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7 em 10 indústrias estão 
com dificuldade em 
comprar matéria-prima
Quase metade tem problema em atender aos pedidos

A dificuldade para compra 
de insumos e matérias-
-primas nacionais atinge 

67,1% das indústrias fluminenses 
ouvidas pela Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro 
(Firjan) em novembro. Entre as 
empresas afetadas, 24,6% rela-
tam muita dificuldade. A federa-
ção também ressalta que o cená-
rio piorou em relação a outubro, 
quando o percentual de empresas 
com dificuldade era de 65,4% e 
18,5% delas tinham muita dificul-
dade.

Diante do cenário, também su-

biu o percentual de indústrias que 
estão com dificuldade para aten-
dimento ao cliente. Em outubro, 
esse percentual era de 37% e, em 
dezembro, chega a 44,3%. A par-
cela de empresas que relata que 
grande parte da demanda não está 
sendo atendida passou de 8,7% 
para 11%. Para metade dos em-
presários entrevistados (50,7%), a 
oferta de insumos e matérias-pri-
mas nacionais será normalizada 
a partir do segundo trimestre de 
2021. A pesquisa ouviu 315 indús-
trias do estado.

Apesar disso, pelo quarto mês 

consecutivo, os pequenos negó-
cios do estado do Rio de Janei-
ro apresentaram saldo líquido de 
empregos maior que as médias e 
grandes empresas. Em outubro, 
as micro e pequenas empresas 
foram responsáveis pela gera-
ção de 16,14mil novas vagas de 
emprego com carteira assinada. 
Já as MGEs abriram apenas 170 
vagas formais de trabalho. As in-
formações fazem parte de novo 
levantamento do Sebrae Rio com 
base nos dados do Novo Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (Novo Caged).

Covid-19 ameaça 1,8 bi de 
agentes e usuários de saúde

Oi vende
rede móvel 
para  Tim,
Vivo e Claro

O consórcio formado pela 
Tim, Vivo e Claro arrematou, nes-
ta segunda-feira, os ativos da rede 
móvel da operadora Oi por R$ 
16,5 bilhões. O leilão foi realizado 
pela 7ª Vara Empresarial do Rio 
de Janeiro e faz parte do plano 
de recuperação judicial da com-
panhia iniciado em 2018. Com o 
resultado do leilão, a Oi deve de-
saparecer do mercado de telefonia 
móvel brasileiro. Agora, ela detém 
apenas os ativos de infraestrutura 
e fibra, que ainda deverão ser par-
cialmente vendidos.

Com a Oi deixando de operar, 
as três gigantes telefônicas vão 
aumentar mais a sua participação 
no mercado de telefonia móvel do 
Brasil, que passa a ser ainda mais 
concentrado. A participação da 
Tim salta de 23% para 32%; Vivo, 
de 33% para 37%; e a Claro pula 
de 26% para 29%. Os outros 2% 
estão divididos entre pequenas 
operadoras regionais.

Este foi o segundo leilão de ati-
vos da Oi para quitar as suas dívi-
das. O primeiro foi realizado em 
26 de novembro e atraiu poucos 
interessados. Nele, foram vendi-
das as torres de telefonia e data 
centers da companhia por cerca 
de R$ 1,4 bilhão.

Colégio Eleitoral 
oficializa vitória 
de Joe Biden

Os delegados do Colégio Elei-
toral dos Estados Unidos envia-
ram oficialmente seus votos para 
Washington nesta segunda-feira, 
ratificando a vitória do presidente 
eleito Joe Biden. Pela Constituição 
dos EUA, a eleição é indireta. Os 
eleitores votam em delegados, que 
escolhem o presidente. Para ser elei-
to, o candidato deve obter maioria 
absoluta, pelo menos 270 votos.

LDO tem 2,2 mil 
emendas e será 
votada nesta 4ªf

Foram 2.205 emendas à pro-
posta de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para 2021 (PLN 
9/2020), sendo 1.948 de texto e 
o restante com vistas a elaborar 
o Anexo de Prioridades e Metas 
para 2021. A sessão do Congresso 
para análise da LDO está marcada 
para esta quarta-feira às 10h.

Maia quer 
cancelar recesso 
parlamentar

Após o Supremo derrubar as 
pretensões de reeleição para as 
presidências da Câmara e do Se-
nado, o deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) tenta se manter no jo-
go de uma possível eleição majo-
ritária em 2020. O presidente da 
Câmara defendeu o cancelamento 
do recesso parlamentar de janeiro 
para que sejam votadas propostas 
de combate à pandemia e medidas 
de ajuste fiscal.BC adia para 

março uso
do Pix para 
datas futuras

Prevista para começar em 4 
de janeiro, a ferramenta do Pix 
que permite cobranças com ven-
cimento em datas futuras só co-
meçará em 15 de março de 2021. 
A nova data consta de instrução 
normativa do Banco Central, pu-
blicada no Diário Oficial da União. 
O Pix Cobrança para pagamentos 
com vencimento permite que em-
presas ou microempreendedores 
gerem um código QR para transa-
ções em data futura, como um bo-
leto. Desde o lançamento do Pix, é 
possível gerar um código QR para 
pagamentos imediatos. O BC não 
informou o motivo do adiamento, 
segundo a Agência Brasil.

Só 3 em 10 
consideram 
Bolsonaro
bom ou ótimo

A semana foi francamente ne-
gativa para a popularidade do 
governo, com crescimento na 
avaliação de ruim/péssimo. O le-
vantamento foi apurado em levan-
tamento da Modalmais com a AP 
Exata. Os embates com João Do-
ria Jr., governador de São Paulo, 
relacionados à vacinação fragiliza-
ram a posição do governo como 
protagonista do processo de imu-
nização no país.

A exibição pública de conversas 
de bastidores sobre acordos com 
o Centrão e o envolvimento da 
Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) na defesa de Flávio Bolso-
naro no caso das “rachadinhas” 
criaram problemas de imagem que 
nem a militância digital mostrou 
interesse em defender. O caso de 
Flávio levou opositores a redobrar 
os pedidos de impeachment do 
presidente da República.

O documento “Fundamen-
tos em primeiro lugar: serviços 
universais de água, saneamento 
e higiene em instalações de saú-
de para atendimento seguro e 
de qualidade”, divulgado nesta 
segunda-feira pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e pelo 
Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef), informa que 1,8 
bilhão de pessoas no mundo es-
tão sob agravado risco de contrair 
a Covid-19 e outras infecções.

Eles são agentes e usuários de 
serviços de saúde que não contam 
com água tratada e saneamento bá-
sico. O relatório considera alarman-
te a quantidade de unidades de saú-
de sem acesso a uma instalação de 
higiene das mãos eficaz ou que per-
mita separar o lixo com segurança.

A pesquisa realizada em 165 
países analisa 760 mil instalações 
quando a pandemia expõe falhas 
importantes nos sistemas de saúde, 
incluindo prevenção e controle de 
infecções inadequados. Um em ca-
da quatro estabelecimentos de saú-
de em países em desenvolvimento 
não tem serviços de água; um ter-
ço deles não tem local para lavar as 
mãos; pelo menos 10% carecem de 
saneamento; e um terço não separa 
resíduos de forma segura.

De acordo com dados prelimina-
res, seria preciso US$ 1 por pessoa 
para permitir que todos os 47 países 
menos desenvolvidos criassem ser-
viços básicos de água nas unidades 
de saúde. Em média, US$ 0,20 por 
ano ajudariam a assegurar a opera-
ção e manutenção desses serviços.

Jose Paulo Lacerda/CNI
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Wilson Witzel e a cabeça na mira
Por Marlon Cecilio 
de Souza e Luiz 
Felipe Sangi do 
Nascimento

Apesar da palavra 
impeachment ser 
bastante comen-

tada dentro da democracia 
brasileira, historicamente 
este processo não é tão co-
mum entre governadores 
dos estados brasileiros. Na 
história do país apenas um 
governador teve seu impe-
dimento “concluído”, Mu-
niz Barreto, em 1957, no 
Estado de Alagoas.

Este episódio foi um ver-
dadeiro show de horrores. 
A região estava subordina-
da ao coronelismo e, no dia 
da votação do processo, os 
parlamentares entraram em 
um conflito armado dentro 
da Assembleia Legislativa, 
como documenta o jorna-
lista Jorge de Oliveira em 
seu livro Curral da Morte: o 
impeachment de sangue, poder e 

política no Nordeste.
Na ocasião, os 13 deputa-

dos que apoiavam o gover-
no entraram em confronto 
com os 22 parlamentares de 
oposição. Uma pessoa foi 
morta e mais oito ficaram 
feridas (entre parlamenta-
res, funcionários da casa e 
jornalistas). Dias depois, 
os deputados opositores 
votaram no processo que 
afastou o, até então, gover-
nador. Entretanto, após o 
STF ter julgado o proces-
so como inválido, devido à 
ausência dos governistas na 
votação, o governador elei-
to voltou ao cargo quatro 
meses e nove dias depois e 
lá permaneceu até o final de 
seu mandado.

Atualmente, dois gover-
nadores são alvos de pro-
cessos de impeachment: 
Wilson Witzel (PSC-RJ) e 
Wilson Lima (PSC-AM). 
Além destes, Carlos Moi-
sés (PSL-SC), que também 
chegou ser afastado ao lon-

go do processo de impea-
chment que respondia, foi 
recentemente absolvido. 
Os três são políticos inex-
perientes, que conseguiram 
se eleger surfando na onda 
bolsonarista que varreu o 
Brasil em 2018, ao adota-
rem discursos alinhados 
com o do, então, candidato 
à presidência Jair Bolsona-
ro, focados, sobretudo, no 
combate à corrupção e à 
criminalidade e também na 
revolta contra o establish-
ment político.

Dentre os três governa-
dores, Wilson Witzel é quem 
tem o caso mais delicado. 
Witzel está na iminência de 
se tornar o primeiro gover-
nador da história do país a 
sofrer um processo de im-
peachment aparentemente 
dentro da legalidade e per-
der seu cargo em definitivo.

Afastado preventivamen-
te do cargo em agosto, por 
decisão monocrática do 
ministro do STJ Benedito 

Gonçalves, Witzel foi alvo, 
em conjunto com outras 11 
pessoas, de denúncia movi-
da pela Procuradoria-Geral 
da República por corrup-
ção ativa e passiva, lavagem 
de dinheiro e organização 
criminosa. Rapidamente, 
submetido a um pedido de 
impeachment na Alerj, os 
deputados aprovaram, pelo 
impressionante placar de 69 
a 0, a abertura do processo.

Atualmente, o governa-
dor está em processo de 
julgamento pelo tribunal 
misto, composto por 5 de-
putados e 5 desembargado-
res do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio, respon-
sável pelo julgamento final 
do pedido de impeachment.

Independente do resulta-
do final do processo, que, a 
princípio, dificilmente cul-
minará na absolvição de 
Witzel, parece seguro dizer 
que a precoce carreira políti-
ca do governador terminará 
de forma tão rápida quanto 

começou. Isolado politica-
mente até por membros de 
seu próprio partido, Witzel, 
que conhecidamente alimen-
tava sonhos de concorrer à 
presidência da república em 
2022, se vê envolto em acu-
sações de corrupção que vão 
na completa contramão do 
discurso anticorrupção que 
o elegeu.

A exemplo do atual pre-
feito do Município do Rio, 
Marcelo Crivella, Witzel di-
ficilmente conseguirá ven-
cer uma eleição para cargo 
majoritário, e, ao contrário 
de Crivella, não tem uma 
base fiel de eleitores, o que 
dificulta bastante uma pos-
sível eleição para cargos no 
Poder Legislativo.

Famoso por suas citações 
polêmicas enquanto gover-
nador em exercício, o autor 
da infame frase “vai mirar 
na cabecinha e.. fogo”, nu-
ma reviravolta digna dos fil-
mes, parece estar agora com 
a sua própria cabeça na mi-

ra da PGR e do STJ.
Como muitos capítulos 

da história política brasilei-
ra, a história do ex-juiz fe-
deral eleito governador do 
segundo estado mais rico 
do país, calcado em um dis-
curso de combate à corrup-
ção, e que no meio da maior 
pandemia mundial em qua-
se um século é denunciado e 
afastado do cargo em razão 
de desvio de verbas destina-
das à saúde pública, parece 
tão fantasiosa que não seria 
aceita pelos melhores rotei-
ristas de Hollywood, sob a 
alegação de ser inverossímil 
demais. Como diz o ditado, 
a diferença da ficção para a 
realidade é que a primeira 
deve fazer sentido.

