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Quando desdenha da preocupação
ambiental, governo dá razão a críticos.
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Primeira extração de petróleo é uma
nova conquista para a economia.
Edoardo Pacelli, página 2

Sauvignon Blanc será mais dominante
e consagrada em 2 AOCs.
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Câmara pauta
para 3ªf votação
que possibilita
contas em dólar

Fundos sociais perdem
R$ 8 bi com privatização

Com voto de
Kamala, avança
pacote de
US$ 1,9 trilhão

O projeto de lei sobre novas
regras cambiais (PL 5387/19) enviado pelo Poder Executivo está
pautado para a primeira sessão do
ano da Câmara dos Deputados,
nesta terça-feira. A proposta facilita operações de câmbio. Especialistas veem um risco de permitir
contas em dólar para residentes
no Brasil, prática que ajudou a
derrubar a economia da vizinha
Argentina.
O texto-base do novo marco
legal do câmbio foi aprovado
na última sessão de trabalhos
legislativos do ano passado, na
forma do substitutivo do deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA). Ainda falta analisar os
destaques apresentados pelos
partidos na tentativa de mudar
o texto, informa a Agência Câmara.
Entre outros pontos, o substitutivo de Alencar Filho propõe o
aumento do limite de dinheiro vivo que cada passageiro pode portar ao sair do Brasil ou nele entrar.
Em vez dos atuais R$ 10 mil serão
US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil ao
câmbio atual) ou o equivalente em
outra moeda.
Um dos pontos destacados para votação em separado é o que
permite aos bancos e instituições
financeiras brasileiros investirem
no exterior recursos captados no
Brasil ou em outros países.

Loterias da Caixa garantem estudo e saúde

STF nega a
Cabral acesso
às mensagens
da Vaza Jato

Vendas no comércio caem 11,1%
no mês passado em São Paulo

O Senado dos Estados Unidos
aprovou na madruga desta sexta-feira proposta de orçamento que
possibilita a implantação do pacote de US$ 1,9 trilhão idealizado
pelo presidente Joe Biden para
combater os efeitos econômicos
da pandemia.
Para a aprovação, foi necessário
o voto de Minerva da vice-presidente Kamala Harris, que quebrou o empate de 50 a 50 entre
senadores republicanos e democratas. Nos EUA, a vice é também
a presidente do Senado, votando
em caso de empate.
Com a decisão, a proposta foi
para a Câmara dos Deputados,
comandada pelos democratas,
e foi aprovada por 219 votos a
209. Agora o Congresso poderá
aprovar uma lei que dependerá
apenas de maioria simples. A
aprovação é esperada para meados de março.
O pacote inclui acelera a vacinação em todo o país, estender
benefícios especiais de desemprego que expirarão no final de
março e pagamentos diretos às
pessoas. Os democratas também
querem enviar dinheiro para governos estaduais e locais que lidam com a pior crise de saúde
em décadas.
O senador democrata Bernie
Sanders, que foi pré-candidato à
Presidência, tuitou: “Nós temos a
oportunidade de não apenas atacar a pandemia e o colapso econômico – nós temos a oportunidade
te dar esperança aos norte-americanos e restaurar a confiança em
nosso governo.”

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), indeferiu pedido do
ex-governador do Rio de Janeiro
Sérgio Cabral de acesso às mensagens obtidas pela Operação Spoofing relacionadas a ele. Em decisão
anterior, Lewandowski determinou que o juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal
assegurasse ao ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva acesso total ao
compartilhamento das mensagens
apuradas pela Operação Spoofing,
que investiga a invasão de dispositivos eletrônicos de autoridades.
As mensagens foram trocadas
entre o então juiz Sergio Moro e
integrantes da força-tarefa da Lava Jato, no episódio conhecido como Vaza Jato.

J

ogar nas loterias federais da
Caixa Econômica Federal
(CEF) vai além do sonho em
ficar rico de milhões de brasileiros. Antes de dividir o valor a ser
pago ao ganhador, já descontados
os impostos, as loterias da Caixa
destinam quase 40% dos recursos
para financiamento de políticas
públicas em educação, saúde, esporte, cultura e segurança pública.
É a chamada verba carimbada,
que as loterias da Caixa (mega sena, quina, lotofácil, e outras) são
obrigadas a enviar a programas
sociais.
Somente no ano passado, a
arrecadação das loterias bateu
recorde, chegando a R$ 17,1 bilhões, segundo dados da Caixa. O
montante é 2,35% maior do que
2019 (R$ 16,7 bilhões). Com a
verba carimbada foi possível destinar valores milionários a diversas
áreas.
A saúde recebeu R$ 4,662 milhões; o Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior
(Fies), R$ 311,957 milhões, e entidades de apoio à criança, ao adolescente e a portadores de necessidades especiais, receberam R$
5,129 milhões, entre outras. No
total, o valor do repasse para áreas sociais também foi o maior da
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história – R$ 8,05 bilhões, 1,6%
acima do repassado em 2019.
São esses bilhões que o Brasil
vai perder, se as loterias da Caixa
forem privatizadas como quer o
governo de Jair Bolsonaro. O alerta é da Federação Nacional das
Associações do Pessoal da Caixa
Econômica Federal (Fenae), que
reforça que a população será a
mais atingida se a Caixa perder as
subsidiárias que o governo planeja
vender.
Para o presidente da Fenae,
Sergio Takemoto, as loterias são
partes estratégicas da Caixa e

fundamentais para a redução da
desigualdade regional e social no
país.
“Devemos lembrar que a Caixa Loterias já é uma subsidiária
e está na lista de privatizações do
Governo. Se for vendida, a empresa vai continuar repassando
estes valores para essas áreas ou
estes recursos vão para o lucro da
empresa?”, questionou Takemoto.
Segundo ele, as loterias reforçam
o papel social da Caixa, por isso
que a Fenae continuará lutando
para que nenhuma subsidiária do
banco seja vendida.

Inflação de alimentos causa impacto

O

comércio na cidade de
São Paulo não abriu as
portas nos feriados e fins
de semana e funcionou em horários restritos nos dias úteis de janeiro para cumprir a determinação
do Governo Estadual que colocou
várias cidades paulistas, incluindo a capital, na fase vermelha do
Plano São Paulo de flexibilização
econômica da pandemia.
As medidas impactaram negativamente no bolso dos comerciantes segundo apontou o Balanço de
Vendas da Associação Comercial
de São Paulo, baseado nos dados
fornecidos pela Boa Vista.
A queda média registrada na
movimentação do varejo foi de
11,1% comparada ao primeiro

mês de 2020. Em relação a dezembro, as vendas caíram 38,7%.
As lojas na capital tiveram de fechar as portas por vários dias em
janeiro.
Outros dois fatores que contribuíram para que números tão
baixos fossem registrados relacionam-se à alta da inflação de produtos de primeira necessidade, como arroz e leite, e o fim do auxílio
emergencial. Ambos deixaram a
população com menos poder de
consumo no varejo.
O Balanço de Vendas de janeiro
representa um baque econômico
para o varejo porque havia a sinalização de que a economia do setor
estivesse se recuperando desde o
fim do primeiro ápice da desace-

COTAÇÕES
leração na movimentação do comércio, ocorrido em junho do ano
passado. Naquele momento, quando as medidas de flexibilização começaram a valer para o comércio,
registrou-se retração de 54,9% em
relação ao mês de maio último, o
auge do prejuízo nas vendas.
Desde então, as perdas se diluíram ainda negativas em 47,7%,
33,6%, 14,6%, 9,2% e 5% (julho,
agosto, setembro, outubro e novembro, respectivamente). Chegou dezembro e a variação foi
positiva em 18,4%, mas já houve
queda de 6,3% em relação a dezembro de 2019, o que indicava
que a linha gráfica que apontava
recuperação na economia do setor
já estava em queda.

Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4286
R$ 5,6170
R$ 6,4962
R$ 0,8385
R$ 312,25

ÍNDICES
IGP-M

2,58% (janeiro)
0,96% (dezembro)

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

0,89%
1,32%
2%
0,56% a.m.
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Comércio exterior e atividade portuária: o pior já passou
Por Nilson Mello

A

essa altura todos
já sabemos que a
vacinação contra a
Covid-19 não será algo instantâneo e imediato, mas,
sim, um complexo processo logístico que, tanto aqui
quanto no mundo, deverá
tomar a maior parte do ano.
O olhar retrospectivo para
2020, baseado nas estatísticas disponíveis, confirma
que o ano foi difícil para a
economia global, o comércio exterior e, consequentemente, o transporte marítimo. Basta dizer que o recuo
no valor das exportações da
América Latina e do Caribe
foi de 13% e das importações da região, de 20%.
Ainda assim, os resultados foram melhores do
que as previsões iniciais. O
Banco Mundial (Brid) estimou agora em janeiro que
a queda do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro
tenha sido de 4,5%, contra
5,4% da previsão anterior.
No primeiro semestre do
ano passado, alguns analistas cogitavam um retrocesso de mais de 9% do PIB
brasileiro – o que, felizmente, não se concretizou. Vale
dizer que, pelas estimativas

do Bird, o Brasil se saiu
melhor do que a média regional, cuja a queda deverá
ser 6,8% (7,8% na previsão
anterior).
Salvou-nos de um retraimento maior da economia,
como já foi dito, o dinamismo de nosso agronegócio,
conjugado com a demanda global por alimentos,
por razões óbvias, menos
elástica do que a de outras
mercadorias. Contribuiu,
também, é preciso dizer, o
auxílio emergencial do governo para mais de 60 milhões de pessoas – o que
garantiu a demanda mínima
interna – bem como os programas de apoio financeiro
às empresas no enfrentamento da pandemia (como
o financiamento da folha
salarial), linhas especiais para os estados e municípios
e ainda a compra de medicamentos e equipamentos,
o que totalizou mais de R$
590 bilhões de despesas relacionadas ao enfrentamento do novo coronavírus.
Se o governo deixou a
desejar na comunicação relativa à pandemia (e de fato
deixou), com mensagens
dúbias quanto à necessidade de vacinação ou ao seu
firme propósito de se em-

penhar pela rápida imunização da população, ou ainda
no planejamento das ações
específicas do Ministério da
Saúde (idem), no que toca
as providências orçamentárias atinentes à área econômica, porém, não há como
não reconhecer os resultados efetivos.

Quando desdenha
da preocupação
ambiental (ou
da pandemia),
governo dá razão a
críticos
Sobre a comunicação,
nunca é demais lembrar
que, em política (e em geopolítica, principalmente),
quase tão importante quanto fazer a coisa certa é dizer
e reiterar que está fazendo
o certo. Hoje, na frente
ambiental, essa seria uma
mudança de postura não
apenas recomendável, mas
imperativa, uma vez que é
o próprio agronegócio que
está em risco.
O Brasil precisa deixar
uma mensagem inequívoca
para o mundo de que não
tolera a violação de regras
ambientais e que tem o fir-

me propósito de proteger
a Amazônia, permitindo
apenas a sua exploração
sustentável no limite do que
autoriza nossa legislação
ambiental,
reconhecidamente uma das mais avançadas do mundo. Quando
desdenha da preocupação
ambiental (ou da pandemia), o governo dá razão
aos seus críticos, e prejudica
os interesses nacionais.
Exemplifica bem o que
representou o agronegócio
para o país em 2020, sustentando o nosso comércio
exterior e a atividade portuária, o desempenho dos
portos paranaenses (Paranaguá e Antonina), que
bateram recorde de movimentação, alcançando a
marca de 57,3 milhões de
toneladas, alta de 8% em relação a 2019. O Paraná é a
porta de saída por excelência das exportações do agro
brasileiro, movimentando
produtos como soja, farelo
de soja, milho, açúcar e carnes congeladas, em especial
frango.
Para 2021, se desenha
um cenário de crescimento
de 4% para economia global e de 3% para a economia brasileira, ainda segundo o Bird. Em relação aos

setores de infraestrutura
e de logística portuária, as
expectativas são grandes,
com uma robusta agenda
de licitações e investimentos. O secretário nacional
de Portos e Transportes
Aquaviários do Ministério
da Infraestrutura, Diego Piloni, afirmou recentemente
que estão programados para este ano o arrendamento
de 21 terminais portuários,
sendo oito já no primeiro
semestre, com previsão de
arrecadação de R$ 3,5 bilhões. Deve ainda ser concluída a concessão de 57
Terminais de Uso Privado
(TUPs), o que deverá render, segundo o secretário,
mais R$ 23 bilhões.
No Ministério da Infraestrutura, fala-se ainda na
desestatização
completa
dos portos organizados
(públicos), que deve ter
início este ano pela Companhia Docas do Espírito
Santo (Codesa), seguindo o
modelo adotado na Austrália, com contratos superiores a 50 anos e a manutenção do controle do terreno
nas mãos do governo. Em
outra frente, deverá ter
grande impacto a aprovação do novo marco legal
das ferrovias, em fase final

de tramitação no Congresso, e pelo qual o governo
espera ampliar a participação desse modal dos atuais
15% da matriz de transportes para 30%, em dez
anos. A principal inovação
do projeto em trâmite é a
ênfase no regime de autorização, mais simples e ágil
do que o de concessão.
Dados pontuais autorizam certo otimismo em
relação o comércio exterior e o comércio marítimo.
Agências mundiais preveem aumento do consumo
privado e dos investimentos públicos. As demandas
da China já aumentaram, e
com ela o frete entre os dois
países, que deu um salto
neste início de ano – bom
para os armadores, mas uma
interrogação para os importadores de bens de capital.
A cotação de commodities,
incluindo minério de ferro,
volta a subir, favorecendo
as exportações brasileiras.
Portanto, se ainda será um
ano difícil, de recuperação,
já podemos arriscar dizer
que o pior já passou.

conhecido por ser um dos
países mais pobres do Sudeste Asiático, há muito
espera por esse resultado, e
a área afetada pelas primeiras extrações deve abrigar
depósitos de petróleo significativos, que foram identificados, pela primeira vez,
em 2005, pela Chevron, a
petrolífera americana.

projeto, em 2014, por US$
65 milhões.
Em 2017, a empresa de
Cingapura e o governo de
Phom Penh assinaram um
acordo para desenvolver
3.083 km² de área de mineração que, segundo estimativas do governo cambojano, garantirá ganhos de
aproximadamente US$ 500
milhões em direitos de exploração já na primeira fase
do projeto.
A economia do Camboja, que até agora se baseou,
principalmente, na produção de roupas e na agricultura de subsistência (que
emprega grande parte da
população), encontra-se em
situação de pobreza. À luz
do que precede, a situação
ficou ainda mais ameaçada pela reintrodução, pela
União Europeia, das tarifas aduaneiras sobre certos
produtos exportados do país, como vestuário, calçado

e artigos de viagem.
Bruxelas interveio com
força para conter a violação dos direitos humanos,
contra oponentes políticos,
perpetrada pelo primeiro-ministro Hun Sen.
Dadas essas dificuldades, o Camboja se apoiou
na China, com a qual assinou um acordo de livre
comércio, em 12 de outubro do ano passado, que
representou o primeiro
acordo deste tipo já adotado por Phom Penh com
outro país. Entre outras
coisas, o Camboja decidiu participar do projeto
New Silk Roads (Iniciativa
Cinturão e Rota), lançado
pelo presidente chinês Xi
Jinping, em 2013, e usá-lo
como motor para o desenvolvimento nacional.

Nilson Mello é advogado e jornalista,
sócio-diretor do Ferreira de Mello
Advocacia e da Meta Consultoria e
Comunicação.

O futuro ‘negro’ do Camboja
Por Edoardo
Pacelli

A

cantora Kim Wilde
escreveu uma canção, em 1981, intitulada Cambodia, don’t cry now,
no tears now (Camboja, não
chore, não mais lágrimas).
Um convite que se tornou
uma espécie de mantra para
o povo cambojano e que, de
alguma forma, acabou com
28 anos de guerra (de 1970
a 1998), que custou a vida a
mais de 1 milhão e meio de
pessoas.
Provavelmente graças ao
espírito e à mentalidade dos
cambojanos, um povo incapaz de conceber a vingança
e que, uma vez depostas as
armas, voltou a viver como
se nada tivesse acontecido,
mergulhando nos ritmos
seculares de sempre.
Quem conhece a história do Camboja sabe que,
nos últimos anos, os papéis

muitas vezes se inverteram:
as vítimas se tornaram algozes e vice-versa. Tudo com
um certo aval da comunidade internacional, que, em
mais de uma ocasião fez
vista grossa a esse infernal e
gigantesco matadouro.
Hoje o ambiente do país
está, mais uma vez, sereno,
suspenso entre um limbo
de doce tranquilidade e moderada euforia, graças a um
bem-estar que, aos poucos,
começa a se afirmar pelo
menos nas cidades, mas que
ainda se esconde pesadamente no meio rural. Por
exemplo, Phnom Penh, a
capital com um charme sutil e cada vez mais cosmopolita, beneficiou-se disso.
O segredo de um reinício
rápido está ligado à descoberta de campos de petróleo. Em
29 de dezembro, o primeiro-ministro Hun Sen anunciou
o início da mineração de ouro
negro em águas territoriais no
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Golfo do Sião, uma operação
que começou graças ao trabalho de uma joint venture
criada pelo governo local e a
empresa KrisEnergy de Cingapura. O premiê cambojano
definiu a primeira extração de
petróleo bruto, em seu país,
como “uma nova conquista
para nossa economia que, a
partir de agora, não será mais
tão frágil”.
A KrissEnergy, por sua
vez, revelou que iniciou
a produção numa área na
costa sudoeste do Camboja,
em frente à cidade portuária
de Sihanoukville, no Golfo
do Sião, acrescentando que
as operações continuarão
por fases, assim que forem
comissionados e concluídos
novos poços. O gerente-geral da empresa de Cingapura, Sally Ting, classificou
o evento como um “marco
estratégico para nossa empresa”.
O Camboja, também

Primeira extração
de petróleo é uma
nova conquista
para a economia
do pobre país
Desde então, a Chevron
vinha negociando com o
governo de Phom Penh o
início da extração de petróleo, mas, devido a divergências de participação
nos lucros, a empresa norte-americana vendeu sua
participação para a KrisEnergy, que já fazia parte do
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Reforma: bancos
ganham, arroz pagará mais

O

ito meses para aprovar a Reforma Tributária é um
prazo realista? Do ponto de vista formal, sim. Na
prática, é diferente. Mexer nos impostos significa redistribuir recursos. Uns ganham, outros perdem. Definir quem
fica de cada lado é que pega. União, estados e municípios
querem aumentar sua fatia no bolo; contribuintes, pagar
menos. Quem pouco ou nada paga, deseja continuar
como está. Com a economia em marcha lenta, a discussão
fica mais complicada. Diz o velho ditado: “Casa em que
falta pão, todo mundo briga, e ninguém tem razão.”
No final de 2020, o ex-secretário da Receita Federal Marcos Cintra divulgou um estudo mostrando que a Proposta de
Emenda Constitucional 45 (PEC 45/2019) em tramitação na
Câmara beneficiará os bancos e parte da indústria de transformação, enquanto os setores de agronegócios e serviços
terão carga tributária majorada. Cintra mediu o impacto em
cada um dos 140 setores de atividades.
Com uma alíquota (teórica) única de 25%, conforme
proposto pela PEC 45/2019, setores produtores de arroz,
trigo e algodão, por exemplo, terão elevação de 30% da
carga tributária aproximadamente. A mineração amargará
42,6% de aumento no caso do minério de ferro. A cultura e a educação terão forte elevação da carga tributária:
livros, jornais e revistas serão majorados em 55,3%, a educação privada em 72,3%, e os serviços de artes, cultura,
esportes e recreação, em 71,3%.
A tabela revela fortes quedas em setores como bebidas (-51,3%), automóveis (-42%) e material eletrônico e
de comunicações (-40%). Os serviços de intermediação
financeira – ou seja, os bancos – e os seguros terão uma
redução de 19,4%.
Paulo Rabello de Castro, economista e fundador do
Atlântico, alerta que a PEC 45 “comete erro grave por
esconder a verdade: não tem alíquota única. Cada estado
ou município pode alterar sua ‘parte’ da alíquota do IBS,
portanto poderemos ter 5.570 alíquotas no país. Essa
maluquice é patrocinada pelos que esperam ter redução.
Isso não poderá dar certo porque os impactos tributários
da falsa alíquota única serão devastadores em outros
setores”, afirma.

