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Distribuidoras vão ao Cade
contra privatização de refinarias
Venda pela Petrobras pode gerar monopólios regionais

A Federação Nacional das 
Distribuidoras de Combustíveis, 
Gás Natural e Bicombustíveis 
(Brasilcom), que representa 46 
distribuidores regionais, solici-
tou ao Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) a 
suspensão temporária do pro-
grama de privatização das refi-
narias da Petrobras. A informa-
ção é da Federação Única dos 
Petroleiros (FUP).

A Brasilcom pede que antes da 
privatização deverão ser estabe-
lecidas “regras de transição com 
medidas que salvaguardem a boa 
e saudável concorrência, e que 
protejam o mercado de distribui-
ção de práticas anticoncorrenciais 
com seus nefastos impactos no 
bolso dos consumidores de com-
bustíveis”.

Originalmente, a entidade das 
distribuidoras de combustíveis 

acreditava que a venda seria um 
bom negócio para os seus filiados. 
Entretanto, articulação coordena-
da pelo senador Jean-Paul Prates 
(PT-RN) demonstrou a incapaci-
dade do governo em garantir que 
não se formem monopólios pri-
vados a partir da venda das oito 
refinarias.

O coordenador geral da FUP, 
Deyvid Bacelar, lembra o estudo 
da Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro (PUC-Rio), 
encomendado pela Brasilcom e 
divulgado em maio, que demons-
trou claramente o grande risco de 
formação de monopólios regio-
nais com a privatização das refi-
narias. 

A Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocombus-
tíveis (ANP) demonstrou preo-
cupação com o abastecimento, 
sobretudo de gás de cozinha, caso 

a venda das refinarias seja feita 
sem uma regulação que garanta o 
fornecimento de produtos à po-
pulação.

“O comprador poderá até mes-
mo deixar de refinar petróleo para 
usar a estrutura apenas para esto-
cagem. Além de não precisar ga-
rantir a oferta de combustíveis ao 
mercado, regional ou nacional, o 
comprador poderá cobrar o preço 
que quiser”, alerta Bacelar.

Estudo do BNDES aponta que 
se o Brasil crescer a taxas anuais 
superiores a 2,5%, seu atual par-
que de refino não será suficiente 
para garantir combustíveis à po-
pulação. As refinarias que a Pe-
trobras pretende privatizar res-
pondem por cerca de metade do 
abastecimento do país.

Entre as associadas da Brasil-
com estão empresas como Ale e 
Total.

Salário mínimo no Brasil é o 2º 
mais baixo da América Latina
Chile, Uruguai e Equador lideram o top 3

O salário mínimo no Bra-
sil é o segundo mais bai-
xo de uma lista dos 12 

países com mais destaque da Amé-
rica Latina. O pagamento brasilei-
ro só supera o da Venezuela.

O ranking dos países com 
maior salário mínimo é liderado 
pelo Chile (US$ 457), Uruguai 
(US$ 424) e Equador (US$ 400). 

Vêm em seguida Paraguai, com 
US$ 320, Bolívia, com US$ 306, e 
Panamá, com US$ 268.

O Peru garante um valor de 
US$ 258, pouco acima do da Co-
lômbia, que é de US$ 256. A Ar-
gentina paga o mínimo de US$ 
249, e o México, de US$ 217. O 
Brasil é o vice-lanterna, com US$ 
209. A Venezuela aparece com 

US$ 1,14. Os dados foram levan-
tados pelo jornal colombiano La 
Republica.

Segundo Carlos Sepúlveda, rei-
tor da Faculdade de Economia 
da Universidad del Rosario, o au-
mento do mínimo neste ano deve 
levar em conta, mais do que em 
outros anos, o impacto econômi-
co deixado pela pandemia.

Paes: cariocas 
serão tungados 
na privatização 
da Cedae

O leilão de concessão da Com-
panhia Estadual de Águas e Esgo-
to (Cedae) deverá ocorrer em 30 
de abril de 2021, segundo edital de 
concessão, publicado pelo Gover-
no do Rio de Janeiro nesta terça-
-feira. A expectativa é que os con-
tratos sejam assinados até o fim 
do primeiro semestre.

A concessão dos serviços da 
Cedae prevê que a distribuição 
de água e a coleta e tratamento de 
esgoto nos municípios do estado 
que atualmente estão sob respon-
sabilidade da empresa passem pa-
ra a iniciativa privada pelo período 
de 35 anos.

O valor mínimo de outorga da 
concessão é de R$ 10,6 bilhões. A 
maior parte desses recursos, 80% 
será destinada ao estado; 15%, aos 
municípios; e 5%, ao Fundo Me-
tropolitano. As cidades ainda pas-
sam a receber 3% da arrecadação 
tarifária das concessões.

A divisão irritou o prefeito elei-
to do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, que tuitou: “Só não vou as-
sistir de camarote os cariocas se-
rem tungados. E duvido que ou-
tros prefeitos permitam que isso 
aconteça.” Segundo Paes, a capital 
responde por 77% da arrecadação 
da Cedae.

O governo tem expectativa de 
que serão investidos R$ 30 bi-
lhões. “Outorga de R$ 10 bilhões 
e investimentos de R$ 30 bilhões 
só em uma realidade virtual”, iro-
nizou, em entrevista ao Monitor 
Mercantil, no início do mês, o 
ex-presidente da Cedae Wagner 
Victer. Para chegar a esses valores, 
“só se a tarifa for multiplicada di-
versas vezes”. Página 6

Quase 1 
milhão perdem 
emprego
desde julho

A população que procurou tra-
balho e não encontrou no trimes-
tre encerrado em outubro cresceu 
para 14,1 milhões, 7,1% a mais 
que nos três meses finalizados em 
julho. Os dados fazem parte da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), divulgada 
nesta terça-feira, no Rio de Ja-
neiro, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A 
alta acrescentou 931 mil à popu-
lação desocupada e fez a taxa de 
desocupação aumentar 0,5 ponto 
percentual, chegando a 14,3%.

Segundo o IBGE, a popula-
ção ocupada também cresceu no 
trimestre encerrado em outubro, 
chegando a 84,3 milhões. Esse 
contingente representa 48% das 
cerca de 175 milhões de pessoas 
em idade de trabalhar no país. 

Página 3

Só três em 10 
ainda aprovam 
o Governo 
Bolsonaro

Pesquisa Modalmais/AP Exata 
divulgada nesta terça-feira aponta 
que 37,2% dos internautas con-
sideram o Governo Bolsonaro 
como ruim/péssimo, e 34,6% 
avaliam como ótimo/bom, o que 
configura um empate técnico, 
uma vez que a margem de erro é 
de 3 pontos; 28,1% classificam o 
governo como regular.

O início da semana que ante-
cedeu o Natal foi particularmente 
difícil para o governo. Vários fa-
tores novos contribuíram para a 
queda da aprovação, como a pri-
são do prefeito Marcelo Crivella e 
do blogueiro bolsonarista Oswal-
do Eustáquio.

Outros casos anteriores ainda 
pesaram na avaliação negativa, 
como as repercussões do caso 
Abin/Flávio, interpretadas como 
sinal de enfraquecimento da luta 
anticorrupção. O início da vacina-
ção em dezenas de países originou 
uma onda de cobranças ao gover-
no.

No caso da pesquisa de popu-
laridade do governo, a AP Exata 
trabalha com inteligência artificial, 
com base na média das principais 
pesquisas brasileiras. As análises 
contemplam informações geolo-
calizadas, em 145 cidades de to-
dos os estados brasileiros.
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Nacional-trabalhismo: a perspectiva histórica – fase pós-moderna

Celebrando o centenário da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Por Henrique 
Matthiesen

A bipolaridade da 
Guerra Fria entre 
os EUA (capitalis-

ta) e a URSS (socialista) ti-
nha na América do Sul, em 
especial o Brasil, a ameaça 
de uma terceira via que era 
representada pelo trabalhis-
mo.

O receio de Washington, 
que financiou, infiltrou e 
apoiou o golpe civil-militar 
de 1964, não era de o Brasil 
se transformar em uma no-
va Cuba, mas de os traba-
lhistas conduzirem o país e 
se edificar como uma nova 
China do século 21.

O golpe foi contra o 
nacional-trabalhismo, uma 
vez que a postura altiva e 
de independência soberana 
afrontava os interesses es-
tadunidense e nossa classe 
dominante com caracterís-
ticas de um pensamento co-
lonizado e subserviente.

Usurpados de seu des-
tino de conduzir o país à 
prosperidade enquanto na-
ção livre e soberana, de um 
Estado garantidor de direi-
tos e desenvolvimentista, 
o trabalhismo amargou as 
maiores perdas no perío-
do ditatorial. Assassinados, 
torturados, cassados, mar-
ginalizados e vilipendiados 
resistiram com inúmeras 
baixas nesta guerra insana 
de subjugar um povo aos 
interesses imperialistas.

Dentre as baixas mais 

significativas está o presi-
dente deposto João Gou-
lart, que morreria no exílio 
em circunstâncias suspeitas; 
embora oficialmente diag-
nosticado enfarte, mas com 
receios de envenenamento 
que o tempo não foi capaz 
de esclarecer.

O trabalhismo revolu-
cionário varguista – que 
por meio de sua Carta-
-Testamento passara o bas-
tão da história ao seu her-
deiro João Goulart – tinha 
agora, com o falecimento 
do ex-presidente, seu mais 
legítimo guardião: Leonel 
Brizola, que assumiu a res-
ponsabilidade de recon-
duzir seus companheiros 
espalhados no mundo a re-
tornarem a sua pátria e re-
agrupar os trabalhistas em 
um novo projeto de recons-
trução nacional, sem perder 
os princípios que conduzi-
ram esta corrente política e 
transformaram o Brasil e o 
século 20.

Com a abertura, lenta, 
gradual e segura as articula-
ções para o retorno dos exi-
lados e a reorganização dos 
trabalhistas ganha apoio 
do Partido Socialista Por-
tuguês, em especial, de seu 
grande líder, Mario Soares.

Em Lisboa, entre os dias 
15 e 17 de junho de 1979, 
ocorreu o Encontro dos 
Trabalhistas do Brasil com 
os Trabalhistas no Exílio. 
Renascia ali o trabalhismo, 
com seus princípios inal-
terados, mais moderno e 

como prioridade das prio-
ridades o regresso ao Bra-
sil e a recuperação do PTB, 
retomando assim o fio da 
História.

Evidentemente que os 
golpistas não admitiriam a 
retomada e muito menos a 
unidade dos trabalhadores. 
Golbery do Couto e Silva, 
um dos mais astutos golpis-
tas, agiu para tirar a sigla do 
trabalhista Leonel Brizola, 
como também contribuiu 
para a divisão dos trabalha-
dores com outro partido, na 
época, o Partido dos Traba-
lhadores (PT).

Revés este que deu ensejo 
à criação do Partido Demo-
crático Trabalhista (PDT). 
Com a herança varguista e 
o tripé petebista, mas que 
também apresentava uma 
modernidade inovadora re-
fletida nos sete compromis-
sos vitais na sua criação:

1º) as crianças e jovens de 
nosso país. Assistir desde o 
ventre materno, alimentar, 
escolarizar, acolher e educar 
todas as crianças no nos-
so país, com igualdade de 
oportunidade para todos e 
como medida de emergên-
cia assegurará, gratuitamen-
te, a todas as crianças, até 
dois anos de idade, um litro 
de leite diário;

2º) os trabalhadores, 
muito especialmente das 
grandes maiorias popula-
res que, em todas as regi-
ões brasileiras, vivem em 
diversos níveis de pobreza, 
de marginalidade, ocupan-

do áreas improdutivas ou 
sendo cruelmente explora-
dos em benefício de seto-
res privilegiados. O caráter 
eminentemente popular se 
define a partir de suas raízes 
e de uma atitude de incon-
formidade ante a miséria, a 
fome e o marginalismo de 
dezenas de milhões de bra-
sileiros;

3º) a mulher, contra a sua 
discriminação, propugnan-
do por sua efetiva participa-
ção em todas as áreas de de-
cisão, pela definição de seus 
direitos sociais, no emprego 
ou no lar, pela igualdade de 
remuneração e de oportu-
nidades, de educação e for-
mação profissional, acentu-
ando a necessidade de que o 
país disponha, cada vez mais 
amplamente, de serviços de 
infraestrutura que venham 
aliviar a mulher, submetida, 
em uma alta percentagem, a 
duas jornadas de trabalho, a 
do lar e a do emprego;

4º) as populações negras 
como parte fundamental 
da luta pela democracia, 
pela justiça social e a ver-
dadeira unidade nacional e 
o combate à discriminação 
social em todos os campos, 
em especial no da educa-
ção e da cultura e nas rela-
ções sociais e de trabalho. 
A democracia e a justiça só 
se realizarão, plenamente, 
quando forem erradicados 
de nossa sociedade todos os 
preconceitos raciais e forem 
abertas amplas oportunida-
des de acesso a todos, inde-

pendentemente da cor e da 
situação de pobreza;

5º) a defesa das popu-
lações indígenas contra o 
processo de extermínio fí-
sico, social e cultural a que 
têm sido submetidas ao lon-
go de nossa história. Lutar 
em defesa das populações 
indígenas, por direitos à au-
todeterminação como mi-
noria nacional e à preserva-
ção de suas culturas, assim 
como ao uso dos recursos 
naturais necessários a sua 
sobrevivência e desenvolvi-
mento;

6º) a natureza brasileira, 
contra a poluição e a dete-
rioração do meio ambiente 
resultante de uma explora-
ção predatória, que ameaça 
destruir a base biológica de 
nossa existência, degradan-
do cada vez mais a qualida-
de de vida do povo brasilei-
ro; e

7º) a recuperação para o 
povo brasileiro de todas as 
concessões feitas a grupos 
e interesses estrangeiros, 
lesivas ao nosso patrimô-
nio, à economia nacional e 
atentatória a nossa própria 
soberania.

