 
Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável técnico (Circular 
SUSEP 234/03, art. 1º, II e Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, II); Marcelo 
Gonçalves Farinha - Diretor Comercial - Diretor responsável administrativo-
financeiro (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, III); Marcelo Gonçalves Farinha 
- Diretor Comercial - Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão 
e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução 
CNSP 321/15, art. 2º-A, III). b) Funções de caráter de fiscalização ou controle: 
Membro da Diretoria: Cargo/Função Específica: Antonio Gustavo Matos 
do Vale - Presidente - Diretor responsável pelo cumprimento do disposto 
na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/03, art. 1º, IV e 445/12, art. 
2º, §2º); Antonio Gustavo Matos do Vale - Presidente - Diretor responsável 
pelos controles internos (Circular SUSEP 249/04, art. 9º); Antonio Gustavo 
Matos do Vale - Presidente - Diretor responsável pelos controles internos 
específicos para a prevenção contra fraudes (Circular SUSEP 344/07, art. 
2º, P.U.). (4) Reeleição do Comitê de Auditoria - Mandato 2020/2021 
- conforme previsão do artigo 12, VI do Estatuto Social da companhia, o 
Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, reeleger os membros: 
(i) Ilenor Elemar Zingler, brasileiro, casado, mestre em administração, 
portador da carteira de identidade nº 8010707266, emitida pela SSP/RS, 
inscrito no CPF sob o n° 265.768.210-34, residente e domiciliado em Brasília/
DF, com endereço comercial no SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício BB, Torre 
III, 14º andar, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70040-912; e (ii) José Fiel Faria 
Loureiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira 
de identidade nº 07.241.901-3, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n° 
013.018.227-36, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço 
comercial na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, 6º andar, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 20021-370. (4.1) todos os membros reeleitos para o Comitê 
de Auditoria, terão mandato de 01 (um) ano, renovável, a critério do Conselho 
de Administração, por períodos de igual duração, até o limite permitido na 
regulamentação vigente. (5) Composição do Comitê de Auditoria - face 
à deliberação no item 4, o Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização 
S.A. ficará assim constituído: Nome/Cargo: Ilenor Elemar Zingler - Membro 
- Coordenador; José Fiel Faria Loureiro - Membro; VAGO - Membro. (6) 
Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. 
Presidente: Bernardo de Azevedo Silva Rothe. Conselheiros: Helio Oliveira 
Portocarrero de Castro, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Mansueto 
Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni e a Sra. Maria do Carmo 
Nabuco de Almeida Braga. Secretário: Antonio Gustavo Matos do Vale. 
Confere com o original da Ata lavrada em livro próprio. Antonio Gustavo 
Matos do Vale - Secretário - CPF nº 156.370.266-53; Antonio Gustavo Matos 
do Vale - Assinado de forma digital. Homologada pela PORTARIA SUSEP/
CGRAT Nº 415, de 2 de julho de 2020 e o que consta do Processo SUSEP 
nº 15414.605357/2020-46. Jucerja - Certifico o arquivamento em 06/10/2020 
sob o nº 00003946509. Protocolo: 00-2020/206980-0 em 05/10/2020. 
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL DE MADUREIRA
AVENIDA ERNANI CARDOSO, 152, CASCADURA - RJ
Tel.: (21) 2583-3521 / E-mail: mad01vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE

EXTINÇÃO DE CONDOMINIO, MOVIDA POR MANUEL SANTOS
FERRAZ, MARIA LÚCIA DA COSTA FERRAZ  e

JOSÉ LUIZ SANTOS FERRAZ em face de
NICOLAU AMARANTE SANTOS FERRAZ -

PROCESSO Nº 0019030-07.2014.14.8.0202, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) THOMAZ DE SOUZA E MELO – Juiz(a) de Direito da
Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessados,
e especialmente ao(s) condômino(es) supramencionado(s) -
MANUEL SANTOS FERRAZ, MARIA LÚCIA DA COSTA FERRAZ,
JOSÉ LUIZ SANTOS FERRAZ e NICOLAU AMARANTE SANTOS
FERRAZ - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MODALIDADE
ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal
eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma
dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882
do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236
de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência
do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que
será encerrado no dia 10/11/2020 às 11:10h e, não havendo
licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia
17/11/2020 às 11:10h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme Laudo
de Avaliação às fls. 118): Prédio n° 245, na Rua Antônio Storino,
Vila Da Penha, Rio De Janeiro – RJ. Matriculado sob o nº 201.328
no Cartório do 8º Ofício do RGI e inscrito na Prefeitura 0606470-
3 e C.L. 05515-2. (...), avaliamos o bem em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais). E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de
estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (MANUEL
SANTOS FERRAZ, MARIA LÚCIA DA COSTA FERRAZ, JOSÉ LUIZ
SANTOS FERRAZ e NICOLAU AMARANTE SANTOS FERRAZ)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo
que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS,
PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE
JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado,
nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 03 de setembro de 2020.
Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
THOMAZ DE SOUZA E MELO – Juiz de Direito.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
VIRTUAL CONJUNTA

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro, nos
termos dos estatutos das Entidades e conforme a legislação vigente, convo-
cam todos os empregados (as) Radialistas da Empresa EBC – Empresa Brasil
de Comunicação, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária Virtu-
al Conjunta, a realizar-se no dia 28 de outubro de 2020, às 19hs30min em
primeira convocação com o quórum estatutário e às 20hs00min em segunda
convocação com qualquer número de presenças, conforme previsto no arti-
go 8º, III e VI da Constituição Federal e  conforme os Estatutos das Entidades
Sindicais, de forma virtual pela plataforma Google Meet, com endereço a ser
divulgado no site da internet do Sindicato, cientes que esta assembleia ocor-
rerá de forma conjunta com os demais empregados Radialistas da EBC do
Estados de São Paulo e do Distrito Federal, representados por seus respec-
tivos sindicatos e, também, dos empregados Jornalistas do Estado de São
Paulo e do Distrito Federal, também representados por seus respectivos
Sindicatos,  para discutir e votar a seguinte pauta: 1) discussão sobre pro-
posta apresentada pela empresa para o Acordo Coletivo 2020-2021; 2) Deli-
beração sobre atos, manifestações, paralisações ou greve da categoria da
EBC; 3) Discussão da necessidade de interposição de protesto judicial para
garantia da data base, diante da ausência acordo com a empresa; 4) Manter
a assembleia aberta em caráter permanente cuja convocação para as próxi-
mas será feita via boletim sindical; 5) Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2020.
Marcio Câmara Leal

Diretoria Executiva do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município
do Rio de Janeiro – Sindijor Rio CNPJ 34.057.448/000163

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ANDRE LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA, CPF nº 083.792.677-70,
GUSTAVO MADUREIRA FONSECA, CPF nº 110.372.727-30, TATIANA
OLIVER GUERRERO DE SOUZA, CPF nº 122.177.747-51, e TATIANE
DUTRA ROSA PERES, CPF nº 086.192.197-66, DECLARAM, nos termos
do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de
agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., CNPJ nº
05.940.203/0001-81. ESCLARECEM que eventuais objeções à presen-
te declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, de-
vem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio
do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze
dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado
público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma
da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na
internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes
do SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamen-
to de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf

Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (Deorf/GTRJA)
Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2020.

Banco Digital da Caixa Econômica 
poderá fazer IPO em 2021

A Caixa Econômica Fe-
deral tem a intenção de 
fazer a oferta inicial de 
ações (IPO) de seu banco 
digital em 2021. “Temos 
enormes vantagens com-
parativas em relação aos 
bancos digitais no mer-
cado e quero aproveitar 
isso com uma listagem em 
2021”, disse o presidente 
da Caixa, Pedro Guima-
rães, à Reuters. “Recebi 
convites para listar fora 
do Brasil e acho também 
possível fazer uma dupla 
listagem”, acrescentou.