Dados
A Federação Brasileira de Hospitais lançou o Guia
LGPD para o Setor Hospitalar. A publicação, produzida em
parceria com a P&B Compliance, traz orientações para os
hospitais de como se adequar à Lei Geral de Proteção de
Dados.
A Federação pede ao governo algumas mudanças na
legislação, pois receia que os hospitais de pequeno e médio porte enfrentem dificuldades para se adequar à LGPD
– e eles representam mais de 70% dos 4 mil estabelecimentos filiados à entidade.
O material está disponível em fbh.com.br

Rápidas
Neste sábado, às 16h, a Colli Books fará live sobre vacinação, com a participação de Bruno Scarpellini, infectologista, epidemiologista e professor de Medicina na PUC
Rio; e Melissa Palmieri, diretora da Sociedade Brasileira
de Imunizações (regional SP). Em collibooks.com/lives
*** Nesta terça e quarta, às 19h, a Faculdade BSSP fará
evento online sobre “Estratégias e Planejamentos Tributários para 2021”. Inscrições: bit.ly/estrategiaseplanejamentotributario *** Aasp realizará nesta segunda e quarta,
às 19h15, o evento virtual “Família e patrimônio - novas
teses de partilha e sucessão”. Mais informações: aasp.org.
br/eventos

“

Colocar o bloco na
rua é um movimento indispensável para o PT”. A afirmação é do
ex-ministro Aloizio Mercadante, durante entrevista à TV 247, ao comentar
a entrevista de Fernando
Hadad à mesma emissora
no anterior, quando revelou o plano de Lula de colocar o ex-prefeito de São
Paulo nas ruas para liderar
o PT contra o governo de
Jair Bolsonaro.
Haddad foi anunciado
candidato caso Lula não
possa concorrer em 2022 e
foi colocado pelo ex-presidente como principal liderança para “colocar o bloco

na rua” em defesa de seus
direitos democráticos. Mercadante defendeu essa ideia.
“Pode ser que lá na frente
Lula tenha chance de disputar, o que seria uma coisa extraordinária para ele se
encontrar com o povo enquanto candidato”, afirmou
o ex-ministro.
Ele ressaltou, porém,
que “não sabemos qual vai
ser a decisão”. “Fernando
Haddad precisa andar no
Brasil, deixar dar aula na
universidade para liderar
o país. Não apenas para
2022, mas para discutir
2021”, salientou. Segundo
o presidente da Fundação
Perseu Abramo, “o país

precisa de lideranças ativas”.
“Foi Lula que chegou e
falou para Haddad: vai andar neste país. Fez muito
bem, porque ele não tem
garantidos os direitos políticos. O PT não pode ficar
amarrado às dependências
da Justiça. O PT defenderá o Lula sempre, em qualquer cenário”, disse. “O
PT precisa ter presença na
sociedade”, reforçou.
Sobre a declaração de
Guilherme Boulos (PSOL),
que defendeu um projeto
político antes do lançamento de nomes, Mercadante
afirmou que o PT tem feito isso e destacou o Plano

de Reconstrução do Brasil,
proposto pela legenda em
setembro de 2020. “Estamos aí para debater qualquer aspecto para construir
iniciativas comuns. Nós
temos de mandar para ele
nosso programa, que ele
conhece”.
O petista, todavia, destacou que, apesar do projeto amplo, “também
precisamos de liderança.
Haddad é o contraponto
a Bolsonaro, como foi na
última eleição”. “Com a
diferença que, na última
eleição, teve uma aliança
dos mal informados e dos
mal intencionados em torno de Bolsonaro”.

Netanyahu
que se cuide

ou estão sendo cometidos
na Cisjordânia, incluindo
Jerusalém Oriental e Faixa
de Gaza”.

sobre uma paralisação nos
mesmos moldes a partir do
dia 10.

Bolsonaro: 8
apurações na PGR

‘QG da Propina’
restituirá R$ 67 mi

O procurador-geral da
República, Augusto Aras,
enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal
(STF) informando ter aberto mais oito apurações preliminares sobre a conduta
de Jair Bolsonaro durante a
pandemia do novo coronavírus.
Na quinta-feira (4) a PGR
abriu uma para analisar a
conduta de Bolsonaro em
relação à crise da Covid-19
no Amazonas e no Pará, onde houve falta de oxigênio
para tratar os pacientes com
a doença. As apurações são
para avaliar elementos apresentados em ações contra
o governo federal e apenas
ocorrem após Aras ser alvo
de diversas críticas por sua
omissão em relação aos desastres de Bolsonaro e sua
não atuação diante das denúncias apresentadas contra e do governo.

O Tribunal Penal Internacional decidiu nesta sexta-feira que tem jurisdição
sobre crimes de guerra ou
atrocidades cometidos nos
Territórios Palestinos, abrindo caminho para uma investigação criminal, apesar das
objeções israelenses. A decisão foi baseada, de acordo
com os juízes, nas regras dos
documentos de fundação do
tribunal de Haia e não implica em qualquer tentativa de
determinar a soberania ou as
fronteiras legais.
O entendimento gerou
reações rápidas tanto de Israel, que não é membro da
corte e novamente rejeitou
sua jurisdição, quanto da
Autoridade Palestina, que
acolheu a decisão. A promotora do tribunal, Fatou
Bensouda, disse em dezembro de 2019 que havia “uma
base razoável para acreditar
que crimes de guerra foram

Greve no
retorno às aulas
Os professores da rede estadual de São Paulo
entram em greve na nesta
segunda-feira, contra a volta às aulas presenciais sem
condições de segurança em
meio à pandemia de covid-19. A categoria vai manter as atividades remotas. O
Sindicato dos Professores
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp)
defende que a greve tem
como objetivo a preservação da vida dos professores
e outros trabalhadores da
educação e também denunciou que houve 147 casos
de covid-19 em 79 escolas
da rede estadual nos últimos dias. Os trabalhadores
da rede municipal de educação decidem na segunda

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME 12.261.588/0001-16 - NIRE 33300294163 - Código CVM 22160
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral de Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª Emissão da Polo Capital
Securitizadora S.A. A Polo Capital Securitizadora S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 13ª Série da 1ª
emissão da Emissora (“CRI” e “Emissão”, respectivamente), com fundamento nos
itens 11.1, 11.2 e 11.4 do respectivo Termo de Securitização de Créditos da 13ª
Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Emissora (“Termo de Securitização”), convocam os Titulares dos CRI (“Titulares do CRI”), cujo o
representante da comunhão é o Agente Fiduciário Pentágono S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliário, a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares
do CRI, a ser realizada em 2ª convocação no dia 24 de fevereiro de 2021, às
10h00, de forma exclusivamente digital através da plataforma eletrônica Teams, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares do CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, para deliberar acerca da seguinte
Ordem do Dia: i) Deliberar sobre o aporte adicional pelos Titulares do CRI no valor
mínimo de R$ 33.663,51 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e
cinquenta e um centavos), na quota parte detida por cada Titular do CRI, em favor
do Patrimônio Separado da Emissão, para pagamentos das despesas relacionadas à manutenção dos CRI, quais sejam; pagamento dos honorários do Agente
Fiduciário da Emissão e despesas com o leilão extrajudicial realizado, conforme
material disponibilizado no site da Emissora na data da convocação. Em razão da
situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a
Instrução CVM Nº 625 de 14 de maio de 2020 (“INCM 625”), a Assembleia será
realizada por meio da plataforma eletrônica Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para
ri-securitizadora@polocapital.com e contencioso@pentagonotrustee.com.
br os documentos de representação até o horário de início da Assembleia.
Para os fins acima, serão aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica,
ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular
do CRI; e b) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que
comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do Titular do CRI. Os Titulares dos CRI poderão enviar seu voto
de forma eletrônica para ri-securitizadora@polocapital.com e contencioso@
pentagonotrustee.com.br, conforme Modelo de instrução de voto a distância
disponibilizado no site www.polosec.com da Emissora na data da convocação,
nos termos do art.6º da INCM 625. Na data da Assembleia os votos recebidos
por meio da instrução de voto a distância serão computados como presença para
fins de apuração de quórum e as deliberações serão tomadas pelos votos dos
presentes e pelos votos da instrução de voto a distância até o horário de início
da Assembleia, observados os quóruns previstos no Termo de Securitização.
Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021. Polo Capital Securitizadora S.A.

O Ministério Público
do Rio de Janeiro (MP-RJ)
espera a restituição de cerca de R$ 67 milhões aos
cofres públicos por meio
de acordos de colaboração
premiada firmados com
envolvidos no caso conhecido como “QG da Propina”, que levou o ex-prefeito
Marcelo Crivella (Republicanos) à prisão no ano passado. O valor se aproxima
do total supostamente pago
na forma de propina a integrantes de uma organização
criminosa, da qual Crivella
é apontado como chefe. O
ex-prefeito do Rio e outras
25 pessoas se tornaram réus
na última quarta-feira (3)
por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e
organização criminosa.

SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
CNPJ/ME Nº 02.735.385/0001-60 - NIRE 33.3.0026105-2
Edital de 2ª Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade
de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão”
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a AGD,
nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 71, § 2º, da Lei 6.404/76, conforme em vigor
(“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição,
da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.” celebrado em 27/11/14,
conforme aditado (“Escritura de Emissão”), a ser realizada de forma exclusivamente
digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em segunda convocação,
no dia 19/02/21, às 11h, sendo o acesso disponibilizado individualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste edital, com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso indicado, a fim de deliberar
em Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Ratificar os atos, tomados pelo Agente
Fiduciário em representação dos Debenturistas, e conforme indicação do assessor legal da Emissão, que foram necessários para manutenção e preservação dos interesses
dos Debenturistas, até a data da AGD, no âmbito do processo de Obrigação de Não
Fazer de nº 0082778-24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial
da Comarca da Capital do RJ/ RJ (“Processo da Supervia”), assim como nos demais
processos conexos e/ou incidentais decorrentes dos Processo da Supervia, tendo em
vista o cumprimento, pelo Agente Fiduciário, do disposto na Instrução CVM 583, arts 11,
(ii) e 12, conforme relatório processual disponibilizado pelo Agente Fiduciário, através
de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br; (ii) Ratificar a contratação de assistente técnico para perícia, tendo em vista a decisão judicial exarada em
09/12/20 no Processo da Supervia, a ser escolhido dentre as 2 propostas disponíveis
através de solicitação pelo e-mail contencioso@pentagonotrustee.com.br, para o auxílio na defesa integral dos interesses dos Debenturistas, no âmbito dos Processos de
Supervia; e (iii) Autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário, pratiquem todos
os atos necessários ao cumprimento das deliberações acima. Em razão da situação
de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a Instrução CVM
625/20, a AGD será realizada por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo
acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por
correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos
de representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão
aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do
documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de
documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, e cópia
digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida,
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do Debenturista. RJ, 05/02/21. Pentágono S.A. DTVM.
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VINHO ETC.
Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

A diversidade dos brancos
do Vale do Loire

N

esse artigo, continuamos a abordar os vinhos brancos, melhor pedida para este verão caloroso. Vamos
de vinhos franceses novamente, afinal, além de serem
referências para o mundo todo – o que faz com que suas
cepas mais famosas também estejam em outros países do
Velho e do Novo Mundo – a França é um país de muitos
vinhos brancos, os quais têm tanta importância quanto os
tintos.
Apresento aqui um pouco sobre vinhos brancos
do Vale do Loire e, especialmente, do Loire Central.
A produção do Vale do Loire como um todo é bem
diversificada – faz-se vinhos espumantes, brancos,
rosés, tintos, licorosos e, mais recentemente, laranjas. Um pouco do que justifica essa multiplicidade
está em seu perfil cartográfico, bastante horizontalizado, que acompanha o percurso do Rio Loire desde
o centro-norte da França até o litoral atlântico. Isso
resulta em uma variação climática entre suas sub-regiões, mas, de qualquer modo, o Vale do Loire
está numa faixa latitudinal (em torno 47º N) onde
predominam vinhos brancos.
A posição central do Vale do Loire acentua esse
perfil setentrional, porque é onde o clima deixa de ter
importante influência oceânica e se torna mais continental. Isto é, quando se está mais próximo da faixa
litorânea, o clima se torna mais ameno e, ao contrário,
no interior do continente, as estações são mais marcadas e o inverno é mais rigoroso, com risco de geadas,
que podem complicar o início do ciclo da uva. Há três
cepas brancas principais no Vale do Loire: a Muscadet,
que é dominante na área próxima ao Atlântico, com
um perfil de vinho bem seco e mineral, a Chenin Blanc,
que se faz presente à medida que caminhamos na direção leste, numa faixa mais intermediária, e a Sauvignon
Blanc, presente no segmento mais oriental – a partir da
cidade de Tours até o Centro Loire.
A Chenin Blanc é uma preciosidade, mais presente, mundialmente, no Vale do Loire e na África
do Sul. Há um crescente uso dela mais ao sul da
França e experimentações em outros países, mas
ainda aquém da múltipla riqueza que ela fornece aos
vinhos do Loire: espumantes, brancos secos e licorosos. Divide o protagonismo qualitativo com a Sauvignon Blanc, com uma divisão territorial que não
é aleatória, pelo contrário, tem a ver com a melhor
adaptação das cepas. A Chenin Blanc é uma cepa de
brotação precoce e o rigor continental pode ameaçar o seu crescimento vegetativo no Centro Loire. É
justo ali que a Sauvignon Blanc, que brota um pouco
mais tarde, achou o seu melhor terroir.
Existem cidades nucleares, mais identificadas com
as sub-regiões: Nantes (Pays Nantais), Angers, Saumur
(Anjou-Saumur), Tours (Touraine) e a região Central, a
sudeste de Orleans e cerca de 200km de Paris. Quando
chegamos à região central, a Sauvignon Blanc será mais
dominante e consagrada em duas AOCs, que tiveram a
introdução da casta intensificada após a crise da Filoxera:
Pouilly-Fumé e Sancerre. Essas duas AOCs provavelmente têm mais fama internacional do que o Loire inteiro e
isso não faz jus à sua tradição e diversidade, mas, de fato,
há vinhos de enorme qualidade que consagraram esses
vinhedos como os preferidos da Sauvignon Blanc.
Confira mais sobre a região em monitormercantil.com.
br/categorias/vinho-etc
Para participar dos cursos da CAFA BORDEAUX e das
WINE MASTERS CLASS de Míriam Aguiar, visite miriamaguiar.com.br/blog – Instagram: @miriamaguiar.vinhos ou faça
contato pelo email:: maguiarvinhos@gmail.com

FREC Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF n° 04.409.590/0001-61 - NIRE nº 35.2.1689324-0
Ata da Reunião de Sócios Quotistas
Data/hora/local: 01/02/2021 às 10:00 horas, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.600 - 6º andar - sala 03 - São Paulo - SP.
Presença: Totalidade do capital social. MESA: Eduardo de Souza
Ramos - Presidente. Renata Lane de Souza Ramos - Secretária.
Deliberações: “Aprovadas por Unanimidade”. Tendo em vista estar
o capital social excessivo em relação aos objetivos sociais da sociedade, os sócios quotistas decidem reduzi-lo, como de fato reduzido fica,
no montante de R$ 15.000.000,00, com o consequente cancelamento de 15.000.000 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma,
passando o capital social dos atuais R$ 177.948.928,00 dividido em
177.948.928 quotas, de valor nominal de R$ 1,00 cada uma, para R$
162.948.928,00, dividido em 162.948.928 quotas, de valor nominal R$
1,00 cada uma. Lida e aprovada, vai esta assinada por todos os presentes. São Paulo, 02/02/2021. Mesa: Eduardo de Souza Ramos - Presidente. Renata Lane de Souza Ramos - Secretária. Sócios Quotistas:
Frec Participações Ltda e Renata Lane de Souza Ramos.

Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2021 l Monitor Mercantil

Rio proíbe eventos de
blocos e escolas de
samba no carnaval

A

prefeitura do Rio
de Janeiro publicou nesta sexta-feira, em Diário Oficial,
um decreto que proíbe a
concentração e desfile de
blocos e escolas de samba
na cidade no período de
12 a 22 de fevereiro deste
ano. O objetivo da medida
é evitar aglomerações durante o período carnavalesco na cidade, devido à
pandemia de Covid-19.
As escolas de samba e
os principais blocos já tinham afirmado que não
farão qualquer desfile ou
apresentação na cidade do
Rio durante o carnaval. A
prefeitura também já havia
suspendido o ponto facultativo da segunda-feira de
carnaval, apesar de o feria-

do de terça-feira (dia 16)
estar mantido.
Também está proibida a
entrada de ônibus e outros
veículos de fretamento na
cidade durante esse período. A exceção são aqueles
que prestem serviço regular para empresas e hotéis.
Caso haja descumprimento do decreto, a prefeitura poderá apreender bens
e equipamentos, como instrumentos musicais e trios
elétricos. Também estão
previstas multas e interdições de estabelecimentos
(caso a apresentação do
bloco ocorra em um desses locais). Blocos e outras
agremiações que infringirem o decreto também não
poderão desfilar no carnaval de 2022.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da BRASILCAP
CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 17 de janeiro de 2020 (Lavrada sob
a forma de sumário, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo
130, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001 e de acordo com
a Circular SUSEP nº 526, 25/02/2016). 1. Local, Data e Hora: na sede
da sociedade, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, no dia 17 de janeiro de 2020, às 15h. 2. Mesa: Presidente –
Helio Oliveira Portocarrero de Castro. Secretário – Nayara Mendonça
Silva e Souza. 3. Presença e “Quorum”: presentes os acionistas
representando 98,74% do capital social votante, conforme fls. 145 do livro
“Registro de Presença de Acionistas”, constatando-se, dessa forma, a
existência de “quorum”, para as deliberações que constam da Ordem do Dia,
conforme o disposto no artigo 125 da Lei 6.404/76. 4. Convocação: Edital
de Convocação, publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”
e no jornal “Monitor Mercantil”, nos dias 09, 10 e 13 de janeiro de 2020.
5. Ordem do Dia: 5.1. Renúncia de membro de Conselho Fiscal Titular;
5.2. Destituição de membro de Conselho Fiscal Suplente; 5.3. Eleição de
membro de Conselho Fiscal Suplente; 5.4. Ratificar as deliberações do
Conselho de Administração sobre: a) atos de destituição e de eleição de
Administradores e b) composição da Diretoria. 6. Em seguida foram votadas
e aprovadas, por unanimidade, pelos acionistas presentes, em consonância
com a Ordem do Dia e com a abstenção dos legalmente impedidos, quando
cabível, as deliberações adiante transcritas. 7. Deliberações aprovadas
por unanimidade: 7.1. O pedido de renúncia formulado em 11/10/2019 por
membro titular do Conselho Fiscal, Sra. Paula Luciana Viana da Silva
Lima Mazanék, eleita pela Assembleia Geral Extraordinária de 31/07/2019.
7.2. A destituição de membro suplente do Conselho Fiscal, Sr. Márcio
de Moraes Palmeira, representante do acionista Icatu Seguros. 7.3. A
eleição de membro suplente do Conselho Fiscal, a expirar na Assembleia
Geral Ordinária do ano de 2020, que será realizada até 31 de março de
2020, Sr. Marcos Célio Santos Nogueira, brasileiro, casado, contador,
titular da carteira de identidade nº 53.393.550-7 , expedida pelo SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 991.742.787-20, residente e domiciliada em Rio
de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril , nº
36, parte, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP.: 20021-370. 7.3.1. Composição
do Conselho Fiscal - face à deliberação supra, ficará o referido colegiado
da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituído: Membros Titulares:
VAGO, Giácomo Romeis Hensel Trento, Márcio Santiago Câmara,
Albérico Machado Mascarenhas. Membros Suplentes: Alexandre Ribeiro
Barbosa, Marco Tulio Moraes da Costa, Marcos Célio Santos Nogueira,
Marco Antonio Correia de Araújo. 7.3.2. O membro ora eleito declara
que preenche os requisitos estabelecidos no artigo 162 da Lei 6.404/76,
alterada pela Lei nº 10.194/01 e atualizada com a Lei nº 10.303/01, bem
como as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. 7.3.3. A
remuneração mensal dos membros titulares do Conselho Fiscal, para o
exercício de 2019, foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em
28/03/2019, observado o disposto artigo 162, parágrafo 3º da Lei 6.404/76,
atualizada com a Lei nº 10.303/2001. 7.4. Nos termos da Proposta nº 01
que constitui o Anexo I do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa
e que será arquivada na Companhia, conforme dispõe o artigo 12, XII do
Estatuto da Companhia, a ratificação das deliberações do Conselho de
Administração, sobre: composição da Diretoria e atos de destituição
e de eleição de Administradores. (i) Composição da Diretoria – proposta
de ativação temporária de cargo de Diretor Estatutário da companhia,
durante o período de 07/01/2020 a 14/01/2020, com base no artigo 12,
XII do Estatuto Social. (ii) RCA realizada em 07/01/2020: Destituição de
Administradores, Marcelo Gonçalves Farinha e Euzivaldo Vivi Oliveira
Reis, como Presidente e Diretor Comercial, respectivamente. Eleição
de Administradores: Antonio Gustavo Matos do Vale, como Presidente;
Marcelo Gonçalves Farinha, como Diretor Comercial e Euzivaldo Vivi
Oliveira Reis, como Diretor sem Designação Especial. Face à deliberação
supra, ficará a Diretoria da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituída:
Nome/Cargo: ANTONIO GUSTAVO MATOS DO VALE - Presidente;
MARCELO GONÇALVES FARINHA - Diretor Comercial; EUZIVALDO
VIVI OLIVEIRA REIS - Diretor; FREDERICO GUILHERME FERNANDES
DE QUEIROZ FILHO - Diretor. 7.4.1. Funções dos Diretores Estatutários
- em atendimento à Carta Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de
28/03/2014, e a Carta Circular nº 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016,
decidiu ratificar as funções específicas de diretores estatutários, conforme
abaixo: (a) Funções de caráter executivo ou operacional: Membro da
Diretoria/Cargo/Função Específica: Frederico Guilherme F. de Queiroz
Filho - Diretor - Diretor responsável pelas relações com a Susep (Circular
SUSEP 234/03, art. 1º, I). Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho Diretor - Diretor responsável técnico (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, II e
Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, II). Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor
Comercial - Diretor responsável administrativo-financeiro (Circular SUSEP
234/03, art. 1º, III). Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor Comercial - Diretor
responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas
e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, III).
(b) Funções de caráter de fiscalização ou controle: Membro da Diretoria/
Cargo/Função Específica: Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial
- Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998
(Circulares SUSEP 234/03, art. 1º, inciso IV e 445/12, art. 2º, §2º). Euzivaldo
Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial - Diretor responsável pelos controles
internos (Circular SUSEP 249/04, art. 9º). Euzivaldo Vivi Oliveira Reis Diretor Comercial - Diretor responsável pelos controles internos específicos
para a prevenção contra fraudes (Circular SUSEP 344/07, art. 2º, P.U.).
7.4.1.2. Os membros eleitos declaram não estar incursos em nenhum crime
que os impeça da prática de atos mercantis, encontrando-se, portanto,
livres e desimpedidos para ocupar cargo da administração de sociedades
comerciais, em observância ao disposto no artigo 147, parágrafo 1º da Lei
6.404/76. 7.4.1.3. Os membros eleitos declaram, ainda, que preenchem
as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. 8. Emissão e
Distribuição: Fica o secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias
quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor.
9. Encerramento: A reunião foi encerrada às 16h, após esta ata ter sido
lavrada, lida e assinada. Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020. Helio Oliveira
Portocarrero de Castro - Presidente da Mesa; Nayara Mendonça Silva
e Souza - Secretário. BB Seguros Participações S.A. - Daniel Manfredi
Mora - Advogado e Procurador; Icatu Seguros S.A. - Nayara Mendonça
Silva e Souza - Advogada e Procurador; Companhia de Seguros Aliança
da Bahia - Manoel Eduardo Pereira Torres - Administrador e Procurador.
Homologada pela PORTARIA SUSEP Nº 7.346, de 4 de junho de 2020 e
o que consta do Processo SUSEP nº 15414.602390/2020-14. CERTIDÃO:
Jucerja - Certifico o arquivamento em 08/01/2021 sob o nº 00003995444.
Protocolo: 00-2021/003757-1 em 07/01/2021. Bernardo Feijó Sampaio
Berwanger - Secretário-Geral.

Quase 2 milhões
viraram patrão
em 2020
Um terço dos registros por necessidade
provocada pelo desemprego
De acordo com dados
extraídos do Portal do Empreendedor, do Governo
Federal, quase 2 milhões
de brasileiros se tornaram
microempreendedores individuais (MEI) em 2020,
alcançando um total de 11,3
milhões de MEIs ativos em
dezembro do mesmo ano.
É um recorde que deve
encontrar similaridade em
2021. Dados divulgados
pelo IBGE no último dia
28 mostram que a taxa de
desemprego no país atingiu 14,1% no trimestre
de setembro a novembro
de 2020, atingindo 14 milhões de pessoas. É a taxa
mais alta para este trimestre desde o início da série
histórica da pesquisa, em
2012.
O chamado empreendedorismo por necessidade
– quando empreender não
é uma escolha planejada, e
sim uma via compulsória –
teve grande impacto no aumento do número de novos

microempreendedores no
país. De acordo com o Sebrae, um terço das formalizações de 2020 é de pessoas
que começaram a empreender por necessidade, e a
crise gerada pela pandemia
– com o desemprego como
resultado – impulsionou esse crescimento.
É considerado MEI
aquele que possui um pequeno negócio que é gerido sozinho, ou que tem
apenas um funcionário.
Para se enquadrar nesta
categoria, é necessário ter
faturamento máximo anual
de R$ 81 mil. Segundo o
Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação
Getulio Vargas (FGV), o
Indicador Antecedente de
Emprego (IAEmp) caiu
2,2 pontos em janeiro, para 83,5 pontos. Em médias
móveis trimestrais, o IAEmp interrompeu a tendência de alta iniciada em
julho de 2020 ao ceder 0,5
ponto, para 84,5 pontos.

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 2 de fevereiro de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 2 de fevereiro de 2021, às 20:00h, os acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”) se reuniram na sede da
Companhia, na Rua Visconde do Ouro Preto, 5, 10º andar, Botafogo, CEP
22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação: Convocação dispensada em virtude da presença de acionistas representando a
totalidade do capital social da Companhia, por videoconferência, conforme
permitido pelo artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976 (a “Lei das S.A.”) e verificado pelas assinaturas que constam do Livro de Presença de Acionistas.
3. Presença: Compareceram à Assembleia Geral Extraordinária acionistas
representando 100% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Ordem do
Dia: Deliberar sobre alteração do Plano de Prêmio de Longo Prazo e Plano
de Prêmio de Superação, referenciados em ações, da Companhia (“Plano”).
5. Mesa: Presidente: Lars R. Boilesen; Secretário: Atademes Branco Pereira.
6. Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou reservas: 6.1.
Preliminarmente, autorizar a lavratura da ata que se refere a esta Assembleia
Geral Extraordinária na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º
da Lei das S.A., bem como a publicação da ata desta Assembleia Geral Extraordinária com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A. 6.2. Foi aprovada a alteração do item
6.2.1 do Plano, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Na hipótese
de haver Data de Outorga no exercício social de 2021, ficará a critério do
Conselho de Administração a fixação do valor inicial da URB para fins do item
(b) do cálculo acima.” 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, a qual, depois de lida e
achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. 8. Assinaturas:
Mesa: Lars R. Boilesen (presidente) e Atademes Branco Pereira (secretário).
Acionistas Presentes: Bemobi Holding AS e Pedro Santos Ripper. Confere
com o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de
2021. Atademes Branco Pereira - Secretário.
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 16 de julho de 2020.
ATA Nº 20/2020. Local, Data e Hora: reunião realizada, virtualmente,
através do Portal de Governança Corporativa da Companhia, no dia 16
de julho de 2020, às 18h30, conforme prerrogativa do parágrafo único do
artigo 24, do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presenças:
presentes os membros titulares do Conselho de Administração, os Srs.
Marcelo Pacheco dos Guaranys, Mansueto Facundo de Almeida Júnior,
Silvano Gianni, Helio Oliveira Portocarrero de Castro e a Sra. Maria do
Carmo Nabuco de Almeida Braga. Como secretário da reunião o Presidente
da companhia, Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale. Pauta de Assuntos:
(1) Renúncia de Administrador – os conselheiros ficaram cientes do
pedido de renúncia formulado pelo conselheiro titular do Conselho de
Administração, o Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe, eleito na
reunião extraordinária desse colegiado realizada em 05 de outubro de
2018, ratificada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de
março de 2019, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.
(2) Eleição de Administrador – com base na disposição do parágrafo
único do artigo 17, do Estatuto Social, o Conselho de Administração
decidiu, por unanimidade, eleger, em complementação de mandato, ou
seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, como membro titular do
Conselho de Administração, o Sr. Pedro Bramont, brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira de identidade nº 20444974 - SESPSC, inscrito no CPF-MF sob o n° 008.472.469-22, residente e domiciliado
em Brasília/DF, com endereço residencial na SQN 203, Bloco I, Ap 507.
(2.1) o conselheiro nomeado declara não estar incurso em nenhum crime
que o impeça da prática de atos mercantis, encontrando-se, portanto,
livre e desimpedido para ocupar cargo da administração de sociedades
comerciais, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 147,
da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001. (2.2) o conselheiro
nomeado declara, ainda, que preenche as condições previstas na
Resolução CNSP nº 330/2015. (3) Eleição do Presidente do Conselho –
em virtude da renúncia do Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe e conforme
disposto no parágrafo segundo do artigo 20, do Regimento Interno do
Conselho de Administração, foi eleito, por unanimidade, o Sr. Pedro
Bramont como Presidente do Conselho de Administração da Brasilcap.
(4) Confirmação da Composição do Conselho de Administração - face
ao exposto nos itens supra, fica o Conselho de Administração da Brasilcap
Capitalização S.A. assim constituído: Membros Titulares: Pedro Bramont
(Presidente), Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Mansueto Facundo de
Almeida Júnior, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Maria do Carmo Nabuco
de Almeida Braga, Silvano Gianni. Membros Suplentes: Leonardo
Silva de Loyola Reis, Marcos Renato Coltri, Miguel Ragone de Mattos,
Mariangela Fialek, Alexandre Petrone Vilardi, José Renato de Almeida
Gonçalves Tourinho. (5) Desligamento de Administrador - Moção
de Agradecimentos - os conselheiros solicitaram registro de louvor e
agradecimentos ao Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe, pelo excelente
desempenho apresentado durante o exercício de seu cargo. (6) Emissão e
Distribuição - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias
quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições legais em vigor.
(7) Encerramento - nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.
Conselheiros: Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Marcelo Pacheco
dos Guaranys, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni e
Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Secretário: Antonio Gustavo
Matos do Vale. Confere com o original da Ata lavrada em livro próprio.
Antonio Gustavo Matos do Vale - Secretário - CPF nº 156.370.266-53.
Assinado de forma digital. Homologada pela PORTARIA SUSEP/CGRAT
Nº 543, de 16 de setembro de 2020 e o que consta do Processo SUSEP
nº 15414.611116/2020-36. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento
em 14/01/2021 sob o nº 00003998446. Protocolo: 00-2021/003812-8 em
07/01/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.