As artimanhas políticas, 
como a rejeição da Emenda 
Dante de Oliveira, a apro-
vação dos cinco anos de 
mandato para José Sarney, 
ou a eleição de 1989, onde 
Brizola era o favorito, e não 
foi para o segundo turno 
por pouca diferença de Lu-
la, impediram Brizola de ser 
presidente da República.

Entretanto, como gover-
nador do Rio de Janeiro, por 
duas vezes, revolucionou 
com os Centros Integra-
dos de Educação Pública 
(Cieps) e com uma gestão 
voltada aos direitos huma-
nos e ao desenvolvimento 
do Estado, com exemplos 
que perduram até hoje.

Contemporaneamente, o 
nacional-trabalhismo, com 
90 anos de serviços presta-
dos à nação brasileira, vive 
sua fase pós-moderna na 
mesma fonte principiológi-
ca que o germinou com os 
fundamentos de soberania 
nacional, direitos sociais e 
desenvolvimento esculpi-
dos no Projeto Nacional de 
Desenvolvimento apresen-
tado pelo PDT.

A corrente política, que 
nascera revolucionária em 
1930 com Getúlio Var-
gas, transcendera para sua 
institucionalização com a 
criação do PTB, em 1945, 
transbordara-se na corrente 
política da Legalidade em 
1961 com Leonel Brizola, 
tornara-se reformista com 
Jango, sofrera o golpe e 
fora para resistência e para 
exílio, em 1964, renasceu na 
modernidade sob a lideran-
ça de Leonel Brizola, em 26 
de maio de 1980, e se apre-
senta contemporaneamente 
como uma corrente de pen-
samento pós-moderna com 
o PDT.

Henrique Matthiesen é formado em 
Direito e pós-graduado em Sociologia.

Por Wanderley  
de Souza

Apesar de estarmos 
convivendo com 
uma pandemia de 

alta gravidade, as institui-
ções acadêmicas brasileiras 
mantêm suas atividades, 
ainda que a maioria delas 
esteja utilizando a modali-
dade remota. Cabe ressal-
tar, no entanto, que muitos 
pesquisadores, sobretudo 
aqueles envolvidos com 
o estudo das doenças in-
feciosas e parasitárias, em 
especial a Covid-19, traba-
lham de forma intensa, no 
limite das possibilidades 
e contando com uma in-
fraestrutura precária para 
os trabalhos com agen-

tes biológicos que exigem 
grau 3 de biossegurança.

Por exemplo, a Univer-
sidade Federal do Rio de 
Janeiro ainda não conta 
com facilidades que per-
mitam o trabalho com 
animais infectados pelo 
SARS-CoV-2. Apesar de 
tudo, vamos encontrar na 
UFRJ muitas pesquisas em 
andamento, muitos traba-
lhos sendo publicados nas 
mais importantes revistas 
internacionais.

Alguns, analisando va-
riados aspectos do agente 
causal, o vírus SARS-CoV-2, 
com estudos que vão desde 
seu isolamento e caracteri-
zação por métodos mole-
culares até sua organização 
estrutural. Outros analisam 

os mecanismos que levam à 
doença, desde experimentos 
in vitro em cultura de células 
ao estudo de biópsias obti-
das por métodos minima-
mente invasivos de pacientes 
que faleceram.

Destaco, ainda, estudos 
visando o desenvolvimento 
de métodos diagnósticos, 
estudos epidemiológicos e 
até mesmo desenvolvimen-
to de novas vacinas.

Cabe ressaltar que a Uni-
versidade Federal do Rio de 
Janeiro está em plena co-
memoração, discreta, mas 
vigorosa, de seus primeiros 
cem anos de vida, com con-
tribuições marcantes tanto 
na geração de novos conhe-
cimentos, como na forma-
ção de milhares de profis-

sionais que hoje atuam em 
todo o país e no exterior.

Neste final de ano, a 
UFRJ foi impactada positi-
vamente com uma publica-
ção internacional, liderada 
por Ioannidis e colaborado-
res, que destacam o papel 
relevante dos 161.441 mais 
importantes pesquisadores 
de todo o mundo atuando, 
em 2019, nas mais diferen-
tes áreas do conhecimen-
to. O estudo foi divulga-
do em outubro último na 
importante revista PLOS 
Biology (https://journals.
p los.org/plosb io log y/
article?id=10.1371/journal.
pbio.3000918).

Entre esses, 853 são bra-
sileiros, o que corresponde 
a cerca de 0,5 % do total, 

número significativo, mas 
ainda baixo, já que con-
tribuímos com cerca de 
2% da produção científica 
mundial. Entre estes, 61 são 
pesquisadores vinculados à 
UFRJ, o que representa 7,1 
% do total.

Em sessão especial do 
Conselho Universitário, 
todos esses pesquisadores 
foram devidamente home-
nageados em uma simples, 
mas emotiva, solenidade.

Certamente, o Brasil e 
a UFRJ contam com mui-
tos outros pesquisadores 
que mereceriam estar nes-
ta lista. Por este motivo, é 
recomendável que a UFRJ 
continue, ao longo dos pró-
ximos anos, homenageando 
todos os seus membros que 

se destacam, seja por rece-
berem prêmios e distinções 
específicos na sua área, seja 
pela eleição para academias 
especializadas de caráter na-
cional e internacional.

Por exemplo, na última 
eleição (3 de dezembro), 
entre os 21 novos membros 
da Academia Brasileira de 
Ciências, quatro são pro-
fessores da UFRJ e vários 
outros foram alunos dos 
cursos de pós-graduação da 
UFRJ. Todos esses dados 
apontam para a pujança e o 
dinamismo da UFRJ, a sem-
pre Universidade do Brasil. 

Wanderley de Souza é professor titular 
da UFRJ, membro da Academia 

Nacional de Medicina e da Academia 
Brasileira de Ciências.
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Lições de 2020 e dever  
de casa para 2021

Em reunião (virtual) da Redação do Monitor Mer-
cantil, surgiu o debate sobre produção de matérias 

de retrospectiva de 2020. Falar sobre o quê? Pandemia? 
Manobras de Bolsonaro & famiglia? Realmente, o ano que 
termina não deixa boas recordações. Mas, desse limão, dá 
para fazer uma caipirinha, pensando em 2021 e além:

Ciência – nunca tantos valorizaram os pesquisadores 
e a inovação. Ainda que muitos cientistas mantenham 
uma dose de arrogância, o trabalho e a presença na mídia 
foram fundamentais na pandemia. No Brasil, o reconhe-
cimento a um grupo abnegado e pouco valorizado dará 
frutos.

Estado – uma vez mais, foi a ação pública que evitou 
o pior. Em muitos casos, os governantes só se mexeram 
após se renderem à realidade (exemplos: o prefeito de 
Milão e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, esse 
sentiu na pele). Tanto nas medidas para reduzir a calami-
dade na saúde, quanto na economia, o Estado foi funda-
mental. Cabe agora, com a força política, corrigir em 2021 
os erros que levaram boa parte, senão a maior, dos recur-
sos públicos a serem canalizados para os ultrabilionários. 
Sem ilusões: a mudança só se dará com pressão e direção 
corretas.

SUS – na hora do “vamos ver”, o que segurou a barra 
foi o Sistema Unificado de Saúde, que mostrará seu valor 
também na hora da vacinação, já que o Brasil é exemplo 
na área (apesar do Governo Bolsonaro). O discurso do 
“foi bom enquanto necessário, agora é enxugar os custos” 
não vai prosperar.

Trabalhadores – profissionais da saúde, da segurança, 
entregadores, caixas… a pandemia deixou claro que sem 
trabalho não há geração de riqueza (ou não deveria haver). 
Revelou também a imensa quantidade de pessoas sem 
ocupação digna e regular. Um exército de invisíveis que 
não podem voltar ao esquecimento.

Feliz 2021!

Lucro, mas menor

O lucro agregado das seguradoras em 2020 deve cair 
uns 15%, quando comparado ao nível de 2019. Em ter-
mos de receita, o segmento total (seguros + saúde) deve 
ter uma variação nominal de 5%. Isso leva a uma perda 
real, quando comparamos, por exemplo, com a variação 
do IGPM, analisa o consultor Francisco Galiza, da Rating 
de Seguros.

“Diante das circunstâncias terríveis do momento, com 
uma estimativa de queda de PIB de 4% em 2020, conside-
ramos que os números do setor foram razoáveis”, classi-
fica. “Para 2021, é nossa obrigação ressaltar que existem 
algumas nuvens que precisam ser dissipadas, como o 
aumento da inflação, a dívida pública e uma instabilidade 
política maior. Mas, enfim, economicamente, um ano de 
2021 pior do que 2020 vai ser difícil”, afirma Galiza.

Recorde na crise

A Rodenstock, empresa alemã que fabrica lentes e ar-
mações, manteve o trabalho presencial, sem fechar um dia 
durante a pandemia, e comemora os bons resultados, com 
manutenção do quadro de trabalhadores e mais de 98% 
dos serviços realizados no prazo.

“Em outubro e novembro foram atingidos os recordes 
da Rodenstock Brasil, desde o início da operação da filial 
no país. Apostamos em novas parcerias, ampliando em 
mais de 30% o número de novas ópticas distribuidoras de 
Rodenstock”, comemora Hugo Mota, CEO e presidente 
da empresa no Brasil.

COMPANHIA PAULISTA DE FERRO-LIGAS
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 57.487.142/0001-42 - NIRE: 33.3.0030582-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 
DE NOVEMBRO DE 2020. 1. Data, Hora e Local: No dia 13 de novembro 
de 2020, às 10:00 horas, foi realizada a assembleia geral extraordinária 
da Companhia Paulista de Ferro-Ligas (“CPFL” ou “Companhia”) de forma 
digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de CO-
VID-19, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, incluído 
pela Medida Provisória 931, de 30 de março de 2020, e regulamentado pela 
Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. 2. Convocação, 
Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos 
termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a 
presença, por conferência eletrônica, conforme assinatura lançada no Livro 
de Presença de Acionistas, dos acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, tais sejam, a Vale S.A. (“Vale”), representada 
por seu procurador, Sr. Jorge Henrique Cunha Falrene, e sua controlada 
Docepar S.A. (“Docepar”), representada por seus diretores, João Marcelo 
de Moura e Cunha, Diretor-Presidente, e Rodrigo Sebollela Duque Estrada 
Regis, Diretor, que cumprem orientação de voto proferida pelos Diretores 
Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Marcello Magistrini Spinelli, 
conforme Decisão de Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 318 de 
03/11/2020. Verificado, portanto, quorum suficiente para instalação desta 
assembleia geral e deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. 
3. Mesa: Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Presidente; e Sr. 
Jorge Henrique Cunha Falrene – Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, dis-
cussão e, se for o caso, aprovação da eleição de membro para diretoria: 5. 
Deliberações tomadas por unanimidade: Os acionistas aprovaram, por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as matérias abaixo indicadas: 5.1 
A lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos 
termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário 
autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para adimplir 
com as disposições legais aplicáveis; 5.2 a eleição do Sr. Gilberto Virgínio 
de Castro Filho, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, inscrito na 
CREA/MG sob o nº 0000086226D e no CPF/ME sob o nº 039.067.696-90, 
com endereço comercial na Avenida Doutor Marco Paulo Simon Jardim, nº 
3.580, parte, Prédio 2, Mina de Águas Claras, no município de Nova Lima, 
estado de Minas Gerais, CEP 34.006-270 para o cargo de Diretor de Ope-
rações Brasil, em substituição ao Sr. Ulisses Cantelmo Diniz, que renun-
ciou ao referido cargo em 30/09/2020; 5.3 o Diretor ora eleito irá cumprir pra-
zo de mandato seu antecessor, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária 
de 2023 e tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse, 
momento em que declarará, sob as penas da lei, que não está impedido, por 
lei especial, de exercer o cargo na Diretora da Companhia, nos termos do 
artigo 147 da Lei nº 6.404/76; 5.4 tendo em vista o disposto no item 5.2 e 5.3 
supra, consolida-se o atual quadro da Diretoria da Companhia: 

NOME CARGO GESTÃO
Fabio Cerqueira Santos Diretor Superintendente

De 20/06/2019
até a AGO/2023

Jorge Henrique Cunha Falrene Diretor de Operações 
Brasil

Vanessa Alves Ajeje Diretora de Gestão 
Econômica

Gilberto Virgínio de Castro Filho Diretor de Operações 
Brasil

De 13/11/2020
até a AGO 2023

7. Encerramento: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os tra-
balhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi 
esta lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos participantes. Rio 
de Janeiro, RJ, 13 de novembro de 2020. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Se-
bollela Duque Estrada Regis - Presidente - Assinado digitalmente; Jorge 
Henrique Cunha Falrene - Secretário - Assinado digitalmente. Acionistas: 
Vale S.A. p.p. Jorge Henrique Cunha Falrene - Assinado digitalmente; Do-
cepar S.A. João Marcelo de Moura Cunha - Diretor-Presidente - Assinado 
digitalmente; Docepar S.A. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Dire-
tor - Assinado digitalmente. Jucerja em 16/12/20 sob o nº 3986049. Bernar-
do F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Even-RJ 09/11 Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
CNPJ/ME 14.883.161/0001-85 - NIRE 33.209.152.661 