O IPO ainda depende de 
aprovação prévia do Banco 
Central para constituição 
do negócio.  Guimarães ex-

plicou que uma vez listado 
o banco digital pode discu-
tir parcerias com fintechs 
no mercado para ampliar as 
operações.

A discussão sobre lista-
gem no exterior pode se-
guir empresas como XP, 
PagSeguro, Afya e outras, 
que preferiram ter ações 
em bolsas nos Estados Uni-
dos, por entenderem que 
elas oferecem melhores 
avaliação de preços. Re-
centemente, o presidente 
Jair Bolsonaro assinou pro-
jeto tornando permanentes 
as contas digitais criadas 
para pagamento do auxílio 
emergencial e que agora 
poderá ser ampliada para o 

pagamento de outros bene-
fícios sociais.

Público 

Guimarães calcula que de 
35 milhões a 40 milhões de 
pessoas devem ser clientes 
permanentes do banco digi-
tal, incluindo beneficiários 
do Minha Casa Minha Vida, 
do Bolsa Família e empre-
sas que recebem recursos 
por meio do Pronampe. As 
contas serão integradas ao 
sistema de pagamentos ins-
tantâneos PIX e por meio 
dela poderão ser contratados 
produtos como microcrédito 
e microsseguros, contou.

A Caixa planeja capitali-

zar o banco digital e depois 
vender uma parcela de cer-
ca de 15% do negócio, hoje 
conhecido como Caixa Tem, 
por meio do IPO. Aliás, o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, soltou na semana 
passada que o governo pla-
neja abrir o capital do Caixa 
Tem.

“Temos a vantagem de 
ter 25 mil pontos de venda, 
que são as lotéricas, para dar 
apoio a uma população des-
bancarizada, o que nenhum 
outro banco digital tem no 
país”, argumentou Guima-
rães, citando populações de 
mais baixa renda em regiões 
mais distantes dos grandes 
centros.

ArcelorMittal religa forno da Usina de Tubarão no ES
Seis meses após o desli-

gamento, a produtora de aço 
ArcelorMittal – subsidiária 
brasileira do conglomerado 
do mesmo nome originário 
de Luxemburgo - informou 
nesta segunda-feira o reli-
gamento do alto-forno 3 da 
usina de Tubarão, no Espíri-
to Santo, ampliando a capa-
cidade produtiva da unidade 
em 2,8 milhões de toneladas 
por ano de aços planos.

A companhia, assim com 
todo o setor siderúrgico bra-
sileiro, também precisou 
fazer cortes de capacidade 
devido as incertezas geradas 
pelas medidas de quarentena 

contra o coronavírus.
O “religamento represen-

ta uma decisão estratégica 
diante da aparente tendência 
de recuperação do setor”, 
afirmou a companhia em co-
municado à imprensa. A em-
presa acrescentou que espera 
que o equipamento retorne 
aos níveis de produção ante-
riores à parada em cerca de 
um mês.

“Em virtude do cenário de 
pandemia e a fim de garantir 
o máximo de segurança para 
empregados e terceiros, o 
processo de religamento se-
guiu as melhores práticas de 
segurança, meio ambiente e 

todas as orientações e pro-
tocolos recomendados pelas 
autoridades da área de saúde 
para controle da dissemina-
ção da Covid-19”, explica a 
produtora de aço.

A subsidiária brasileira 
está localizada na Região 
Metropolitana da Grande Vi-
tória (ES), com capacidade 
de produção anual de 7,5 mi-
lhões de toneladas de aço em 
placas e bobinas a quente, a 
ArcelorMittal Tubarão pro-
duz aços planos direciona-
dos a diversos setores, como 
automobilístico, eletrodo-
mésticos, naval, tubos, cons-
trução civil e implementos 

agrícolas. A empresa comer-
cializa bobinas laminadas a 
quente nos mercados interno 
e externo.