Marlon Cecilio de Souza é economista; 
pós-graduando em política e sociedade 

pelo Iesp-Uerj.

Luiz Felipe Sangi do Nascimento é 
bacharel em direito; pós-graduando  

em advocacia pública pela Esap-
PGE/RJ.

Prazo para análise dos requerimentos na Previdência Social
Por Alexandre 
Triches

Dados divulgados 
pelo próprio INSS 
dão conta que, 

atualmente, há um estoque 
de mais de 1 milhão de re-
querimentos de prestações 
da Previdência sob análise 
da autarquia. Tratam-se de 
requerimentos previdenciá-
rios dos mais diversos, tais 
como aposentadorias por 
idade, tempo de contribui-
ção, auxílio-reclusão, bene-
fícios assistenciais, dentre 
outras modalidades de pe-
didos.

Os números revelam uma 
situação realmente caótica: 
muitas pessoas aguardam 
o resultado de seu requeri-
mento por muitos meses, 
sem condições de manu-
tenção de uma vida digna, 
o que, no momento atual, é 
agravado em face da pande-
mia. Isto acontece porque 
muitas dessas prestações 
substituem os rendimentos 
das pessoas, como é o caso 
das pensões por morte, por 
exemplo.

O INSS possui um pra-
zo previsto na legislação 
que é considerado o máxi-
mo de tempo para analisar 
e decidir os requerimentos 
administrativos. Diz a Lei 
9.784/99 que, concluída a 
instrução de processo admi-
nistrativo, a Administração 

tem o prazo de até 30 dias 
para decidir, salvo prorro-
gação por igual período ex-
pressamente motivada.

A autarquia alega não es-
tar conseguindo dar conta 
de analisar todos os pedi-
dos dentro do prazo legal 
e que, ao decidir os casos, 
nas hipóteses de deferimen-
to, contempla o interessa-
do com o pagamento das 
prestações atrasadas desde 
a data do requerimento. As-
sim, segundo a autarquia, 
as pessoas que aguardam 
a análise de seu caso serão 
ressarcidas com os valores 
devidos durante o período 
da espera.

Não pode passar desa-
percebido que a demora 
na tomada de decisão nos 
requerimentos administra-
tivos pelo INSS, justamente 
nos pedidos de benefícios 
previdenciários que têm 
caráter alimentar, é atenta-
tória à lei e à Constituição 
Federal. Por isso não pode 
a autoridade previdenciária 
postergar, indefinidamente, 
a análise dos requerimentos 
administrativos.

No entanto, o que se tem 
observado é um descaso 
com o prazo legal e uma 
postura leniente, por mui-
tos setores, com relação ao 
descumprimento da lei por 
parte do INSS. Será esse o 
melhor caminho a ser to-
mado para a solução do 

problema das análises admi-
nistrativas dos requerimen-
tos previdenciários? 

Para não ficar apenas na 
retórica, cabe referir inúme-
ras decisões judiciais em to-
do o país que indeferem pe-
didos de tutelas de urgência, 
alegando que uma decisão 
nesse sentido “quebraria 
com a ordem cronológica 
dos pedidos” ou, então, que 
o prazo previsto na legisla-
ção não deveria ser aplicado 
ao INSS pela impossibilida-
de de cumprimento. 

Há, também, manifesta-
ções nos autos, pelas enti-
dades que fazem parte do 
processo aquiescendo com 
os argumentos que defen-
dem o descumprimento da 
lei. Mas, afinal, é a lei que 
deve ser curvar ao INSS ou 
o INSS que deve obediên-
cia à lei?

Recentemente, tomou-
-se conhecimento de uma 
minuta de acordo entre 
MPF e INSS juntada ao RE 
1171152, que tramita no 
Supremo Tribunal Federal, 
em que ambas as entidades 
acordaram estender o pra-
zo legal para a análise dos 
processos administrativos 
previdenciários por mais de 
seis meses.

A notícia surpreendeu 
a todos, pois o acordo foi 
entabulado em processo 
que tratava de matéria di-
versa daquela que permeou 

o acordo, e sem qualquer 
debate prévio. É certo que 
o assunto demandaria, pe-
lo menos, uma audiência 
pública para que a socieda-
de pudesse compreender a 
gravidade do problema e a 
melhor forma de encontrar 
soluções. 

Até o momento da reda-
ção deste artigo, não se tem 
notícia da homologação do 
acordo pelo STF. Todavia, 
o que mais causa surpresa 
nisso tudo diz respeito à 
legitimidade de um acordo 
contrário à lei e ao texto 
constitucional.

Vive-se na plenitude do 
estado democrático de di-
reito e as leis devem ser 
cumpridas. O prazo para a 
análise dos expedientes ad-
ministrativos encontra-se 
previsto na legislação. Deve 
o INSS analisar os proces-
sos administrativos dentro 
do prazo de 30 dias e com 
o mesmo rigor apresentado 
quando o Poder Público en-
contra na condição de cre-
dor de uma obrigação. 

Aliás, por que o estado, 
quando na condição de de-
vedor de uma prestação pe-
rante o administrado, apre-
senta-se com uma postura 
completamente diferente 
daquela exposta quando na 
condição de credor? 

O acesso à Justiça é uma 
das garantias fundamen-
tais da Constituição Fede-

ral de 1988. Se considerar-
mos o contexto vivido no 
período histórico anterior 
à Carta Magna, agrega-se 
ainda maior relevância a 
este princípio. Diz o texto 
constitucional que a lei não 
pode excluir da apreciação 
do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça de direitos. Ca-
be ao Poder Judiciário exigir 
o cumprimento da lei, com 
posicionamento favorável a 
este ato por parte de todos 
os atores do processo.

Se a Previdência não pos-
sui recursos humanos sufi-
cientes para o efetivo pro-
cessamento dos inúmeros 
requerimentos administrati-
vos, por que, paralelo a isso, 
notificar milhões de pessoas 
em todo o Brasil para reali-
zar operações de pente fino, 
o que visivelmente prejudi-
ca ainda mais as demandas 
pendentes de análise pela 
autarquia?

As atitudes do INSS em 
juízo e fora dela são mui-
to contraditórias e atentam 
contra a boa-fé objetiva. 
Não é vista articulação 
quando esta deve servir ao 
administrado. Os argumen-
tos utilizados pela autarquia 
não são sustentáveis e suas 
atitudes são muito contradi-
tórias. 

Veja-se que foi aprovada 
uma reforma previdenciária 
que irá gerar uma economia 
de quase um trilhão para 

os cofres públicos e, com a 
virtualização dos processos 
do INSS, ocorreu o fecha-
mento de milhares de agen-
cias da Previdência Social 
em todo o Brasil. O próprio 
Ministério da Previdência 
Social foi extinto ainda no 
ano de 2017.

Por isso, é indefensável 
qualquer argumento que 
prestigie o que se conven-
cionou chamar de reserva do 
possível, pois inúmeras foram 
as medidas realizadas nos úl-
timos anos para racionalizar 
a Previdência brasileira. Mais 
do que já foi feito inviabiliza-
rá a política pública. Quer-se 
o fim da Previdência?

A pasta previdenciária 
está colaborando com o 
equilíbrio das contas do 
país, mas se faz necessário 
a eleição de alguns parâme-
tros mínimos para a opera-
cionalização da previdência. 
Urge a organização dos tra-
balhos do INSS, o que en-
volve orçamento e gestão. 
É necessária a construção 
de uma política previdenci-
ária equilibrada para o país. 
Sem argumentos falaciosos 
e ideológicos.

A lei foi feita para ser 
cumprida, não esqueçamos. 
O resto é tratar o errado co-
mo certo.

Alexandre Triches é advogado e 
professor universitário.
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Depois da pandemia,  
a revolução

“Nos meses e anos que se seguiram às pandemias an-
teriores, os países mais afetados viram um aumento 
na agitação social. Com base nessa tendência his-

tórica, a pandemia Covid-19 pode representar uma amea-
ça ao tecido social em muitos países, mas essas tendências 
não predeterminam um desfecho.” É o resumo do texto 
“Quando a desigualdade é alta, a pandemia pode alimentar 
a inquietação social”, dos pesquisadores do Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) Tahsin Saadi Sedik e Rui Xu.

Eles analisaram o efeito de grandes pandemias anterio-
res em 133 países no período de 2001 a 2018: Sars  (2003), 
H1N1 (2009), Mers (2012), Ebola (2014) e Zika (2016). A 
agitação social aumentou de forma consistente após cada 
um desses surtos, em média, um ano após a pandemia. As 
principais pandemias levaram a um aumento significativo 
da agitação social no médio prazo, reduzindo o crescimento 
e aumentando a desigualdade, formando um ciclo vicioso.

Quais países são mais vulneráveis? Os autores analisa-
ram o Regional Economic Outlook for Asia-Pacific, e pare-
ce que o efeito é mais forte quando a desigualdade de renda 
já é alta, acima do índice de Gini líquido de 0,4. Mais de 
45% dos países têm um coeficiente superior a esse limite.

Os pesquisadores sugerem que há mais agitação quando 
as transferências redistributivas são baixas; assim, medidas 
de segurança social ajudam a reduzir as tensões sociais. 
“Essas são tendências históricas, não o destino dos países”, 
finalizam Sedik e Xu.

A análise dos pesquisadores do FMI usou dados econo-
métricos. Fica para uma análise complementar a interferên-
cia dos interesses geopolíticos.

Universal

A manutenção de um esquema nacional de vacinas – 
conquista dos brasileiros que é modelo para o mundo – de-
ve prevalecer também no caso da Covid, garantindo acesso 
a todos, independentemente do estado ou da renda.

Mas, não fosse a pressão (com segundos interesses) de 
Doria Jr., o Governo Bolsonaro manteria sua política as-
sassina e retardaria ainda mais a vacinação – que não está 
garantida.

Nesse caso, Bolsonaro não seguiu o exemplo de Trump 
que, bravatas à parte, iniciou imediatamente a vacinação 
dos norte-americanos.

Forças Armadas irrelevantes

Se o ministro-general Pazuello é especialista em logística, 
os brasileiros devem levantar as mãos aos céus por ser o 
Brasil um país pacífico.

Rápidas

A Associação Comercial de Santos (ACS) completa 
150 anos na próxima terça-feira (22) *** Quinta-feira, 
na confraternização de final de ano do Clube dos Cor-
retores de Seguros de SP, Francisco Galiza faz palestra 
sobre “Mercado de seguros em 2020 e perspectivas para 
2021). Assista em: youtube.com/watch?v=KHrKRMzzt
hw&feature=youtu.be *** Prossegue nesta terça o Natal 
da Esperança da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), 
com a apresentação do Coral da Fundaj *** O escritó-
rio Viseu Advogados realizará nesta quarta, 8h30, a live 
“Transação Tributária do Estado de São Paulo: É um 
bom negócio?”, com a participação do ex-procurador da 
Procuradoria Fiscal de Rafael de Oliveira Rodrigues e do 
ex-secretário de Fazenda Luiz Cláudio Rodrigues de Car-
valho, entre outros. No YouTube: youtube.com/channel/
UCxZDLhmfB5H9LPxFXD_4-Ng 

SENDAS S/A
CNPJ Nº 31.911.548/0001-17 / NIRE Nº 33300132643

Ata da Reunião da Diretoria, realizada em 13/10/2020. Aos 13/10/2020, 
reuniu-se a Diretoria da Sendas S.A., em sua sede social na Rodovia Pre-
sidente Dutra nº 4674, São João de Meriti - RJ., sob a presidência do Sr. 
Arthur Antonio Sendas Filho, que convidou o Sr. Nelson Antonio Sendas 
para secretariá-lo, tendo sido discutidas e aprovadas por unanimidade dos 
presentes, as seguintes deliberações: Primeira - Encerramento das ativi-
dades da Filial nº 09, localizada na Rua João Antonio Sendas nº 286, Blo-
co 7, Centro, São João de Meriti, RJ.; e Segunda - Mudança de endereço 
da Matriz, passando da Rodovia Presidente Dutra nº 4674, Centro, São 
João de Meriti, RJ., para Rua Maria Soares Sendas nº 111, Loja 525, Cen-
tro, São João de Meriti, RJ. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião da qual se lavrou esta ata, assinada por todos os presentes. São 
João de Meriti, 13/10/2020. Ass.: Arthur Antonio Sendas Filho, Nelson An-
tonio Sendas, Rufino de Almeida Pizarro Neto, Genivalda Albuquerque de 
Paula e Nildo Pires Alves. Cópia fiel extraída de livro próprio. Arthur Anto-
nio Sendas Filho - Diretor Presidente. Jucerja nº 3974631 em 26/11/2020.