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21.12.2020 
Data, Hora, Local: 21.12.2020, às 12hs, na sede, Avenida João Cabral de 
Melo Neto, n°400, salas 1101 a 1104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 
Convocação: Dispensada. Presença: Única sócia da Sociedade. Mesa: 
José Carlos Wollenweber Filho, Presidente. João Eduardo de Azevedo Silva, 
Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: Aprovar, nos termos do artigo 
1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do capital no montante de R$ 
30.000.000,00 por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, 
devendo ser observado o prazo de 90 dias a contar da publicação desta ata 
para eventual oposição de credores da Sociedade, conforme estabelecido 
pelo artigo 1.084 do Código Civil, com o consequente cancelamento de 
30.000.000 de quotas de titularidade da Viedma RJ Empreendimentos Imo-
biliários S.A., com valor nominal de R$1,00 cada, e restituição do capital à 
única Sócia, em uma ou mais parcelas, conforme deliberação da administra-
ção. O capital social passará dos atuais R$ 76.999.200,00, dividido em 
76.999.200 quotas, para R$ 46.999.200,00 dividido em 46.999.200 quotas, 
no valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas em 
moeda corrente do País, alterando o caput da Cláusula 5ª do Contrato So-
cial: “Artigo 5º. Capital Social. O capital social, totalmente subscrito e inte-
gralizado em moeda corrente nacional e direitos, é de R$46.999.200,00 divi-
dido em 46.999.200 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, todas de-
tidas pela sócia Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários S.A..” Por fi m, 
consignar que, após a efetivação da redução do capital ora deliberada, a úni-
ca sócia promoverá a alteração do Contrato Social da Sociedade. Autorizar 
os administradores a praticarem todas as medidas necessárias à efetivação 
da deliberação acima. Encerramento: Nada mais.  Rio de Janeiro, 21.12.2020. 
Mesa: José Carlos Wollenweber Filho - Presidente; João Eduardo de Azeve-
do Silva - Secretário. Sócia: Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários 
S.A. Por: José Carlos Wollenweber Filho e João Eduardo de Azevedo Silva.

IBGE: Brasil tem 14,1 
milhões de desempregados 
E 32,7 milhões de trabalhadores informais

O número de de-
sempregados no 
Brasil chegou a 

marca de 14,1 milhões de 
pessoas. Ou seja, cresci-
mento de 7,1% (mais 931 
mil pessoas) frente ao tri-
mestre anterior e aumentou 
13,7% (1,7 milhão de pes-
soas a mais) em relação ao 
mesmo trimestre de 2019. 
Os dados são da PNAD 
Contínua, divulgados nes-
ta terça-feira, pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE), que 
revela ainda que a popula-
ção ocupada (84,3 milhões 
de pessoas) subiu 2,8% 
(mais 2,3 milhões) frente 
ao trimestre anterior e caiu 
10,4% (menos 9,8 milhões) 
frente ao mesmo trimestre 
de 2019.

Segundo o estudo, o nível 
de ocupação (48%) subiu 
0,9 p.p. frente ao trimestre 
anterior e caiu 6,9 p.p. con-
tra o mesmo trimestre de 
2019. A taxa de desocupa-
ção (14,3%) no trimestre de 
agosto a outubro de 2020 
cresceu 0,5 ponto percen-
tual (p.p) em relação ao 
trimestre de maio a julho 
(13,8%) e 2,7 p.p. frente ao 
mesmo trimestre de 2019 
(11,6%).

Segundo opinião do 
Mitsubishi UFJ Financial 
Group, Inc. (MUFG), que 
já analisara dados do Caged 
sobre desemprego, a expec-
tativa para os próximos me-
ses é de uma desaceleração 
na abertura geral de em-
pregos nos próximos me-
ses influenciada pelo ritmo 
mais moderado de atividade 
esperado à frente, especial-
mente com o ressurgimento 
da Covid-19, exigindo mais 

medidas de restrição para 
conter a pandemia.

De acordo com o MU-
FG, no curto prazo, a con-
tratação sazonal pode levar 
a uma redução adicional na 
taxa de desemprego (pelo 
menos em novembro), mas 
haverá aumento contínuo 
da taxa de desemprego du-
rante o primeiro semestre 
de 2021.

Mesmo considerando o 
controle gradual da pande-
mia com a vacinação duran-
te o próximo ano, haverá 
uma grande onda de pes-
soas, segundo os analistas, 
que dependem do auxílio 
emergencial mensal neste 
ano e procurarão emprego 
no próximo. Essa demanda 
por empregos supera o ní-
vel de criação de empregos 
e, de acordo com o MUFG, 
a taxa de desemprego atin-
girá um pico em torno de 
16% em meados do próxi-
mo ano. Porém, a partir do 
segundo semestre de 2021, 
já haverá espaço para uma 
redução gradual da taxa de 
desemprego em tempos de 

crescimento mais consoli-
dado do PIB que leva a uma 
maior e mais generalizada 
criação de empregos. 

Carteira

De acordo com a PNAD 
Contínua, o número de 
empregados com carteira 
de trabalho assinada (29,8 
milhões) no setor privado 
(exclusive trabalhadores 
domésticos) aumentou em 
384 mil pessoas frente ao 
trimestre anterior, embora 
sem variação estatistica-
mente significativa, e caiu 
10,4% (menos 3,4 milhões 
de pessoas) ante o mesmo 
trimestre de 2019. O nú-
mero de empregados sem 
carteira assinada no setor 
privado (9,5 milhões) au-
mentou 9% (mais 779 mil 
pessoas) frente ao trimes-
tre anterior e caiu 20,1% 
(menos 2,4 milhões) ante o 
mesmo trimestre de 2019. 
O número de trabalhadores 
por conta própria (22,5 mi-
lhões) subiu 4,9% (mais 1,1 
milhão) contra o trimestre 

anterior e caiu 8,1% (menos 
2 milhões de pessoas) frente 
ao mesmo período de 2019.

O número de trabalhado-
res domésticos (4,7 milhões 
de pessoas) não teve varia-
ção significativa frente ao tri-
mestre anterior e caiu 25,5% 
(menos 1,6 milhão) ante o 
mesmo trimestre de 2019.

A taxa de informalida-
de chegou a 38,8% da po-
pulação ocupada (ou 32,7 
milhões de trabalhadores 
informais). No trimestre 
anterior, a taxa foi de 37,4% 
e, no mesmo trimestre de 
2019, de 41,2%.

Segundo o IBGE, o ren-
dimento médio real habitu-
al (R$ 2.529) no trimestre 
terminado em outubro fi-
cou estatisticamente estável 
frente ao trimestre anterior 
(R$ 2.568) e subiu 5,8% 
contra o mesmo trimes-
tre de 2019 (R$ 2.391). A 
massa de rendimento real 
habitual (R$ 207,9 bilhões) 
ficou estável frente ao tri-
mestre anterior e caiu 5,3% 
(menos R$ 11,7 bilhões) em 
relação ao mesmo trimestre 
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Maradona é  
melhor que Pelé?

Alberto Fernandez, presidente da Argentina, autori-
zou, na semana passada, o uso emergencial da vacina 

da Pfizer/Biontech, além de assinar contrato com a Rússia 
para o uso emergencial de 300 mil doses na vacina Sputi-
nik V no país. Alberto Fernandez anunciou mais que, até 
fevereiro, a Argentina poderá ter arsenal de doses bastante 
para vacinar 10 milhões de pessoas. O plano é receber 
doses para imunizar 5 milhões de pessoas em janeiro, e 10 
milhões, em fevereiro.

Em São Paulo (Brasil), o prazo estipulado pelo gover-
nador João Dória para o início do processo de imunização 
é o de final de janeiro de 2021.

O mais é não sabido e incerto. Posto que o “Plano 
Nacional de Vacinação (PNV) apresentado pelo general-
-saúde, para atender exigência do STF, não fixa datas de 
início, nem de término da imunização”; quem daria um 
centavo de credibilidade a um plano desses?

Em números

A fase inicial, de grupos prioritários – pessoal da saúde 
e idosos – para a vacinação, demandaria 108 milhões de 
doses. Consta do PNV que estão garantidas 300 milhões de 
doses de vacinas, assim distribuídas (a empenhar): R$ 1,9 
bilhão em encomenda tecnológica, junto a AstraZeneca/
Fiocruz, de 100,4 milhões de doses; R$ 2,5 bilhões de ade-
são ao Consórcio CovaxFacility, de aquisição de 42 milhões 
de doses. Em seringas e agulhas, está previsto dispêndio de 
R$ 62 milhões, para a aquisição de 300 milhões de unidades.

O Senado ainda deverá apreciar em fevereiro a Medi-
da Provisória 1.003/2020, que autoriza o Brasil a aderir 
ao consórcio Covax Facility, de acesso a vacinas contra a 
Covid-19. Com isso, o país terá mais facilidade de aces-
so a um portfólio de nove vacinas em desenvolvimento, 
além de outras em fase de análise. Por ter sido modificado 
pelos deputados durante a aprovação, o texto tornou-se 
o Projeto de Lei de Conversão (PLV) 43/2020 e deve ser 
votado até 3 de março de 2021, quando perde a vigência 
(fonte: Agência Senado).

‘Essa é minha cor’

Este é o conceito do movimento #EssaÉMinhaCor. 
“Só a mulher preta sabe a real dificuldade de procurar 
uma maquiagem na cor da sua pele e não encontrar. Na 
ausência deste tom, ela cria uma cor oculta: mistura mil 
tonalidades para talvez conseguir o ideal – que nem sem-
pre chega. São nestas pequenas dores que a mulher negra 
percebe que não quer apenas um produto para pintar o 
rosto. Quer a sua beleza negra visível e a multiplicidade de 
tons de pele reconhecida”.

“Ela pode até se sentir sozinha na busca pelo make 
ideal, mas, na realidade, não é a única na luta para valori-
zar as nuances pretas e fugir de estereótipos. Existe uma 
onda crescente de mulheres que se uniram a grandes mar-
cas como a Avon para serem ouvidas. Mulheres retintas, 
pretas, pardas ou escuras que não se veem representadas 
na pouca diversidade cromática existente nos produtos de 
maquiagem. E que buscam uma transformação por meio 
da beleza e do orgulho de ser mulher negra”.

O Movimento amplificou as vozes e abriu espaço para 
o empoderamento de mulheres reais de todas as cores. 
Reconheceu que a beleza negra não é invisível e não deve 
ser compreendida apenas como um nicho de mercado.

“Muito além dos produtos, é um grande movimento 
que traz o compromisso de reparar injustiças históricas. É 
o começo de uma longa jornada. Juntos, podemos abrir 
espaço para o protagonismo das mulheres negras”, afir-
ma Carolina Gomes, coordenadora de planejamento de 
comunicação da Avon Brasil, ressaltando o compromisso 
antirracista que estabelece, entre outras ações, a meta de 
30% de mulheres negras na liderança da empresa, até 
2030. Com apoio da página da Content_lab.

Feliz 2021!            Vacina já!
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LG AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada

CNPJ nº 13.035.525/0001-04 - NIRE 35.300.388.208
Edital de Primeira Convocação AGE a ser realizada em 08/01/2021. 

LG AGRONEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 
2.277, 14º andar, parte, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-000, na cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 13.035.525/0001-04 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76 
(“LSA”), convocar os senhores acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia 
Geral Extraordinária”), que se realizará, em primeira convocação,às 16 horas do dia 08 de janeiro de 2021 na 
sede da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) dissolução, liquidação 
e extinção da Companhia, em decorrência de sua inatividade; (ii) nomeação do guarda-livros e liquidante da 
Companhia; (iii) aprovação do balanço patrimonial de encerramento; (iv) apuração e partilha dos haveres sociais; 
e (vi) declaração de extinção da sociedade. Instruções Gerais: Encontram-se,à disposição dos acionistas, na 
sede da Companhia, os documentos pertinentes às matérias aqui previstas. Consoante o artigo 126 da LSA, 
apenas as pessoas que comprovarem a qualidade de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da 
legislação aplicável e do Estatuto Social da Companhia, poderão comparecer e participar da Assembleia Geral 
Extraordinária. São Paulo, 24 de dezembro de 2020. Carlos Eduardo Martins e Silva - Diretor₢