Monitor Mercantil l Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2021
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos acionistas da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizadas em 31 de julho de 2020 (Lavrada sob
a forma de sumário, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do art. 130, da Lei
6.404/76). 1. Local, Data e Hora: Na sede da sociedade, na Rua Senador Dantas nº
105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no dia 31 de julho de 2020, às 15 h, nos
termos do art. 1º, §3º da Instrução Normativa do DREI nº 79 de 14 de abril de 2020. As
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária ocorreram de forma exclusivamente
digital, tendo sida permitida a participação e votação por meio do envio prévio de
boletim de voto a distância e por meio da plataforma digital com acesso individual
concedido aos acionistas, nos termos do art. 5º da Lei nº 14.010 de 10 de junho de
2020 e da regulamentação contida na Instrução Normativa do DREI nº 79 de 14 de abril
de 2020, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 2. Mesa: Presidente –
Silvano Gianni. Secretário – Nayara Mendonça Silva e Souza. 3. Presença e
“Quorum”: Presentes os acionistas representando 98,74% do capital social votante,
conforme Lista de Presença, consolidada ao final desta Ata, constatando-se, dessa
forma, a existência de “quorum” para as deliberações que constam da Ordem do Dia,
conforme disposto no art. 125 da Lei 6.404/76. Presentes, ainda, o Presidente da
Brasilcap Capitalização S.A., Sr. Antonio Gustavo Matos do Vale, de acordo com o § 1º
do art. 134 da Lei 6.404/76, dispensado pelos acionistas presentes o comparecimento
de membro efetivo do Conselho Fiscal e do auditor independente, conforme previsão
do §2º do art. 134 da Lei 6.404/76. 4. Convocação: Edital de convocação, publicado no
“Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no jornal “Monitor Mercantil”, nos dias 22,
23 e 24 de julho de 2020. 5. Ordem do Dia: 5.1. Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1.
Apreciar o Relatório da Administração, tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar o Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras, Relatório dos
Auditores Independentes, Relatório de Asseguração Limitada – Balanço Social modelo
Ibase, Parecer dos Atuários Independentes e do Conselho Fiscal e Resumo do
Relatório do Comitê de Auditoria, referente ao exercício social encerrado em
31/12/2019; 5.1.2. Deliberar sobre a aprovação do lucro líquido do exercício e sua
destinação; e ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre pagamento
de dividendos intermediários e complementares; 5.1.3. Eleger/reeleger os membros
efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes – mandato 2020/2021; 5.1.4. Fixar
a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 5.1.5. Eleger/reeleger os
membros efetivos do Conselho de Administração e respectivos suplentes – mandato
2020/2023; 5.1.6. Fixar o teto da remuneração anual global dos Administradores; 5.1.7.
Ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre atos de eleição e de
renúncia de administradores, nas reuniões de 09/01/2020 e 16/07/2020. 5.2.
Assembleia Geral Extraordinária: 5.2.1. Alterar e consolidar o Estatuto Social da
companhia; 5.2.2. Examinar e ratificar a deliberação do Conselho de Administração
sobre a participação dos empregados e diretores nos lucros da companhia; 5.2.3.
Ratificar as funções específicas de diretores estatutários, na forma da legislação
vigente, bem como delegar competência ao Conselho de Administração para deliberar
sobre as indicações previstas nos normativos; 5.2.4. Assuntos de Ordem Geral. 6.
Leitura dos Documentos: 6.1. Foi dispensada, por unanimidade, leitura do relatório
da Administração, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras, do
relatório dos Auditores Independentes, do Relatório de Asseguração Limitada – modelo
Ibase, do parecer dos Atuários Independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do
Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, uma vez que os mesmos eram do total
conhecimento dos acionistas, sendo lidas as propostas do Conselho de Administração
para: (a) Aprovação do lucro líquido do exercício e sua destinação; e ratificação das
deliberações do Conselho de Administração de 02/08/2019 sobre o pagamento de
dividendos intermediários, e de 04/02/2020 sobre o pagamento de dividendos
complementares, estes últimos pagos após a publicação do Balanço do exercício de
2019; (b) Fixação da remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; (c)
Fixação do teto da remuneração anual global dos Administradores; e delegação ao
Conselho de Administração para fixação da remuneração dos membros da Diretoria,
Presidente e Diretores Estatutários. (d) Ratificação das deliberações do Conselho de
Administração relativamente aos atos de destituição e eleição de administradores,
conforme reuniões de 09/01/2020 e 16/07/2020; (e) Alteração do Estatuto Social da
companhia; (f) Exame e ratificação da deliberação do Conselho de Administração
sobre a participação dos empregados e diretores nos lucros da Companhia; e (g)
Ratificação das funções específicas de diretores estatutários, bem como delegação de
competência ao Conselho de Administração para deliberar sobre as indicações
propostas pelos normativos vigentes relativa à atribuição das funções específicas para
Diretores estatutários. 6.2. Em seguida foram votadas e aprovadas por unanimidade,
pelos acionistas presentes, em consonância com a Ordem do Dia, e com a abstenção
de voto dos legalmente impedidos, quando cabível, as deliberações adiante transcritas.
7. Deliberações aprovadas por unanimidade: 7.1. Assembleia Geral Ordinária:
7.1.1. Aprovação, sem ressalvas, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2019, publicados no dia 12/02/2020
no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas páginas 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 - Parte V;
e no Jornal “Monitor Mercantil”, nas páginas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pelos seus próprios
fundamentos e subsídios dos pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores
Independentes, dos Auditores Atuariais e do Relatório do Comitê de Auditoria e de
Asseguração Limitada – modelo Ibase. 7.1.2. Nos termos da Proposta nº 01 que
constitui o Anexo I do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será
arquivada na Companhia, conforme dispõe alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da
Lei 6.404/76, propõe: 7.1.2.1. Aprovação de que a destinação de R$100.907.008,53
(cem milhões, novecentos e sete mil, oito reais e cinquenta e três centavos), oriundos
do Lucro Líquido do exercício de 2019, seja a seguinte: a) pagamento de dividendos
intermediários em 08/08/2019 no valor de R$40.747.000,00 (quarenta milhões,
setecentos e quarenta e sete mil reais); b) constituição de Reservas de Lucros no
montante de R$60.160.008,53 (sessenta milhões, cento e sessenta mil, oito reais e
cinquenta e três centavos); e c) pagamento de dividendos complementares no valor de
R$33.924.186,31 (trinta e três milhões, novecentos e vinte e quatro mil, cento e oitenta
e seis reais e trinta e um centavos), mediante a destinação de parte da reserva de lucro
constituída nas Demonstrações Financeiras findas em 31/12/2019 conforme item “b” à
razão de R$0,104704279 por ação - a serem pagos na forma da lei – que acrescidos
àqueles valores descritos no item “a” totalizando R$74.671.186,31 (setenta e quatro
milhões, seiscentos e setenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e um
centavos), à razão de R$0,230466624 por ação. 7.1.2.2. A ratificação das deliberações
do Conselho de Administração: a) em reunião de 02/08/2019, que decidiu remunerar os
acionistas da companhia mediante pagamento de Dividendos Intermediários à conta de
lucro líquido apurado no semestre findo em 30/06/2019, destinando o montante de
R$40.747.000,00 (quarenta milhões, setecentos e quarenta e sete mil reais), à razão
de R$0,125762346 por ação, pago na forma da Lei, na data de 08/08/2019; e b) reunião
de 04/02/2020, decidiu remunerar os acionistas da companhia mediante pagamento de
dividendos complementares no valor de R$33.924.186,31 (trinta e três milhões,
novecentos e vinte e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) à
razão de R$ 0,104704279 por ação. 7.1.3. A eleição/reeleição dos membros efetivos e
respectivos suplentes do Conselho Fiscal da companhia, por um período de gestão
de 1 (um) ano, a expirar na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021, como segue:
(a) Membro Efetivo: eleição do Conselheiro Fiscal, Marcelo Sampaio Cunha Filho,
brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade nº 5289563-SSPPE, inscrito no CPF nº 009.636.111-51, residente e domiciliado no Distrito Federal/DF,
com endereço residencial no SQN 309, BL.F, apt.506, Brasília/DF, CEP 70362-060; e
como respectivo, (b) Membro Suplente: reeleição do Conselheiro Fiscal, Alexandre
Ribeiro Barbosa, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº
080507528, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF-MF sob o nº 000.885.437-81,
residente e domiciliado em Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial no Rua
Senador Dantas, 105 – Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-923; (c) Membro Efetivo:
eleição do Conselheiro Fiscal, Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro,
brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade nº 2062449-SSPDF, inscrito no CPF sob o nº 992.040.291-53, residente e domiciliado no Distrito
Federal, Brasília, com endereço residencial na SQN 313, Bloco D, apt. 109, Brasília/DF,
CEP 70766-04; e como respectivo, (d) Membro Suplente: VAGO. (e) Membro Efetivo:
reeleição do Conselheiro Fiscal, Márcio Santiago Câmara, brasileiro, casado,
contador, portador da carteira de identidade nº RJ-078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ,
inscrito no CPF-MF sob o nº 466.294.597-68, residente e domiciliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril
nº 36, parte, Centro, no Rio de Janeiro - RJ, CEP 20021-370; e como respectivo, (f)
Membro Suplente: reeleição do Conselheiro Fiscal, Marcos Celio Santos Nogueira,
brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 53.393.550-7, expedida
pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 991.742.787-20, residente e domiciliado em Rio
de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP.: 20021-370; (g) Membro Efetivo: reeleição do
Conselheiro Fiscal, Albérico Machado Mascarenhas, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade nº 1.036.068-90, expedida pela SSP/BA, inscrito no
CPF-MF sob o nº 101.846.785-87, residente e domiciliado em Salvador - BA, com
endereço comercial Av. Tancredo Neves, 1632, Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul,
salas 801/804, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP: 41820-020; e como
respectivo, (h) Membro Suplente: eleição do Conselheiro Fiscal, Augusto Cesar
Carvalho Kruschewsky, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de
identidade nº 1.036.068-90, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF-MF sob o nº
559.078.735-15, residente e domiciliado em Salvador - BA, com endereço comercial na
Rua Pinto Martins, 11 – 9º andar – Comércio – Salvador – Bahia – BA, CEP: 40.015020. 7.1.3.1. Confirmação da composição do Conselho Fiscal, ficando o referido
Colegiado assim constituído: Membros Efetivos: Marcelo Sampaio Cunha Filho,
Jonathas Assunção Salvador Nery de Castro, Márcio Santiago Câmara, Albérico
Machado Mascarenhas. Membros Suplentes: Alexandre Ribeiro Barbosa, Vago,
Marcos Celio Santos Nogueira, Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky. 7.1.3.2. Os
membros eleitos/reeleitos declaram que preenchem os requisitos estabelecidos no art.
162 da Lei 6.404/76, bem como as condições previstas na Resolução CNSP nº 330, de
2015. 7.1.4. Nos termos da Proposta nº 02 que constitui o Anexo II do sumário da
presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada na Companhia, conforme
dispõe “a” alínea do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76, propõe a fixação da
remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal da companhia para o exercício
de 2020/2021, a manutenção do valor de R$7.125,43 (sete mil cento e vinte e cinco
reais e quarenta e três centavos) mensais. 7.1.5. A eleição/reeleição dos membros
efetivos e respectivos suplentes do Conselho de Administração da companhia, por
um período de gestão de 3 (três) anos, a expirar na Assembleia Geral Ordinária do ano
de 2023, como segue: (a) Membro Efetivo: reeleição do Conselheiro de Administração,
Pedro Bramont, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº
20444974, expedida pelo SSPSC/SC, inscrito no CPF-MF sob o nº 008.472.469-22,
residente e domiciliado em Brasília, com endereço comercial na SAUN, Quadra 5 –
Lote B – Ed. BB – Torre I, 6º andar – Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70040-912; e como
respectivo, (b) Membro Suplente: reeleição do Conselheiro de Administração,
Leonardo Silva de Loyola Reis, brasileiro, divorciado, aposentado, titular da carteira
de identidade nº 00081596573, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº
981761707-63, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço
residencial na Rua Cel. Moreira César 19 Apt. 703 Niterói RJ, CEP 24230-050; (c)
Membro Efetivo: reeleição do Conselheiro de Administração, Helio Oliveira
Portocarrero de Castro, brasileiro, solteiro, economista, portador da carteira de
identidade nº 2005002, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF-MF sob o n° 265.021.51787, residente e domiciliado em Rio de Janeiro - RJ, com endereço residencial na Rua
Rita Ludolf, nº 90/802, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22440-060; e como respectivo,
(d) Membro Suplente: VAGO. (e) Membro Efetivo: reeleição do Conselheiro de
Administração, Marcelo Pacheco dos Guaranys, brasileiro, casado, bacharel em
Direito e Ciências Econômicas, portador da carteira de identidade nº 1.613.895,
expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF-MF sob o n° 837.440.611-91, residente e
domiciliado em Brasília - DF, com endereço comercial na Praça dos três Poderes,
Palácio do Planalto, 4º andar, sala 414, Brasília - DF, CEP 70.150-900. (f) Membro
Suplente: eleição do Conselheiro de Administração, Reinaldo Kazufumi Yokoyama,
brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 4.121.638-7, inscrito
no CPF-MF sob o nº 880.390.059-49, residente e domiciliado em Brasília - DF com
endereço comercial na SAUN quadra 05 lote B, torre sul, 3º Andar, Brasília – DF – CEP:
70040-912; (g) Membro Efetivo: reeleição da Conselheira de Administração, Maria do
Carmo Nabuco de Almeida Braga, brasileira, solteira, empresária, portadora da
carteira de identidade nº 02978307-3, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF-MF sob o
nº 487.269.157-15, residente e domiciliada na cidade e estado do Rio de Janeiro - RJ,
com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril nº 36, 9º andar, Centro, no Rio
de Janeiro - RJ, CEP 20021-370; e como respectivo, (h) Membro Suplente: reeleição

do Conselheiro de Administração, Alexandre Petrone Vilardi, brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira de identidade nº 03.688.704-0, emitida pelo
DETRAN/RJ, inscrito no CPF-MF sob o n° 751.955.937-87, residente e domiciliado na
cidade e estado do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois
de Abril, nº 36, 5º andar, Centro, no Rio de Janeiro - RJ, CEP 20021-370; (i) Membro
Efetivo: reeleição do Conselheiro de Administração, Silvano Gianni, brasileiro,
casado, Consultor, portador da carteira de identidade nº 3.370.319, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF-MF sob o n° 608.694.378-87, residente e domiciliado em Brasília DF, com endereço comercial na SHIS, QL 26, Conj. 7, Casa 17, Lago Sul, Brasília - DF,
CEP 71.665-175, e como respectivo, (j) Membro Suplente: reeleição do Conselheiro
de Administração, José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho, brasileiro, casado,
Administrador de Empresas, portador da carteira de identidade nº 27.615.692-4,
expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob o n° 173.334.608-27, residente e
domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial na Alameda Franca, nº 660
– Apto 10, São Paulo - SP, CEP 01.421-000. 7.1.5.1. A extensão do mandato dos atuais
membros abaixo listados, nos termos do art.150, §4º, da Lei 6.404/1976 até investidura
de novos membros: (i) Membro Efetivo: Conselheiro de Administração, Mansueto
Facundo de Almeida Júnior, brasileiro, casado, graduado e mestre em Economia,
portador da Carteira de Identidade nº 831230-84, expedida pela SSP/CE, inscrito no
CPF-MF sob o n° 423.667.393-20, residente e domiciliado em Brasília/DF, com
endereço comercial na SQN 215 BL. E Aptº 109, Asa Norte, Brasília - DF, CEP 70874050. (j) Membro Suplente: Conselheira de Administração, Mariangela Fialek,
brasileira, solteira, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, portadora da Carteira de
Identidade nº 3079270322, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF-MF sob o n°
798.996.339-68, residente e domiciliado em Brasília - DF, com endereço comercial na
Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4º andar, sala 408, Brasília - DF, CEP
70.150-900. 7.1.5.2. Confirmação da composição do Conselho de Administração,
ficando o referido Colegiado assim constituído: Membros Efetivos: Pedro Bramont *,
Helio Oliveira Portocarrero de Castro, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Mansueto
Facundo de Almeida Júnior, Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga, Silvano Gianni.
* Este Conselheiro exercerá a função de Presidente do Conselho de Administração.
Membros Suplentes: Leonardo Silva de Loyola Reis, vago, Mariangela Fialek,
Reinaldo Kazufumi Yokoyama, Alexandre Petrone Vilardi, José Renato de Almeida
Gonçalves Tourinho. 7.1.5.3. Os membros eleitos/reeleitos declaram que preenchem
os requisitos estabelecidos no art. 147 da Lei 6.404/76, bem como as condições
previstas na Resolução CNSP nº 330, de 2015. 7.1.6. Nos termos da Proposta nº 03
que constitui o Anexo III do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será
arquivada na Companhia, conforme dispõe alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da
Lei 6.404/76, propõe fixação do teto da remuneração anual global da Diretoria e do
Conselho de Administração em até R$7.842.600,00 (sete milhões, oitocentos e
quarenta e dois mil e seiscentos reais), incluídos os seguintes itens: a) Diretoria –
honorários, encargos, benefícios e remuneração variável dos administradores. Os
referidos benefícios poderão englobar: seguro de responsabilidade civil, plano de
saúde, seguro de vida, check-up médico, plano de previdência privada (se for o caso),
bolsa de idiomas, celular corporativo, Ipad, Notebook, vaga de estacionamento,
automóvel de representação, verba de instalação e acomodação, verba de mudança,
cartão corporativo, vale alimentação, vale refeição e bônus de desligamento. b)
Conselho de Administração – Honorários e encargos. A remuneração será distribuída
mensalmente nos termos da Proposta nº 03 que constitui o Anexo III. c) delegação ao
Conselho de Administração para fixação da remuneração dos membros da Diretoria,
Presidente e Diretores Estatutários, respeitado o teto global de remuneração para os
administradores. 7.1.6 Nos termos da Proposta nº 04 que constitui o Anexo IV do
sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada na Companhia,
conforme dispõe a alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76, propõe a
ratificação das deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e
renúncia de administradores, relacionados a seguir: a) RCA 09/01/2020 – renúncia de
Membro Suplente do Conselho de Administração – Sr. Miguel Ragone de Mattos; e b)
RC 16/07/2020 – renúncia de Membro Titular e Presidente do Conselho de
Administração – Sr. Bernardo de Azevedo Silva Rothe – e eleição de membro titular e
Presidente do Conselho de Administração – Sr. Pedro Bramont. 7.2. Assembleia Geral
Extraordinária: 7.2.1. Nos termos da Proposta nº 05 que constitui o Anexo V do
sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa arquivada na Companhia, conforme
alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76, propõe alteração nos art.s 18 e
26 no Estatuto Social da companhia, o qual fica consolidado e transcrito ao final desta
ata. 7.2.3. Nos termos da Proposta nº 06 que constitui o Anexo VI do sumário da
presente Ata, autenticada pela Mesa arquivada na Companhia, conforme alínea “a” do
parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76, propõe a ratificação da aprovação do
pagamento das participações estatutárias sobre o lucro líquido apurado no exercício de
2019, aos empregados e diretores. 7.2.4. Nos termos da Proposta nº 07 que constitui
o Anexo VII do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada
na Companhia, conforme alínea “a” do parágrafo 1º do art. 130, da Lei 6.404/76, propõe
a ratificação das funções específicas de Diretores Estatutários, como segue: a)
Funções de caráter executivo ou operacional: Membro da Diretoria/Cargo/Função
Específica: Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável
pelas relações com a Susep (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, I). Frederico Guilherme F.
de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável técnico (Circular SUSEP 234/03, art. 1º,
II e Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, II). Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor
Comercial - Diretor responsável administrativo-financeiro (Circular SUSEP 234/03, art.
1º, III). Marcelo Gonçalves Farinha - Diretor Comercial - Diretor responsável pelo
acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de
contabilidade (Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, III). b) Funções de caráter de
fiscalização ou controle: Membro da Diretoria/Cargo/Função Específica: Antonio
Gustavo Matos do Vale - Presidente - Diretor responsável pelo cumprimento do
disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/03, art. 1º, IV e 445/12, art. 2º,
§2º). Antonio Gustavo Matos do Vale - Presidente - Diretor responsável pelos controles
internos (Circular SUSEP 249/04, art. 9º). Antonio Gustavo Matos do Vale - Presidente
- Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra
fraudes (Circular SUSEP 344/07, art. 2º, P.U.). c) Resolução CNSP Nº 382/2020 –
Designação do Diretor Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho como
responsável pela Política Institucional de Conduta da companhia. 7.2.4.1. Propõe,
ainda, delegação de competência ao Conselho de Administração para deliberar sobre
as indicações propostas por normativos vigentes relativos à atribuição de funções
específicas para Diretores estatutários. 8. Conselho Fiscal: Cópia autenticada do
parecer do Conselho Fiscal passa a fazer parte integrante desta Ata, como seu Anexo
VIII. 9. Comitê de Auditoria: Cópia autenticada do resumo do relatório do Comitê de
Auditoria passa a fazer parte integrante desta Ata, como seu Anexo IX. 10. Assuntos
de Ordem Geral: Nenhum outro assunto foi suscitado pelos acionistas presentes às
Assembleias. 11. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da sociedade,
devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação das
Assembleias, referidos nesta Ata, conforme dispõe alínea “a” do parágrafo 1º do art.
130, da Lei 6.404/76. 12. Emissão e Distribuição: Fica o Secretário autorizado a emitir
e distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições
legais em vigor. 13. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o Secretario declara
expressamente que as Assembleias atenderem todos os requisitos para suas
realizações, especialmente os previstos na legislação vigente. Foi encerrada a reunião
às 15h30, depois de lavrada esta Ata, lida e aprovada. Rio de Janeiro, 31 de julho de
2020. Nayara Mendonça Silva e Souza - Secretário - CPF 077.023.606-58. Relação
Completa dos Acionistas em 31/07/2020 - Acionistas / Ações ON / % ON / Ações
PN / % PN / Total de Ações / Capital Total %: BB Seguros Participações S.A.:
107.989.204 / 49,99 / 107.989.196 / 100,00 / 215.978.400 / 66,66; Icatu Seguros S.A.:
54.010.799 / 25,00 / 0 / 0,00 / 54.010.799 / 16,67; Cia. de Seguros Aliança da Bahia:
51.292.002 / 23,75 / 0 / 0,00 / 51.292.002 / 15,83; Acionistas Minoritários inclusive
Conselheiros de Administração: 2.718.799 / 1,26 / 0 / 0,00 / 2.718.799 / 0,84; TOTAL:
216.010.804 / 100,00 / 107.989.196 / 100,00 / 324.000.000 / 100,00. Lista dos
Acionistas Presentes ao Ato: 1) BB Seguros Participações S.A. – Representada,
na forma do §1º do art. 126 da Lei 6.404/76, por Bernardo de Azevedo da Silva Rothe,
brasileiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua
Alexandre Dumas, 1671, Edifício Brasilprev, Térreo, Bairro Chácara Santo Antônio, São
Paulo, SP, CEP 04717-004, e Pedro Bramont, brasileiro, residente e domiciliado em
Brasília/DF com endereço comercial na SAUN, Quadra 5, Lote B, Ed. BB, Torre Sul, 3º
andar, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70040-912. 2) Icatu Seguros S.A. - Representada,
na forma do §1º do art. 126 da Lei 6.404/76, por Nayara Mendonça Silva e Souza,
brasileira, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na
Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20021-370.
3) Companhia de Seguros Aliança da Bahia - Representada, na forma do §1º do art.
126 da Lei 6.404/76, por Augusto Cesar Carvalho Kruschewsky, brasileiro, residente e
domiciliado em Salvador/BA, com endereço comercial na Rua Pinto Martins, 11, 9º
andar, Comércio, Salvador, Bahia/BA, CEP: 40.015-020. ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Art. 1º - BRASILCAP
CAPITALIZAÇÃO S.A., a seguir chamada COMPANHIA, é uma sociedade anônima,
companhia fechada, autorizada a funcionar pelo Governo Federal e reger-se-á pelo
presente estatuto e dispositivos legais aplicáveis. Art. 2º - A COMPANHIA tem sede e
foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, podendo, por deliberação do Conselho de
Administração, criar, manter, encerrar e suprimir sucursais, agências, inspetorias e
escritórios no Brasil e no Exterior, satisfeitas as formalidades legais. Art. 3º - A
COMPANHIA tem por objetivo atuar na área de capitalização, podendo instituir e
comercializar planos de capitalização, bem como os demais produtos e serviços
admitidos às sociedades de capitalização, podendo participar de outras sociedades.
Art. 4º - O prazo de duração da COMPANHIA é indeterminado. CAPÍTULO II - Capital
Social - Art. 5º - O capital da COMPANHIA é de R$231.264.117,06, (duzentos e trinta
e um milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e dezessete reais e seis
centavos) dividido em 216.010.804 (duzentos e dezesseis milhões, dez mil, oitocentos
e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e em 107.989.196 (cento e
sete milhões, novecentos e oitenta e nove mil e cento e noventa e seis) ações
preferenciais nominativas, sem valor nominal. §1º - A COMPANHIA poderá emitir ações
preferenciais, de uma ou mais classes, bem como decidir pelo aumento de classe
existente, sem guardar proporção com as demais. §2º - A COMPANHIA poderá emitir
cautelas, certificados ou títulos múltiplos de ações, os quais serão sempre assinados
por 2 (dois) Diretores. §3º - O desdobramento de cautelas e títulos múltiplos será
efetuado a preço de custo. 4º - As ações ordinárias de emissão da COMPANHIA, por
deliberação da Assembleia Geral, poderão ser convertidas em ações preferenciais, na
proporção de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial. §5º - As ações
preferenciais de emissão da COMPANHIA não gozarão do direito de voto, e conferirão
a seus titulares, prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação da
COMPANHIA. Nos termos do art. 15, §2º, da Lei 6.404/76, as ações preferenciais não
ultrapassarão 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas. §6º - Os
acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, poderão permutar entre si ações de
emissão da COMPANHIA. Art. 6º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas
deliberações das Assembleias Gerais. CAPÍTULO III - Assembleia Geral - Art. 7º - A
Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros meses
seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, quando convocada
na forma da lei ou deste estatuto, sendo presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração e secretariada por um dos acionistas presentes ou seu representante,
a ser escolhido pelo Presidente. Art. 8º - Ficarão suspensas as transferências de
ações nos 8 (oito) dias que antecederem à realização da Assembleia Geral. Art. 9º São necessários votos favoráveis de 2/3 (dois terços) da totalidade das ações, com
direito a voto, para as seguintes deliberações: I - mudança do objeto social, alteração
do dividendo obrigatório e qualquer outra modificação no Estatuto da COMPANHIA; II
- modificação do capital social da COMPANHIA; III - incorporação, fusão ou cisão da
COMPANHIA, ou a incorporação, na COMPANHIA, de outra sociedade; IV - criação de
ações preferenciais, ou aumento de classe de ações existentes, sem guardar
proporção com as demais; V - alteração nas preferências, vantagens e condições de
resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de
nova classe mais favorecida; VI - criação de partes beneficiárias ou emissão de
valores mobiliários; VII - participação em grupos de sociedades; VIII - dissolução e
liquidação da COMPANHIA, ou cessação do estado de liquidação; e IX - permuta de
ações de emissão da COMPANHIA entre os acionistas. CAPÍTULO IV - Administração
- Art. 10. A COMPANHIA será administrada por um Conselho de Administração e por
uma Diretoria, compostos por pessoas naturais, residentes no País, dotadas dos
requisitos legais. §1º - Os eleitos para os órgãos de administração terão mandato de
três anos, permitida a reeleição. §2º - O prazo de gestão estender-se-á até a
investidura dos novos membros. §3º - O substituto eleito para preencher cargo vago
completará o prazo de gestão do substituído. §4º - A remuneração global e mensal dos
administradores será estabelecida pela Assembleia Geral. §5º - Além da remuneração