Aprovadas as regras para 
compensação da Lei Kandir
O Projeto de Lei 

Complementar 
133/20, do Sena-

do, que formaliza o acordo 
entre a União e os estados 
para encerrar disputas judi-
ciais pela isenção do Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços nas expor-
tações, prevendo repasses de 
R$ 58 bilhões pelo governo 
federal entre 2020 e 2037. 
Aprovada por 408 votos a 
9, a proposta será enviada à 
sanção presidencial.

Desde a década de 90, a 
Lei Kandir se transformou 
em uma briga entre estados 
e União. 

Para acabar com a tal 
briga, negociações levaram 
ao acerto, nesse ano, des-
se pagamento e de mais R$ 
3,6 bilhões condicionados 
à repartição com todos os 
estados e municípios de 
royalties arrecadados pela 

exploração de petróleo, de 
recursos hídricos e minerais. 
Essa repartição deve constar 
da PEC do Pacto Federativo 
(PEC 188/19), que aguarda 
votação no Senado.

O projeto aprovado pela 
Câmara nesta segunda-feira 
foi relatado em Plenário pe-
lo deputado Lucas Redecker 
(PSDB-RS), que recomen-
dou a aprovação do texto 
original, com uma emenda 
de redação que não altera a 
essência da proposta. “Em 
oito anos como deputado 
estadual no Rio Grande do 
Sul, debatemos a exonera-
ção da Lei Kandir e, com 
esse projeto, conseguimos 
agora um resultado para 
melhorar a organização fi-
nanceira desses estados a 
longo prazo”, afirmou.

A título de quitação do 
repasse temporário penden-
te de 2019 para compensar 

Divulgaçaõ petrobras

as perdas com a isenção 
tributária, o projeto deter-
mina o rateio de mais R$ 4 
bilhões com dinheiro a ser 
arrecadado no leilão de pe-
tróleo do pré-sal dos cam-
pos de Atapu e Sépia, que 
está previsto para o terceiro 
trimestre de 2021.

O valor global do acordo 

chega a R$ 65,6 bilhões.
Dos R$ 58 bilhões pre-

vistos entre 2020 e 2037, R$ 
4 bilhões serão entregues a 
cada ano entre 2020 e 2030. 
De 2031 a 2037, os valores 
vão diminuindo R$ 500 mi-
lhões ao ano (R$ 3,5 bilhões 
em 2031; R$ 3 bilhões em 
2032; e assim por diante).

Balança tem déficit 
de US$ 3,73 bi  
em dezembro

O crescimento das impor-
tações até a segunda semana 
de dezembro foi puxado pela 
alta de 80,9% nas vendas da 
Indústria de Transformação, 
que alcançaram US$ 8,60 
bilhões. Entretanto, houve 
queda de 15,2% em Agrope-
cuária, que somou US$ 150 
milhões, e de 70,3% na In-
dústria Extrativa, com US$ 
130 milhões.

Entre os produtos de 
Agropecuária, os destaques 
em importação foram arroz 
com casca, paddy ou em bru-
to (+665,1%), cacau em bru-
to ou torrado (+210.054%) e 
soja (+522,1%). Na Indústria 
Extrativa, houve altas nas 
compras de fertilizantes bru-
tos, exceto adubos (+58,4%), 
minérios de cobre e seus 
concentrados (+26,4%) e 
minérios de alumínio e seus 
concentrados (+131,1%). Já 
na Indústria de Transforma-
ção, as principais altas foram 
de obras de ferro ou aço e 
outros artigos de metais co-
muns (+86,4%), torneiras, 
válvulas e dispositivos seme-
lhantes para canalizações, cal-
deiras, reservatórios, cubas e 
outros recipientes (+66,3%) 
e plataformas, embarcações 
e outras estruturas flutuantes 
(+18.054,7%).

Apesar do crescimento no 
total das importações, a Se-
cex registrou diminuição nas 
compras externas de trigo e 
centeio não moídos (-59,3%), 
cevada não moída (-49,4%) e 
produtos hortícolas, frescos 
ou refrigerados (-36,3%), na 
Agropecuária.

Na Indústria Extrativa, di-
minuíram as compras de ou-
tros minérios e concentrados 
dos metais de base (-40,3%), 

carvão, mesmo em pó, mas 
não aglomerado (-36,4%) e 
óleos brutos de petróleo ou 
de minerais betuminosos, 
crus (-87,3%). Já na Indústria 
de Transformação, caíram as 
importações de óleos com-
bustíveis de petróleo ou de 
minerais betuminosos, exceto 
óleos brutos (-21,3%), moto-
res e máquinas não elétricos 
e suas partes, exceto motores 
de pistão e geradores (-95,9%) 
e veículos automóveis de pas-
sageiros (-71,4%).

Do lado das exportações, 
o recuo até a segunda se-
mana de dezembro foi in-
fluenciado pelas quedas de 
15,6% nas vendas de Agro-
pecuária, que somaram US$ 
1,08 bilhão, e de 4,2% na 
Indústria Extrativa, com 
US$ 2,04 bilhões. Já na In-
dústria de Transformação, 
houve alta de 3,8%, chegan-
do a US$ 4,66 bilhões.

A retração das exporta-
ções foi puxada, principal-
mente, pela queda nas vendas 
de animais vivos, não incluin-
do pescados ou crustáceos 
(-76,2%), arroz com casca, 
paddy ou em bruto (-99,8%) 
e soja (-90,3%) na Agrope-
cuária; minérios de cobre e 
seus concentrados (-14,8%), 
minérios de alumínio e seus 
concentrados (-65,5%) e óle-
os brutos de petróleo ou de 
minerais betuminosos crus 
(-44,4%) na Indústria Extra-
tiva; farelos de soja e outros 
alimentos para animais, ex-
cluídos cereais não moídos, 
farinhas de carnes e outros 
animais (-28,9%), celulose 
(-30,1%) e aeronaves e ou-
tros equipamentos, incluindo 
suas partes (-41,2%) na In-
dústria de Transformação.

Obras reduzem  
em 11% valor do 
frete agrícola

Oitenta e seis obras prio-
ritárias foram entregues em 
2020 pelo Ministério da In-
fraestrutura. Segundo o ba-
lanço anual da pasta, divul-
gado nesta segunda-feira, 
1.259 quilômetros (km) de 
estradas foram construídos 
ao longo do ano em todo 
o país, resultando em uma 
redução média de 11% no 
valor do frete agrícola, in-
formou o ministério, tendo 
por base estudos da Empre-
sa de Planejamento e Logís-
tica (EPL).

“Este ano de 2020 foi 
um ano extremamente de-
safiador porque nos depa-
ramos com uma situação 
inesperada, que foi a pan-
demia. Tínhamos a preo-
cupação de manter a lo-
gística funcionando, para 
que fizéssemos o melhor 
enfrentamento”, disse o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas 
ao apresentar, via online, 
o balanço. Segundo Go-
mes de Freitas, o Brasil es-
tá preparado, do ponto de 
vista logístico, para fazer a 
distribuição de vacinas.

Segundo o balanço, o 
setor aeroportuário foi be-
neficiado com a ampliação 
de vários aeroportos. Em 
especial os de Foz do Igua-

çu (PR), Fortaleza (CE) e 
Campo Grande (MS). Além 
disso um novo terminal de 
embarque foi concluído no 
aeroporto de Navegantes 
(SC). A pasta acrescenta ter 
entregue também o Cais de 
Atalaia no Porto de Vitória 
(ES), seis portos de peque-
no porte na região ama-
zônica, além de ter feito a 
dragagem do Porto de Rio 
Grande.

O ano de 2020 contabili-
zará, ao seu final, a conces-
são de 12 ativos de infraes-
trutura, entre nove leilões 
e três inéditas renovações 
antecipadas. “Nosso foco 
é o investimento privado”, 
disse o ministro ao destacar 
os arrendamentos dos ter-
minais portuários STS14 e 
STS14a, em Santos (SP) e 
a renovação antecipada dos 
contratos das ferrovias Ma-
lha Paulista, Vitória-Minas e 
Carajás.

Para 2021, o Ministério 
da Infraestrutura planeja 
conceder 52 ativos à inicia-
tiva privada. A expectativa 
é de que, por meio de con-
cessões, privatizações e re-
novações, R$ 137,5 bilhões 
sejam investidos em infraes-
trutura no país; e que quase 
R$ 3 bilhões sejam obtidos 
por meio de outorgas.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES DE CARGA DE
PETRÓPOLIS E SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, por seu presidente
abaixo assinado, usando suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA,
todos os trabalhadores associados ou não, do setor de transporte de bebi-
das  dos municípios de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, RJ, para
a Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 18 de dezem-
bro de 2020, em sua Sede Social na Rua Dr. Agostinho Goulão nº 32, loja 04,
Corrêas, Petrópolis, RJ, em primeira convocação às 16:00 horas e as 16:30
horas em segunda e  última convocação com qualquer número de  presen-
tes, para analisar, discutir e deliberar sobre a seguinte: ORDEM DO DIA A)
Discussão e aprovação da pauta de reivindicações dos trabalhadores, para
campanha salarial de 2021; B) Autorizar a Diretoria do Sindicato a firmar
Acordo Coletivo, Convenção Coletiva, ou Instaurar Dissídio Coletivo, todos
de natureza econômica, social e de condições de trabalho. C) Autorizar ao
Sindicato o desconto de taxa sobre o benefício conquistado; D) Assuntos
gerais. Petrópolis, RJ, 10 de dezembro de 2020

José Heleno de Souza
Presidente

E R R A T A
ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, Leiloeiro Público, devidamen-
te matriculado na JUCERJA/RJ nº 103, no exercício de suas atri-
buições e por meio do DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RO-
DOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COMUNICA a to-
dos os interessados, que o Aviso de Leilão publicado no Diário
Oficial do Estado no dia 17/11/2020 às fls.30, nº 212, sofrerá a
seguinte alteração: Onde se lê: “A sessão pública realizará o Lei-
lão REBDETRO-PCERJ15-20, será realizada no dia 14 de dezem-
bro de 2020, às 15 horas.” Ler-se-á: “A sessão pública será rea-
lizada o Leilão REBDETRO-PCERJ13-20, no dia 22 de dezembro
de 2020, às 15 horas.” Desta forma, com a publicação da presen-
te ERRATA adita-se e ratificam-se todos os demais termos conti-
dos naquele Aviso de leilão anteriormente publicado.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020.

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SindilojasRio

Rua da Quitanda, 3 – 10º andar – Centro – Rio de Janeiro
COMUNICAÇÃO – O SindilojasRio comunica às associadas e enquadradas
que, a partir da publicação do presente, serão eliminados todos os docu-
mentos relativos a processos administrativos e judiciais dos núcleos: Cível,
Trabalhista, Tributário, Despachantes, Marcas e Comissão de Conciliação
Prévia até o ano de 2015. Os interessados nos documentos a serem
eliminados, no prazo de 72 horas requerê-los para a sua guarda particular,
sob pena de não o fazendo, serem efetivamente eliminados sem qualquer
responsabilidade desta Entidade. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2020

Aldo Carlos de Moura Gonçalves – Presidente

COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES
CNPJ / MF n° 02.677.174/0001-19 - NIRE: 3330026078-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os Senhores Acionistas desta empresa a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de dezembro de 
2020, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rua General 
Gurjão nº 02 - parte, Caju, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a 
fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Exame, discussão e 
votação dos Relatórios de Administração, das Contas e das Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2017, 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. b) Deliberar 
sobre a destinação do resultado dos exercícios; c) Eleição dos membros da 
Diretoria e respectiva remuneração. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020. 
Vitoria Ferreira Damião - Diretora Presidente.