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

Ata da 3ª Reunião da Diretoria
1. Data, Hora e Local: 18/12/2020, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º 
andar, conjunto 81, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Convocados todos os membros da Diretoria, representados 
pelos Srs. Luciano Ribas Battistella e Maurício Valente Battistella. 3. Mesa: Presidente: Sr. Maurício Valente Battistella; 
Secretário: Sr. Luciano Ribas Battistella. 4. Ordem do Dia: 4.1. Deliberar acerca da prestação e constituição, pela Companhia, 
de garantia real prevista no Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão 
Fiduciária de Recebíveis e Outras Avenças (“Contrato de Garantia Fiduciária”), no âmbito da 2ª emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória sob condição 
suspensiva, da Itapoá Participações S.A., CNPJ/ME nº 22.636.117/0001-07 (“Emissão de Debêntures” e “Emissora”, 
respectivamente). 5. Deliberações tomadas por unanimidade: 5.1. Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário. 
5.2. Autorizar a prestação e constituição, pela Companhia, nos termos do Contrato de Garantia Fiduciária, no âmbito da 
Emissão de Debêntures, observada a Condição Suspensiva da Garantia Fiduciária (conforme definido no Instrumento Parti-
cular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com 
Garantia Real, com Garantia Fidejussória sob Condição Suspensiva, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de 
Distribuição, da Itapoá Participações S.A., doravante denominado “Escritura”), como garantia do integral, fiel e pontual 
cumprimento de todas as obrigações, principais e/ou acessórias, presentes e/ou futuras assumidas pela Companhia perante 
os Debenturistas no âmbito da Emissão de Debêntures, incluindo, sem limitação, o Valor Nominal Unitário Atualizado das 
Debêntures, os Juros Remuneratórios das Debêntures, aos Encargos Moratórios, honorários do Agente Fiduciário (conforme 
definidos na Escritura), todos os custos e despesas incluindo gastos com honorários advocatícios, depósitos, custas, taxas 
judiciais, verbas indenizatórias e tributos incorridos pelo Agente Fiduciário na salvaguarda dos direitos dos Debenturistas 
(“Obrigações Garantidas”), será constituída, nos termos do Contrato de Garantia Fiduciária a ser celebrado pelas Partes, a 
seguinte garantia em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário: (I) Conforme o caso, alienação ou 
cessão fiduciária, pelos Fiadores (conforme definido na Escritura), pela Emissora, pela Portosul e pelas Acionistas Portosul, 
em caráter irrevogável, nos termos do § 3º do artigo 66-B da Lei 4.728, dos artigos 18 a 20 da Lei nº 9.514, de 20/11/1997, 
conforme alterada, e dos artigos 1.361 e seguintes do Código Civil, a propriedade fiduciária, a posse indireta e o domínio 
resolúvel de (“Garantia Real”), observada a possibilidade de liberação parcial prevista na Cláusula 2.4 do Contrato de 
Garantia Fiduciária: (A) 100 ações ordinárias representativas de 100% das ações de emissão da Companhia detidas pelos 
Fiadores, representativas de 100% do capital social total da Companhia (“Ações da Companhia Alienadas”), incluindo 
eventuais ações de emissão da Companhia que sejam subscritas, integralizadas ou recebidas pelos Fiadores, ou que venham 
a ser entregues aos Fiadores, e quaisquer ações derivadas das Ações Alienadas após a data de assinatura da Escritura, 
incluindo, quaisquer ações recebidas, conferidas e/ou adquiridas pelos Fiadores (direta ou indiretamente) por meio de fusão, 
cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária, desdobramento, grupamento ou bonificação, 
capitalização de lucros ou reservas, e o direito e/ou opção de subscrição de novas ações representativas do capital da 
Companhia, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores 
mobiliários conversíveis em ações, relacionados à participação dos Fiadores ou de qualquer outra forma (“Ações da Com-
panhia Adicionais”); (B) 12.287.345 ações ordinárias representativas de 80% do capital social da Portosul, sendo: (i) 
10.990.122 ações ordinárias detidas pela Companhia, representativas de 71,55% do capital social da Portosul (as “Ações 
da Portosul da Companhia” e, essas, em conjunto com as Ações da Companhia Alienadas, as “Ações Atualmente Oneradas”); 
(ii) 648.611 ações ordinárias detidas por Ana Lúcia Battistella, RG nº 27.274.496-7 e CPF nº 251.949.958-300 (“Ana Lúcia”), 
representativas de 4,22% do capital social da Portosul (“Ações da Portosul de Ana Lúcia”); (iii) 324.306 ações ordinárias 
detidas por Sandra Valente Battistella, RG nº 6.067.284-9 SSP/PR e CPF nº 157.018.968-46 (“Sandra”), representativas de 
2,11% do capital social da Portosul (“Ações da Portosul de Sandra”); e (iv) 324.306 ações ordinárias nominativas detidas 
por Suzana Valente Battistella Lima, RG nº 4.948.646-4 SSP/SP e CPF nº 214.385.508-71 (“Suzana” e em conjunto com 
Ana Lúcia e Sandra, as “Acionistas Portosul”), representativas de 2,11% do capital social da Portosul (“Ações da Portosul 
de Suzana” e essas, em conjunto com as Ações da Portosul de Ana Lúcia e as Ações da Portosul de Sandra, as “Ações da 
Portosul Atualmente Livres de Ônus”, sendo essas em conjunto com as Ações da Portosul Oneradas, as “Ações da Por-
tosul Alienadas” e essas, em conjunto com as Ações da Companhia Alienadas, as “Ações Alienadas”), incluindo (a) 
eventuais ações de emissão da Portosul que sejam subscritas, integralizadas, recebidas, conferidas, compradas ou de outra 
forma adquiridas (direta ou indiretamente) pela Companhia ou que venham a ser entregues à Companhia e quaisquer ações 
derivadas das Ações da Portosul após a data de assinatura do Contrato de Garantia Fiduciária, incluindo, quaisquer ações 
recebidas, conferidas pela Companhia (direta ou indiretamente) por meio de fusão, cisão, incorporação, permuta, substitui-
ção, divisão, reorganização societária, desdobramento, grupamento ou bonificação, capitalização de lucros ou reservas, e o 
direito e/ou opção de subscrição de novas ações representativas do capital da Portosul, bônus de subscrição, debêntures 
conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relacionados à 
participação da Companhia (“Ações da Portosul Adicionais”) e (b) eventuais ações de emissão da Portosul que sejam 
subscritas, integralizadas ou recebidas, conferidas, compradas ou de outra forma adquiridas (direta ou indiretamente) pelas 
Acionistas Portosul ou que venham a ser entregues aos Acionistas Portosul e quaisquer ações derivadas das Ações da Por-
tosul Livres de Ônus após a data de assinatura do Contrato de Garantia Fiduciária, incluindo, sem limitar, quaisquer ações 
recebidas, conferidas e/ou adquiridas pelas Acionistas Portosul (direta ou indiretamente) por meio de fusão, incorporação, 
permuta, substituição, divisão, reorganização societária, desdobramento, grupamento ou bonificação, capitalização de lucros 
ou reservas, e o direito e/ou opção de subscrição de novas ações representativas do capital da Portosul, bônus de subscrição, 
debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, 
relacionados à participação das Acionistas Portosul ou de qualquer outra forma (“Ações da Portosul Adicionais Decorren-
tes das Ações Portosul Atualmente Livres de Ônus” e, em conjunto com as Ações da CompanhiaPortosul Adicionais 

Decorrentes das Ações Portosul Oneradas, as “Ações Portosul Adicionais” e essas, em conjunto com as Ações da Compa-
nhia Adicionais, as “Ações Adicionais”). Para fins de esclarecimento, as Ações Alienadas e as Ações Adicionais deverão 
representar após a verificação da Condição Suspensiva, em qualquer hipótese, 80%, e não mais do que esse percentual, do 
capital social da Portosul; (C) todos os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, 
bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores atribuídos, declarados e ainda não pagos 
ou a serem declarados ou recebidos ou de qualquer outra forma a serem distribuídos e/ou atribuídos aos Fiadores em 
decorrência das Ações da Companhia Alienadas, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição 
ou alienação das Ações da Companhia Alienadas, nestes casos, desde que autorizados nos termos da Escritura e do Contrato 
de Garantia Fiduciária (conforme abaixo definido), conforme o caso, e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais 
as Ações da Companhia Alienadas sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim 
como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrência de, ou relacionadas a, quaisquer das Ações da 
Companhia Alienadas (“Direitos e Rendimentos das Ações da Companhia”); (D) todos os dividendos (em dinheiro ou 
mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais 
valores atribuídos, declarados e ainda não pagos ou a serem declarados ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma 
a serem distribuídos e/ou atribuídos à Companhia e às Acionistas Portosul em decorrência das Ações da Portosul Alienadas, 
inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das Ações da Portosul Alienadas, 
nestes casos, desde que autorizados nos termos do Contrato de Garantia Fiduciária e da Escritura, conforme o caso, e 
quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as Ações da Portosul Alienadas sejam convertidas (incluindo quais-
quer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrên-
cia de, ou relacionadas à, quaisquer das Ações da Portosul da Companhia (“Direitos e Rendimentos das Ações da Porto-
Sul da Companhia” e, em conjunto com os Direitos e Rendimentos das Ações da Companhia, os “Direitos e Rendimentos 
Atualmente Onerados” e esses, em conjunto com as Ações Atualmente Oneradas e os Créditos Adicionais decorrentes dos 
Direitos e Rendimentos Atualmente Onerados e das Ações Atualmente Oneradas, os “Bens e Direitos Atualmente Onerados”); 
(E) todos os dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, bonificações, direitos, juros 
sobre capital próprio, distribuições e demais valores atribuídos, declarados e ainda não pagos ou a serem declarados ou a 
serem recebidos ou de qualquer outra forma ou a serem distribuídos e/ou atribuídos às Acionistas Portosul em decorrência 
das Ações da Portosul Atualmente Livres de Ônus, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de dispo-
sição ou alienação das Ações da Portosul Atualmente Livres de Ônus, nestes casos, desde que autorizados nos termos do 
Contrato de Garantia Fiduciária e da Escritura, conforme o caso, e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais 
as Ações da Portosul Atualmente Livres de Ônus sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobi-
liários), assim como todas as outras quantias pagas ou a serem pagas em decorrência de, ou relacionadas à, quaisquer das 
Ações da Portosul Alienadas (“Direitos e Rendimentos das Ações da PortoSul Atualmente Livres de Ônus” e essas, em 
conjunto com os Direitos e Rendimentos das Ações da PortoSul da Companhia, os “Direitos e Rendimentos das Ações da 
Portosul” e, ainda, os Direitos e Rendimentos das Ações da PortoSul Atualmente Livres de Ônus em conjunto com os 
Direitos e Rendimentos das Ações Atualmente Onerados, os “Direitos e Rendimentos das Ações das Companhias”); (F) 
80% dos dividendos (em dinheiro ou mediante distribuição de novas ações), lucros, frutos, bonificações, direitos, juros sobre 
capital próprio, distribuições e demais valores atribuídos, declarados e ainda não pagos ou a serem declarados ou a serem 
recebidos ou de qualquer outra forma a serem distribuídos e/ou atribuídos à Portosul em decorrência das 17.798.286 ações 
ordinárias de emissão da PortInvest detidas pela Portosul, representativas de 51% do capital social da PortInvest (“Ações 
PortInvest”), inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de disposição ou alienação das Ações PortInvest, 
nestes casos, desde que autorizados nos termos do Contrato de Garantia Fiduciária (conforme definido na Escritura) e da 
Escritura, conforme o caso, e quaisquer bens, valores mobiliários ou títulos nos quais as Ações PortInvest sejam convertidas 
(incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), assim como 80% das outras quantias pagas ou a serem pagas 
em decorrência de, ou relacionadas à, quaisquer das Ações PortInvest (“Direitos e Rendimentos das Ações PortInvest” e 
esses, em conjunto com os Direitos e Rendimentos das Ações da PortoSul Atualmente Livres de Ônus, os “Direitos e Ren-
dimentos Atualmente Livres de Ônus” e esses, em conjunto com os Direitos e Rendimentos das Ações das Companhias, 
os “Direitos e Rendimentos das Ações”); (G) todos os direitos sobre (i) a conta vinculada de titularidade da Companhia a 
ser aberta junto ao Banco Itaú S.A. (“Banco Administrador”), não movimentável pela Companhia (“Conta Vinculada 
Companhia”) e (ii) a conta vinculada de titularidade da Portosul a ser aberta junto ao Banco Administrador, não movimen-
tável pela Portosul (“Conta Vinculada Portosul” e, em conjunto com a Conta Vinculada Companhia, as “Contas Vinculadas”), 
incluindo a totalidade dos Créditos Bancários (conforme definidos no Contrato de Garantia Fiduciária e dos Rendimentos das 
Contas Vinculadas (conforme abaixo definido) (“Direitos das Contas Vinculadas”); (H) totalidade dos investimentos e 
reinvestimentos dos Créditos Bancários que estejam efetivamente vinculados à, e/ou custodiados nas Contas Vinculadas, 
bem como os rendimentos deles decorrentes (“Rendimentos das Contas Vinculadas” e, em conjunto com os Direitos e 
Rendimentos das Ações e os Direitos das Contas Vinculadas, os “Direitos Cedidos Fiduciariamente”); e (I) a totalidade dos 
direitos, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados às Ações Alienadas, às Ações Adicionais, aos Direitos e Ren-
dimentos das Ações das Companhias, dos Direitos e Rendimentos das Ações PortInvest, dos Direitos das Contas Vinculadas 
e dos Rendimentos das Contas Vinculadas, bem como toda e qualquer receita, multa de mora, penalidade e/ou indenização 
devidas aos Garantidores Fiduciários com relação a tais Ações Alienadas, Ações Adicionais, Direitos e Rendimentos das Ações 
das Companhias, dos Direitos e Rendimentos das Ações PortInvest, dos Direitos das Contas Vinculadas e dos Rendimentos 
das Contas Vinculadas (“Créditos Adicionais” e, em conjunto com as Ações Alienadas, as Ações Adicionais e os Direitos 
Cedidos Fiduciariamente, os “Bens e Direitos Outorgados em Garantia”). As demais características da garantia real e da 
Emissão de Debêntures, bem como a definição dos termos aqui presentes, serão descritas no Contrato de Garantia Fiduciá-
ria e Escritura. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lavrada, lida e assinada pelos acionistas. São Paulo, 
18/12/2020. 7. Assinaturas: Maurício Valente Battistella – Presidente; Luciano Ribas Battistella – Secretário.