Negócios & Empresas 5
de que trata o parágrafo antecedente, os Administradores poderão ter direito a
participar nos lucros, caso a Assembleia Geral assim venha a deliberar, nos termos do
Art. 33 deste estatuto, observadas as disposições legais sobre a matéria. §6º - Os
administradores serão investidos em seus cargos na forma da lei, estando dispensados
de prestar caução em garantia de seus mandatos. SEÇÃO I - Conselho de
Administração - Art. 11. O Conselho de Administração será composto de 6 (seis)
membros titulares, e seus respectivos suplentes, que conferirão representatividade
aos Acionistas, na forma da Lei e do seu Regimento Interno, sendo um o Presidente e
os demais sem designação especial, todos eleitos pela Assembleia Geral. Art. 12.
Compete ao Conselho de Administração, além de outras matérias prescritas em lei e
neste estatuto: I - eleger seu Presidente; II - convocar a Assembleia Geral, por seu
Presidente; III - fixar a orientação geral dos negócios da COMPANHIA, inclusive a
política financeira, bem como suas diretrizes e objetivos básicos; IV - aprovar o
orçamento anual e plurianual da COMPANHIA, bem como as propostas de aumento
de capital social a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral; V - eleger,
dar posse, destituir, aceitar renúncia e substituir os Diretores, bem como fixar-lhes as
atribuições, respeitadas as conferidas por lei e por este estatuto; VI - nomear, dar
posse, destituir, aceitar renúncia e substituir membros do Comitê de Auditoria,
observadas as disposições da regulamentação em vigor; VII - fixar a remuneração dos
membros do Comitê de Auditoria; VIII - examinar e aprovar o Regimento Interno, bem
como as regras operacionais, em gênero, para funcionamento do Comitê de Auditoria;
IX - reunir-se com o Comitê de Auditoria, examinar e avaliar os relatórios semestrais e
anuais do Comitê de Auditoria; X - examinar e decidir sobre novas atividades e/ou
expansão dos setores existentes, com base nos planejamentos a médio e longo
prazo; XI - aprovar as políticas corporativas da COMPANHIA; XII - examinar e decidir
sobre mudanças na estrutura organizacional da COMPANHIA e aprovar proposta a ser
submetida à deliberação da Assembleia Geral de criação ou extinção de cargos e
funções a nível de Diretoria; XIII - aprovar o Plano de Cargos e Salários da
COMPANHIA; XIV - aprovar projetos de alteração do Estatuto Social, a serem
encaminhados à deliberação da Assembleia Geral; XV - estabelecer a Política de
Alçadas, e definir os limites de alçadas para as operações da COMPANHIA; XVI estabelecer, periodicamente, limites para a contratação de empréstimos,
financiamentos ou quaisquer outras operações que, direta ou indiretamente, venham
a onerar a COMPANHIA, bem como para a aquisição e alienação de bens e direitos;
XVII - autorizar a COMPANHIA a adquirir suas próprias ações; XVIII - submeter à
Assembleia Geral o relatório da administração, as demonstrações financeiras da
COMPANHIA, os pareceres dos auditores independentes, bem como proposta para
destinação dos lucros; XIX - distribuir, nos limites fixados pela Assembleia Geral, a
remuneração e as gratificações anuais dos administradores, quando englobadamente
votadas; XX - escolher e destituir auditores independentes; XXI - declarar dividendos
intercalares, intermediários ou complementares; XXII - deliberar sobre pagamento de
Juros sobre Capital Próprio (JCP); XXIII - autorizar a COMPANHIA a celebrar Acordo
de Acionistas; XXIV - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da COMPANHIA, solicitar informações sobre contratos celebrados ou
em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos; XXV - manifestar-se sobre o
relatório da administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras
semestrais, bem como propor a destinação do lucro líquido de cada exercício; XXVI deliberar sobre quaisquer negócios entre a COMPANHIA e seus acionistas, bem como
entre a COMPANHIA e empresas controladoras, controladas e coligadas dos
acionistas, submetidos à mesma controladora desta; XXVII - aprovar o Código de
Ética e Conduta, bem como supervisionar as ações da gestão necessárias ao seu
cumprimento; XXVIII - tomar conhecimento das principais denúncias registradas
conforme prerrogativas do Código de Ética e Conduta; XXIX - determinar o perfil e o
apetite de riscos da companhia, bem como estabelecer a política de gestão de riscos
que fixará as responsabilidades da Diretoria na gestão dos riscos corporativos; XXX aprovar política de segurança da informação que resguarde os princípios de
confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações da companhia; XXXI
- aprovar o Regimento Interno dos comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração da COMPANHIA; XXXII - tomar conhecimento e avaliar os principais
processos judiciais em nome da COMPANHIA; XXXIII - avaliar, formalmente, o
desempenho do próprio Conselho e da Diretoria da COMPANHIA; XXXIV- aprovar e
alterar o Regimento Interno do próprio Conselho de Administração. Art. 13. Compete
ao Presidente do Conselho de Administração: I - instalar e presidir a Assembleia Geral;
II - convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, mandando
lavrar as respectivas atas no livro próprio; III - conduzir o sistema de avaliação de
desempenho do Conselho, do Presidente da COMPANHIA e da Diretoria, assegurando
o seu êxito. Art. 14. No caso de ausência ou impedimento temporário, o Presidente
do Conselho de Administração será substituído pelo Conselheiro que for por ele
designado. Parágrafo único. Em caso de vacância da Presidência, uma reunião do
Conselho de Administração será imediatamente convocada para a eleição de um novo
Presidente nos termos do disposto no Acordo de Acionistas. Art. 15. O Conselho de
Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente,
quando convocado pelo Presidente ou por 3 (três) dos seus membros, instalando-se a
reunião com a presença de conselheiros suficientes para a aprovação das matérias a
serem apreciadas. Art. 16. As decisões do Conselho de Administração dependerão do
voto favorável de 5 (cinco) dos seus membros. Parágrafo único. A demissão de
qualquer Diretor da COMPANHIA depende da aprovação de apenas 3 (três)
conselheiros. Art. 17. No caso de vacância do cargo de membro efetivo do Conselho
de Administração, o suplente assumirá o cargo até a posse do efetivo substituto.
Parágrafo único. O Conselho de Administração nomeará o substituto, em caso de
vacância do membro titular ou suplente, que servirá até a próxima Assembleia Geral.
SEÇÃO II - Diretoria - Art. 18. A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administração, será
composta por 3 (três) membros, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição,
sendo um designado Presidente e os demais sem designação específica. Art. 19. A
Diretoria é o órgão de administração executiva da COMPANHIA, cabendo-lhe executar
a política estabelecida pelo Conselho de Administração e as diretrizes básicas por ele
fixadas, bem como a representação da COMPANHIA. Art. 20. A representação ativa e
passiva da COMPANHIA, em Juízo ou fora dele, será exercida em conjunto por dois
Diretores, observados os limites fixados pelo Conselho de Administração. §1º - É lícito
à COMPANHIA fazer-se representar por procuradores, constituídos por meio de
mandato, assinado por dois Diretores, devendo ser especificados, no respectivo
instrumento, os atos ou operações que os mandatários poderão praticar e a duração
do mandato. O mandato com cláusula “ad judicia”, pode ser outorgado por prazo
indeterminado. §2º - A representação da COMPANHIA, perante os órgãos
normatizadores e fiscalizadores de suas operações e aos de mercado, será feita pelo
Presidente ou por Diretor por ele designado. Art. 21. Compete à Diretoria: I implementar as políticas, os planos e os programas aprovados pelo Conselho; II executar a política comercial, técnica, administrativa e financeira da COMPANHIA; III
- admitir e demitir empregados, função que poderá ser atribuída, no todo ou em parte,
a um ou mais Diretores; IV - executar os orçamentos anuais e plurianuais, dentro das
diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho de Administração; V - cumprir e fazer
cumprir o estatuto, o acordo de acionista e as deliberações do Conselho de
Administração. Art. 22. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana,
ou extraordinariamente, quando convocada, com a presença de pelo menos 2 (dois)
de seus membros. Parágrafo único. As reuniões extraordinárias deverão ser
convocadas pelo Presidente. Art. 23. As decisões serão tomadas por maioria de votos
dos presentes, cabendo ao Presidente, além do voto normal, o voto de qualidade. Art.
24. Compete ao Presidente: I - convocar as reuniões da Diretoria, dirigir e orientar os
respectivos trabalhos, os quais serão reduzidos a termo lavrado em livro próprio; II coordenar a execução da política estabelecida pelo Conselho de Administração; III coordenar as áreas de execução da COMPANHIA e estabelecer a orientação geral
das atividades da Diretoria; IV - dar apoio logístico e administrativo ao Conselho de
Administração e à Diretoria. Art. 25. Compete a cada Diretor dirigir os negócios de sua
Diretoria e assistir o Presidente. Art. 26. - O Presidente será substituído em suas
ausências ou impedimentos temporários, por Diretor por ele escolhido, estendidas a
este as disposições do inciso I do Art. 24 deste Estatuto. Art. 27. Os Diretores serão
substituídos, em suas ausências, impedimentos temporários ou vacância, por outro
Diretor especialmente designado pelo Presidente. No caso de vacância, o cargo será
exercido até a posse do novo titular a ser eleito, de imediato. CAPÍTULO V - Comitê
de Auditoria - Art. 28. A COMPANHIA terá um Comitê de Auditoria, vinculado ao
Conselho de Administração, com as atribuições, encargos e funcionamento
estabelecidos na regulamentação em vigor e no seu Regimento Interno. § 1° - O
Comitê de Auditoria será composto por 3 (três) membros, selecionados na forma da
regulamentação em vigor e do seu Regimento Interno, com mandato de 1 (um) ano,
renovável, a critério do Conselho de Administração, por períodos de igual duração, até
o limite de 5 (cinco) anos. § 2° - A remuneração de cada membro do Comitê de
Auditoria não será superior à remuneração recebida por cada membro titular do
Conselho de Administração. § 3° - Perderá o cargo o membro do Comitê de Auditoria
que deixar de comparecer, sem justificativa, a três reuniões ordinárias consecutivas ou
a quatro reuniões alternadas durante o período de doze meses, salvo por motivo de
força maior ou caso fortuito, bem como, a qualquer tempo, por decisão do Conselho
de Administração. § 4° - São atribuições do Comitê de Auditoria, além daquelas
previstas na regulamentação em vigor: I - assessorar o Conselho de Administração no
que concerne ao exercício de suas funções de auditoria interna e fiscalização; II supervisionar as atividades e avaliar os trabalhos da auditoria independente; e III supervisionar as atividades dos trabalhos de auditoria interna. § 5° - O Comitê poderá
convidar para participar, sem direito a voto, das suas reuniões, os auditores
independentes, os auditores internos, membros do Conselho de Administração,
membros do Conselho Fiscal e quaisquer membros da Diretoria ou funcionários da
Companhia. CAPÍTULO VI - Comitê Financeiro - Art. 29. A COMPANHIA terá um
Comitê Financeiro, vinculado a Conselho de Administração, com atribuições e
funcionamento estabelecidos em seu Regimento Interno. Parágrafo único. O Comitê
Financeiro será composto de 6 (seis) membros efetivos e suplentes em igual número,
eleitos conforme disposições de seu Regimento Interno. CAPÍTULO VII - Conselho
Fiscal - Art. 30. A COMPANHIA terá um Conselho Fiscal, em funcionamento de modo
permanente, composto de 4 (quatro) membros efetivos e suplentes em igual número,
com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Art. 31. Os membros do Conselho
Fiscal terão competência fixada na forma da lei e pelo seu Regimento Interno e a sua
remuneração será estabelecida pela Assembleia Geral Ordinária que os eleger.
CAPÍTULO VIII - Exercício Social, Lucros e Dividendos - Art. 32. O exercício social
iniciar-se-á no dia 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano,
devendo a Diretoria levantar demonstrações financeiras semestrais, em 30 de junho e
31 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. O Conselho de Administração poderá,
obedecidos os limites legais, declarar dividendos à conta do lucro apurado nos
balanços semestrais, bem como declarar dividendos intermediários ou complementares
à conta de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Art. 33. Levantado
o balanço, com a observância das prescrições legais, apurado o resultado do exercício,
feitas as deduções e a provisão para o pagamento do imposto sobre a renda, a
Assembleia Geral, por proposta do Conselho de Administração, poderá autorizar o
pagamento de participações aos empregados e administradores, distribuindo o lucro
líquido da seguinte forma: I - 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal,
destinada a garantir a integridade do capital social, até que atinja 20% (vinte por cento)
deste; II - o necessário, quando for o caso, para constituição de reservas para
contingências, na forma prevista em lei; III - o necessário para eventual constituição de
reserva dos lucros a realizar, na forma admitida em lei; IV - o necessário para
distribuição de dividendos aos acionistas, conforme decidir a Assembleia Geral,
mediante proposta do Conselho de Administração, observadas as disposições legais
e estatutárias; V - o restante, se houver, será levado a reserva suplementar para futuro
aumento de capital, para compensar despesas de competência de exercícios
anteriores, ou terá outra destinação, tudo como deliberar a Assembleia Geral, por
proposta do Conselho de Administração. Parágrafo único. A reserva referida no
inciso V deste art. será limitada ao valor do capital social. Art. 34. Ressalvadas as
hipóteses previstas em lei, fica assegurado aos acionistas um dividendo obrigatório
igual a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido da COMPANHIA, ajustado na
forma legal. Art. 35. A participação dos administradores nos lucros, dentro dos limites
legais, somente poderá ser paga depois de distribuído o dividendo de que trata o art.
antecedente. Art. 36. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário da
Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado.
CAPÍTULO IX - Liquidação - Art. 37. - A COMPANHIA entrará em liquidação nos casos
previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral. Homologada pela PORTARIA
SUSEP/CGRAT Nº 576, de 19 de outubro de 2020 e o que consta do Processo
SUSEP nº 15414.612397/2020-44. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o arquivamento em
21/01/2021 sob o nº 00004001198. Protocolo: 00-2021/003948-5 em 07/01/2021.
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.
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Fiocruz procura
investidores para
negócio de R$ 3,4 bi