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 NIRE 33300294163 Cód CVM 22160

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 13ª SÉRIE DA 
1ª EMISSÃO DA POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A. A Polo Capital 
Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora dos Certificados 
de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª emissão da Emissora (“CRI” e 
“Emissão”, respectivamente), com fundamento nos itens 11.1, 11.2 e 11.4 do 
respectivo Termo de Securitização de Créditos da 13ª Série da 1ª Emissão de 
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), 
convocam os Titulares dos CRI (“Titulares do CRI”), cujo o representante da 
comunhão é o Agente Fiduciário Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliário, a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares do CRI, a 
ser realizada em 1ª convocação no dia 04 de janeiro de 2021, às 10h00, de 
forma exclusivamente digital através da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares do 
CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, para deliberar acerca da 
seguinte Ordem do Dia: i) Deliberar sobre o aporte adicional pelos Titulares do 
CRI no valor mínimo de R$ 33.663,51 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta 
e três reais e cinquenta e um centavos), na quota parte detida por cada Titular 
do CRI, em favor do Patrimônio Separado da Emissão, em até 10 dias corridos 
contados da data da deliberação, para pagamentos das despesas relacionadas 
à manutenção dos CRI, quais sejam; pagamento dos honorários do Agente 
Fiduciário da Emissão e despesas com o leilão extrajudicial realizado, 
conforme material disponibilizado no site da Emissora na data da convocação.
Em razão da situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, 
em linha com a Instrução CVM Nº 625 de 14 de maio de 2020 (“INCM 625”), 
a Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que 
enviarem por correio eletrônico para ri-securitizadora@polocapital.
com e contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos de 
representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, 
serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa 
física – cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, 
caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração 
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) 
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular do 
CRI; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato 
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário 
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada 
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma 
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada 
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os Titulares dos 
CRI poderão enviar seu voto de forma eletrônica para ri-securitizadora@
polocapital.com e contencioso@pentagonotrustee.com.br, conforme 
Modelo de instrução de voto a distância disponibilizado no site www.polosec.
com da Emissora na data da convocação, nos termos do art.6º da INCM 
625. Na data da Assembleia os votos recebidos por meio da instrução de 
voto a distância serão computados como presença para fins de apuração de 
quórum e as deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e pelos 
votos da instrução de voto a distância até o horário de início da Assembleia, 
observados os quóruns previstos no Termo de Securitização. Rio de Janeiro, 
14 de dezembro de 2020. Polo Capital Securitizadora S.A.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ/MF 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: 3 de novembro de 2020, às 15h45. Devido à 
importância e urgência do assunto constante da Ordem do Dia, a reunião foi 
realizada de forma virtual, conforme previsto no Artigo 17 do Estatuto Social 
da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”). PRESENÇAS: 
Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia com a participação 
dos Srs. Pietro Labriola, Biagio Murciano, Lorenzo Canu, e da Sra. Sabrina 
Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente reunião, o Sr. Jaques Horn, 
Diretor e Secretário. MESA: Sr. Pietro Labriola – Presidente; e Sr. Jaques 
Horn – Secretário. ORDEM DO DIA: (1) Tomar conhecimento sobre o 
Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) relativo ao 3º trimestre de 2020, 
encerrado em 30 de setembro de 2020. DELIBERAÇÕES: Após a análise 
do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com 
base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre a matéria 
constante da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade 
dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram 
suas manifestações e deliberações da seguinte forma: (1) Tomaram 
conhecimento do Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) da Companhia, 
relativo ao 3º trimestre de 2020, encerrado em 30 de setembro de 2020, 
conforme as informações fornecidas pela administração da Companhia e 
pelos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores 
Independentes S/S. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma 
de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e 
assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente 
ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ), 
3 de novembro de 2020. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja nº 
3978904, em 04/12/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

Auxílio foi crucial para 
segurar queda do varejo
Puxado pelos super-

mercados e pelas 
lojas de materiais 

para construção e sustenta-
do pelo auxílio emergencial, 
o varejo paulista vai termi-
nar o ano com alta de 2% 
no seu faturamento real em 
comparação a 2019, projeta 
a Pesquisa Conjuntural do 
Comércio Varejista (PC-
CV), da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São 
Paulo (Fecomércio-SP). Em 
números absolutos, será um 
aumento de R$ 12 bilhões 
no orçamento final de 2020 
em relação ao ano anterior 
- um resultado menos des-
trutivo do que o esperado 
em meio à crise do corona-
vírus.

Nos cálculos da Entida-
de, no entanto, o setor re-
gistraria queda acentuada 
de 3% se o governo federal 
não tivesse interferido na 
economia por meio do au-
xílio emergencial, a partir 
de abril, o que mostra, no-
vamente, o caráter decisivo 
da medida para a economia 
do país.

O crescimento vai ser 
marcado por desempenhos 
assimétricos jamais vistos 
na história do comércio do 
estado: a diferença entre o 
melhor resultado do ano, 
o das lojas de materiais de 
construção (alta de 15%), 
e pior, o das lojas de ves-
tuário, tecidos e calçados 
(queda de 25%) será de 40 
pontos percentuais. Para se 
ter uma ideia, em 2019, essa 
diferença foi de apenas oito 
pontos percentuais.

 Depois dos lojistas do 
setor de construção, as ati-
vidades que mais vão cres-
cer no ano serão supermer-
cados (14%) e farmácias e 
perfumarias (9%). Entre-
tanto, além das lojas de ves-
tuário, as concessionárias 
de veículos também vão 

acabar 2020 com um tombo 
de 19% em comparação ao 
ano passado.

Segundo a Fecomercio-
-SP, a dispersão também 
pôde ser vista nos resulta-
dos trimestrais que com-
põem o desempenho do 
fim do ano: no primeiro 
trimestre, ainda no início 
da pandemia, o varejo pau-
lista faturou 5% a mais do 
que no mesmo período de 
2019. No segundo, quando 
serviços essenciais ficaram 
fechados, a queda de 11% 
na comparação representou 
um rombo expressivo de R$ 
20 bilhões para o caixa dos 
comerciantes - o pior mo-
mento da história do setor 
no Estado. A recuperação 
no terceiro trimestre (subi-
da de 8%), que se deu pe-
la retomada das atividades, 
deve ser mais tímida agora, 
no quarto trimestre, cuja 
projeção da Fecomércio-SP 
é de aumento de 4% no fa-
turamento.

De acordo com a enti-
dade, ainda é possível ver a 
disparidade dos desempe-
nhos por meio do montan-
te arrecadado em segmen-
tos considerados essenciais 
- como supermercados -, 
que vão terminar o ano 
com R$ 39 bilhões a mais 
em suas receitas do que em 
2019. Enquanto isso, as ati-
vidades mais impactadas 
pelas restrições de circula-
ção - como lojas de roupa 
e concessionárias de veícu-
los - acabarão 2020 com R$ 
27,4 bilhões a menos.

O cenário turbulento de 
2020 também fez com que 
o varejo paulista perdesse 
64.155 empresas - consi-
derando todos os portes. 
O setor entrou na pande-
mia com 410.847 empresas 
e vai entrar em 2021 com 
346.692, segundo levanta-
mento da Fecomércio-SP.

Esses números também 

são corroborados por outro 
levantamento da Federa-
ção, a Pesquisa de Empre-
go no Estado de São Paulo 
(Pesp):  o comércio paulista 
vai fechar 2020 com 60 mil 
empregos formais a menos 
em relação a 2019, confi-
gurando o segundo pior 
desempenho anual desde 
2010. No setor de serviços, 
o número será ainda maior: 
121,6 mil vagas celetistas 
perdidas no ano - uma re-
dução de 2%, também o 
segundo pior resultado em 
10 anos.

Os dados negativos são 
consequências principal-
mente dos impactos no 
auge da pandemia, entre o 
segundo e o terceiro trimes-
tres. Só o comércio perdeu 
143.913 vagas entre março 
e junho, segundo a PESP, 
enquanto os serviços viram 
257.708 postos de trabalho 
com carteira assinada serem 
perdidos, considerando o 
intervalo entre março e ju-
lho.

Também o Índice de 
Preços dos Supermercados 
(IPS), calculado pela Apas/
Fipe e divulgado mensal-
mente pela Associação 
Paulista de Supermercados 
(Apas), aponta uma inflação 
de 1,58% no setor em no-
vembro. O número é 0,71 
pontos percentuais (p.p) 
menor que outubro. Pelo 
segundo mês consecutivo, 

itens da cesta básica que são 
subprodutos da soja tive-
ram aumentos menores ou 
até quedas, apesar da alta 
demanda do exterior pelo 
produto. O preço do óleo, 
por exemplo, que chegou a 
registrar 30,6% em setem-
bro, caiu para 16,4% em 
outubro e 9,6% em novem-
bro. Outro item, o arroz, 
caiu de 16,9% para 10,48% 
e, agora, 5,7%. O leite, que 
chegou a registrar inflação 
de 7,2% em setembro, teve 
deflação de 4,2% em no-
vembro.

A variação do preço dos 
alimentos e bebidas é de-
corrente de uma série de 
variáveis, entre elas a alta do 
dólar, o auxílio emergencial, 
a exportação de milho e 
soja, e a peste africana que 
atingiu os suínos na China.

Um dos principais itens 
que puxou a inflação geral 
em novembro para cima 
são as proteínas. A expli-
cação é que o aumento se 
deve ao crescimento dos 
custos de produção devi-
do à elevação da ração dos 
animais, ao aumento da 
demanda por suíno e à de-
manda internacional de im-
portação. No geral, os cor-
tes bovinos subiram 3,8% 
e as aves 2%, frente 5,3% 
e 9,1% registrados em ou-
tubro, respectivamente. 
Os suínos praticamente se 
mantiveram em 8%.

 Sejuf

Contribuinte  
pode doar IR  
para instituições

O contribuinte po-
de ser solidário 
e ajudar institui-

ções de apoio aos direitos 
da criança, do idoso, ativi-
dades desportivas ou cul-
turais, ou ainda instituições 
que atuam no combate ao 
câncer e no atendimento 
a pessoas com deficiência 
com a destinação de parte 
do imposto de renda devi-
do, que será informado na 
declaração de ajuste a ser 
feita em março de 2021.

Segundo a Receita Fe-
deral, nas destinações efe-
tuadas dentro do ano-ca-
lendário (agora em 2020), 
dependendo do município, 
dá para escolher a entidade 
beneficiária. O importante 
é que ela esteja credenciada 
junto ao Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, ou ao Fun-
do Municipal dos Direitos 
do Idoso. Estes fundos são 
criados por leis municipais 
e controlados por conse-
lhos de cidadãos.

Estas doações têm um 
limite dedutível de 6% do 
imposto devido na Decla-
ração de Ajuste Anual, não 
importando se o resultado 
final é imposto a pagar ou 
a restituir. De acordo com 
a Receita, uma pessoa cujo 
imposto devido somará R$ 
7 mil, e teve retenções na 
fonte no valor de R$ 10 mil, 
terá R$ 3 mil de restituição. 
Se esta mesma pessoa - cujo 
limite de destinações (6% 
do devido) é de R$ 420, op-
tasse por destinar R$ 400, 
ela receberia uma restitui-
ção de R$ 3.400. A mesma 
regra aplica-se a quem tem 
imposto a pagar após a de-

claração: o valor destinado 
será abatido.

A Receita explica que 
assim, na verdade, o decla-
rante não perde dinheiro 
algum, e está apenas dimi-
nuindo a soma de seus im-
postos que vai para o caixa 
único da União, enquanto 
direciona parte deles a enti-
dades e fundos na sua pró-
pria cidade, melhorando a 
vida de pessoas que moram 
na sua própria comunidade.

O limite de 6% do im-
posto devido contempla 
as doações aos Fundos da 
Criança e do Adolescente, 
Fundo do Idoso, o Incen-
tivo à Cultura, à Atividade 
Audiovisual e ao Desporto. 
Além disso, é possível des-
tinar mais 1% ao Programa 
Nacional de Apoio à Aten-
ção da Saúde da Pessoa com

Deficiência (Pronas) e 1 
% ao Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Onco-
lógica (Pronon). Basta que 
a entidade beneficiada es-
teja habilitada junto a estes 
programas, para que a des-
tinação possa ser feita e, de-
pois, deduzida do IRPF. Os 
procedimentos relativos ao 
Pronon e Pronas estão dis-
poníveis no seguinte link: 
http://antigo.saude.gov.br/
noticias/41271-doacoes.