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

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2020
1. Data, Hora e Local: 18/12/2020, às 10 horas, na sede da Companhia, na Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º 
andar, conjunto 81, São Paulo-SP. 2. Mesa: Presidente: Maurício Valente Battistella. Secretária: Melissa Telma Figueiredo. 3. 
Presença: Acionistas representando mais de 72% das ações ordinárias da Companhia. 4. Convocação: Por edital publicado 
nos dias 11, 15 e 16/12/2020, do jornal Monitor Mercantil, folhas 6, 6 e 4, respectivamente, e no DOESP nos dias 11, 12 e 
15/12/2020, folhas 17, 25 e 17, respectivamente. 5. Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: 5.1. As declarações de 
votos, protestos e dissidências porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão 
arquivadas na sede da Companhia; e 5.2. A presente ata será lavrada na forma de sumário e publicada com omissão das 
assinaturas da totalidade dos acionistas. 6. Ordem do Dia: 6.1. Deliberar a respeito das seguintes matérias: (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 § 5º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a prever 
a proibição de emissão de partes beneficiárias pela Companhia; (iii) Alteração 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. 7. Deliberações: 7.1. Autorizada, por unanimidade dos presentes, 
a lavratura da presente ata em forma de sumário. 7.2. Aprovada a alteração do caput do Artigo 3º do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º. A Companhia tem por objeto: Participação em 
outras sociedades, que desenvolvam, direta ou indiretamente, projetos de infraestrutura”. 7.3. Aprovada a criação do § 
5º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que possuirá a seguinte redação: “§ 5º. É vedada a emissão de partes 
beneficiárias pela Companhia, inexistindo quaisquer partes beneficiárias já emitidas”. 7.4. Aprovada a alteração da redação 
do inciso (ix) do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “(ix) a prática de 
qualquer ato, ou a celebração de qualquer documento, para o fim de aprovar, requerer ou concordar com pedido voluntário 
de recuperação judicial ou extrajudicial, autofalência ou procedimento de insolvência da Companhia;”. 7.5. Aprovada a 
criação do inciso (xvi) do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, que possuirá a seguinte redação: “(xvi) aprovação 
da oferta pública inicial de ações ou fechamento de capital da Companhia;”. 7.6. Aprovada a criação do Artigo 27 do 
Estatuto Social da Companhia, que possuirá a seguinte redação: “Artigo 27. A Companhia deverá disponibilizar aos seus 
acionistas 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”. 7.7. Aprovada a criação do Artigo 28 do Estatuto Social da 
Companhia, que possuirá a seguinte redação: “Artigo 28. Caso a Companhia venha a obter 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”. 7.8. Aprovada 
a alteração do Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 18. O 
exercício social compreende-se de 12 meses, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada 
ano. Ao término de cada ano, serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei, as quais serão auditadas 
anualmente por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários”. 7.9. Aprovada a alteração do 
Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 25. A Companhia, 
seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal (quando instalado), obrigam-se a resolver, por meio de 
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da 
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e efeitos das disposições contidas na Lei 6.404/76 e neste Estatuto 
Social. § Único. Elege-se o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara Americana de Comércio para o Brasil – São Paulo 
(AMCHAM), nos termos de seu Regulamento de Arbitragem, para dirimir as questões, disputas, controvérsias ou avenças 
entre as referidas acima.” 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida e aprovada pelos presentes. 9. 
Assinaturas: Acionistas: Itapoá Participações S.A., por Luciano Ribas Battistella e Maurício Valente Battistella. São Paulo-SP, 
18/12/2020. Mauricio Valente Battistella, Presidente; Melissa Telma Figueiredo, Secretária.

Empregadores 
domésticos já podem 
pagar DAE com Pix

Os empregadores do-
mésticos já podem pagar a 
Guia do Documento de Ar-
recadação do Simples Do-
méstico (DAE) com o Pix, 
solução de pagamento ins-
tantâneo criada pelo Banco 
Central. A guia poderá ser 
paga em qualquer dia da 
semana e horário, por meio 
de qualquer banco habilita-
do no Pix.

“O pagamento será iden-
tificado no mesmo dia no 
eSocial e sistemas que fa-
zem o controle da arrecada-
ção federal. Trata-se de uma 
grande evolução na gestão 
da folha de pagamento dos 
empregados domésticos, 
uma vez que, até então, o 
pagamento do DAE so-
mente poderia ser efetuado 

em dias úteis”, destacou a 
gerente de negócio da Divi-
são de Soluções de Arreca-
dação do Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro), Franciana Soares 
Barbosa Duarte.

Para ser pago com o Pix, 
o DAE deve ser emitido pe-
lo empregador doméstico 
diretamente no sistema ou 
pelo aplicativo do eSocial 
disponível na App Store e 
Google Play. Ao emitir o 
documento, será gerado au-
tomaticamente um QR Co-
de na guia de pagamento. 
Com o QR Code, o empre-
gador pode efetuar o paga-
mento pelo Pix, não sendo 
necessária nenhuma outra 
ação adicional por parte do 
usuário.

Investimento de teles fica 
abaixo do pico de 2014
Nível daquele ano só será superado em 2025

Os investimentos 
em telecomuni-
cações somaram 

R$ 21,4 bilhões, de janeiro 
a setembro de 2020, se-
gundo balanço da Conexis 
Brasil Digital, a nova mar-
ca do Sindicato Nacional 
das Empresas de Telefonia 
e de Serviço Móvel Celular 
e Pessoal (SindiTelebrasil). 
Enquanto os investimentos 
gerais no país tiveram que-
da, os do setor de teleco-
municações se mantiveram 
em linha com o realizado 
nos últimos quatro anos, 
cuja média foi de R$ 21,8 
bilhões, em valores reais.

“Esses números mostram 
que o setor continua acredi-
tando no Brasil, mesmo em 

um ano de enormes desafios 
como o de 2020” afirmou o 
presidente-executivo da Co-
nexis, Marcos Ferrari. “De 
forma geral, considerando a 
economia como um todo, o 
investimento no Brasil em se-
tembro deste ano ficou 22% 
abaixo do pico verificado em 
dezembro de 2014 e deve-
rá ser superado apenas em 
setembro de 2025. Em tele-
com, mantivemos os aportes 
em alta”, acrescentou.

No terceiro trimestre, os 
investimentos foram de R$ 
7,1 bilhões, mantendo-se es-
táveis em relação ao trimes-
tre imediatamente anterior, 
quando foram investidos R$ 
7,2 bilhões. Ao ano, os inves-
timentos do setor de telecom 

Arquivo Ag. Senado

têm sido de cerca de R$ 32 
bilhões, aplicados especial-
mente em expansão das re-
des e melhoria da cobertura 
e da qualidade dos serviços.

Desde a privatização, em 
1998, o setor privado de 
telecomunicações investiu 
mais de R$ 1 trilhão em va-

lores atualizados e incluin-
do o pagamento de outor-
gas. O balanço mostra ainda 
que a receita bruta do setor 
foi de R$ 181,8 bilhões, em 
valores reais, de janeiro a se-
tembro, com queda de 2,9% 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado.
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SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF  N° 33.016.338/0001-90