O

Ministério da Saúde e a Fundação
Oswaldo
Cruz
(Fiocruz) publicaram nesta
sexta-feira o edital de licitação para a contratação de
investidores interessados na
construção do novo Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS),
em Santa Cruz, na Zona
Oeste do Rio de Janeiro.
O empreendimento tem
o início de sua operação comercial previsto para 2025 e
vai quadruplicar a capacidade de produção de vacinas
e biofármacos do Instituto
de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação
Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz).
A partir do lançamento do
edital, os potenciais investidores
terão 120 dias para estudarem o
projeto e elaborarem suas propostas. A construção se dará por
uma modalidade chamada Built
to Suit, em que os investidores
privados receberão na forma de
aluguel, com reversão do patrimônio após o prazo de 15 anos.
O investimento é da ordem de R$
3,4 bilhões, e o aluguel mensal não
poderá ultrapassar 1% do financiamento. A construção deve gerar
de 5 mil empregos diretos, e a

operação do empreendimento
vai empregar 1,5 mil trabalhadores. Quando estiver em pleno
funcionamento, o complexo
poderá produzir 120 milhões
de frascos de vacinas e biofármacos por ano, podendo ultrapassar 600 milhões de doses
anuais.
O lançamento do edital foi
celebrado em uma cerimônia
na Fundação Oswaldo Cruz,
da qual participou o ministro
da saúde, Eduardo Pazuello,
a representante da Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS) no Brasil, Socorro Gross, a presidente da
Fiocruz, Nísia Trindade, e o
diretor de Bio-Manguinhos,
Mauricio Zuma.
O ministro afirmou que o
projeto reforça o legado de
120 anos da Fiocruz e destacou que as vacinas que serão produzidas no complexo
salvarão vidas não apenas no
Brasil, mas na América Latina. “O Ministério da Saúde
tem orgulho hoje de lançar
junto com a Fiocruz o maior
complexo industrial de biotecnologia em saúde da América
Latina. Isso é muito importante, e se havia dúvidas dessa
importância, a pandemia de
covid-19 tirou essa dúvida”.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizadas em 28 de março de 2019.
(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do
artigo 130, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001 e de acordo
com a Circular SUSEP nº 526, 25/02/2016). 1. Local, Data e Hora: Na sede da
sociedade, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro RJ, no dia 28 de março de 2019, às 15 h. 2. Mesa: Presidente - Silvano Gianni;
Secretário - Gustavo Franco Pacheco. 3. Presença e “QUORUM”: Presentes
os acionistas representando 98,74% do capital social votante, conforme fls. 143
do livro “Registro de Presença de Acionistas”, constatando-se, dessa forma, a
existência de “quorum”, para as deliberações que constam da Ordem do Dia,
conforme o disposto no artigo 125 da Lei 6.404/76, e posteriores atualizações.
Presentes, ainda, o membro efetivo do Conselho de Administração, o Sr. Silvano
Gianni e o Presidente da Brasilcap Capitalização S.A., o Sr. Marcelo Gonçalves
Farinha, de acordo com o § 1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, atualizada com a
Lei nº 10.303/2001; o membro efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. Márcio Santiago
Câmara, na forma do artigo 164 da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº
10.303/2001; e o Sr. Marcelo Nogueira de Andrade, representante dos Auditores
Independentes, KPMG Auditores Independentes, de acordo com o § 1º do artigo
134 da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001. 4. Convocação:
Edital de convocação, publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”
e no jornal “Monitor Mercantil”, nos dias 08, 11 e 12 de março de 2019. 5. Ordem
do Dia: 5.1 Assembleia Geral Ordinária: 5.1.1 Apreciar o relatório da
administração, tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
Balanço Patrimonial, as demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores
Independentes, Relatório de Asseguração Limitada - Balanço Social modelo
Ibase, Parecer dos Atuários Independentes e do Conselho Fiscal e Resumo do
Relatório do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2018. 5.1.2 Deliberar sobre a aprovação do lucro líquido do exercício e sua
destinação; Ratificação das deliberações do Conselho de Administração sobre
pagamento de Dividendos Intermediários; Pagamentos de Juros sobre Capital
Próprio e sobre pagamento de dividendos complementares de 2018, pagos após
a publicação do Balanço do exercício de 2018; 5.1.3 Eleger/reeleger os membros
efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes - Mandato 2019/2020; 5.1.4
Fixar a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 5.1.5 Fixar o teto
da remuneração anual global dos Administradores; 5.1.6 Ratificar as deliberações
do Conselho de Administração sobre atos de eleição e renúncia de
administradores, conforme reuniões de 05/10/2018, 31/10/2018, 15/01/2019,
29/01/2019, 06/02/2019 e 12/03/2019. 5.2 Assembleia Geral Extraordinária:
5.2.1 Examinar e ratificar a deliberação do Conselho de Administração sobre a
participação dos empregados e diretores nos lucros da Companhia; e 5.2.2
Ratificar as funções específicas de diretores estatutários, na forma do disposto
na Carta Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014 e na Carta Circular
nº 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, bem como delegar competência ao
Conselho de Administração para deliberar sobre as indicações previstas nos
normativos; e 5.2.3 Assuntos de Ordem Geral. 6. Leitura dos Documentos: 6.1
Foi dispensada, por unanimidade, a leitura do relatório da administração, do
Balanço Patrimonial, das demonstrações financeiras, do relatório dos Auditores
Independentes, do relatório de Asseguração Limitada - Balanço Social Ibase, do
parecer dos Atuários Independentes e do Conselho Fiscal e do Resumo do
Relatório do Comitê de Auditoria, uma vez que os mesmos eram do total
conhecimento dos acionistas, sendo lidas as propostas do Conselho de
Administração para: (a) Aprovação do lucro líquido do exercício e sua destinação;
pagamento de dividendos complementares; e ratificação das deliberações do
Conselho de Administração de: 02/08/2018, sobre pagamento de dividendos
intermediários; pagamento de Juros sobre Capital Próprio do exercício de 2018
no dia 07/12/2018; e de 05/02/2019, sobre pagamento de dividendos
complementares, pagos após a publicação do Balanço do exercício de 2018; (b)
Eleição/reeleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos
suplentes - Mandato 2019/2020; (c) Fixação da remuneração dos membros
efetivos do Conselho Fiscal; (d) Fixação do teto da remuneração anual global
dos Administradores; (e) Ratificação das deliberações do Conselho de
Administração relativamente aos atos de destituição e eleição de administradores,
conforme reuniões de 05/10/2018, 31/10/2018, 15/01/2019, 29/01/2019,
06/02/2019 e 12/03/2019; (f) Exame e ratificação da deliberação do Conselho de
Administração sobre a participação dos empregados e diretores nos lucros da
Companhia; e (g) Ratificação das funções específicas de diretores estatutários,
na forma do disposto na Carta Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014
e na Carta Circular nº 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, bem como
delegação de competência ao Conselho de Administração para deliberar sobre
as indicações previstas nos normativos. 6.2 Em seguida foram votadas e
aprovadas por unanimidade, pelos acionistas presentes, em consonância com a
Ordem do Dia, e com a abstenção dos legalmente impedidos, quando cabível, as
deliberações adiante transcritas. 7. Deliberações aprovadas por unanimidade:
7.1 Assembleia Geral Ordinária: 7.1.1 A aprovação, sem ressalvas, do Balanço
Patrimonial, das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em
31/12/2018, publicados no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” no dia
12/02/2019, nas páginas 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 - Parte V; e no Jornal “Monitor
Mercantil”, nas páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, no mesmo dia, mês e ano,
pelos seus próprios fundamentos e pelos subsídios dos pareceres do Conselho
Fiscal, dos Auditores Independentes, dos Auditores Atuariais e do Relatório do
Comitê de Auditoria. 7.1.2 Nos termos da Proposta nº 01 que constitui o Anexo
I do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada na
Companhia, conforme dispõe a alínea a do parágrafo 1º do artigo 130, da Lei
6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001: 7.1.2.1 A aprovação de que a
destinação de R$119.553.574,44 (cento e dezenove milhões, quinhentos e

RECREIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 35.687.708/0001-47 - NIRE 33300333410
Ata da AGE em 01/02/21. Data, Horário e Local. No dia 01/02/21, às 11h, na
sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art.
124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista
o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social
da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença
de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia. Deliberar
acerca (i) das alterações na composição da Diretoria da Cia.; e (ii) da proposta de aumento do capital social da Cia., com emissão de novas ações.
Deliberações. Primeiramente, o único acionista da Cia. aprovou a lavratura
da ata da presente Assembleia Geral na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme o §1º do Art. 130 da Lei das S.A.. Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas: (i)
Aceitar a renúncia do Sr. Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, casado, bacharel em administração, RG 30.448.755- SSP/SP, e CPF 289.496.448-00,
ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia., conforme carta de
renúncia que integra o Anexo I desta ata. A Cia. confere ao Sr. Rodrigo
Brandão Feitosa a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações relativos ao período em
que o Sr. Rodrigo Brandão Feitosa ocupou o cargo na administração da
Cia. (ii) Eleger para o cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia.
o Sr. Rodrigo da Costa Azevedo, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, RG 13.221.143-4, DIC/RJ, e CPF 035.333.357-39, residente e domiciliado no RJ, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, 1.251/9º, Leblon/RJ,
com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição,
conforme o Estatuto Social da Cia. O Diretor ora eleito foi empossado em
seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, que consta
como Anexo II desta ata, nos termos do Art. 149 da Lei das S.A., tendo
declarado, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Art.
147 da Lei das S.A., preencher os requisitos legais para integrar a Diretoria
da Sociedade e não estar impedido de exercer cargos de administração por
lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou em decorrência de cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade. (iii) Ratificar a composição da Diretoria: Diretor Presidente
- Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, Diretores sem Designação Específica - Felipe Franco da Silveira e Rodrigo da Costa Azevedo. (iv) Aprovar
a emissão de 194.931.250 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor
nominal, em tudo iguais às ações ordinárias de emissão da Cia. atualmente
existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00 para cada ação, fixado nos
termos do Art. 170, §1º, II, da Lei das S.A., perfazendo um valor total da
emissão de R$ 194.931.250,00. O aumento de capital ora aprovado é integralmente subscrito e integralizado pelo acionista Eiger Brasil Partners
I O - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, CNPJ 39.581.746/0001-71, neste ato representado
pela BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151/19º,
Itaim Bibi/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62, nos termos do boletim de subscrição que integra esta ata como Anexo III. Como resultado da deliberação
ora aprovada, o capital social da Cia., atualmente de R$ 1.000,00, passa
para R$ 194.932.250,00. (v) Em consequência do referido aumento do capital social da Cia., o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. passa a
vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º. O capital social da Cia.,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 194.932.250,00, representado por 194.932.250 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
(vi) Com exceção da alteração do caput do Art. 5º, ora aprovada, todos os
demais Artigos do Estatuto Social da Cia. permanecem inalterados, e são
neste ato ratificados pelo acionista da Cia., sendo que o texto consolidado
do Estatuto Social da Cia. será arquivado na sede da Cia., assim como nos
registros competentes. (vii) O acionista também autoriza expressamente a
administração da Cia. a tomar todas as medidas necessárias para a implementação do aumento de capital ora aprovado, incluindo, sem limitação,
àquelas relacionadas à anotação das novas ações ora emitidas nos livros
e registros aplicáveis. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como
nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi
lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 01/02/21.
Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; Felipe Franco
da Silveira - Secretário. Acionista Presente: Eiger Brasil Partners I O - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 01/02/21. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; Felipe Franco da Silveira - Secretário. Jucerja em 04/02/21 sob o nº 4011198.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CACHAMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 31.470.519/0001-67 - NIRE 33.3.0032868-8
Ata da AGE realizada em 31/12/20. Data, Horário e Local. No dia 31/12/20,
às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme alterada,
tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade
do capital social da Sociedade, conforme assinaturas constantes no Livro
de Registro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Marcelo
Hudik Furtado de Albuquerque. Secretária: Bianca Falcone. Ordem do Dia.
Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Cia.; e (ii) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia. Deliberações. Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por
unanimidade: (i) aprovar a emissão de 80.779 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, em tudo iguais às ações ordinárias de emissão da Cia. atualmente existentes, pelo preço de emissão de R$0,01 para
cada ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., e de 323.116
ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, com as características
e direitos previstos no novo Estatuto Social consolidado da Cia., conforme deliberação “ii” abaixo, pelo preço de emissão de R$1.249,9975 para
cada ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., dos quais
R$0,01 por ação será destinado à conta de capital social e R$1.249,9875
por ação, no caso das ações preferenciais ora emitidas, serão destinados
à conta de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações,
perfazendo um valor total da emissão de R$403.895.000,00. Assim, do valor total do aumento de capital ora aprovado, R$4.038,95 serão destinados
à conta de capital social e R$403.890.961,05 serão destinados à conta de
reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações. O aumento de
capital ora aprovado é integralmente subscrito pelo acionista Lhotse Brasil
Partners I N - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, fundo de investimento em participações inscrito no
CNPJ 37.087.982/0001-00, neste ato representado por sua administradora,
BRL Trust Investimentos Ltda., com sede na Rua Iguatemi, 151/19º, Itaim
Bibi/SP, CNPJ 23.025.053/0001-62, nos termos do boletim de subscrição
que integra esta ata como Anexo I. As novas ações emitidas pela Cia. são
nesta data integralizadas pelo acionista Lhotse Brasil Partners I N - Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
mediante a contribuição à Cia. da totalidade das ações que formam o capital social da Joatinga Participações S.A., S.A. com sede na Rua Alcindo
Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ, CNPJ 23.786.025/0001-68, avaliadas,
nos termos do art. 8º da Lei das S.A., pela Apsis Consultoria e Avaliações
Ltda., sociedade Ltda. com sede na Rua do Passeio, 62/6º andar, Centro/
RJ, CNPJ 08.681.365/0001-30, CRC-RJ nº 005112/O-9, empresa especializada que elaborou o laudo de avaliação que acompanha esta ata na forma
do Anexo II, cuja contratação e nomeação são neste ato ratificadas pelo
único acionista da Cia.. Como resultado da deliberação ora aprovada, o
capital social da Cia., atualmente de R$1.000,00, passa para R$5.038,95.
Em consequência do referido aumento do capital social da Cia., o Art. 5º do
Estatuto Social da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art.
5º. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, em moeda
corrente nacional, é de R$5.038,95, dividido em 81.779 ações ordinárias,
nominativas, e sem valor nominal e em 323.116 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal. §1º. O capital social poderá ser aumentado,
por deliberação da Assembleia Geral, mediante a emissão de ações, sem
guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes,
ou que possam vir a existir. §2º. As ações preferenciais de emissão da Cia.
conferem a seus respectivos titulares os seguintes direitos: (i) prioridade no
reembolso de capital, sem prêmio, em caso de liquidação ou dissolução da
Cia., nos termos do Art. 17, II da Lei das S.A.; (ii) recebimento de dividendos em igualdade de condições com as ações ordinárias; (iii) direito a voto
em igualdade de condições com as ações ordinárias; e (iv) são passíveis
de resgate, nos termos do Art. 5º-A do Estatuto Social da Cia. §3º. A Cia.
poderá emitir novas ações preferenciais até o limite legal, devendo a respectiva Assembleia Geral que deliberar sobre a emissão dispor sobre os
direitos a serem conferidos aos acionistas titulares dessa nova classe de
ações. §4º. Os acionistas terão preferência na subscrição de aumentos de
capital no prazo de 30 dias da data de publicação da deliberação relativa ao
aumento de capital da Cia. §5º. É vedada a emissão, pela Cia., de partes
beneficiárias.” (ii) aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social da
Cia., conforme proposta apresentada, o qual acompanha esta ata na forma
do Anexo III. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 31/12/20. Bianca
Falcone - Secretária. Jucerja em 04/02/21 sob o nº 4011265. Bernardo F. S.
Berwanger - Secretário Geral.

cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal para o exercício
quatro centavos), oriundos do Lucro Líquido do exercício de 2018, seja a de 2019, mantida no valor de R$7.125,43 (sete mil cento e vinte e cinco reais e
seguinte: a) Constituição da Reserva de Lucro, no montante de R$71.180.713,44 quarenta e três centavos) mensais, nos termos da Proposta nº 02 que constitui
(setenta e um milhões, cento e oitenta mil, setecentos e treze reais e o Anexo II do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será
quarenta e quatro centavos); b) Ratificação de pagamentos de dividendos arquivada na Companhia, conforme dispõe a alínea a do parágrafo 1º do artigo
intermediários em 08/08/2018 no valor de R$27.433.196,72 (vinte e sete 130, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001. 7.1.5 A fixação do teto
milhões, quatrocentos e trinta e três mil, cento e noventa e seis reais e da remuneração anual global da Diretoria e do Conselho de Administração em
setenta e dois centavos) e Juros sobre Capital Próprio realizados em até R$7.842.600,00 (sete milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e
27/12/2018 no valor de R$20.939.664,28 (vinte milhões, novecentos e trinta e seiscentos reais), incluídos os seguintes itens: Diretoria - honorários, encargos,
nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) benefícios e remuneração variável dos administradores. Os referidos benefícios
totalizando R$48.372.861,00 (quarenta e oito milhões, trezentos e setenta e poderão englobar: seguro de responsabilidade civil, plano de saúde, seguro de
dois mil, oitocentos e sessenta e um reais); e c) Pagamento de Dividendos vida, check-up médico, plano de previdência privada (se for o caso), bolsa de
Complementares no valor de R$11.403.926,22 (onze milhões, quatrocentos idiomas, celular corporativo, Ipad, Notebook, vaga de estacionamento, automóvel
e três mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), mediante de representação, verba de instalação e acomodação, verba de mudança, cartão
a destinação de parte da reserva de lucros existente no Balanço encerrado em corporativo, vale alimentação, vale refeição e bônus de desligamento. Conselho
31/12/2018, à razão de 0,035197303 por ação - a serem pagos na forma da lei de Administração - Honorários e encargos. A remuneração será distribuída
- que acrescidos àqueles valores descritos no item anterior “b” totalizam um mensalmente nos termos da Proposta nº 03 que constitui o Anexo III do sumário
montante de R$59.776.787,22 (cinquenta e nove milhões, setecentos e da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada na Companhia,
setenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), conforme dispõe a alínea a do parágrafo 1º do artigo 130, da Lei 6.404/76,
à razão de R$0,184496257 por ação. 7.1.2.2 A ratificação das deliberações do atualizada com a Lei nº 10.303/2001. 7.1.6 Nos termos da Proposta nº 04 que
Conselho de Administração: a) em reunião de 02/08/2018, que decidiu remunerar constitui o Anexo IV do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que
os acionistas da Companhia mediante pagamento de Dividendos será arquivada na Companhia, conforme dispõe a alínea a do parágrafo 1º do
Intermediários à conta de lucro líquido apurado no semestre encerrado em artigo 130, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001, a ratificação
30/06/2018, destinando o montante de R$27.433.196,72 (vinte e sete milhões, das deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e renúncia
quatrocentos e trinta e três mil, cento e noventa e seis reais e setenta e dois de administradores, conforme relacionado abaixo: - RCA de 05/10/2018 - Eleição
centavos), à razão de R$0,0846703602 por ação, pagos na forma da Lei no - Membro Titular do Conselho de Administração - Bernardo de Azevedo Silva
dia 08/08/2018; b) em reunião de 07/12/2018, que decidiu remunerar os Rothe. - RCA de 31/10/2018 - Eleição - Diretor Comercial - Euzivaldo Vivi Oliveira
acionistas por meio de pagamento de Juros sobre Capital Próprio no valor de Reis. - RCA de 15/01/2019 - Eleição - Membro Titular do Conselho de
R$20.939.664,28 (vinte milhões, novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e Administração - Silvano Gianni. - RCA de 29/01/2019 - Destituição - Presidente
sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) à razão de R$0,0646285935, - Marcio Lobão. - RCA de 06/02/2019 - Eleição - Presidente - Marcelo Gonçalves
pagos na data de 27/12/2018; e c) em reunião de 05/02/2019, de antecipação Farinha. - RCA de 12/03/2019 - Eleição - Membro Suplente do Conselho de
do pagamento de Dividendos Complementares no montante de Administração - José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho. 7.2 Assembleia
R$11.403.926,22 (onze milhões, quatrocentos e três mil, novecentos e vinte Geral Extraordinária: 7.2.1 A aprovação do pagamento das participações
e seis reais e vinte e dois centavos) à razão de R$0,0351973031 por ação. estatutárias sobre o lucro líquido apurado no exercício de 2018, aos empregados
7.1.3 A eleição/reeleição das seguintes pessoas, com as designações e e diretores, nos termos da Proposta nº 06 que constitui o Anexo VI do sumário
qualificações infra-indicadas, como membros do Conselho Fiscal, por um da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada na Companhia,
período de gestão de 1 (um) ano, a expirar na Assembleia Geral Ordinária do conforme dispõe a alínea a do parágrafo 1º do artigo 130, da Lei 6.404/76,
ano de 2020, que será realizada até 31 de março de 2020: (a) Membro Efetivo: atualizada com a Lei nº 10.303/2001. 7.2.2 A ratificação - nos termos da Proposta
reeleição do Conselheiro Fiscal, Sr. Márcio Santiago Câmara, brasileiro, nº 05 que constitui o Anexo V do sumário da presente Ata, autenticada pela
casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº RJ-078058/O-4, Mesa e que será arquivada na Companhia, conforme dispõe a alínea a do
expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF-MF sob o nº 466.294.597-68, residente parágrafo 1º do artigo 130, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001;
e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial e em atendimento à Carta Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014, e
na Praça Vinte e Dois de Abril nº 36, parte, Centro, no Rio de Janeiro - RJ, CEP a Carta Circular nº 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016 - das Funções
20021-370; e como respectivo (b) Membro Suplente: reeleição do Conselheiro Específicas de Diretores Estatutários, conforme adiante transcrito: a) Funções
Fiscal, Sr. Márcio de Moraes Palmeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador de caráter executivo ou operacional: Membro da Diretoria / Cargo / Função
da Carteira de Identidade nº 10.043.594-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Específica: Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor
CPF-MF sob o nº 023.994.177-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado responsável pelas relações com a Susep (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso
do Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril I); Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável técnico
nº 36, parte, Centro, no Rio de Janeiro - RJ, CEP 20021-370; (c) Membro (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso II e Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A,
Efetivo: eleição do Conselheiro Fiscal, Sr. Albérico Machado Mascarenhas, inciso II); Marcelo Gonçalves Farinha - Presidente - Diretor responsável
brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 1.036.068- administrativo-financeiro (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso III); Marcelo
90, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF-MF sob o nº 101.846.785-87, Gonçalves Farinha - Presidente - Diretor responsável pelo acompanhamento,
residente e domiciliado em Salvador - BA, com endereço comercial Av. Tancredo supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade
Neves, 1632, Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, salas 801/804, Caminho das (Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, inciso III). b) Funções de caráter de
Árvores, Salvador - BA, CEP: 41820-020; e como respectivo (d) Membro fiscalização ou controle: Membro da Diretoria / Cargo / Função Específica:
Suplente: eleição do Conselheiro Fiscal, Sr. Marco Antonio Correia de Araújo, Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial. - Diretor responsável pelo
brasileiro, solteiro com união estável, administrador, portador da Carteira de cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/03, art.
Identidade nº 04776, expedida pela CRA/BA, inscrito no CPF-MF sob o nº 1º, inciso IV e 445/12, art. 2º, §2º); Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial
371.340.275-20, residente e domiciliado em Salvador - BA, com endereço - Diretor responsável pelos controles internos (Circular SUSEP 249/04, art. 9º);
comercial Av. Tancredo Neves, 1632, Ed. Salvador Trade Center, Torre Sul, salas Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial - Diretor responsável pelos
801/804, Caminho das Árvores, Salvador - BA, CEP: 41820-020. 7.1.3.1 A controles internos específicos para a prevenção contra fraudes (Circular SUSEP
extensão do mandato dos atuais membros abaixo listados, em analogia ao 344/07, art. 2º, P.U.). 7.2.2.1 A delegação de competência, ao Conselho de
art.150, §4º, da Lei 6.404/1976 até a investidura de novos conselheiros: (e) Administração, para deliberar sobre as indicações propostas pelos normativos
Membro Efetivo: Conselheiro Fiscal, Sr. José Caetano de Andrade Minchillo, acima mencionados, bem como em caso de outros normativos que venham a ser
brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade nº 2.638-961, baixados com esse propósito. 8. Conselho Fiscal: Cópia autenticada do
emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF-MF sob o nº 574.907.166-91, residente e parecer do Conselho Fiscal passa a fazer parte integrante desta Ata, como seu
domiciliado em Brasília - DF, com endereço comercial no SAUN Quadra 05, Lote Anexo VII. 9. Comitê de Auditoria: Cópia autenticada do resumo do relatório
B, Torre Central, Edifício Banco do Brasil - 5º andar - CEP 70040-912; e como do Comitê de Auditoria passa a fazer parte integrante desta Ata, como seu
respectivo (f) Membro Suplente: Conselheiro Fiscal, o Sr. Marco Tulio Moraes Anexo VIII. 10. Assuntos de Ordem Geral: Nenhum outro assunto foi suscitado
da Costa, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade nº pelos acionistas presentes às Assembleias. 11. Documentos Arquivados:
2.634-730, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF-MF sob o nº 487.677.786-15, Foram arquivados na sede da sociedade, devidamente autenticados pela Mesa,
residente e domiciliado em Brasília - DF, com endereço comercial no SAUN os documentos submetidos à apreciação das Assembleias, referidos nesta Ata,
Quadra 05, Lote B, Torre Central, Edifício Banco do Brasil - 11º andar - CEP conforme dispõe a alínea a do parágrafo 1º do artigo 130, da Lei 6.404/76,
70040-912; (g) Membro Efetivo: Conselheiro Fiscal, o Sr. Roberto Meira de atualizada com a Lei nº 10.303/2001. 12. Emissão e Distribuição: Fica o
Almeida Barreto, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias ao
Identidade nº 292045, emitida pela SSP/DF, inscrito no CPF-MF sob o nº fiel cumprimento das disposições legais em vigor. 13. Encerramento: Às 16
059.552.971-20, residente e domiciliado em Brasília - DF, com endereço horas, depois de lavrada, lida e assinada esta Ata. Rio de Janeiro, 28 de março
comercial no SBSQ 2, Bloco B, Ed. São Marcus Lote 18 - Asa Sul - Brasília - DF de 2019. Silvano Gianni - Presidente; Gustavo Franco Pacheco - Secretário.
- CEP: 70070-902, como membro titular do Conselho Fiscal,; e como respectivo Pelos Acionistas: Daniel Manfredi Mora, advogado e procurador, representante
(h) Membro Suplente: VAGO. 7.1.3.2 A confirmação da composição do da BB Seguros Participações S.A.; Gustavo Franco Pacheco, Advogado e
Conselho Fiscal, ficando o referido Colegiado assim constituído: Membros Procurador, representante da Icatu Seguros S.A.; e Manuel Eduardo Pedreira
Efetivos: José Caetano Andrade Minchillo; Roberto Meira de Almeida Barreto; Torres, Administrador e Procurador, representante da Companhia de Seguros
Márcio Santiago Câmara; Albérico Machado Mascarenhas. Membros Aliança da Bahia. Confere com o original da Ata lavrada em livro próprio.
Suplentes: Marco Tulio Moraes da Costa; Vago; Márcio de Moraes Palmeira; Gustavo Franco Pacheco - Secretário - CPF nº 096.141.407-39. Homologada
Marco Antonio Correia de Araújo. 7.1.3.3 Os membros eleito/reeleitos declaram pela PORTARIA SUSEP nº 263, de 11 de março de 2020 e o que consta do
que preenchem os requisitos estabelecidos no art. 162 da Lei 6.404/76, alterada Processo SUSEP nº 15414.613540/2019-81. CERTIDÃO: Jucerja - Certifico o
pela Lei nº 10.194/01 e atualizada com a Lei nº 10.303/01, bem como as arquivamento em 21/01/2021 sob o nº 00004001559. Protocolo: 00-2021/003598-6
condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. 7.1.4. A fixação da em 07/01/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.
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Setor agropecuário recebeu R$ 1,7
bilhão do BNDES em 2020

O

setor agropecuário
brasileiro
recebeu R$ 1,7
bilhão no ano passado, sendo R$ 1,5 bilhão destinados
ao plano safra 2020/2021.
Foram financiamentos via
Programa Crédito Rural,
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), criado
em março de 2020, com o
objetivo de garantir perenidade na oferta de crédito
para produtores rurais. Até
agora, o banco concedeu
empréstimos a 3.700 produtores, em mais de 5.200
operações.
Para consultas sobre esse programa e demais linhas de apoio ao setor do
agronegócio, o BNDES
criou em seu site um portal
que permite acesso a da-

Dólar em
R$ 5,38 cai
1,65% na
semana
O otimismo nos mercados doméstico e externo prevaleceu nesta sexta-feira. O
dólar voltou a ficar abaixo de
R$ 5,40, e a bolsa de valores
superou os 120 mil pontos.
O dólar comercial encerrou o
dia vendido a R$ 5,384, com
recuo de R$ 0,066 (-1,2%).
A cotação chegou a superar R$ 5,45 na primeira hora
de negociação, mas a tendência de queda firmou-se após
a abertura do mercado financeiro nos Estados Unidos.
Na mínima do dia, por volta
das 13 horas e 30 minutos, a
moeda norte-americana chegou a R$ 5,34. A divisa norte-americanarecuou depois
de duas altas seguidas. Com
o desempenho, o dólar caiu
1,65% na semana e acumula valorização de 3,76% em
2021.
No mercado de ações, o
dia também foi marcado por
ganhos. O índice Ibovespa,
da B3, fechou esta sexta-feira
aos 120.240 pontos, com alta
de 0,82%. O indicador está
no melhor nível desde 19 de
janeiro (120.636 pontos) e
encerrou a semana com ganho de 4,2%.
No ambiente internacional, os investidores reagiram
à aprovação pelo Senado
norte-americano do pacote
de estímulos de US$ 1,9 trilhão para enfrentar a crise
econômica decorrente da
pandemia de covid-19. O
mercado também reagiu à
criação de 49 mil empregos
não-agrícolas nos Estados
Unidos (EUA), abaixo do esperado.
Na quinta-feira, as estatísticas de pedidos de
seguro-desemprego
nos
Estados Unidos vieram
abaixo do esperado, o que
fez o dólar subir em todo
o planeta com a perspectiva de que a economia do
país estava se recuperando
mais rápido que o previsto.

dos como volumes aprovados por porte de beneficiário, programa e agente
financeiro, distribuição geográfica das operações,
equipamentos financiados,
categoria estratégica à qual
o apoio pertence, como
inovação, sustentabilidade
ou irrigação.
Ano safra
Dados relativos ao ano
safra 2020/2021, que vai
de julho de 2020 a junho
de 2021, revelam que a
maior parte dos beneficiários (cerca de 37 mil ou
o equivalente a 62,7% do
total) está vinculada à agricultura familiar. O estado
com maior quantidade de
financiamentos foi o Paraná.

O painel mostra também
que os principais programas em volume, desde julho de 2020, são o Moderfrota (com R$ 5,8 bilhões
em aprovações), o Pronaf
Investimento (R$ 2 bilhões)
e o BNDES Crédito Rural
(R$ 1,5 bilhão). Os interessados têm acesso ainda,
no portal, a um ranking dos
agentes financeiros, identificando aqueles que aprovaram os maiores volumes de
recursos.
O Programa BNDES
Crédito Rural é usado como
alternativa aos programas
agropecuários do governo
federal, cujas taxas de juros
são equalizadas pelo Tesouro Nacional.
De acordo com a instituição, um dos pioneiros no
uso do programa BNDES