Todos os Fundos e en-
tidades que recebem os 
valores das destinações do 
imposto de renda deverão 
prestar contas dos valores 
recebidos para a Receita Fe-
deral do Brasil por meio da 
Declaração de Benefícios 
Fiscais (DBF) e também 
aos órgãos do Tribunal de 
Contas e do Ministério Pú-
blico.
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Signal Capital Participações Ltda.
CNPJ/ME nº 37.465.494/0001-90 – NIRE 33.210.993.615

Ata de Transformação da Sociedade Limitada em Sociedade Anônima, 
realizada em 12 de novembro de 2020

No dia 12/11/2020 às 17:00 h., reuniu-se na sede desta Sociedade, na Av. 
Niemeyer nº 2, sala 211 (parte), Rio de Janeiro-RJ, a totalidade dos sócios da 
Sociedade, a saber: Ricardo Fernandez Silva Junior, RG nº 10.735.073-8 IFP 
e CPF nº 073.025.227-23; Murillo Drews Morgado Horta Filho, RG nº 1895103 
SSP-ES e CPF nº 101.860.367-01; Resolvem, transformar o tipo societário da 
Sociedade, nos seguinte termos, dispensando-se a realização de reunião de 
sócio, nos termos do Art. 1.072, § 3º, da Lei nº 10.406/2002 (‘‘Ata de Transfor-
mação”): 1. Transformar, independentemente de dissolução e liquidação, a 
Sociedade em sociedade anônima, não importando essa transformação em 
qualquer solução de continuidade. 2. Em razão da aprovação da transformação 
do tipo societário, o capital social da Sociedade, no valor de R$ 63.158,00, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional passará a ser 
representado por 63.158 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
distribuídas entre os acionistas na proporção constante do Anexo I desta Ata. 
3. Alterar a denominação social da Sociedade para Signal Capital Participações 
S.A.”, que responderá, para todos os fins e efeitos de direito, por todo o ativo 
e o passivo da sociedade limitada transformada em sociedade anônima. 4. 
Aprovar o projeto do Estatuto Social da Sociedade que constitui o Anexo II à 
ata a que se refere esta Ata de Transformação. 5. Eleger a Diretoria da Socie-
dade para um mandato de 3 anos que será composta por: (i) o Sr. Ricardo 
Fernandez Silva Junior, acima qualificado, que ocupará o cargo de Diretor 
Presidente; (ii) o Sr. Murillo Drews Morgado Horta Filho, acima qualificado, que 
ocupará o cargo de Diretor sem designação específica; e (iii) o Sr. Felipe 
Sacramento Wardil, RG  nº 118502079 IFP-RJ e CPF nº 094.386.717-73, que 
ocupará o cargo de Diretor sem designação específica. Os Diretores ora eleitos 
declaram em seus respectivos Termos de Posse, que constituem o Anexo III à 
presente Ata, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial 
de exercer a administração da Sociedade, sendo investidos nos cargos para 
os quais foram eleitos. 6. Consignar que a Diretoria não fará jus a qualquer 
remuneração. 7. As publicações da Sociedade conforme ordenadas pela Lei 
nº 6.404/76, sejam feitas no DOERJ e no jornal Monitor Mercantil. 8. Dar por 
efetivamente transformada a Sociedade em S.A., sob a denominação de ‘‘Sig-
nal Capital Participações S.A.” em razão do cumprimento de todas as forma-
lidades legais. 9. Aprovar a lavratura da presente Ata de Transformação, que, 
após lida, foi aprovada e assinada pelos sócios os quais passam à condição 
de acionista da Companhia. Rio de Janeiro, 12/11/2020. (ass.) Ricardo Fer-
nandez Silva Junior; Murillo Drews Morgado Horta Filho. Visto do advogado: 
Thiago Baptista Ferreira de Pinho – OAB/RJ: 166.882. Anexo II – Estatuto 
Social. Capítulo I – Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Art. 1º. 
A Signal Capital Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações 
que se rege por este Estatuto Social, pelas disposições legais aplicáveis, em 
especial a Lei nº 6.404/1976, e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”). 
Art. 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, 
podendo, por deliberação da Diretoria criar, transferir e extinguir filiais, sucursais, 
agências, depósitos e escritórios e de representação ou quaisquer outros 
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Art. 
3º. A Companhia tem por objeto social a participação como sócia, acionista ou 
investidora em outras pessoas jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Art. 4º. O 
prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Capital Social 
e Ações. Art. 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e inte-
gralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 63.158,00 dividido em 63.158 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordinária 
conferirá ao seu titular o direito a 1 voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais bem como o direito estabelecido neste Estatuto Social, no Acordo de 
Voto e no Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele 
prevista) arquivados na sede da Companhia (conforme definidos abaixo). § 2º. 
A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista 
no livro de Registro de Ações Nominativas. § 3º. Opções de Compra: 100% 
das ações representativas do capital social totalmente diluído da Companhia 
se encontram vinculadas às opções de compra, nos termos do Instrumento 
Particular de Outorga de Opções de Compra Investimento e Outras Avenças 
celebrado em 12/11/2020 entre o BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda., o 
Sr. Ricardo Fernandez Silva Junior com a interveniência e anuência da Com-
panhia e da Signal Capital Investimento Ltda. (“Contrato de Opções e Investi-
mentos”). § 4º. Usufruto: 45% das ações representativas do capital social 
totalmente diluído da Companhia detidas pelo Sr. Ricardo Fernandez Silva 
Junior estão gravadas com usufruto no que tange aos direitos políticos e patri-
moniais em favor do BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda., nos termos do 
Instrumento Particular de Outorga de Usufruto e Outras Avenças celebrado em 
12/11/2020 entre o BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. e o Sr. Ricardo 
Fernandez Silva Junior, com a interveniência e anuência da Companhia e da 
Signal Capital Investimento Ltda. § 5º. A totalidade das ações de emissão da 
Companhia estão sujeitas aos termos e condições do Acordo de Acionistas 
(celebrado sob condição suspensiva) e Acordo de Voto, celebrados em 
12/11/2020 entre o BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. e o Sr. Ricardo 
Fernandez Silva Junior, com a interveniência e anuência da Companhia e da 
Signal Capital Investimentos Ltda. (respectivamente, ‘‘Acordo de Voto’’ e “Acordo 
de Acionistas”) os quais se encontram arquivados na sede da Companhia e 
disponíveis para análise e vinculam as subsidiárias da Companhia, sendo que 
nenhuma transferência ou voto destas ações será realizada(o) ou registrada(o), 
salvo se de acordo com os termos dos referidos instrumentos. Quaisquer 
transferências e/ou voto realizados em violação aos instrumentos aqui men-
cionados serão nulos e sem efeito. § 6º. Observados os prazos e restrições 
para transferência de ações, conforme estabelecido no Contrato de Opções e 
Investimentos, no Acordo de Voto e no Acordo de Acionistas (caso verificada 
a condição suspensiva nele prevista) da Companhia, os Acionistas na propor-
ção do número de ações que forem titulares, terão direito de preferência à 
subscrição de novas ações ou de valores mobiliários conversíveis em ações, 
de acordo com as disposições previstas na Lei das Sociedades por Ações. O 
direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial de 30 dias. § 
7º. A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. Capítulo III – Assem-
bleia Geral. Art. 6º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente dentro 
dos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar 
sobre as matérias constantes do Art. 132 da Lei das Sociedades por Ações e, 
extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem bem como 
nos casos previstos em lei, neste Estatuto Social no Acordo de Voto e no Acordo 
de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele prevista) da Com-
panhia. § 1º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do Art. 123 da Lei 
das Sociedade por Ações, a convocação da Assembleia Geral será feita por 
qualquer membro da Diretoria da Companhia. § 2º. Todas as convocações para 
Assembleias Gerais de Acionistas respeitarão as formalidades exigidas pela 
Lei das Sociedades por Ações, devendo ser encaminhada notificação escrita 
endereçada a cada um dos Acionistas, acompanhada de todos e quaisquer 
documentos que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia Geral de 
Acionistas a ser realizada ou que sirvam de fundamento para as deliberações 
a serem tomadas, bem como conter uma descrição dos assuntos a serem 
tratados e serão convocadas, (i) em primeira convocação, com no mínimo 8 
dias úteis de antecedência; (ii) em segunda convocação, com no mínimo 5 dia 
úteis de antecedência e (iii) em terceira convocação, com no mínimo 3 dias 
úteis de antecedência. Independentemente das formalidades de convocação, 
será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os 
acionistas. § 3º. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias 
Gerais por mandatários nomeados na forma do § 1º do Art. 126 da Lei das 
Sociedades por Ações. § 4º. Os Acionistas poderão participar das Assembleias 
Gerais, por meio de videoconferência ou por quaisquer outros meios de comu-
nicação remota, nos termos do regulamento da Comissão de Valores Mobiliá-
rios e do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Os 
Acionistas poderão declarar seus votos em tais assembleias por meio de carta, 
declaração ou mensagem a ser enviada para a Companhia, antes ou durante 
a assembleia por e-mail ou quaisquer outros meios de comunicação disponíveis. 
Os Acionistas presentes na assembleia por meio de teleconferência, videocon-
ferência ou quaisquer outros meios de comunicação remota disponível deverão 
ser considerados presentes na assembleia, e seus votos deverão ser conside-
rados válidos para todos os propósitos legais. Art. 7º. Ressalvadas as matérias 
que exijam quórum de aprovação superior, conforme previstas na Lei das 
Sociedades por Ações neste Estatuto Social no Acordo de Votos e no Acordo 
de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele prevista), as delibe-
rações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria simples de votos 
dos presentes, não se computando os votos em branco. Art. 8º. As Assembleias 
Gerais serão consideradas instaladas (i) em primeira convocação, com a pre-
sença de acionistas representando, no mínimo, 50% do capital social·e (ii) em 
segunda e terceira convocação, com qualquer número de acionistas presentes. 
As Assembleias Gerais serão presididas por um Diretor, ou, na ausência deste 
por indivíduo escolhido pela maioria de votos dos acionistas presentes. O 
presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariar 
os trabalhos. Art. 9º. Sem prejuízo do disposto em lei, no Acordo de Voto e no 
Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele prevista), 
compete à Assembleia Geral ou à Reunião de Diretoria da Companhia delibe-
rar sobre as seguintes matérias relacionadas à Companhia e/ou a qualquer 
pessoa jurídica em que a Companhia detenha, direta ou indiretamente, parti-
cipação societária, as quais dependerão do voto favorável do BTG Pactual 
Gestora de Recursos Ltda. ou do Diretor indicado por este na forma do Acordo 
de Voto e/ou do Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva 
nele prevista) para que possa ser aprovada: (i) aprovação de proposta de 
constituição de qualquer subsidiária e/ou o estabelecimento de qualquer joint 
venture (societária ou contratual), consórcio, parcerias ou aliança com terceiros, 
assim como a aquisição subscrição, alienação, cessão (gratuita ou onerosa) 
ou transferência de participação societária em quaisquer pessoas;·(ii) definição 
da remuneração (fixa e variável) global dos administradores e empregados, 
em qualquer caso desde que tal remuneração seja diferente daquela prevista 
no Acordo de Voto e/ou no Acordo de Acionistas (caso verificada a condição 
suspensiva nele prevista); (iii) contratação ou demissão de empregados da 
Companhia e/ou da Signal Capital Investimentos Ltda., sendo certo que com 
relação à Signal Capital Investimentos, tal direito de voto favorável somente 
será aplicável caso tal contratação ou demissão resulte em aumento dos cus-
tos previstos no Acordo de Voto e/ou no Acordo de Acionistas (caso verificada 
a condição suspensiva nele prevista); (iv) aprovação de quaisquer planos de 
opção de compra de quotas ou ações; (v) aprovação das contas da adminis-
tração e das demonstrações financeiras; (vi) criação de nova classe ou espécie 
de quotas e/ou ações ou alteração das características, preferências ou vanta-
gens conferidas pelas quotas e/ou ações de sua respectiva emissão; (vii) 
grupamento, desdobramento, resgate, reembolso, cancelamento, amortização 
ou recompra de quotas, ações e/ou quaisquer outros títulos ou valores mobi-
liários de sua respectiva emissão; (viii) redução ou aumento de capital inclusive 
para fins de uma oferta pública de ações, com ou sem a emissão de quotas e/
ou ações; (ix) a deliberação acerca de qualquer matéria que em virtude de lei 