Em Luxemburgo, Arce-
lorMittal foi fundada em 
2006, a partir da fusão da 
Mittal Steel Company e da 
Arcelor. Produz produtos 
acabados, semi-acabados, 
longos e planos, tais como 
lajes, bobinas laminadas a 
quente, bobinas laminadas a 
frio, produtos de aço revesti-
dos, ferros e chapas pesadas, 
bem como tarugos, flores, 
barras, fio-máquina, trechos, 
trilhos, pilhas de folhas e 
arame desenhado.

Cresce rapidamente o  
mercado de títulos da China

O presidente da 
Bloomberg LP, Pe-
ter Grauer, disse que 
o mercado de títulos 
da China tem crescido 
rapidamente e é uma 
parte cada vez mais im-
portante e vibrante dos 
mercados globais. Ao 
falar por vídeo duran-
te a Cúpula do Bund 
em Xangai, Grauer 
observou novos picos 
nos níveis de transa-
ções por investidores 
estrangeiros de títulos 
denominados em iuan 
e disse que o mercado 
de títulos da China está 
“amadurecendo”.

Ele destacou que a 
formação de um am-
biente regulatório 
transparente e a in-
ternacionalização em 
curso do iuan são ten-
dências positivas que 
tornam a China um 
mercado de títulos para 
investimento.

É encorajador ver que 
os reguladores chineses 
estão trabalhando para 
facilitar o desenvolvi-
mento mais abrangente 
do mercado e um melhor 

acesso aos derivativos e 
à fintech, entre outras 
áreas, disse Grauer.

Segundo a agência 
Xinhua, ele disse que a 
Bloomberg promoverá 
o impulso de internacio-
nalização do mercado 
chinês em novembro, 
enquanto está concluin-
do a inclusão da China 
no Índice Bloomberg 
Barclays Global Aggre-
gate.

Após a conclusão, 
os títulos chineses re-
presentarão cerca de 
6% do índice, e os tí-
tulos chineses em moe-
da local serão o quarto 
maior componente mo-
netário depois do dólar 
americano, euro e iene 
japonês, de acordo com 
Grauer.

“Estamos animados 
porque, apesar do clima 
global imprevisível de 
hoje, a China continua 
abrindo seus mercados 
financeiros, trazendo 
oportunidades dura-
douras para investido-
res globais e instituições 
financeiras chinesas”, 
complementou.

Crescimento das 
FinTechs no Brasil cria 
desafios e oportunidades

A FGV, por meio de suas 
Escolas de Direito (FGV Di-
reito Rio/FGV Direito SP) e 
sua Diretoria Internacional 
(FGV DINT) realiza, no dia 
5 de novembro, o webinar 
“Novo Ambiente Regu-
latório para FinTechs no 
Brasil: Oportunidades e 
Desafios”. O evento será 
transmitido ao vivo em por-
tuguês, com tradução si-
multânea para o inglês, pelo 
canal da FGV no Youtube a 
partir das 17h.

O crescimento acelerado 
das FinTechs no Brasil está 
criando desafios e oportu-
nidades e as empresas star-
tups precisam saber navegar 
pelas complexidades deste 
novo ambiente regulatório.

Fintech é uma das áreas 
que mais se desenvolve no 
mundo, com uma das maio-
res contagens de exits glo-
bais, com cerca de 35% dos 
aportes de Venture Capital 
contabilizados no Brasil em 
2019, totalizando cerca de 
US$ 910 milhões. Segundo 
a versão mais atualizada do 
estudo Distrito FinTech Re-
port 2020, já são 742 star-
tups, um aumento de 34%. 

O webinar terá a parti-
cipação de João Manuel 
Pinho de Mello, Diretor de 
Organização do Sistema Fi-
nanceiro e de Resolução do 
Banco Central do Brasil, e 

do pesquisador do Institu-
to Brasileiro de Economia 
(FGV IBRE), Armando 
Castelar, para discutir os 
impactos dos modelos de 
negócios inovadores, a re-
gulamentação da FinTechs 
e os desafios para fomen-
tar a competitividade. Eles 
também abordarão como 
os órgãos reguladores es-
tão lidando com as novas 
tendências sem impedir a 
expansão das inovações do 
setor financeiro. Mais in-
formações no link: https://
portal.fgv.br/eventos/webi-
nar.