NIRE Nº 33.3.0001602-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A., REALIZADA ÀS 10:00,  DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2020. 
(Lavrada nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76). Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 21 de setembro de 2020, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida das Américas nº 3.443, Conjunto 302, 3° Andar, Bloco 03, Barra da Tijuca, CEP: 22.631-003, na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro. Convocação: A convocação da presente assembleia observou os termos do Art. 124, §1º, inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” em seus exemplares dos dias 9, 10 e 11 de setembro de 2020, Edições 
nºs. 166, 167 e 168 nas folhas nºs 11, 18 e 8, respectivamente, e no Jornal Monitor Mercantil nos dias 9, 10 e 11 de setembro de 2020, nas folhas nºs. 6, 3 e 8 
respectivamente. Presença: Acionistas representando mais de dois terços do capital subscrito e integralizado, conforme Livro de Presença de Acionistas. Mesa:  
Presidente: Sr. José António da Conceição Gonçalves  e   Secretário: Sr. Luiz Carlos Renaux. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: 
(i) elevação da filial localizada no Município de Curitiba/PR à condição de Sede e alteração do endereço do estabelecimento do Rio de Janeiro inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 33.016.338/0001-90; (ii) extinção da filial localizada na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas; (iii) alteração do objeto social da Companhia; (iv) 
alteração dos artigos 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia; e (v) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações Tomadas: Inicialmente, 
os acionistas decidiram por lavrar a presente ata sob a forma sumária, conforme permissivo legal contido no Artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76. Posto isso, 
declararam ter recebido todos os documentos necessários para a presente assembleia nos prazos legais e, após discutidas as matérias constantes da Ordem 
do Dia, decidiu-se, por maioria, da seguinte forma: I. Elevar a filial localizada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Laurindo, nº 
1425, Rebouças, CEP: 80.230-180, inscrita no CNPJ sob o nº 33.016.338/0002-71 e NIRE 41900090841, à condição de Sede da Companhia, com fundamento 
no Ato Declaratório Executivo da Receita Federal do Brasil n.º 34, de 23 de agosto de 2007; e Alterar o endereço do estabelecimento localizado no Município 
e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas nº 3.443, Conjunto 302, 3° Andar, Bloco 03, Barra da Tijuca, CEP: 22.631-003, inscrito no CNPJ sob 
o nº 33.016.338/0001-90 e NIRE 333.0001602-3, para Avenida das Américas número 3.500, sala 213, BL 001, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, CEP: 22640-102, até então Sede, que assume a condição de filial da Companhia, em razão do disposto no item acima. II. Encerrar as atividades 
da filial localizada no Estado do Amazonas, na Cidade de Manaus, na rua Puraquê, número 240, Distrito Industrial, CEP:  69.075-180, inscrita no CPNJ sob 
o nº 33.016.338/0032-97 e NIRE 13900102676; III. Alterar o objeto social da Companhia, retirando as atividades econômicas que não são desempenhadas 
atualmente e incluindo as atividades a serem desenvolvidas, de forma que seu objeto social contenha apenas as atividades para as quais estão voltados os 
interesses econômicos da Companhia, quais sejam: (i) Fabricação de fósforos de segurança (CNAE 20.92-4-03); (ii) Comércio atacadista de produtos químicos 
e petroquímicos, tais como fósforos de segurança, velas e acendedores (CNAE 46.84-2-99); (iii) Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal 
tais como artigos de cutelaria, barbeadores, isqueiros e canetas, esferográficas ou não (CNAE 46.49-4-99); (iv) Comércio atacadista de mercadorias em geral, 
sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 46.93-1-00); (v) Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, tais como palitos 
de dente, espetos de madeira para churrasco (CNAE 46.71-1-00); (vi) Fabricação de artigos de cutelaria (CNAE 25.41-1-00); (vii) Fabricação de artefatos de 
madeira, exceto móveis (CNAE 16.29-3-01); (viii) Cultivo de pinus (CNAE 02.10-1-03); (ix) Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, 
pinus e teca (CNAE 02.10-1-05); (x) Comércio atacadista de material elétrico, tais como pilhas elétricas, lâmpadas e pilhas para lanternas (CNAE 46.73-7-
00); (xi) Fabricação de ferramentas (CNAE 25.43-8-00).  IV. Em virtude da aprovação das matérias acima, aprovar a alteração dos artigos 2º e 3º do Estatuto 
Social da Companhia, de modo que, alterados e reformulados, passem a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto social as 
seguintes atividades: (i) Fabricação de fósforos de segurança (CNAE 20.92-4-03); (ii) Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, tais como 
fósforos de segurança, velas e acendedores (CNAE 46.84-2-99); (iii) Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal tais como artigos de 
cutelaria, barbeadores, isqueiros e canetas, esferográficas ou não (CNAE 46.49-4-99); (iv) Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância 
de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 46.93-1-00); (v) Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, tais como palitos de dente, espetos 
de madeira para churrasco. (CNAE 46.71-1-00); (vi) Fabricação de artigos de cutelaria (CNAE 25.41-1-00); (vii) Fabricação de artefatos de madeira, exceto 
móveis (CNAE 16.29-3-01); (viii) Cultivo de pinus (CNAE 02.10-1-03); (ix) Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca (CNAE 
02.10-1-05); (x) Comércio atacadista de material elétrico, tais como pilhas elétricas, lâmpadas, pilhas para lanternas (CNAE 46.73-7-00); (xi) Fabricação de 
ferramentas (CNAE 25.43-8-00)”. “Artigo 3º - A sede da Sociedade é localizada no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Laurindo, nº 
1.425, Rebouças, CEP: 80.230-180. Parágrafo Único - Por simples deliberação da Diretoria poderão ser abertos e fechados escritórios, depósitos e filiais em 
qualquer localidade do Brasil e no exterior.” V. Ratificar os demais artigos e disposições do Estatuto Social da Companhia não alterados expressamente pela 
presente assembleia, bem como consolidar a sua redação, conforme Anexo I da presente Ata. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Rio de Janeiro, 21 de Setembro de 2020. 
SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. Assinaturas: José António da Conceição Gonçalves – Presidente da Assembleia; Luiz Carlos Renaux – Secretário da 
Assembleia; Swedish Match Overseas B.V – Allan Pahl Carpes  e  Luiz Carlos Renaux. Luiz Carlos Renaux - Secretário da Assembleia.
ESTATUTO SOCIAL. Título I - Da Denominação, Objeto Social, Sede e Duração. Artigo 1º - A Sociedade se denomina SWEDISH MATCH DO BRASIL S.A. 
Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto social as seguintes atividades: (i) Fabricação de fósforos de segurança (CNAE 20.92-4-03); (ii) Comércio atacadista de 
produtos químicos e petroquímicos, tais como fósforos de segurança, velas e acendedores (CNAE 46.84-2-99); (iii) Comércio atacadista de equipamentos e 
artigos de uso pessoal tais como artigos de cutelaria, barbeadores, isqueiros e canetas, esferográficas ou não (CNAE 46.49-4-99); (iv) Comércio atacadista de 
mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 46.93-1-00); (v) Comércio atacadista de madeira e produtos 
derivados, tais como palitos de dente, espetos de madeira para churrasco (CNAE 46.71-1-00); (vi) Fabricação de artigos de cutelaria (CNAE 25.41-1-00); (vii) 
Fabricação de artefatos de madeira, exceto móveis (CNAE 16.29-3-01); (viii) Cultivo de pinus (CNAE 02.10-1-03); (ix) Cultivo de espécies madeireiras, exceto 
eucalipto, acácia-negra, pinus e teca (CNAE 02.10-1-05); (x) Comércio atacadista de material elétrico, tais como pilhas elétricas, lâmpadas, pilhas para lanternas 
(CNAE 46.73-7-00); (xi) Fabricação de ferramentas (CNAE 25.43-8-00). Parágrafo Primeiro: - A Sociedade poderá adquirir ações, quotas ou participações em 
outras empresas. Parágrafo Segundo: - A Sociedade poderá exercer suas atividades no país ou no exterior. Artigo 3º - A sede da Sociedade é localizada no 
Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Conselheiro Laurindo, nº 1.425, Rebouças, CEP: 80.230-180. Parágrafo Único - Por simples deliberação da 
Diretoria poderão ser abertos e fechados escritórios, depósitos e filiais em qualquer localidade do Brasil e no estrangeiro. Artigo 4º - A duração da Sociedade 
será por prazo indeterminado. Título II - Do Capital Social. Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais), que se encontra 
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 123.283.108 (cento e vinte e três milhões, duzentas e oitenta e três mil, cento e oito) ações nominativas, sendo 
88.524.895 (oitenta e oito milhões, quinhentas e vinte e quatro mil, oitocentas e noventa e cinco) ações ordinárias, sem valor nominal e 34.758.213 (trinta e 
quatro milhões, setecentas e cinquenta e oito mil, duzentas e treze) ações preferenciais, tendo estas um valor nominal de R$ 0,30 (trinta centavos). Parágrafo 
Primeiro - As ações preferenciais obedecerão às cláusulas seguintes: (a) - Darão direito a voto; (b) - Usufruirão do pagamento de um dividendo anual de 14% 
(quatorze por cento), não cumulativo, sobre o valor nominal das ações, que será pago desde que apurado, de acordo com os estatutos sociais da Companhia, 
lucro líquido disponível no respectivo exercício social; (c) - Usufruirão de um dividendo intermediário de 5% (cinco por cento) no ano social, que será pago por 
conta dos dividendos anuais, após levantado o balanço referente ao primeiro semestre do exercício social, e desde que o lucro disponível, apurado no semestre, 
na forma da alínea anterior, permita o pagamento daquele dividendo intermediário; (d) - Direito ao recebimento de dividendos complementares, em igualdade 
de condições com ações ordinárias, após terem, os titulares destas, recebido um dividendo de 14% (quatorze por cento) ao ano; (e) - Direito às bonificações de 
ações da mesma categoria e classe das possuídas; (f) - Todos os demais direitos estatutários conferidos às ações ordinárias. Parágrafo Segundo - As ações 
são indivisíveis perante a Companhia podendo ser representadas por cautelas ou títulos múltiplos assinados por 02 (dois) Diretores. Título III - Da Assembleia 
Geral. Artigo 6º - A assembleia geral, que é o órgão deliberativo da Sociedade, reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses que se seguirem 
ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre a tomada de contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício, distribuição de dividendos e, quando for o caso, eleger a Diretoria, os membros do Conselho Fiscal, e aprovar 
a correção da expressão monetária do capital social. A assembleia geral reunir-se-á extraordinariamente, sempre que regularmente convocada para decidir 
sobre matérias de sua competência, nos casos e na forma previstos em lei. Artigo 7º - As assembleias gerais serão dirigidas por uma mesa presidida pelo 
Diretor-Presidente, ou na sua ausência por qualquer outro Diretor, e complementada por um Secretário, que o Presidente escolherá dentre os acionistas 
presentes. Artigo 8º - Será necessária a prévia aprovação da assembleia geral para que a Diretoria possa transigir e renunciar direitos da Companhia, contrair 
obrigações, alienar ou gravar bens da Companhia em montante superior ao capital social, bem como para autorizar a Diretoria para em conjunto dar aval ou 
fiança a terceiros, em montante superior a 15% (quinze por cento) do capital social. Artigo 9º - Os acionistas poderão ser representados, na assembleia geral, 
por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista ou administrador da Sociedade, ou, ainda, por advogado, que deverá depositar, na sede 
social, a sua procuração com 03 (três) dias de antecedência da data marcada para a assembleia. Parágrafo Único - Os titulares das ações deverão figurar como 
acionistas inscritos no livro próprio da Companhia até 08 (oito) dias antes da data da assembleia, podendo, ainda, ser-lhes exigida prova de identidade. Título 
IV - Da Diretoria. Artigo 10 - A Sociedade será gerida e administrada por uma Diretoria a qual será composta de no mínimo 02 (dois) e no máximo de 08 (oito) 
membros, acionistas ou não, residentes no País, sendo um Diretor-Presidente e os demais Diretores, sem designação especial, todos eleitos pela assembleia 
geral, pelo prazo de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Único - Aos Diretores, nos termos dos presentes Estatutos Sociais, compete representar 
a Sociedade, em Juízo ou fora dele, praticando todos os atos necessários à gestão da Sociedade e constituindo procuradores. Artigo 11 - Os Diretores da 
Sociedade serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no “Livro de Atas de Reuniões de Diretoria”. Artigo 12 - Os Diretores serão 
eleitos pela Assembleia Geral cabendo à Diretoria, em reuniões, e de comum acordo, atribuir, a cada um de seus membros eleitos, honorários mensais, que 
englobadamente atinjam no máximo o montante anual fixado pela assembleia geral para a Diretoria. Artigo 13 - Vagando cargo de Diretoria, os demais 
membros poderão designar substituto provisório que desempenhará as funções do substituído até a primeira assembleia geral que se realizar. Artigo 14 - A 
Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, sendo as suas resoluções lavradas no “Livro de Atas de Reuniões de Diretoria”. Parágrafo Único - As resoluções 
da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes. Em caso de empate prevalecerá o voto do Diretor-Presidente. Artigo 15 - Para a prática de atos 
que obriguem a Sociedade e assinatura dos respectivos instrumentos, observar-se-á o seguinte: I - Compete a quaisquer dois membros da Diretoria, 
conjuntamente, constituir mandatários “ad-negotia” em nome da Sociedade. Compete a qualquer membro da Diretoria, isoladamente, constituir procuradores 
“ad-judicia”; II - Compete a qualquer membro da Diretoria, isoladamente, ou a um procurador com poderes específicos, admitir, contratar, suspender ou demitir 
empregados; III - Compete a quaisquer dois membros da Diretoria, conjuntamente, ou em conjunto com um procurador com poderes específicos ou ainda dois 
procuradores nomeados, nos termos do Inciso I deste Artigo, com poderes específicos, firmar quaisquer documentos que obriguem a sociedade ou a envolvam 
em responsabilidade, ressalvado o disposto nos Incisos IV e V deste Artigo; IV - Na emissão de cheques e ordens de pagamento contra contas correntes 
bancárias, no aceite de duplicatas de vendas mercantis e no endosso das mesmas para desconto, a Sociedade será representada validamente por quaisquer 
dois membros da Diretoria ou por qualquer um dos membros da Diretoria e um procurador com poderes específicos ou ainda, por dois procuradores com poderes 
específicos; V - Na emissão de duplicatas, no respectivo endosso para cobrança e no endosso de cheques para depósito em conta da Sociedade, esta será 
representada validamente por qualquer um dos membros da Diretoria, ou por procuradores da Sociedade, isoladamente, com poderes específicos. Artigo 16 - A 
Diretoria poderá nomear Diretores Adjuntos para, na qualidade de assessores, atuar nas esferas que lhes forem indicadas pelos Diretores, desempenhando suas 
atribuições por prazo não superior ao mandato da Diretoria em exercício, podendo serem reconduzidos. Título V - Do Conselho Consultivo. Artigo 17 - A 
Diretoria poderá ser assistida por um Conselho Consultivo, composto por até 06 (seis) membros, sendo um deles o Presidente, todos com mandato de até 03 
(três) anos, podendo ser reeleitos. Qualquer membro da Diretoria poderá fazer parte do Conselho Consultivo. Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho 
Consultivo serão investidos nos cargos mediante termo lavrado no “Livro de Atas das Reuniões do Conselho Consultivo”. Parágrafo Segundo - Os honorários 
dos membros do Conselho Consultivo serão fixados anualmente pela assembleia geral. Competência e forma de Deliberação do Conselho Consultivo: Artigo 18 
- Compete ao Conselho Consultivo: (a) - Opinar sobre as diretrizes dos negócios da Companhia; (b) - Expedir recomendações para preservação, continuação e 
desenvolvimento dos negócios sociais; e (c) - Opinar sobre qualquer assunto que lhe for submetido pela Diretoria. Parágrafo Primeiro - O Conselho Consultivo 
reunir-se-á na sede da Companhia ou em outro local que for indicado na convocação, por convite de qualquer de seus membros com pelo menos 10 (dez) dias 
de antecedência, indicando na convocação o local, dia e hora em que se reunirá. Os Conselheiros poderão ser representados por outros membros. As resoluções 
serão tomadas por maioria absoluta de votos. Parágrafo Segundo - As atas de todas as reuniões serão lavradas no “Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
Consultivo”. Título VI - Do Conselho Fiscal. Artigo 19 - O Conselho Fiscal é órgão não permanente, e só será instalado pela Assembleia Geral, a pedido de 
acionistas na forma da lei. Artigo 20 - Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros, e de suplentes em igual número, acionistas ou 
não eleitos pela Assembleia Geral. Artigo 21 - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, respeitado o 
limite mínimo legal. Título VII - Do Exercício Social e dos Lucros. Artigo 22 - O exercício social corresponderá ao período entre 1º de janeiro a 31 de dezembro. 
Artigo 23 - No fim de cada exercício social no último dia do mês de dezembro de cada ano, a Diretoria deverá providenciar o relatório da administração, o balanço 
patrimonial, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração das origens e aplicações dos 
recursos. Parágrafo Primeiro - A Companhia poderá quando julgar conveniente, levantar balancetes semestrais, ou em períodos menores, na conformidade do 
previsto no artigo 204, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, distribuindo, ou não, dividendos. Parágrafo Segundo - Juntamente com 
o balanço e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, será encaminhada à assembleia geral, para que esta delibere a respeito, a proposta para a 
distribuição de dividendos. Artigo 24 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão 
para o imposto sobre a renda. Parágrafo Primeiro - Ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 202 da Lei nº 6404/76, a Sociedade distribuirá, entre todos os 
seus acionistas, um dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o lucro líquido apurado na forma do “caput” deste artigo, diminuído ou 
acrescido dos seguintes valores: (a) - 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; (b) - Importâncias destinadas à 
constituição de outras reservas e contingências admitidas em lei, e consideradas convenientes ou recomendáveis pela Diretoria, “ad-referendum” da Assembleia 
Geral; (c) - Lucros a realizar transferidos para a respectiva reserva, e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido realizados no exercício. 
Parágrafo Segundo - No pagamento de dividendos e/ou bonificações em dinheiro, observar-se-á o seguinte: I - Do saldo dos lucros do primeiro semestre, 
acrescido das sobras dos lucros anteriores, se houver, a Diretoria retirará o “quantum” que julgar conveniente para a distribuição dos dividendos e/ou bonificações 
correspondentes , que poderão ser pagos desde logo; II - Do Saldo dos lucros do segundo semestre, e de anteriores, se houver, poderá, a Diretoria, retirar o 
“quantum” para o dividendo complementar (2º semestre), o qual, entretanto, só poderá ser pago depois de aprovado pela assembleia geral; III - A qualquer tempo, 
a critério da Diretoria, poderão ser levantados balanços extraordinários para atender aos interesses da Sociedade ou de seus acionistas, inclusive para autorizar 
a distribuição de dividendos “ad referendum” da Assembleia Geral, observado o disposto no parágrafo primeiro do artigo 204 da Lei nº 6.404/76; IV - Na 
distribuição de dividendos serão observadas as normas constantes do parágrafo primeiro do artigo 5º dos presentes estatutos. Parágrafo Terceiro - A destinação 
do saldo do lucro, se houver, será a seguinte: 50% (cinquenta por cento) à reserva para manutenção dos parques fabris e 50% (cinquenta por cento) para 
melhorias e diversificações, cujo montante não poderá ultrapassar o capital social. Título VIII - Transformação. Artigo 25 - A Companhia poderá ser transformada 
em outro tipo de Sociedade, mediante a aprovação de acionistas que representem dois terços do capital social. Título IX – Liquidação. Artigo 26 - A Sociedade 
entrará em liquidação nos casos legais ou por deliberação de acionistas que representem a maioria do capital social, reunidos em assembleia geral especialmente 
convocada para esse fim, a qual estabelecerá o modo e o prazo de liquidação, competindo-lhe nomear o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que, 
conforme solicitação de acionista, funcionará durante o período da liquidação. Rio de Janeiro, 21 de Setembro de 2020. SWEDISH MATCH DO BRASIL. Luiz 
Carlos Renaux - Secretário da Assembleia. Jucerja nº 00003969674 em 17/11/2020. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Ano de 2020 foi 
muito bom para  
os consórcios

Nova Lei de Falências garante mais  
fôlego para empresas em dificuldades

Foi sancionada pelo 
governo federal a 
nova Lei de Falên-

cias (Lei 14.112, de 2020). 
Além de tratar da recupera-
ção judicial de empresas em 
dificuldades, a lei trata do 
parcelamento e do desconto 
para pagamento de dívidas 
tributárias e possibilita aos 
credores apresentar plano de 
recuperação dos devedores. 
O texto, que foi publicado 
no Diário Oficial da União 

(DOU) do último dia 24 de 
dezembro, tem origem no 
PL 4.458/2020, aprovado 
pelo Senado no final de no-
vembro.   