dê a qualquer Acionista o direito de se retirar da Companhia; (x) a emissão de 
quotas, ações e/ou de quaisquer títulos ou outros valores mobiliários conver-
síveis ou permutáveis em quotas ou ações ou que outorguem direito à aquisição 
e/ou subscrição de quotas ou ações; (xi) o requerimento de registro de com-
panhia aberta e o registro para negociação de seus valores mobiliários em 
bolsa de valores e/ou mercados de balcão; (xii) requerimento de recuperação 
judicial, pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial, falência 
liquidação, extinção ou dissolução; (xiii) transformação, cisão e/ou alteração do 
tipo societário; (xiv) prática de quaisquer atos que desobriguem terceiros de 
suas obrigações perante a Companhia e/ou suas subsidiárias; (xv) concessão 
de empréstimos ou financiamentos, inclusive por meio de subscrição ou aqui-
sição de títulos ou valores mobiliários, exceto empréstimos ou financiamentos 
que envolvam exclusivamente de um lado, a Companhia e, de outro lado, suas 
subsidiárias; (xvi) aprovação da celebração, realização, aditamento ou rescisão 
de quaisquer contratos ou operações que envolvam, de um lado, a Companhia 
e/ou suas subsidiárias e, de outro lado, qualquer de suas respectivas partes 
relacionadas; (xvii) aprovação da declaração, distribuição e/ou destinação do 
lucro líquido do exercício social ou de períodos intermediários, incluindo a 
retenção ou distribuição de dividendos e o pagamento de juros sobre o capital 
próprio, em qualquer caso desde que tal aprovação seja diferente da política 
no Capítulo VIl; (xviii) eleição e/ou destituição de liquidante, bem como apro-
vação de suas contas; (xix) alienação, oneração ou aquisição de ativo perma-
nente que envolvam valores superiores a R$ 100.000 00 a cada período de 12 
meses, em uma ou mais transações relacionadas ou não entre si; (xx) aprova-
ção da obtenção e/ou contratação de quaisquer empréstimos ou financiamen-
tos, incluindo via emissão de títulos de crédito ou valores mobiliários;·(xxi) 
outorga de garantias pessoais ou reais em favor de quaisquer empréstimos ou 
financiamentos assumidos; (xxii) outorga de garantias pessoais ou reais em 
favor de obrigações de terceiros; (xxiii) aquisição, subscrição, alienação, cessão 
(gratuita ou onerosa) e transferência de participação (inclusive societária) em 
outra pessoas, inclusive mediante fusão, cisão, incorporação e/ou incorporação 
de quotas e ações; (xxiv) a realização de qualquer fusão incorporação e/ou 
incorporação de ações, bem como qualquer outra forma de reorganização 
societária;·(xxv) realização, celebração ou alteração de qualquer operação, 
contratos e/ou acordos que envolvam valores superiores a R$ 100.000,00 a 
cada período de 12 meses em uma ou mais transações relacionadas ou não 
entre si; (xxvi) a aprovação do plano de negócios, plano plurianual, orçamento 
anual, assim como suas revisões, alterações ou atualizações;·(xxvii) realização 
de gastos com despesas de capital ou de investimento em bens de capital 
(Capital Expenditure – CAPEX) que representem um montante superior a 
R$ 100.000,00 a cada período de 12 meses, em uma ou mais transações 
relacionadas ou não entre si; (xxviii) ajuizamento de ações judiciais, processos 
administrativos ou processos arbitrais, ou a celebração de acordo, transação 
ou termo de ajustamento de conduta em qualquer processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral, cujo valor exceda R$ 100.000,00. O ajuizamento de ações 
judiciais, processos administrativos ou processos arbitrais, ou a celebração de 
acordo transação ou termo de ajustamento de conduta em qualquer processo 
judicial, administrativo ou arbitral envolvendo Autoridades Governamentais 
reguladoras (em especial, mas não se limitando à Comissão de Valores Mobi-
liários e Banco Central do Brasil) dependerão de voto favorável do BTG Pactual 
Gestora de Recursos Ltda. independentemente do valor; (xxix) realização de 
gastos a título de OPEX que representem um montante agregado superior a 
R$ 100.000,00 a cada período de 12 meses. em uma ou mais transações 
relacionadas ou não entre si;·(xxx) a aprovação de qualquer operação de venda, 
transferência, oneração, locação, arrendamento, cessão ou outra forma de 
alienação de quaisquer de seus ativos ou negócios, ou ainda a aquisição de 
ativos que não sejam inerentes à operação da Companhia, que ultrapasse o 
montante total de R$ 100.000,00, a cada período de 12 meses, em uma ou 
mais transações relacionadas ou não entre si; (xxxi) a contratação de auditores 
independentes, bem como a sua destituição e substituição, exceto caso se trate 
de uma dentre a Deloitte, a PriceWaterhouseCoopers, a Ernst&Young e a 
KPMG; (xxxii) a orientação de voto da Companhia em qualquer de suas Sub-
sidiárias, joint venture (societária ou contratual), consórcio, parcerias ou alian-
ças, com relação a qualquer das matérias previstas neste Art. 9; (xxxiii) apro-
vação da conferência de bens em aumento do capital social da Companhia e 
de suas subsidiárias, bem como aprovação acerca da avaliação de tais bens; 
(xxxiv) alteração dos métodos e práticas contábeis da Companhia e de suas 
subsidiárias (ressalvadas aquelas relacionadas à imposição legal/normas 
contábeis); e (xxxv) realização de ofertas públicas de aquisição da Companhia 
e/ou de suas subsidiárias. § 1º. Caso a BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. 
não venha a manifestar seu voto favorável com relação a quaisquer das maté-
rias previstas no Art. 9º acima independentemente de razão ou justificativa a 
matéria em questão será considerada como não tendo sido aprovada. § 2º. 
Não obstante o disposto no § 1º acima, caso a BTG Pactual Gestora de Recur-
sos Ltda. não venha a comparecer ou se manifestar na Assembleia Geral 
convocada para deliberar sobre quaisquer das matérias previstas no Art. 9º 
acima em terceira convocação, independentemente de razão ou justificativa, a 
aprovação da matéria em questão não dependerá do voto favorável do BTG 
Pactual Gestora de Recursos Ltda. para ser aprovada na referida deliberação 
e seguirá o quórum de aprovação aplicável nos termos do Acordo de Voto ou 
Acordo de Acionistas ou da Lei aplicável. O disposto neste parágrafo não 
prejudicará o direito previsto no Art. 9º com relação à mesma matéria em 
deliberações futuras da Companhia e/ou de suas Companhias. Capítulo IV – 
Administração. Seção I. Normas Gerais. Art. 10º. A Companhia será admi-
nistrada por uma Diretoria, na forma da lei deste Estatuto Social, do Acordo de 
Voto e do Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele 
prevista). § 1º. Os membros da Diretoria serão eleitos para o mandato de 3 
anos permitida a sua reeleição. § 2º. Os diretores serão investidos nos seus 
cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas da Diretoria 
para a qual forem eleitos dentro dos 30 dias subsequentes à sua eleição, 
estando dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão. § 3º. Os 
membros da Diretoria permanecerão em seus cargos e no exercício de suas 
funções até a eleição e posse de seus substitutos, exceto se de outra forma 
for deliberado pela Assembleia Geral. § 4º. Na eventualidade de um dos mem-
bros da Diretoria optar por retirar-se antes do término de seu mandato, deverá 
comunicar sua intenção por escrito aos demais membros da Diretoria de modo 
que estes possam convocar a Assembleia Geral para proceder à eleição de 
membro para o cargo vago, nos termos deste Estatuto Social, do Acordo de 
Voto e do Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele 
prevista). § 5º. A remuneração global e anual dos diretores, quando existente, 
será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, anual ou 
mensal, podendo ser revista a qualquer tempo, observados os termos do Acordo 
de Voto e do Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele 
prevista). Seção II. Diretoria. Art. 11º. A Diretoria será composta por 03 mem-
bros, residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos e destituíveis, a qualquer 
tempo pela Assembleia Geral, sendo um Diretor Presidente e 02 Diretores sem 
designação específica. As disposições sobre a eleição, destituição e substitui-
ção dos diretores, dentre outros, deverão ser observadas em conformidade 
com as disposições definidas no Acordo de Voto e do Acordo de Acionistas 
(caso verificada a condição suspensiva nele prevista) arquivados na sede social 
da Companhia. Art. 12º. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da 
Companhia assim o exigirem, em virtude de convocação escrita de qualquer 
Diretor, com antecedência mínima de 5 dias úteis e, observado o disposto no 
Art. 9º acima, suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos 
observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos. § Único. 
Todas as deliberações da Diretoria contarão de atas lavradas no respectivo 
livro de atas de reuniões da Diretoria e assinada pelos Diretores que estiverem 
presentes. Art. 13º. Compete ao Diretor Presidente gerir a Companhia e exer-
cer as atribuições que a Assembleia Geral e este Estatuto Social lhe conferir 
para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia 
incumbindo-lhe a administração e gestão dos negócios e atividades da Com-
panhia, observados os limites fixados por lei, por este Estatuto Social, pelo 
Acordo de Voto e pelo Acordo de Acionistas (caso verificada a condição sus-
pensiva nele prevista). Art. 14º. Compete aos Diretores sem designação 
específica exercer as atribuições que a Assembleia Geral lhe conferir para a 
prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia. Art. 
15º. Observado o disposto neste Estatuto Social, no Acordo de Voto e no Acordo 
de Acionistas, a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora, 
dele deve ser exercida: (i) por quaisquer 2 Diretores agindo em conjunto; (ii) 
por 2 procuradores com poderes especiais, observado o § 1º abaixo, agindo 
em conjunto; ou (iii) por 1 Diretor e por 1 procurador com poderes especiais, 
observado o § 1º abaixo, agindo em conjunto. § 1º. A Companhia poderá, por 
2 Diretores, agindo em conjunto, constituir mandatários, especificando no 
instrumento a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo de 
validade que não excederá 1 ano salvo quando a procuração for outorgada 
com poderes ad judicia ou para a defesa de processos administrativos, caso 
em que sua vigência poderá ser por prazo indeterminado. § 2º. Na ausência 
de determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela 
Companhia presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 
ano. § 3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação 
à Companhia, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador ou funcionário 
que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas 
ao objeto social, tais como prestação de garantias, garantias de terceiros e 
quaisquer garantias em nome de terceiros, exceto se expressamente autoriza-
dos por escrito pela Assembleia Geral ou pela Reunião da Diretoria. Capítulo 
V – Conselho Fiscal. Art. 16º. A Companhia poderá ter um Conselho Fiscal 
de funcionamento não permanente, composto por no mínimo 3 e no máximo 
5 membros e igual número de suplentes com as atribuições 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, 
encerrando-se seu mandato na Assembleia Geral Ordinária que se seguir à 
sua instalação, permitida a reeleição. § 2º. Os membros do Conselho Fiscal 
serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no 
livro próprio, dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. § 3º. O Con-
selho Fiscal funcionará de acordo com o regimento interno a ser aprovado pela 
Assembleia Geral que solicitar sua instalação e suas deliberações serão 
tomadas por maioria de votos. § 4º. 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. § 5º. Todas as deliberações do Conselho 
Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões do 
Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal órgão que estiverem pre-
sentes. Capítulo VI – Acordo de Acionistas e Acordo de Voto. Art. 17º. A 
Companhia observará o Acordo de Voto e o Acordo de Acionistas (caso verifi-
cada a condição suspensiva nele prevista) 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 Reuniões da 
Diretoria, abster-se de computar os votos lançados em infração a tais acordos, 
bem como tomar as demais providências dos §§ 8º e 9º do Art. 118 da Lei das 
Sociedades por Ações. Capítulo VII – Exercício Social e Destinação de 
Resultados. Art. 18º. O exercício social tem início em 1º de janeiro e encerra-