Desbancarizados

Uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Locomotiva re-
vela que 1 em cada 3 brasilei-
ros com mais de 16 anos não 
possui conta bancária. São 45 
milhões de pessoas, que jun-
tas movimentam mais de RS$ 
800 bilhões por ano.

Os dados indicam que a 
maior parte dos desbanca-
rizados é composta por mu-
lheres (59%), negros (69%), 
pessoas que pertencem às 
classes C, D e E (86%) e que 
vivem no Nordeste do país 
(39%). Ainda dentre os 45 
milhões de desbancarizados, 
58% não frequentaram uma 
escola ou estudaram até o 
ensino fundamental.
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ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 05.323.194/0001-80

Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, vimos apresentar o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019. 
Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.

Notas Explicativas (Em reais)
1. Contexto Operacional: A Cia. tem por objeto exclusivo a realização de um 
empreendimento imobiliário na propriedade denominada Azeda/Azedinha no 
Município de Búzios, consistindo de um hotel e casas para comercialização. 
Atua basicamente como uma empresa de participações. 2. Apresentação das 
Demonstrações Financeiras: a) Demonstrações Financeiras: As demons-
trações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legisla-
ção societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e disposições 
contidas na Lei das S.A., alterada pela Lei 11.638/07 e MP 449/08, convertida 
na Lei 11.941/09. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa 
e equivalentes a caixa: Estão registradas pelo montante aplicado, acrescido 
dos rendimentos auferidos até a data dos balanços, quando aplicável. b) Os 
direitos realizáveis e as obrigações vencíveis até o fim do exercício seguinte 
estão apresentados como ativo e passivo circulante, respectivamente. c) Imo-
bilizado - Demonstrado ao custo de aquisição acrescido de reavaliação. d) As 
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.
4. Caixa e equivalentes a caixa: 2019 2018
Bancos 4.920 7.598
Total 4.920 7.598

Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em reais)
Ativo Notas 2019 2018
Circulante 4.920 7.598
Caixa e equivalentes a caixa 4 4.920 7.598
Não Circulante 4.612.956 4.612.956
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais 57.445 57.445
Imobilizado 5 4.555.511 4.555.511
Total do Ativo 4.617.876 4.620.554
Passivo
Circulante 717.841 897.783
Salários e encargos sociais a recolher 4.183 11.880
Impostos a recolher 709.658 840.469
Outras Contas a Pagar 4.000 45.434
Não Circulante
Contas a pagar - partes relacionadas 6 2.807.754 2.162.169
Total do Passivo 3.525.595 3.059.952
Patrimônio Líquido 1.092.281 1.560.602
Capital social 7 4.736.097 4.736.097
Prejuízos acumulados (3.643.816) (3.175.495)
Total do Passivo e PL 4.617.876 4.620.554

Demonstrações do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Em reais)
Despesas Notas 2019 2018
Gerais e administrativas 9 (295.010) (277.783)
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do  
 Resultado Financeiro (295.010) (277.783)
Despesas Financeiras (173.311) (140)
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do IR e da 
 contribuição social (468.321) (277.923)
IR e contribuição social - -
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (468.321) (277.923)
Lucro (Prejuízo) Por Lote de Mil Ações (66,04) (39,19)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 

(Em reais)

Notas
Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2017 7 4.736.097 (2.897.572) 1.838.525
Prejuízo do Exercício - (277.923) (277.923)
Saldos em 31/12/2018 7 4.736.097 (3.175.495) 1.560.602
Prejuízo do Exercício - (468.321) (468.321)
Saldos em 31/12/2019 7 4.736.097 (3.643.816) 1.092.281

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 (Em reais)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Notas 2019 2018
Prejuízo Líquido do Período (468.321) (277.923)
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido das
 Atividades Operacionais
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais
Salários e Provisões e Encargos Sociais (7.697) 1.656
Impostos a Recolher (130.811) 76.304
Outras Obrigações a Pagar (41.434) 32.474