A recuperação judicial é 
um recurso usado por uma 
empresa que não tem mais 
capacidade de cumprir com 
seus pagamentos. Assim, a 
empresa entra na Justiça com 
esse requerimento. Se for acei-
to, o negócio fica protegido 
por um certo período contra 

a execução de suas dívidas, o 
que pode levar à falência ime-
diata. Com isso, ganha tempo 
para apresentar um plano de 
reestruturação e negociar seus 
débitos com os credores. A 
ideia da lei é dar mais fôlego 
para empresas em dificulda-
des financeiras e, assim, man-
ter o papel que ela desempe-
nha na economia.

Um dos pontos do projeto 
original vetados pelo Execu-
tivo permitia a suspensão da 

execução das dívidas traba-
lhistas. Na mensagem enviada 
ao Congresso Nacional (CN) 
explicando os vetos, o gover-
no diz reconhecer o mérito 
da proposta, mas aponta que 
o dispositivo contraria o inte-
resse público por causar inse-
gurança jurídica “ao estar em 
descompasso com a essên-
cia do arcabouço normativo 
brasileiro quanto à prioriza-
ção dos créditos de natureza 
trabalhista e por acidentes de 

De janeiro a novem-
bro, o Sistema de 
Consórcios ven-

deu 1,21 milhão de novas 
cotas, atingindo um total de 
2,77 milhões de adesões. Os 
números são da Associação 
Brasileira de Administrado-
ras de Consórcios (Abac). 
A entidade reportou nesta 
terça-feira que o nível de 
adesões superou em 4,9% o 
volume registrado nos pri-
meiros 11 meses de 2019, 
que foi de 2,64 milhões, 
sendo o maior atingido na 
última década.  Com os ne-
gócios fechados no período, 
o setor faturou R$ 150,53 
bilhões. A quantia ultrapas-
sou em 23,4% os R$ 122,01 
bilhões alcançados no ano 
passado.

Somente em novem-
bro, foram contabilizadas 
130,65 mil cotas de veículos 
leves, 92,64 mil de motoci-
cletas, 45,35 mil de imóveis, 
13,35 mil de veículos pesa-
dos e 7,14 mil dos eletroe-
letrônicos. A menor parcela 
foi a de serviços, com 5,81 
mil cotas.

No balanço dos 11 me-
ses, observa-se que, apesar 
das novas cotas, houve que-
da na quantidade de pes-
soas contempladas pelos 
consórcios, que conseguem 
adquirir o bem ou serviço 
pelo que pagaram mediante 
sorteio ou lance maior do 
que o dado pelos demais 
membros do grupo. O acu-
mulado no período foi de 
1,09 milhão de consorcia-
dos contemplados, soma 
2,7% menor do que a de 
2019, de 1,12 milhão.

Os créditos disponibi-
lizados aos contemplados 
cresceram 22,2%, chegando 
a R$ 47,01 bilhões. De ja-
neiro a novembro de 2019, 
o total havia sido de R$ 
38,47 bilhões.

A Abac informa que, em 
novembro, o valor médio 
do tíquete subiu 29,9%, 
passando de R$ 49,04 pa-
ra R$ 63,78, em relação a 
2019. Na comparação com 
outubro deste ano, o au-
mento foi de 7,1%.

O presidente da regional 
de São Paulo da Abac, Vi-
tor Cesar Bonvino, diz que 
a pandemia de covid-19 pro-
vocou na população em geral 
reflexões sobre a importân-
cia de se poupar dinheiro e 
aplicá-lo melhor. “As pesso-
as, ficando em casa, começa-
ram a meditar, a questionar 
até os próprios consumos”, 
argumenta, adicionando que 
houve bastante procura por 
consórcios de reforma de 
imóveis, desde que a crise 
sanitária começou.

Bonvino acredita que, 
embora tal fator tenha pe-
so nos resultados do setor, 
há, ainda, uma confluência 

de vários outros. Ele cita o 
baixo rendimento da pou-
pança, o aumento da taxa 
de desemprego no país e a 
inflação.

Perfil da clientela

Sobre o perfil de pesso-
as que acabam aderindo à 
modalidade de consórcio, 
Bonvino comenta que não é 
possível afirmar com certe-
za que são, em sua maioria, 
de baixa renda, mas que sus-
peita que haja relação com 
essa parcela da população. 
“Uns, por exemplo, podem 
pagar junto com o aluguel, 
outros não podem, outros 
já têm patrimônio e estão 
ampliando, para ter renda, 
outros para trocar, fazer 
melhorias na sua residên-
cia”, pontua, informando 
que, em janeiro, a entidade 
deve divulgar uma pesquisa 
que revela mais detalhada-
mente quem é que mais se 
interessa por consórcios.

“No caso dos imóveis, 
todos são de longo prazo, 
200 meses, 240 meses. En-
tão, será que alguém fez 
uma compra por impulso? 
O que vem de informa-
ções de equipes de venda é 
que não, é ao contrário, são 
pessoas que já deixaram o 
dinheiro na poupança, que 
rende pouco ao ano, tiram 
aquele dinheiro, se progra-
mam para dar um lance ou 
ficam se programando, por-
que, ao ter o imóvel, vão ter 
renda”, completa.

Perguntado sobre a 
questão da incerteza de o 
consórcio dar o retorno 
esperado ou não, já que a 
aquisição depende de lance 
ou êxito no sorteio, o repre-
sentante da Abac diz que o 
consórcio serve bem àque-
les que não pretendem ter 
o bem ou serviço de ime-
diato. “Entendo que, quan-
do a pessoa compra pelo 
consórcio, tem o horizonte 
alargado, não está fazendo 
aquela aquisição em um 
grupo de 60 meses dizendo: 
vou comprar a cota agora 
e tirar no meio seguinte. 
Não existe esse fator, mas 
tem os mecanismos de an-
tecipação, que é o lance, o 
pagamento da parcela an-
tecipada, que aí entraria no 
aspecto da entrada. Quer 
dizer, se tenho recurso, dou 
o lance”, diz.

“O critério da incerteza 
tem um peso, sem dúvi-
da nenhuma, mas a gente 
trabalha para que a pessoa 
pense: sou um sortudo, vou 
tirar no primeiro mês, se-
gundo mês. Não é esse nos-
so objetivo. Ao contrário, 
fazemos com que a pessoa 
seja estimulada a planejar, 
programar a retirada do 
bem ou serviço”, finaliza.
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SALOBO METAIS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 33.931.478/0001-94 - NIRE nº 33.3.0016452-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE OU-
TUBRO DE 2020. 1. Data, hora e local: No dia 10 de outubro de 2020, às 
10:00 horas, foi realizada a assembleia geral ordinária da Salobo Metais 
S.A. (“Companhia” ou “Salobo”) de forma digital, por meio de conferência 
eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus. 2. Convocação, Pre-
sença e Quórum: Dispensadas as formalidades de convocação nos termos 
do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por sua procuradora, Sra. 
Larissa de Souza Lima, e a acionista Docepar S.A. (“Docepar”) represen-
tada por seu Diretor-Presidente, Sr. João Marcelo de Moura e Cunha, e 
por seu Diretor, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumprem 
orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Lu-
ciano Siani Pires e Carlos Henrique Senna Medeiros, conforme Decisão de 
Diretores Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 294 de 09/10/2020. Verifica-
do, portanto, quórum suficiente para a instalação desta assembleia geral 
e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o 
Sr. Luiz Gustavo Reche, Diretor-Presidente da Companhia, para prestar os 
esclarecimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins do 
artigo 134, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, tendo sido dispensada a presença 
do representante do Auditor Independente da Companhia, nos termos do 
artigo 134, parágrafo 2º, desta mesma Lei. 3. Mesa: Sr. Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Presidente; Sra. Larissa de Souza Lima - Secretária. 
4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar: (i) O Relató-
rio da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (ii) da proposta da Administração 
da Companhia para destinação do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. 5. Leitura dos documentos: Foi dispensada, 
por unanimidade, a leitura do Relatório da Administração e das Demons-
trações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Indepen-
dentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, tendo em vista que tais documentos já eram do conhecimento 
das acionistas, estando arquivados na sede social da Companhia, tendo 
sido publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor 
Mercantil, ambos de 10 de março de 2020, às páginas, respectivamente, 
16 a 18 e 7 a 8. 6. Deliberações: As acionistas deliberaram, por unani-
midade e sem quaisquer ressalvas: 6.1 A lavratura da presente ata sob a 
forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 
1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada a emitir tantas có-
pias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em 
vigor; 6.2 o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 6.3 a Proposta 
da Administração da Companhia para destinação do lucro líquido obtido 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 
2.185.726.409,35 (dois bilhões, cento e oitenta e cinco milhões, setecentos 
e vinte seis mil, quatrocentos e nove reais e trinta e cinco centavos), da 
seguinte forma: (i) o montante de R$ 109.286.320,47 (cento e nove milhões, 
duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e vinte reais e quarenta e sete cen-
tavos) para alocação na reserva legal da Companhia, nos termos do artigo 
193 da Lei nº 6.404/1976 e do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; 
(ii) o montante de R$ 514.531.919,71 (quinhentos e quatorze milhões, qui-
nhentos e trinta e um mil, novecentos e dezenove reais e setenta e um cen-
tavos) para alocação na reserva de incentivos fiscais, nos termos do artigo 
195-A da Lei nº 6.404/1976, referente à redução parcial do imposto de renda 
devido sobre o lucro da exploração no ano base de 2019; (iii) o montante de 
R$ 390.477.042,29 (trezentos e noventa milhões, quatrocentos e setenta e 
sete mil, quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) a título de dividendos 
mínimos obrigatórios, a serem distribuídos às acionistas na proporção da 
participação de cada uma no capital social da Companhia e pagos até 31 de 
dezembro de 2020; e (iv) o montante de R$ 1.171.431.126,88 (um bilhão, 
cento e setenta e um milhões, quatrocentos e trinta e um mil, cento e vinte 
e seis reais e oitenta e oito centavos) a título de dividendos adicionais, a 
serem distribuídos às acionistas na proporção da participação de cada uma 
no capital social da Companhia e pagos até 31 de dezembro de 2020. 7. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os traba-
lhos e lavrada esta ata que, tendo sido lida, achada conforme e aprovada, 
foi assinada pelos membros da Mesa e pelas acionistas presentes. Rio de 
Janeiro, 10 de outubro de 2020. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Sebollela Du-
que Estrada Regis - Presidente - Assinado digitalmente; Larissa de Souza 
Lima - Secretária - Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A. p.p. Larissa 
de Souza Lima - Assinado digitalmente; Docepar S.A. - João Marcelo de 
Moura e Cunha - Diretor-Presidente - Assinado digitalmente; Rodrigo Se-
bollela Duque Estrada Regis - Diretor - Assinado digitalmente. Jucerja em 
27/12/20 sob o nº 3990578. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Raie Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda.
 CNPJ/ME nº 19.566.988/0001-89 - NIRE 33.2.0967752-7

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21.12.2020 
Data, Hora, Local: 21.12.2020, às 12hs, na sede, Avenida João Cabral de 
Melo Neto, n°400, salas 1101 a 1104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.  
Convocação: Dispensada. Presença: Única sócia da Sociedade. Mesa: 
José Carlos Wollenweber Filho, Presidente. João Eduardo de Azevedo Sil-
va, Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: Aprovar, nos termos do ar-
tigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a redução do capital no montante de 
R$ 33.200.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto so-
cial, devendo ser observado o prazo de 90 dias a contar da publicação des-
ta ata para eventual oposição de credores da Sociedade, conforme estabe-
lecido pelo artigo 1.084 do Código Civil, com o consequente cancelamen-
to de 33.200.000 quotas de titularidade da Viedma RJ Empreendimentos 
Imobiliários S.A., com valor nominal de R$1,00 cada, e restituição do capi-
tal à única Sócia, em uma ou mais parcelas, conforme deliberação da admi-
nistração. O capital social passará dos atuais R$ 85.467.572,00 dividido em 
85.467.572 quotas, para R$ 52.267.572,00, dividido em 52.267.572 quotas, 
no valor nominal de R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas em 
moeda corrente do País, alterando o caput da Cláusula 5ª do Contrato Social: 
“Artigo 5º. Capital Social. O capital social, totalmente subscrito e integrali-
zado em moeda corrente nacional e direitos, é de R$52.267.572,00 dividido 
em 52.267.572 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, todas detidas 
pela sócia Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários S.A..” Por fi m, con-
signar que, após a efetivação da redução do capital ora deliberada, a única 
sócia promoverá a alteração do Contrato Social da Sociedade. Autorizar os 
administradores a praticarem todas as medidas necessárias à efetivação da 
deliberação acima. Encerramento: Nada mais. Rio de Janeiro, 21.12.2020. 
Mesa: José Carlos Wollenweber Filho - Presidente; João Eduardo de Aze-
vedo Silva - Secretário. Sócia: Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários 
S.A. Por: José Carlos Wollenweber Filho e João Eduardo de Azevedo Silva.