-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão 
elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente. Art. 
19º. Do lucro líquido do exercício, 5% serão destinados à reserva legal até que 
atingidos os limites legais. Do saldo: (a) 25%, serão destinados ao pagamento 
de dividendo obrigatório, exceto se de outra forma aprovado pelos acionistas, 
por unanimidade de votos em Assembleia Geral; e (b) o saldo remanescente, 
após atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela 
Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável e os Acordos 
de Acionistas. § Único. Para fins do cálculo dos dividendos previstos acima, o 
lucro líquido de cada exercício social será ajustado nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações. Art. 20º. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão 
pagos nos prazos estabelecidos pela Assembleia Geral, respeitados os prazos 
máximos previstos em lei, e, se não reclamados dentro de 03 anos contados 
da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão 
em favor da Companhia, conforme art. 287, inciso II, alínea “a” da Lei das 
Sociedades por Ações. Art. 21º. A Companhia poderá levantar balanços 
semestrais, trimestrais ou em períodos menores e, obedecidos os limites legais 
por deliberação unânime dos acionistas, declarar dividendos intermediários à 
conta de lucros acumulados ou reservas. Os dividendos assim declarados 
constituirão antecipação do dividendo obrigatório. Art. 22º. A Companhia, 
mediante deliberação da Diretoria, poderá creditar ou pagar aos acionistas 
juros sobre o capital próprio nos termos da legislação aplicável e do Acordo de 
Voto e do Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele 
prevista). § Único. Os juros sobre o capital próprio declarados em cada exer-
cício social serão computados, por seu valor líquido, para satisfação do divi-
dendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão credi-
tados como antecipação do dividendo obrigatório. Art. 23º. A Companhia poderá 
pagar participação nos lucros e/ou resultados a seus empregados e adminis-
tradores, mediante deliberação da Diretoria, nos montantes máximos fixados 
pela Assembleia Geral, observados os limites legais e os termos do Acordo de 
Voto e do Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele 
prevista). Capítulo VIII – Dissolução e Liquidação. Art. 24º. A Companhia 
entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, ou em 
virtude de deliberação da Assembleia Geral, observado os termos do Acordo 
de Voto e do Acordo de Acionista (caso verificada a condição suspensiva nele 
prevista). § 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 
Vlll – Alterações. Art. 25º. Este Estatuto Social poderá ser alterado a qualquer 
tempo através de deliberação tomada pela Assembleia Geral, por votos repre-
sentando, ao menos, a maioria simples do capital social da Companhia, exceto 
se de outra forma previsto por este Estatuto Social pela Lei das Sociedades 
por Ações ou pelo Contrato de Opções e Investimentos, pelo Acordo de Voto 
e pelo Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele pre-
vista). Capítulo IX – Resolução de Conflitos. Art. 26º. Exceto em relação a 
controvérsias que digam respeito a obrigações sujeitas à imediata execução 
judicial, todas as demais controvérsias associadas ou relacionadas ao presente 
Estatuto serão submetidas obrigatória, exclusiva e definitivamente à arbitragem 
a ser conduzida pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (‘‘Câmara de Arbi-
tragem”), mediante notificação por escrito enviada à outra parte, com cópia 
para a Câmara de Arbitragem solicitando o início do procedimento de arbitragem. 
O procedimento de arbitragem será iniciado e desenvolvido de acordo com as 
Regras de Arbitragem da Câmara de Arbitragem (“Regras de Arbitragem”). Art. 
27º. O tribunal arbitral (“Tribunal de Arbitragem”) será composto por 3 árbitros, 
sendo um deles designado pela parte que solicitou o início da arbitragem e o 
outro pela Parte contra a qual a arbitragem é iniciada, restando a indicação do 
terceiro árbitro, que atuará na qualidade de presidente do Tribunal de Arbitragem 
pelos 2 árbitros escolhidos pelas partes. Art. 28º. Na hipótese de o procedimento 
de arbitragem ser multilateral, na qual mais do que 2 partes defendam interes-
ses diferente, tornando impossível denunciar outras partes no mesmo processo 
os 3 árbitros serão selecionados e designados de acordo com as Regras de 
Arbitragem da Câmara de Arbitragem, inclusive no que se refere à escolha do 
árbitro presidente do Tribunal de Arbitragem. Art. 29º. Em qualquer das hipó-
teses de arbitragem previstas neste Capítulo IX, a ausência de consenso na 
escolha de um ou mais árbitros não impedirá a formação do Tribunal de Arbi-
tragem, que se dará conforme as Regras de Arbitragem. Art. 30º. Além dos 
impedimentos estabelecidos nas Regras de Arbitragem, nenhum árbitro desig-
nado de acordo com este compromisso de arbitragem será um empregado, 
representante ou ex-empregado de qualquer das partes ou de qualquer pessoa 
associada direta ou indiretamente às mesmas, ou o proprietário de qualquer 
das partes ou de pessoa associada direta ou indiretamente ao mesmo. Art. 
31º. A arbitragem será conduzida na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, Brasil. Art. 32º. O idioma oficial será o português, com aplicação das 
leis da República Federativa do Brasil. A Câmara de Arbitragem não recorrerá 
às regras de equidade para solucionar as controvérsias a ela apresentadas. 
Art. 33º. A Companhia e seus acionistas declaram estar cientes das Regras 
de Arbitragem e concordam com todas as suas disposições. As Regras de 
Arbitragem em vigor na presente data e as disposições da Lei 9.307, de 
23/09/1996, e respectivas emendas (“Lei de Arbitragem”) incorporam-se ao 
presente Estatuto, quando aplicáveis. Art. 34º. O procedimento de arbitragem 
terá prosseguimento a despeito da ausência de qualquer de sua parte, conforme 
previsto nas Regras de Arbitragem. Art. 35º. A sentença arbitral será definitiva, 
irrecorrível e vinculativa para as partes, caso figurem do procedimento arbitral, 
seus sucessores e cessionários, os quais se comprometem a cumprir volunta-
riamente seus termos e expressamente renunciam a qualquer forma de recurso, 
com exceção da solicitação de retificação de um erro relevante ou solicitação 
de esclarecimento de alguma obscuridade, dúvida ou omissão da sentença 
arbitral conforme disposto no Art. 30 da Lei de Arbitragem, podendo a sentença 
arbitral ser levada a juízo com jurisdição sobre as partes e sobre os respectivos 
bens para fazer valer sua execução. Art. 36º. Caso duas ou mais disputas 
surjam com relação ao presente Estatuto o Contrato de Opções e Investimen-
tos, Usufruto, Acordo de Voto e Acordo de Acionistas, sua resolução poderá 
ocorrer por meio de um único procedimento arbitral. Antes da constituição do 
Tribunal de Arbitragem, caberá à Câmara de Arbitragem consolidar as referidas 
disputas em um único procedimento arbitral, de acordo com as Regras de 
Arbitragem. Depois da constituição do Tribunal de Arbitragem, a fim de facilitar 
a resolução de disputas relacionadas, este poderá, a pedido de uma das par-
tes, consolidar o procedimento arbitral com qualquer outro procedimento 
arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste Estatuto, 
do Contrato de Opções e Investimentos, do Usufruto, do Acordo de Voto e do 
Acordo de Acionista. O Tribunal de Arbitragem consolidará os procedimentos 
desde que (i) os procedimentos envolvam as mesmas partes; (ii) existam 
questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (iii) a consolidação nes-
sas circunstâncias não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustifica-
dos para a solução de disputas. A competência para determinar a consolidação 
dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro 
Tribunal de Arbitragem constituído. A decisão de consolidação será final e 
vinculante sobre todas as partes envolvidas nas disputas e procedimentos 
arbitrais objeto da ordem de consolidação. Art. 37º. Cada parte do procedimento 
de arbitragem arcará com os honorários dos advogados e/ou assistentes que 
forem respectivamente contratados para assessorá-la. Os custos, despesas e 
honorários advindos do processo de arbitragem, quais sejam aqueles devidos 
à Câmara de Arbitragem aos árbitros e peritos nomeados pelo Tribunal de 
Arbitragem serão compartilhados igualmente pelas partes até que o Tribunal 
de Arbitragem pronuncie a sentença definitiva que determinará eventual reem-
bolso de custos, despesas e honorários advindos do procedimento de arbitra-
gem em que a parte vencedora houver incorrido corrigidos monetariamente 
pela variação positiva da Taxa DI apurada desde o desembolso pela parte 
vencedora até a data do efetivo reembolso. § Único. Para fins deste Art. 37, 
“Taxa DI” significa as taxas médias diárias dos Depósitos lnterfinanceiros – DI, 
de um dia over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano base 252 
dias úteis, calculada e divulgada pela B3 – Brasil, Bolsa Balcão em sua página 
na Internet (http://www.b3.com.br /pt_br/). Art. 38º. Sem prejuízo à validade 
deste compromisso de arbitragem as partes elegem o foro da Comarca de São 
Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil, e renunciam expressamente a qualquer 
outro se e quando sua atuação for necessária exclusivamente para a finalidade 
de: (a) fazer valer as obrigações para as quais haja disponibiIidade imediata 
de execução judicial; (b) obter ordens de execução específica ou liminar de 
natureza preventiva, temporária ou permanente, tais como prestar garantia de 
instância para um procedimento de arbitragem a ser iniciado ou já em anda-
mento e/ou garantir a existência e eficácia do processo de arbitragem; e/ou; e/
ou processar uma solicitação de execução específica ou de outra ordem 
estando, desde já, acordado que, uma vez obtida a execução específica ou 
uma outra ordem a Câmara de Arbitragem a ser instalada ou já instalada, 
conforme o caso, reassumirá integral e exclusiva jurisdição para decidir sobre 
todas e quaisquer questões, quer relativas a procedimento, quer relativas a 
mérito que possam ter ensejado a solicitação da ordem ou da execução espe-
cífica, sendo o respectivo processo judicial suspenso até que a Câmara de 
Arbitragem pronuncie uma decisão parcial ou definitiva sobre a questão. O 
processo de qualquer ação judicial de acordo com esta cláusula não resultará 
em renúncia à arbitragem ou à jurisdição da Câmara de Arbitragem. Art. 39º. 
A Companhia e seus acionistas comprometem-se a não divulgar, e a não 
permitir a divulgação, de quaisquer informações de que tomem conhecimento 
e quaisquer documentos apresentados na arbitragem, que não sejam, de outra 
forma, de domínio público quaisquer provas e materiais produzidos na arbitra-
gem e quaisquer decisões proferidas na arbitragem, salvo se e na medida em 
que (i) o dever de divulgar essas informações decorrer da lei; (ii) a revelação 
dessas informações for requerida por uma autoridade governamental ou deter-
minada pelo Poder Judiciário; (iii) essas informações tornarem-se públicas por 
qualquer outro meio não relacionado à revelação pelas partes ou por suas 
afiliadas; ou (iv) a divulgação dessas informações for necessária para que uma 
das Partes recorra ao Poder Judiciário nas hipóteses previstas na Lei de Arbi-
tragem. Toda e qualquer controvérsia relacionada à obrigação de confidencia-
lidade será dirimida pelo Tribunal de Arbitragem de forma final e vinculante. 
Capítulo X – Disposições Finais. Art. 40º. Os casos omissos no presente 
Estatuto serão resolvidos pela Assembleia de Acionistas. Art. 41º. Na hipótese 
de qualquer conflito entre as disposições deste Estatuto e do Acordo de Voto 
e/ou Acordo de Acionistas (caso verificada a condição suspensiva nele prevista), 
as disposições do Acordo de Voto e/ou do Acordo de Acionistas (caso verificada 
a condição suspensiva nele prevista) deverão prevalecer até o limite permitido 
pela legislação aplicável. Cada um dos acionistas concorda em exercer, ou 
fazer com que seja exercido, o direito de voto de suas ações conforme neces-
sário, de forma a fazer com que o Estatuto Social seja alterado o mais breve-
mente possível para solucionar qualquer conflito em favor das disposições do 
Acordo de Voto e/ou do Acordo de Acionistas (caso verificada a condição 
suspensiva nele prevista). Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Cer-
tifico o arquivamento em 27/11/2020 sob o nº 33.300.336.249, 00003975343 
e demais constantes do termo de autenticação. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger – Secretário Geral.
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ICONIC LUBRIFICANTES S.A.
CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 31 de Agosto de 2020