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais (648.263) (167.489)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
  Créditos com Partes Relacionadas 6 645.586 174.000
Caixa Líquido gerado pelas Atividades de  
 Financiamento 645.586 174.000
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e  
 Equivalentes a Caixa (2.677) 6.511
Caixa e Equivalentes a Caixa no Início do Exercício 7.598 1.087
Caixa e Equivalentes a Caixa no Fim do Exercício 4.921 7.598

Total Caixa e Equivalentes a Caixa Aplicado  
 nas Operações (2.677) 6.511

5. Imobilizado 2019 2018
Custo Valor Valor
Terrenos 4.555.511 4.555.511

4.555.511 4.555.511
6. Transações entre Partes Relacionadas 2019 2018

Passivo Passivo
  Belmond Brasil Hotéis S.A. 2.154.614 1.599.408
  Demais Acionistas 653.140 562.761
  Total 2.807.754 2.162.169
  - Não Circulante 2.807.754 2.162.169
7. Capital Social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, está 
representado por 7.091.892 ações ON, sem valor nominal, distribuídas entre 
os seguintes acionistas: Quantidade de Ações
Acionistas 2019 2018
Belmond Brasil Hotéis S.A. 3.545.946 3.545.946
Neide Duarte Carneiro Monteiro 1.028.324 1.028.324
Aloisio Antonio Lopes Salazar 1.028.324 1.028.324
Antonio Trindade Borges 1.028.324 1.028.324
Georges James Elmor Bittencourt da Silva 230.487 230.487
Carlos Roberto Elmor da Silva 230.487 230.487
Total 7.091.892 7.091.892

8. Créditos Fiscais: Em 31/12/2019, os prejuízos fiscais e a base negativa 
de contribuição social acumulados totalizavam cada um R$ 3.311.025; e R$ 
2.842.704 em 2018; sem prazo de prescrição para fins de compensação, mas 
esta é Ltda. a 30% do lucro tributável do exercício em que houver a compen-
sação. Em face da situação de prejuízos acumulados, a Administração da 
Sociedade optou por não constituir o registro contábil destes créditos fiscais 
ao fim de cada exercício.
9. Despesas Comerciais, Gerais e Administrativas 2019 2018
Taxas e serviços públicos 17.810 15.482
Serviços de terceiros 34.149 42.063
Despesa com pessoal 66.750 68.496
Manutenção - -
Impostos e taxas 154.897 116.028
Materiais - -
Veículos 11.912 33.184
Outros 9.492 2.530
Total 295.010 277.783
10. Instrumentos Financeiros: Durante os exercícios findos em 31/12/2019 
e 2018, a Sociedade não operou com instrumentos derivativos.

Contadora: Vanilsa Fernandes Amorim - CRC-RJ 079123/0-9

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Brasileiros buscaram mais 
empréstimos em setembro
Sobe taxa de 
juros do cheque 
especial para as 
pessoas físicas

Em setembro, o esto-
que de todos os emprés-
timos concedidos pelos 
bancos ficou em R$ 3,809 
trilhões, com expansão de 
1,9% em relação a agosto, 
de 5,1% no acumulado do 
ano e de 13,1% em 12 me-
ses. Esse saldo do crédito 
correspondeu a 52,8% de 
tudo o que o país produz 
- o Produto Interno Bruto 
(PIB) -, com aumento de 
0,9 ponto percentual em 
relação a agosto.

Dados divulgados nesta 
segunda-feira pelo Banco 
Central (BC) mostram 
que  os clientes de bancos 
pagaram juros maiores 
no cheque especial e taxas 
mais baixas no rotativo do 
cartão de crédito em se-
tembro. 

A taxa de juros do 
cheque especial para as 
pessoas físicas subiu 1,3 
ponto percentual em se-
tembro, comparada a 
agosto, e chegou a 114,2% 
ao ano. Em 2020, os juros 
do cheque especial caíram 
133,4 pontos percentuais, 
em boa parte por cau-
sa do teto de 8% ao mês 
(151,8% ao ano) estabele-
cido pelo Banco Central 
em janeiro.