Kappa Even Rio Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
CNPJ/ME 10.189.141/0001-58 - NIRE 33.208.149.489 

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21.12.2020 
Data, Hora, Local: 21.12.2020, às 12hs, na sede, Avenida João Cabral de 
Melo Neto, n°400, salas 1101 a 1104, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. Con-
vocação: Dispensada. Presença: Única sócia da Sociedade. Mesa: José 
Carlos Wollenweber Filho, Presidente. João Eduardo de Azevedo Silva, Se-
cretário. Ordem do Dia e Deliberações: Aprovar, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II, do Código Civil, a redução do capital no montante de R$ 29.000.000,00, 
por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, devendo ser ob-
servado o prazo de 90 dias a contar da publicação desta ata para eventual 
oposição de credores da Sociedade, conforme estabelecido pelo artigo 1.084 
do Código Civil, com o consequente cancelamento de 29.000.000 de quotas 
de titularidade da Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários S.A., com va-
lor nominal de R$1,00 cada, e restituição do capital à única Sócia, em uma 
ou mais parcelas, conforme deliberação da administração. O capital social 
passará dos atuais R$ 81.434.559,00, divididos em 81.424.559 quotas, para 
R$ 52.434.559,00, dividido em 52.434.559 quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do 
País, alterando o caput da Cláusula 5ª do Contrato Social: “Artigo 5º. Capi-
tal Social. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional e direitos, é de R$ 52.434.559,00 dividido em 52.434.559 
quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, todas detidas pela sócia Vied-
ma RJ Empreendimentos Imobiliários S.A..” Por fi m, consignar que, após 
a efetivação da redução do capital ora deliberada, a única sócia promoverá 
a alteração do Contrato Social da Sociedade. Autorizar os administradores a 
praticarem todas as medidas necessárias à efetivação da deliberação acima. 
Encerramento: Nada mais. Rio de Janeiro, 21.12.2020. Mesa: José Carlos 
Wollenweber Filho - Presidente; João Eduardo de Azevedo Silva - Secretá-
rio. Sócia: Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários S.A. Por: José Car-
los Wollenweber Filho e João Eduardo de Azevedo Silva.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA ARAUJO E AZEVEDO LTDA
CNPJ 35.960.118/0001-46

CONCESSÃO DE LICENÇA. Clínica Odontológica Araujo e Azevedo LTDA 
torna publico que recebeu da Prefeitura Municipal de Mangaratiba e da 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental Operação n° 059/2020, 
com validade até 02 de dezembro de 2023, que autoriza a atividade 
odontológica, serviços de prótese dentária e exames odontológicos, 
segundo o processo administrativo n°6660/2020, na Coronel Moreira da 
Silva n° 89, Centro- 1° Distrito de Mangaratiba- Mangaratiba/RJ.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF: 09584935/0001-37 - NIRE 33300295127

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas da LOGUM LOGÍSTICA S.A. 
(“Companhia” ou “Logum”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, sob 
a forma digital, conforme disposto na Instrução Normativa nº 79/2020 do DREI, no 
dia 13 de janeiro de 2021, às 10:00 horas (a “AGE”), a fim de deliberar sobre a 
proposta de aumento de capital da Companhia, com o fim de dar cumprimento 
a obrigações contratualmente assumidas perante terceiros, exigíveis durante o 
exercício de 2021, no valor total de R$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e 
quinhentos mil reais), mediante a emissão de 408.333.333 (quatrocentos e oito 
milhões, trezentas e trinta e três mil, trezentas e trinta e três) ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, ao valor de R$ 0,06 (seis centavos) por ação, 
calculado com base no seu valor patrimonial, conforme demonstrações financeiras 
levantadas em novembro de 2020. A integralização dos valores aportados, 
por força da capitalização ora proposta, se dará na forma do cronograma de 
integralização colocado à disposição dos acionistas na sede social, e sobre eles 
incidirá a diferença entre o IPCA estimado e o resultado das apurações do IPCA 
publicados nas datas de cumprimento das obrigações contratualmente assumidas 
perante terceiros. As eventuais diferenças positivas decorrentes da incidência dos 
juros de que ora se trata serão adicionadas ao patrimônio da Companhia sob a 
rubrica “reserva de capital”. A integralização dos valores decorrentes do aumento 
de capital objeto deste edital deverá ser feita mediante chamada da Diretoria, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Para os fins legais, a AGE será 
formalmente realizada, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Wilson, 231, Sala 902, Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro.  Será disponibilizada, conforme legislação aplicável, a participação e voto 
dos acionistas via teleconferência e aplicativo Microsoft Teams, que permite a 
identificação de acionistas, registro de manifestações, transmissão de documentos 
e apresentações bem como a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os 
materiais relacionados à Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede 
da Companhia e serão encaminhados aos representantes legais devidamente 
capacitados, mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE 
por seu representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, 
que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. As pessoas 
que comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade e 
documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para 
outorga de procurações, se for o caso).  Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020. 
Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 29.504.214/0024-73

CONCESSÃO DE OUTORGA - HALLIBURTON SERVIÇOS LTDA torna 
público que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a OUTORGA 
DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS OUT Nº IN051739, com 
validade até 13 de novembro de 2025, para a extração de água bruta, em um 
1 (um) poço tubular, com as finalidades de uso industrial (limpeza de peças), 
limpeza de dependências, rega de jardim e outros usos (uso em válvulas de 
descarga em sanitários), na Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras, 
na quantidade e sob as condições constantes deste documento, sujeito à 
cobrança, na forma prevista na Lei Estadual n° 4.247/03, em consonância 
com o § 1º do art. 27 da Lei Estadual nº 3.239/99, na Avenida Prefeito 
Aristeu Ferreira da Silva, 1000 – Novo Cavaleiros, município Macaé, com 
validade até 13 de novembro de 2025.

BANCO CLÁSSICO S.A.
CNPJ 31.597.552/0001-52 

Edital de Convocação: Ficam os Srs. Acionistas, convidados a comparece-
rem dia 07.01.2021, em nossa sede social, a Av. Presidente Vargas, 463, 13º 
andar, às 10:00 h, em AGE, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Aumento do Capital Social, com alteração do artigo correspondente no Es-
tatuto Social. 2) outros assuntos de interesse da sociedade. RJ, 28.12.2020. 
a Diretoria.

Leilão da Cedae está 
marcado para abril
Critério de licitação será o de maior outorga

Celba poderá erguer terminal de 
regaseificação de GNL no Pará

China unifica regras sobre divulgação 
de títulos de crédito corporativo

O leilão de conces-
são da Compa-
nhia Estadual de 

Águas e Esgoto (Cedae) 
deverá ocorrer no dia 30 
de abril de 2021, afirmou o 
governo do estado do Rio 
de Janeiro. A expectativa 
é que os contratos com as 
concessionárias sejam assi-
nados até o fim do primeiro 
semestre de 2021. O edital 
de concessão da empresa 
foi publicado nesta terça-
-feira, no Diário Oficial 
(DO) do estado.

O edital prevê que os 
concessionários terão obri-
gação de investir pelo me-
nos R$ 1,86 bilhão em re-
giões mais carentes do Rio 
de Janeiro. Deverão aplicar, 
nos 5 primeiros anos, R$ 
2,6 bilhões no combate à 
poluição na Baía de Guana-
bara; R$ 2,9 bilhões no Rio 
Guandu; e R$ 250 milhões 
no Complexo Lagunar da 
Barra da Tijuca.

Fundada em 1975, a Cedae 
é uma empresa estatal de eco-
nomia mista. O maior acio-
nista é o governo do estado 
do Rio de Janeiro. Há anos 
os serviços da companhia 
são alvo de críticas da socie-
dade. Um dos mais recentes 
eventos envolvendo a Cedae 
aconteceu em fevereiro de 
2020, com a proliferação de 
geosmina que deixou a água 
com gosto e cheiro ruim. A 
Cedae explicou na época que 

a substância, produzida por 
algas, estaria causando o gos-
to e cheiro de terra na água. 

A concessão dos serviços 
da Cedae prevê que a distri-
buição de água e a coleta e 
tratamento de esgoto nos 
municípios do estado, que 
atualmente são responsabi-
lidade da empresa, passem 
para a iniciativa privada pe-
lo período de 35 anos.

Segundo o edital, os inte-
ressados terão até 120 dias 
para apresentar suas propos-
tas. O critério de licitação será 
o de maior outorga, ou seja, 
o valor repassado ao governo 
em troca da exploração do 
serviço. O valor mínimo é de 
R$ 10,6 bilhões. A maior par-
te desses recursos, 80% será 
destinada ao estado do Rio, 
outros 15% aos municípios 
e 5% ao Fundo Metropolita-
no. As cidades ainda passam 
a receber 3% da arrecadação 
tarifária das concessões.

A Cedae será dividida em 
quatro blocos, sendo que 
cada um deles correspon-

derá a prestação de serviço 
em uma área do estado. Ao 
todo, 35 cidades estão in-
cluídas no processo de con-
cessão. Uma empresa ou 
consórcio pode levar mais 
de um bloco, desde que fi-
que comprovado, por meio 
de habilitação técnica, a ca-
pacidade de garantir os in-
vestimentos para a univer-
salização do saneamento.

Investimento

A expectativa é que sejam 
investidos R$ 30 bilhões em 
água e esgotamento sanitário 
e que sejam gerados até 46 
mil postos de trabalho diretos 
e indiretos por todo o estado 
em obras e serviços relaciona-
dos à concessão. A coleta e o 
tratamento de esgoto deverão 
chegar a 13 milhões de pesso-
as. De acordo com documen-
to divulgado pela Cedae, não 
poderá haver aumento real da 
tarifa aos consumidores. Será 
permitido apenas o reajuste 
da inflação.

A Centrais Elétricas Bar-
carena (Celba), sediada no 
município de Barcarena no 
estado do Pará, teve auto-
rização para construir um 
terminal de regaseificação 
de gás natural liquefeito 
(GNL) na região. 

A Celba, que é dona do 
projeto do terminal de 
GNL e da termelétrica No-
vo Tempo, é uma associa-
ção entre a brasileira Oak 
Participações e uma em-
presa da Golar Power, joint 
venture da empresa de gás 
Golar LNG com a gestora 
Stonepeak Infrastructure 
Partners.

O novo empreendimento 
ficará na mesma região da 
termelétrica Novo Tempo, 
em Barcarena, um projeto 

de geração de energia da 
própria Celba que está em 
implementação e será abas-
tecido com cargas de GNL 
por ali recebidas, segundo 
aval da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) pu-
blicado no Diário Oficial da 
União (DOU) desta terça-
-feira.

Conforme a Reuters, o 
terminal contará com insta-
lações portuárias para atra-
cação e amarração de uma 
unidade flutuante de arma-
zenamento e regaseificação, 
conhecida como FSRU na 
sigla em inglês. Poderão ser 
realizadas ali operações de 
transferência de navio me-
taneiro de GNL com capa-
cidade de regaseificação de 

até 15 milhões de metros 
cúbicos por dia em gás na-
tural.

A produção futura da 
usina de Novo Tempo foi 
negociada antecipadamen-
te pela Celba junto a dis-
tribuidoras de energia, em 
leilão para novos projetos 
de geração realizado pelo 
governo brasileiro no final 
de 2019. Pelo cronograma 
original, o empreendimento 
precisa iniciar operação em 
2025.

No radar dos investidores 
responsáveis pela térmica e 
pelo terminal de GNL está 
não só a geração de energia, 
mas também a venda de gás 
para grandes empresas na 
região, instaladas no polo 
industrial de Barcarena.

As autoridades chinesas 
unificaram as regras sobre 
divulgação de informações 
relativas a todos os aspectos 
dos títulos de crédito cor-
porativo de uma empresa, a 
fim de melhor proteger os 
investidores.

Na segunda-feira, o 
Banco Popular da China 
(PBOC, na sigla em inglês), 
a Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Refor-
ma e a Comissão Regulado-
ra de Valores da China pu-
blicaram conjuntamente as 
regras, que entrarão em vi-
gor em 1º de maio de 2021.

Na China, as empresas 
podem emitir títulos de 

crédito corporativo, que 
incluem instrumentos de fi-
nanciamento de dívida para 
empresas não financeiras, 
títulos corporativos e títulos 
de empresas, no mercado 
interbancário e nas bolsas. 
Até o momento, não exis-
tiam regras unificadas para 
os três tipos de títulos em 
relação à divulgação de in-
formações.

Com base na prática do 
mercado nacional e com ba-
se na experiência internacio-
nal, as novas regras unificam 
os requisitos de divulgação 
de informações nos assuntos 
como documentos essen-
ciais, conteúdos, tempo e fre-

quência, de acordo com co-
municado publicado no sítio 
do PBOC, o banco central.

As regras também es-
tabelecem requisitos deta-
lhados sobre o conteúdo, a 
estrutura e os formatos dos 
prospectos de títulos e rela-
tórios periódicos.

O PBOC disse que estes 
requisitos mais exatos para 
a formulação de prospectos 
de títulos impedirão as em-
presas de copiar modelos 
e simplificar os conteúdos 
necessários, esclarecerão os 
direitos e as responsabilida-
des e ajudarão a proteger os 
direitos e interesses dos in-
vestidores.

Cedae: Estação Alegria