Data, Hora e Local: No dia 31 de agosto de 2020, às 14h30, na sede da
Iconic Lubrificantes S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707,
708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada, considerando a presença da to-
talidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Marcelo Pe-
reira Malta de Araújo - Presidente. John Shojiro Suzuki - Secretário. Ordem
do dia e deliberações: 1. Os conselheiros tomaram conhecimento da carta
de renúncia apresentada pelo Sr. Carlos Cabral de Jesus, com efeitos a
partir desta data, ao cargo de Diretor Operacional que ocupava na Compa-
nhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração reali-
zada em 29 de novembro de 2019. 1.1. Diante da carta de renúncia apre-
sentada, os conselheiros externaram os votos de agradecimento pela dedi-
cação do Diretor no desempenho de suas funções. 2. Em decorrência da
renúncia mencionada no item acima, os conselheiros aprovam a eleição do
Sr. Sandro de Deus Lima Brito, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 08916704-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº
030.007.787-48, com endereço comercial na Avenida das Américas, nº
3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique
Simonsen, na Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o
cargo de Diretor Operacional da Companhia. 2.1. O mandato do Diretor ora
eleito iniciar-se-á nesta data, mediante assinatura do termo de posse, e vi-
gorará pelo prazo remanescente dos demais membros da Diretoria em
exercício, qual seja, até a Reunião do Conselho de Administração que deli-
berará sobre a eleição dos membros da Diretoria, a ocorrer em 1º de de-
zembro de 2021. 2.2. Consultado anteriormente, o Diretor eleito declara que
(a) não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as ativida-
des do cargo para o qual foi designado; (b) não ocupa cargos em socieda-
des que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado
em que atua; e (c) não têm interesse conflitante com a Companhia, de acor-
do com o artigo 147 da Lei nº6.404/76. 3. Por fim, os Conselheiros decidem
ratificar a atual composição da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigo-
rará até 1º de dezembro de 2021, qual seja: Como Diretor Presidente: •
Leonardo Remião Linden, brasileiro, casado, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG nº 1010446621 e inscrito no CPF sob
o nº 452.601.500-82; Como Diretor Operacional: • Sandro de Deus Lima
Brito, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 08916704-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.007.787-48; Como
Diretor Financeiro: • Diogo Della Libera Trindade, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11648970-9-
DETRAN-RJ e inscrito no CPF sob o nº 055.021.887-44; Como Direto-
res: • Márcio Aziz Cardoso, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade RG nº 089.721.94-8, expedida pelo Detran/RJ, em
14/08/2012, inscrito no CPF/MF sob nº 029.241.307-60; • Paulo Geovani
Veronesi Gomes, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de
Identidade RG nº 25.152.544-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº
183.525.538-23; e • Roberta Miranda Teixeira, brasileira, engenheira,
casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10325667031-SSP/RS
e inscrita no CPF sob o nº 801.873.660-04. 3.1. Todos os Diretores possu-
em endereço comercial na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas
701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da
Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Nada mais havendo a tratar,
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e apro-
vada, foi assinada pelos presentes. aa) Marcelo Pereira Malta de Araújo,
na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Presidente
da Mesa; John Shojiro Suzuki, na qualidade de Conselheiro do Conse-
lho de Administração e Secretário da Mesa; Cary David Knuth, na quali-
dade de Vice-Presidente do Conselho de Administração; Antonio Ennes
Pires de Lima e Miguel Lacerda de Almeida, na qualidade de Conselhei-
ros. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
John Shojiro Suzuki - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A.. NIRE: 333.0032399-6.
Protocolo: 00-2020/240684-9. Data do protocolo: 11/11/2020. Certifico o
Arquivamento em 12/11/2020 sob o número 00003967598.

Portosul Participações S.A. 
CNPJ/ME nº 26.743.444/0001-00 – NIRE 35.300.505.077

Edital de Convocação de 4ª Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas da Portosul Participações S.A. (“Companhia”) para comparecerem, em primeira 
convocação, à AGE, no dia 18/12/2020, às 10:00 horas, a ser realizada na sede social da Companhia, localizada na 
Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º andar, conjunto 81, São Paulo-SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: (i) Alteração do objeto social da Companhia para participação em outras sociedades, com a consequente 
alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; (ii) Criação do parágrafo 5º do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, de modo a prever a proibição de emissão de partes beneficiárias pela Companhia; (iii) Alte-
ração da redação do inciso (ix) do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia; (iv) Criação do inciso (xvi) do Artigo 
10 do Estatuto Social da Companhia; (v) Criação do Artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, de modo a prever 
a disponibilização para os acionistas de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de 
opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (vi) Criação do 
Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, de modo a prever que no caso de obtenção de registro de companhia 
aberta sob a categoria A, a Companhia se obriga a aderir a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade 
administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de governança 
corporativa; (vii) Alteração do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia; e (viii) Alteração do Artigo 25 do Estatuto 
Social da Companhia. São Paulo, 10/12/2020. Mauricio Valente Battistella – Diretor. (11, 15 e 16/12/2020)

Enel Green Power Brasil erguerá no  
Nordeste novos parques de geração de energia
Usinas devem começar a operar em 2021 e o parque eólico Lagoa dos Ventos II em 2022

A Enel Green Power 
Brasil -- subsidiária 
do grupo italiano 

Enel – começou a constru-
ção de novos projetos de ge-
ração renovável no Nordeste 
do país. A companhia infor-
mou nesta segunda-feira que 
tais projetos somarão 1,3 gi-
gawatt em capacidade e vão 
exigir cerca de R$ 5,6 bilhões 
de investimentos. Estão pre-
vistos quatro parques eóli-
cos e um solar. Os aportes 
estimados consideram um 
orçamento de cerca de US$ 
1,1 bilhão pela atual taxa de 
câmbio, disse a Enel em co-
municado à imprensa.

Conforme a Reuters, os 
novos projetos serão apoia-
dos principalmente em con-
tratos de venda da produ-

ção futura negociados com 
clientes corporativos no 
chamado mercado livre de 
energia, onde grandes con-
sumidores como indústrias 
podem fechar contratos de 
fornecimento de eletricidade 
diretamente com geradores.

“O início da construção de 
1,3 GW de nova capacidade 
renovável é um marco sem 
precedentes na história da 
nossa empresa no Brasil, espe-
cialmente diante dos desafios 
impostos pelo cenário atual”, 
disse em nota o presidente da 
Enel Green Power, Salvatore 
Bernabei, em referência à pan-
demia de Covid-19.

As usinas deverão come-
çar a operar em 2021, com 
exceção do parque eólico 
Lagoa dos Ventos II, pre-

visto para 2022, afirmou a 
empresa, ao destacar que 
adotará “rigorosos proto-
colos de segurança” para 
garantir a proteção dos tra-
balhadores envolvidos na 
construção e das comuni-
dades próximas.

Pandemia

Sobre os cuidados que 
a empresa tem tomado em 
relação aos colaboradores 
na pandemia, a companhia 
destacou que a Enel Green 
Power tem realizado “cam-
panhas massivas de testa-
gem” quinzenais que en-
volvem todo o pessoal que 
trabalha nos canteiros.

Os ativos de geração 
da Enel no Brasil somam 

atualmente capacidade ins-
talada de 3,4 gigawatts em 
fontes renováveis, incluin-

do negócios da empresa e 
da subsidiária Enel Green 
Power. As novas usinas se-

rão construídas no Piauí, 
Bahia, Rio Grande do Nor-
te e Pernambuco.

Ministro Marinho comemora decisão que  
beneficia Guararapes e prejudica trabalhador

O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho, comemorou uma 
decisão do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 21ª 
Região (TRT-21) na última 
quinta-feira que pode ter 
consequências graves para 
cerca de 400 costureiros do 
sertão do Rio Grande do 
Norte.

O TRT julgou um pro-
cesso de uniformização de 
jurisprudência sobre a si-
tuação de trabalhadores de 
facções têxteis abertas no 
estado por meio do progra-
ma Pró-Sertão, uma par-
ceria do governo potiguar 
com o sistema “S” e o Gru-
po Guararapes, dono das 
lojas Riachuelo. Parte das 
facções quebrou em 2020 
e ninguém se responsabi-
lizou pelo pagamento dos 
trabalhadores que ficaram 
sem emprego.

Segundo a decisão da úl-
tima quinta, o Grupo Gua-
rarapes só deve arcar com 
os débitos e obrigações tra-
balhistas dos empregados 
quando for verificado que a 
empresa exigiu exclusivida-
de na prestação de serviços 
ou interferiu na produção.

A assessoria de comu-
nicação do TRT informou 
que a decisão equivale ao 
reconhecimento de que 

“inexiste vínculo traba-
lhista entre o Grupo Gua-
rarapes e os empregados 
das facções têxteis” do Rio 
Grande do Norte.

O acontecimento reper-
cutiu na imprensa local co-
mo vitória da Riachuelo e 
de seu proprietário, Flávio 
Rocha. Apoiador do presi-
dente Jair Bolsonaro (ex-
PSL), o empresário afirma 
que o Grupo Guararapes 
não tem nenhuma obriga-
ção em relação aos traba-
lhadores terceirizados.

O ministro Rogério Ma-
rinho, que foi deputado pe-
lo Rio Grande do Norte em 
duas legislaturas, comemo-
rou a decisão e disse que o 
entendimento do TRT traz 
“segurança jurídica” ao se-
tor. “A decisão reconhece 
a legalidade do Pró-Sertão, 
programa que tive a honra 
de idealizar e ajudar a im-
plantar”, afirmou Marinho 
ao jornal Tribuna do Norte.

“É segurança jurídica 
convalidada pela Justiça em 
função dos avanços que in-
troduzimos com a reforma 
trabalhista. Mais de seis mil 
empregos diretos e a renda 
de outras 50 mil pessoas 
que se beneficiam indire-
tamente serão preservados 
no interior do estado”, 
completou.

Facções quebradas

Centenas de processos 
que alegam vínculo traba-
lhista entre os costureiros 
e o Grupo Guararapes, in-
cluindo uma ação civil pú-
blica do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), devem 
ser impactados pela nova 
jurisprudência do TRT.

“A Guararapes contratou 
de 60 a 80 facções, impôs 
determinadas condições que 
as facções não aguentaram e 
quebraram”, explicou Xis-
to Tiago de Medeiros Neto, 
procurador-chefe do MPT, 
por meio de nota. O texto 
ressalta que, após a quebra 
das facções, todos os traba-
lhadores ficaram sem rece-
ber seus direitos porque as 
microempresas não tinham 
condições de pagar.

“Essas centenas de ações 
foram propostas pelos tra-
balhadores não apenas 
contra as microempresas 
de facção têxtil, mas tam-
bém contra a Guararapes, 
que é responsabilizada se as 
microempresas não tiverem 
patrimônio”, afirma o pro-
curador do MPT no texto 
enviado à reportagem.

A ação do MPT foi jul-
gada em primeira instância 
pela 7ª Vara do Trabalho 
de Natal (RN), que reco-

nheceu a responsabilida-
de do Grupo Guararapes 
pelo pagamento nos casos 
em que as microempresas 
não têm condições de arcar 
com os débitos trabalhistas.

“Essa responsabilidade 
subsidiária vai existir sem-
pre que ficar comprovado 
que a Guararapes interfere 
na produção da microem-
presa, que é o que aconte-
ce. A Guararapes é quem 
diz o número de empre-
gados que ela tem que ter, 
o valor que vai pagar pela 
peça, como vai fazer a pe-
ça, qual é a máquina que a 
empresa tem que comprar. 
A Guararapes é quem diz 
tudo, até qual é a jornada 
de trabalho”, ressaltou o 
procurador-chefe do MPT 
na mesma nota, divulgada 
após julgamento do TRT.

O Brasil de Fato entrou 
em contato com o Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional para esclarecer o 
posicionamento de Marinho 
e obter mais informações 
sobre a visão do ministro so-
bre o tema, mas não houve 
retorno. O Grupo Guarara-
pes registrou prejuízo líqui-
do de R$ 51,4 milhões no 
terceiro trimestre de 2020. 
No mesmo período de 2019, 
o grupo havia reportado lu-
cro de R$ 67,8 milhões.

BC e Febraban aceleram projetos de educação financeira
O Banco Central (BC) e a 

Federação Brasileira de Ban-
cos (Febraban) lançam nesta 
terça-feira , às 9 horas o Pro-
grama de Aceleração Meu 
Bolso em Dia Febraban. “A 
iniciativa tem como objetivo 
impulsionar empresas com 
projetos de educação finan-

ceira com alto potencial de 
ganho de escala, visando ao 
desenvolvimento de solu-
ções inovadoras, abrangen-
tes, inclusivas e gratuitas 
para o usuário final”, dis-
se o BC. Entre mentorias, 
workshops e aportes finan-
ceiros a Febraban investirá 

R$ 1 milhão no programa.
O diretor de Relaciona-

mento, Cidadania e Super-
visão de Conduta do Banco 
Central, Mauricio Moura, e 
o presidente da Febraban, 
Isaac Sidney, participam 
do evento. Eles farão um 
balanço dos projetos de-

senvolvidos no âmbito do 
acordo de cooperação téc-
nica entre o BC e a Febra-
ban para o desenvolvimen-
to de ações coordenadas de 
educação financeira, como 
a criação da plataforma de 
educação e de um índice de 
saúde financeira.
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