Apesar de estar menor, 

a taxa do cheque especial 
é a segunda mais cara 
entre as modalidades de 
crédito para as famílias, e 
a recomendação do BC é 
que só seja usado em situ-
ações emergenciais.

Em 2018, os bancos 
anunciaram uma medida 
de autorregulamentação 
do cheque especial. Com 
as novas regras, os corren-
tistas que utilizam mais de 
15% do limite do cheque 
durante 30 dias consecu-
tivos passaram a receber 
a oferta de um parcela-
mento, com taxa de juros 
menor que a do cheque 
especial definida pela ins-
tituição financeira.

Rotativo

A taxa média do rota-
tivo do cartão de crédito 
caiu 0,3 ponto percentual 
em relação a agosto, che-
gando a 309,9% ao ano. 
A taxa média é formada 
com base nos dados de 
consumidores adimplen-
tes e inadimplentes e é a 
mais cara entre as moda-
lidades de crédito.

No caso do cliente 
adimplente, que paga pelo 
menos o valor mínimo da 
fatura do cartão em dia, 
a taxa chegou a 268,6% 
ao ano em setembro, di-
minuição de 1,7 ponto 
percentual em relação a 
agosto. Segundo a agência 
Brasil, a taxa cobrada dos 
clientes que não pagaram 
ou atrasaram o pagamen-
to mínimo da fatura (ro-

tativo não regular) subiu 
1,6 ponto percentual, indo 
para 336,8% ao ano. O ro-
tativo é o crédito tomado 
pelo consumidor quando 
paga menos que o valor in-
tegral da fatura do cartão. 
O crédito rotativo dura 30 
dias. Após esse prazo, as 
instituições financeiras 
parcelam a dívida.

Em abril de 2018, o 
Conselho Monetário Na-
cional (CMN) definiu que 
clientes inadimplentes 
no rotativo do cartão de 
crédito passem a pagar a 
mesma taxa de juros dos 
consumidores regulares. 
Essa regra entrou em vi-
gor em junho do mesmo 
ano. Mesmo assim, a taxa 
final cobrada de adim-
plentes e inadimplentes 
não será igual porque os 
bancos podem acrescen-
tar à cobrança os juros 
pelo atraso e multa. Na 
modalidade de parcela-
mento das compras pelo 
cartão de crédito, a taxa 
chegou a 142,1% ao ano 
em setembro, com aumen-
to de 4,3 pontos percentu-
ais.

A taxa de juros do cré-
dito pessoal não consigna-
do chegou a 69,6% ao ano 
em setembro, com recuo 
de 0,7 ponto percentu-
al em relação a agosto. A 
taxa do crédito consigna-
do (com desconto em fo-
lha de pagamento) recuou 
0,4 ponto percentual, indo 
para 18,5% ao ano no mês 
passado.

De acordo com o BC, a 

taxa média de juros para 
pessoa física caiu 1 pon-
to percentual em setem-
bro para 38% ao ano. A 
taxa média das empresas 
ficou em 11,4% ao ano, 
queda de 0,7 ponto per-
centual.

Inadimplência

A inadimplência do 
crédito, considerados 
atrasos acima de 90 dias, 
caiu 0,2 ponto percentu-
al para pessoas físicas e 
0,1 ponto para pessoas 
jurídicas, passando para 
4,6% e 1,5%, respectiva-
mente.

Esses dados são do cré-
dito livre, em que os ban-
cos têm autonomia para 
emprestar o dinheiro cap-
tado no mercado e definir 
as taxas de juros cobradas 
dos clientes.

No caso do crédito di-
recionado (empréstimos 
com regras definidas 
pelo governo, destina-
dos, basicamente, aos 
setores habitacional, ru-
ral, de infraestrutura e 
ao microcrédito) os juros 
médios para as pessoas 
físicas caíram 0,1 ponto 
percentual para 7% ao 
ano. A taxa média cobra-
da das empresas caiu 0,7 
ponto percentual para 
6,7% ao ano. A inadim-
plência das pessoas físi-
cas no crédito direciona-
do permaneceu em 1,4% 
e a das empresas caiu 0,7 
ponto percentual para 
1,5%.

Meio digital tem atraído 
novos investidores

Uma sondagem realizada 
em setembro pela Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM), que reuniu mais de 
5 mil contribuições, aponta 
que 40% dos participantes 
afirmam ter começado a in-
vestir nos últimos 5 anos, 
especialmente via meio digi-
tal. Requisitos para Investi-
mentos em Valores Mobiliá-
rios, como foi denominada a 
pesquisa, revelou avanço de 
mercado de capitais.

O meio digital foi destaca-
do como um dos principais 
canais de acesso aos inves-
timentos, como sites de cor-
retoras e aplicativos disponi-
bilizados por elas. Com isso, 
podemos observar um perfil 
de investidor mais autônomo.

Segundo Bruno Luna, Che-
fe da Assessoria de Análise 
Econômica e Gestão de Riscos 
(ASA/CVM), área responsável 
pela condução da pesquisa, já 
foi possível observar, preli-
minarmente, que uma parcela 
relevante do público acessa in-
vestimentos mais sofisticados, 
como criptomoedas, derivati-
vos e, inclusive, investimentos 
no exterior.

“O conhecimento sobre a 
existência de produtos de se-
curitização e private equity, 
que foram foco na pesqui-
sa, se mostrou elevado e há 
interesse desse público em 
acessar esses mercados. É 
importante destacar que, em-
bora o nível de conhecimen-
to mais profundo sobre am-
bas as indústrias não tenha 
sido objeto do questionário 
nesse momento, observamos 
que o público investidor em 
geral possui apetite por mais 
risco e diversificação de sua 
carteira de investimentos”, 
comentou Bruno.

Segundo Karl Pettersson, 
analista responsável pelo 
estudo na ASA, outro pon-
to destacado é que a maior 
parte dos investidores que 
respondeu a pesquisa pos-
sui formação superior (qua-
se 70%). “Mesmo com esse 

número alto, conseguimos 
atingir todos os níveis de es-
colaridade e faixas de renda, 
revelando o movimento de 
popularização do mercado 
de capitais brasileiro. Isso é 
perceptível”, analisa Karl.

Recorte

Cerca de 89% dos partici-
pantes da pesquisa é do sexo 
masculino e 65% são da re-
gião sudeste. “Foi bastante 
impactante a diferença de 
volume entre participantes 
do sexo masculino e femi-
nino. Isso demonstra uma 
concentração ainda muito 
forte de homens no nosso 
público investidor. Com cer-
teza temos ainda um longo 
caminho pela frente, no sen-
tido de atrair e engajar mais 
o público feminino para esse 
meio, uma vez que o tema 
possui reflexos relevantes 
em diversos aspectos da 
vida”, afirma Bruno Luna, 
chefe da ASA/CVM.

A ASA/CVM fará um le-
vantamento mais detalhado 
dos diversos perfis de res-
pondentes e suas caracterís-
ticas, sendo possível, inclu-
sive, entrar em contato com 
alguns investidores que se 
mostraram disponíveis a co-
laborar ainda mais.

Segundo Bruno Luna, a 
área também está estudando 
regras em outros mercados e 
a literatura econômica sobre 
formação de poupança e de-
cisão de investimento. “Nosso 
objetivo é concluir e divulgar 
o estudo de Análise de Im-
pacto Regulatório ainda este 
ano e realizar uma discussão 
mais ampla sobre futuros mo-
vimentos regulatórios relacio-
nados às atuais regras e restri-
ções de acesso aos diversos 
tipos de valores mobiliários, 
o que pode contribuir decisi-
vamente para a canalização de 
poupança para o mercado de 
capitais e, consequentemente, 
o financiamento da econo-
mia”, concluiu.


	MM01_RIO
	MM02_RJ
	mm03_RJ
	mm04_RJ
	mm05_RJ
	mm06_RJ
	MM07_RJ
	MM08_RJ