Crédito Rural foi o agricultor Antônio Donizetti
Primon, que tomou empréstimo de R$ 1,3 milhão
na agência da Cresol Baser
de Nova Esperança, cidade próxima de Maringá, no
Paraná. Ele vai investir na
construção de um barracão
para armazenar máquinas,
equipamentos e sementes em sua propriedade de
Anaurilândia, Mato Gosso
do Sul, em área de 726 hectares.
“Tenho um prazo bom e
consigo administrar o pagamento. Com isso, já posso
pensar em investir em irrigação com a compra de um
pivô móvel, que vai permitir ter três safras ao ano.
Assim, a propriedade fica
altamente produtiva”, disse
Primon.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da BrAsilcAp cApitAlizAção s.A. realizada em
31 de julho de 2019. (Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 130, da
Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001 e de acordo com a Circular SUSEP nº 526, 25/02/2016). 1. local,
Data e Hora: na sede da sociedade, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ, no dia
31 de julho de 2019, às 15h. 2. Mesa: Presidente - silvano Gianni; Secretário - Gustavo Franco pacheco.
3. presença e “Quorum”: presentes os acionistas representando 98,74% do capital social votante, conforme fls.
144 do livro “Registro de Presença de Acionistas”, constatando-se, dessa forma, a existência de “quorum”, para as
deliberações que constam da Ordem do Dia, conforme o disposto no artigo 125 da Lei 6.404/76. 4. convocação:
Edital de Convocação, publicado no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no jornal “Monitor Mercantil”, nos
dias 23, 24 e 25 de julho de 2019. 5. ordem do Dia: 5.1. Renúncia de membro de Conselho Fiscal Suplente;
5.2. Eleição de membro de Conselho Fiscal Titular; 5.3. Reeleição e eleição de membros de Conselho Fiscal
Suplente; 5.4. Mudança na Estrutura Organizacional - Extinção de Diretoria; 5.5. Ratificar as deliberações do
Conselho de Administração sobre atos de destituição e de eleição de Administradores, bem como de eleição de
membros do Comitê Financeiro; 5.6. Delegar competência ao Conselho de Administração para eleger, dar posse,
destituir, aceitar renúncia e substituir membros do Comitê Financeiro. 6. Em seguida foram votadas e aprovadas por
unanimidade, pelos acionistas presentes, em consonância com a Ordem do Dia, e com a abstenção dos legalmente
impedidos, quando cabível, as deliberações adiante transcritas. 7. Deliberações aprovadas por unanimidade:
7.1. O pedido de renúncia formulado em 25/03/2019 pelo membro suplente do Conselho Fiscal, o Sr. Jorge Artur
Afonso Fernandes rodrigues, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária de 07/06/2018. 7.2. A eleição/reeleição
das seguintes pessoas, com as designações e qualificações infra-indicadas, como membros do conselho Fiscal, a
expirar na Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020, que será realizada até 31 de março de 2020: (a) Membro
Efetivo: eleição do Conselheiro Fiscal, Sra. paula luciana Viana da silva lima Mazanék, brasileira, casada,
bancária, portador da Carteira de Identidade nº 1454351, expedida pelo SESP/DF, inscrito no CPF-MF sob o
nº 603.389.461-87, residente e domiciliada em Brasília - DF, com endereço comercial no SAUN Quadra 05, Lote B,
Torre Sul, Edifício Banco do Brasil - 14º andar - CEP 70040-912; e como respectivo; (b) Membro suplente: eleição
do Conselheiro Fiscal, Sr. Alexandre ribeiro Barbosa, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de
Identidade nº 080507528, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF-MF sob o nº 000.885.437-81, residente e domiciliado
em Rio de Janeiro - RJ, com endereço comercial no Rua Senador Dantas, 105 - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031923; (c) Membro Efetivo: eleição do Conselheiro Fiscal, Sr. Giácomo romeis Hensel trento, brasileiro, união
estável, portador da Carteira de Identidade nº 9076116046, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF-MF sob o
nº 015.127.780-01, residente e domiciliado em Brasília - DF, com endereço comercial no Praça dos Três Poderes,
Palácio do Planalto, 416 - CEP 70150-900 e como respectivo; (d) Membro suplente: reeleição do Conselheiro
Fiscal, Sr. Marco tulio Moraes da costa, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade
nº M2684730, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF-MF sob o nº 487.677.786-15, residente e domiciliado em
Brasília - DF, com endereço comercial no SAUN Quadra 05, Lote B, Torre Central, Edifício Banco do Brasil - 11º andar
- CEP 70040-912. 7.2.1. composição do conselho Fiscal - face à deliberação supra, ficará o referido colegiado da
Brasilcap Capitalização S.A. assim constituído: Membros titulares: paula luciana Viana da silva lima Mazanék,
Giácomo romeis Hensel trento, Márcio Santiago Câmara, Albérico Machado Mascarenhas. Membros suplentes:
Alexandre ribeiro Barbosa, Marco tulio Moraes da costa, Márcio de Moraes Palmeira, Marco Antonio Correia
de Araújo. 7.2.2. Os membros ora eleitos declaram que preenchem os requisitos estabelecidos no artigo 162 da Lei
6.404/76, alterada pela Lei nº 10.194/01 e atualizada com a Lei nº 10.303/01, bem como as condições previstas na
Resolução CNSP nº 330/2015. 7.2.3. A remuneração mensal dos membros titulares do Conselho Fiscal, para o
exercício de 2019, foi fixada pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/03/2019, observado o disposto no
parágrafo 3º do artigo 162, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001. 7.3. Nos termos da proposta
nº 01 que constitui o Anexo i do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada na Companhia,
conforme dispõe o artigo 12, inciso XII do Estatuto da Companhia, a extinção de uma posição estatutária na Diretoria
da Companhia. 7.3.1. composição da Diretoria - face à deliberação supra, ficará a Diretoria da Brasilcap
Capitalização S.A. assim constituída: Nome/cargo: Marcelo Gonçalves Farinha - Presidente, Euzivaldo Vivi Oliveira
Reis - Diretor Comercial, Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho - Diretor. 7.3.2. Funções dos Diretores
Estatutários - Rerratificação - em atendimento à Carta Circular nº 9/2014/SUSEP/CGRAT, de 28/03/2014, e a
Carta Circular nº 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/02/2016, decidiu rerratificar as funções específicas de diretores
estatutários conforme abaixo: a) Funções de caráter executivo ou operacional: Membro da Diretoria/cargo/Função
Específica: Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável pelas relações com a Susep
(Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso I). Frederico Guilherme F. de Queiroz Filho - Diretor - Diretor responsável
técnico (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso II e Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, inciso II). Marcelo Gonçalves
Farinha - Presidente - Diretor responsável administrativo-financeiro (Circular SUSEP 234/03, art. 1º, inciso III).
Marcelo Gonçalves Farinha - Presidente - Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento
das normas e procedimentos de contabilidade (Resolução CNSP 321/15, art. 2º-A, inciso III). b) Funções de caráter
de fiscalização ou controle: Membro da Diretoria/Cargo/Função Específica: Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor
Comercial - Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 1998 (Circulares SUSEP 234/03, art.
1º, inciso IV e 445/12, art. 2º, §2º). Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial - Diretor responsável pelos
controles internos (Circular SUSEP 249/04, art. 9º). Euzivaldo Vivi Oliveira Reis - Diretor Comercial - Diretor
responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes (Circular SUSEP 344/07, art. 2º,
P.U.). 7.4. Nos termos da proposta nº 02 que constitui o Anexo ii do sumário da presente Ata, autenticada pela
Mesa e que será arquivada na Companhia, conforme dispõe a alínea a do parágrafo 1º do artigo 130, da Lei
6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001, a ratificação das deliberações do Conselho de Administração sobre
atos de eleição e destituição de administradores, bem como de eleição de membros do Comitê Financeiro, conforme
relacionado abaixo: i) RCA realizada em 22/02/2019 - Eleição e Reeleição de membros do Comitê Financeiro:
eleição dos Srs. Rafael Augusto Sperendio e Rodrigo Mucelin como membros titulares, do Sr. Lucas Leonardo
Domingos Teixeira como membro suplente e reeleição do Sr. Eliezer Moises Sherique como membro suplente;
ii) RCA realizada em 22/03/2019 - Eleição de membros do Comitê Financeiro: eleição dos Srs. Marcelo Estácio
Silveira Gonçalves e Márcio de Moraes Palmeira, respectivamente, como membro titular e suplente; iii) RCA realizada
em de 25/04/2019 - Eleição de membros do Comitê Financeiro: eleição dos Srs. Marcelo Gonçalves Farinha e Denis
dos Santos Morais como membros titulares e dos Srs. Frederico Guilherme Fernandes de Queiroz Filho e Gabriel
Gonçalves do Vale Monteiro como membros suplentes; iv) RCA Extraordinária de 21/05/2019 - Renúncia e Eleição
de membros do Conselho de Administração: renúncia do Sr. Márcio Hamilton Ferreira e eleição do Sr. Hélio Oliveira
Portocarrero de Castro, como membro titular; v) RCA realizada em 24/05/2019 - Eleição e Reeleição de membros do
Comitê Financeiro: reeleição do Sr. Raphael Gonçalves Tourinho Fraga Maia, como membro titular e a eleição do Sr.
Danilo Silveira, como membro suplente. 7.4.1. composição do conselho de Administração - face à deliberação
supra, ficará o referido colegiado da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituído: Membros titulares: Bernardo
de Azevedo Silva Rothe (Presidente); Helio Oliveira Portocarrero de Castro; Mansueto Facundo de Almeida Júnior;
Marcelo Pacheco dos Guaranys; Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga; Silvano Gianni. Membros suplentes:
Leonardo Silva de Loyola Reis; Marcos Renato Coltri; Miguel Ragone de Mattos; Mariangela Fialek; Alexandre
Petrone Vilardi; José Renato de Almeida Gonçalves Tourinho. 7.4.1. composição do comitê Financeiro - face à
deliberação supra, ficará o referido comitê da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituído: Membros titulares:
Rafael Augusto Sperendio (coordenador); Rodrigo Mucelin; Marcelo Estácio Silvestre Gonçalves; Raphael Gonçalves
Tourinho Fraga Maia; Marcelo Gonçalves Farinha; Denis dos Santos Morais. Membros suplentes: Eliezer Moises
Sherique; Lucas Leonardo Domingos Teixeira; Márcio de Moraes Palmeira; Danilo Silveira; Frederico Guilherme
Fernandes de Queiroz Filho; Gabriel Goncalves do Vale Monteiro. 7.4.2. Os membros eleitos/reeleitos declaram não
estar incursos em nenhum crime que os impeça da prática de atos mercantis, encontrando-se, portanto, livres e
desimpedidos para ocupar cargo da administração de sociedades comerciais, em observância ao disposto no
parágrafo 1º do artigo 147, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei nº 10.303/2001. 7.4.3. Os membros eleitos
declaram, ainda, que preenchem as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015. 7.5. Nos termos da
proposta nº 03 que constitui o Anexo iii do sumário da presente Ata, autenticada pela Mesa e que será arquivada
na Companhia, conforme dispõe a alínea a do parágrafo 1º do artigo 130, da Lei 6.404/76, atualizada com a Lei
nº 10.303/2001, a Assembleia delega competência ao Conselho de Administração para eleger, dar posse, destituir,
aceitar renúncia e substituir os membros do Comitê Financeiro da Brasilcap Capitalização S.A. 8. Emissão e
Distribuição: Fica o secretário autorizado a emitir e distribuir tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento
das disposições legais em vigor. 9. Encerramento: Às 16h, depois de lavrada, lida e assinada esta Ata. Rio de
Janeiro, 31 de julho de 2019. silvano Gianni - Presidente; Gustavo Franco pacheco - Secretário. pelos Acionistas:
Daniel Manfred Mora, Advogado e Procurador, representante da BB seguros participações s.A.; Gustavo Franco
pacheco - Advogado e Procurador, representante da icatu seguros s.A.; e Rodrigo Ribeiro Accioly, Advogado e
Procurador, representante da companhia de seguros Aliança da Bahia. Confere com o original da Ata lavrada em
livro próprio. Gustavo Franco pacheco - Secretário - CPF nº 096.141.407-39. portAriA sUsEp/cGrAt Nº 296,
de 15 de abril de 2020 e o que consta do processo sUsEp nº 15414.626230/2019-27. cErtiDão: Jucerja Certifico o arquivamento em 068/01/2021 sob o nº 00003995313. Protocolo: 00-2021/003668-0 em 07/01/2021.
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário-Geral.
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Planejamento tributário
ameniza danos
causados na pandemia
Por Elvira de Carvalho

A

pandemia causada pelo coronavírus obrigou o
governo a tomar medidas emergenciais como a
postergação de prazo ou a redução de diversos impostos a fim de aliviar o impacto da crise no caixa de
empresas. O momento é de reorganização interna e
definição de prioridades para evitar problemas com a
Receita Federal e buscar possíveis benefícios fiscais e
tributários, já que o atual sistema brasileiro é demasiadamente caro e burocrático.
Sendo assim, é necessário que os empresários tenham
especial atenção na hora de decidir qual regime tributário
deve prevalecer para o próximo ano. Neste período, os escritórios de contabilidade recebem com maior frequência
executivos para orientação quanto ao regime de tributação
de sua empresa para o ano de 2021.
É, portanto, nesse momento que deve ser apresentado o planejamento tributário por meio de análises
e simulações com o objetivo de se escolher o regime
tributário empresarial mais adequado às necessidades e
demandas.
Esse planejamento pode ser uma boa oportunidade
para as empresas ganharem fôlego e aumentarem a sua
competitividade no mercado, aplicando em seus custos a
carga tributária mais vantajosa.
Os planejamentos são feitos sempre com base nos preceitos da elisão fiscal, que é o ato de possibilitar uma menor
carga tributária com atos lícitos baseados na legislação.
A maioria das pequenas empresas escolhem o Simples
Nacional, mas nem sempre é a melhor opção. Para ter
certeza, é preciso analisar todos os regimes e fazer simulações, porque dependendo da lucratividade, a opção pelo
Lucro Presumido ou mesmo o Lucro Real poderão ser
mais vantajosos.
Sabe por quê? Porque muitas empresas prestadoras de
serviços são mais beneficiadas pelo Lucro Presumido do que
pelo Simples Nacional, por isso é importante fazer as análises
comparativas. Já as empresas que adotam o Lucro Real podem usufruir de benefícios fiscais a nível federal e estadual. Já
as optantes pelo Lucro Presumido podem usufruir do benefício fiscal estadual. No caso das empresas optantes do simples
nacional, já há o benefício de uma carga tributária menor.
A escolha do regime tributário é feita no mês de janeiro
de cada ano, sendo de caráter irretratável, ou seja, uma vez
feita, somente no ano seguinte poderá ser alterada.
A tributação brasileira é uma das mais caras e complexos do mundo. Por isso, o ideal é buscar a ajuda de
profissionais capacitados, que lhe auxiliarão na adoção de
práticas que levem a uma maior performance contábil e
fiscal da empresa.
Conheça cada regime tributário existente no Brasil:
Simples Nacional: tem a maior parcela de empresas
brasileiras enquadradas. São empresas que faturam até R$
4,8 milhões por ano. É o regime, em tese, menos complexo, com alíquotas definidas, progressivas e mais fáceis
de serem aplicadas.
Lucro Presumido: como o nome diz, é presumido, logo,
se a empresa tem prejuízo, por exemplo, pagará IRPJ e
CSLL como se tivesse lucro! O limite de faturamento permitido para esse regime é de até R$ 78 milhões anuais.
Lucro Real: é o regime tributário mais justo, pois a
empresa pagará IR e CSLL somente quando o resultado
for positivo, ou seja, sobre os lucros efetivos. No entanto,
exige mais controle da empresa, regras mais severas de
governança e requer alto nível de gestão.
Elvira de Carvalho é consultora tributária,
especialista em IR da King Contabilidade.

COOPERNOVA – COOP. DE MOT. AUT. DO TRANSP. COMPL. DE PASS.,
FRETAMENTO E TURISMO LTDA. - CNPJ.: 05.029.926/0001-23
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS TODOS OS COOPERADOS
DA COOPERNOVA EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS ESTATUTÁRIOS E
LEGAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA À
SER REALIZADA NA LONA CULTURAL DE VISTA ALEGRE LOCALIZADA NA
AV. SÃO FÉLIX S/Nº. – VISTA ALEGRE – RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 22/02/
2021 EM 1ª CONVOCAÇÃO ÀS 09:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 2/3
DOS ASSOCIADOS; EM 2ª CONVOCAÇÃO ÀS 10:00H., C/ A PRESENÇA MÍNIMA DE 50% + 1 DOS ASSOCIADOS; EM 3ª E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS
11:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 10 ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA. (DEVIDO A PANDEMIAA REFERIDA
ASSEMBLÉIAACONTECERÁ NO LOCAL INDICADO NESTE EDITAL, EM ÁREA
ABERTA RESPEITANDO-SE O DISTANCIAMENTO SOCIAL NECESSÁRIO E
SERÁ OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS FACIAIS POR TODOS OS PRESENTES). 1 – EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 2 – INCLUSÃO DE COOPERADOS. * PARA EFEITO DE QUORUM, O Nº. DE COOPERADOS NESTA DATA É DE
090 (NOVENTA). RIO DE JANEIRO, 05 DE FEVEREIRO DE 2021.
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
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Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2021 l Monitor Mercantil

Petrobras recebe US$ 62
milhões para sair do Uruguai

A

Petrobras informa que
sua controlada indireta Petrobras Uruguay
Sociedad Anónima de Inversión (PUSAI) finalizou nesta
sexta-feira a venda da totalidade de sua participação na Petrobras Uruguay Distribución
S.A. (PUDSA), no Uruguai,
para a Mauruguay S.A., empresa subsidiária integral indireta
da Disa Corporación Petrolífera S.A. (Disa).
Após o cumprimento de
todas as condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento de
US$ 62 milhões para a PUSAI, já com os ajustes previstos no contrato. O valor
recebido no fechamento se
soma ao montante de US$
6,17 milhões pagos à PUSAI na data de assinatura
do contrato de venda, em
2/10/2020,
totalizando
US$ 68,17 milhões.
De acordo com Roberto
Ardenghy, diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras, a

venda da PUDSA faz parte
da estratégia da Petrobras
Holding, que prevê a otimização permanente de seu
portfólio de ativos. “Estamos
concentrando nossos recursos em ativos e segmentos
nos quais temos vantagem
competitiva, potencializando
a geração de valor ao acionista. Estamos focando naquilo
que sabemos fazer melhor e
que nos dá mais resultado.
A maximização do retorno
sobre o capital empregado é
um dos pilares do nosso Plano Estratégico para o para o
quinquênio 2021-2025”, afirmou Ardenghy.
Para Francisco Javier de
Argumosa, diretor de Desenvolvimento Internacional da Disa, o programa de
desinvestimentos da Petrobras abre uma oportunidade para a Disa, que tem
experiência nesses negócios
e visão estratégica de desenvolvimento em novas
regiões. “O processo de negociação e transição entre

as duas empresas ao longo
deste projeto gerou a confiança necessária para continuar a falar sobre possíveis
colaborações futuras. Ambas as empresas concordam
com visões de longo prazo
e compromisso com funcionários, clientes e fornecedores ”, disse Argumosa.
Ativos
No Uruguai, a Petrobras
atuava, por meio da PUDSA, no mercado de distribuição de combustíveis e
lubrificantes, com um portfólio de ativos que inclui
uma rede de 90 estações
de serviços, sendo 88 em
operação, 16 lojas de conveniência, um terminal logístico de lubrificantes, uma
planta de QAV e entrega de
combustíveis marinhos nos
principais portos do país,
sendo a segunda maior distribuidora de combustíveis
do Uruguai. Também atuava na distribuição de ferti-

Passa de 50% o ágio médio
em leilão de certificados de
energia renovável
lizantes líquidos, por meio
de dois terminais logísticos
de armazenamento, sendo a
maior comercializadora de
fertilizantes líquidos do país.
O Grupo DISA é o maior
operador independente de
distribuição de combustíveis da Espanha, administrando a quarta maior rede
de estações de serviços do
país. Possui um portfólio
abrangente de produtos e
serviços energéticos, que
vão desde os combustíveis
tradicionais à geração e comercialização de energia
elétrica de fonte 100% renovável, onde nas Ilhas Canárias é a empresa privada
líder de mercado, passando
por outras energias alternativas como o AutoGás e o
Gás Natural. A Disa adquiriu recentemente os negócios de energia da empresa
PRIO em Portugal, tornando-se o quarto operador
português e iniciando a sua
atividade como produtora
de biocombustíveis.

A empresa Furnas Centrais Elétricas, subsidiária
da Eletrobras, realizou nesta sexta-feira o primeiro leilão online de certificados de
energia renovável (I-REC).
Foram oferecidos dois produtos: beneficiário final,
empresas comprometidas
em abater suas emissões; e
comercializador, que tiveram montantes negociados
com participação ativa das
empresas proponentes e
ágio médio superior a 50%.
O diretor de Regulação e
Comercialização de Furnas,
José Alves de Mello Franco,
disse que ficou satisfeito com
os resultados do leilão, o que
demonstra que a iniciativa é
relevante para o mercado na
procura de certificados de
energia renovável com foco
na redução de gases de efeito
estufa no meio ambiente.
“Furnas é pioneira no grupo Eletrobras nesta alternativa eficaz e de fácil acesso
para empresas que buscam
políticas mais sustentáveis,

além de manter firme o comprometimento da companhia
em práticas consonantes ao
mercado ESG - Environmental, Social and Corporate Governance [Governança
Ambiental, Social e Corporativa], afirmou.
De acordo com Franco, a
transferência de I-RECs aos
vencedores ocorrerá em até
60 dias, contados a partir
do recebimento dos valores
relacionados às quantidades
negociadas. Os produtos
oferecidos são de fontes hídricas da empresa oriundos
das hidrelétricas de Itumbiara (2.082 MW) e Serra da
Mesa (1.275MW), que estão
localizadas em Goiás. Cada
I-Rec equivale a 1 MWh de
energia renovável gerada. O
I-REC permite a todos os
usuários de eletricidade fazer uma escolha consciente e baseada em evidências
para a energia renovável,
em qualquer país, informou
Furnas, por meio de sua assessoria de imprensa.

IPCJ4 PARTICIPAÇÕES S.A.

C.N.P.J. 08.912.127/0001-99
Demostrativo do Fluxo de Caixa em 31/12/2019 - Em Reais
Relatório da Administração 31/12/2019 - Atendendo aos dispositivos legais, estatutários, submetemos à apreciação de V.S.ª o relatório da administração e
as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2019 da IPCJ4 Participações S.A. Descrição dos negócios, produtos e serviços - A OPERAÇÕES
2.019
IPCJ4 Participações S.A tem por objetivo social a administração de bens próprios, em especial a compra e venda, locação e administração do empreendimen- (+) Disponibilidade no Início do Período...................................
88.878
to denominado “Vila Aymoré”. Desempenho Econômico-Financeiro - Receita Líquida - A nossa receita líquida foi de R$ 3.712.987,40 em 2019. Despesas Resultado Líquido do Período ....................................................... 3.934.882
Gerais e Administrativas - Nossas despesas gerais e administrativas, totalizaram R$ 3.047.410,18 e nosso resultado não operacional positivo totalizou R$ Resultado Líquido Ajustado........................................................... 3.934.882
3.697.873,38 e nossa provisão de IRPJ e CSLL totalizou R$ 428.569,05 em 2019. Resultado Líquido - Pelas razões apresentadas acima, o nosso lucro Redução (Aumento) de contas do Ativo ........................................
-944.631
líquido foi R$ 3.934.881,55. Agradecimentos - A IPCJ4 Participações S.A. agradece a seus acionistas, clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores pela Contas a Receber ........................................................................
-15.818
confiança depositada na Companhia no ano de 2019. A Administração. Rio de Janeiro, 31/12/2019.
Adiantamentos .............................................................................
-239.268
Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 31/12/2018 - Em Reais
Demonstração do Resultado do Exercício
c/c Devedora ................................................................................
-102.187
em 31/12/2019 e 31/12/2018 - Em Reais
2.019
2.018
ATIVO
Impostos a Recuperar ..................................................................
-633
CIRCULANTE ....................................................... 100.537.169 99.567.719
DESCRIÇÃO
2.019
2.018
Imóvel ...........................................................................................
-645.312
Caixa e Bancos .....................................................
35.244
35.173 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ..................... 3.712.987
3.133.573 Despesas a Apropriar ..................................................................
58.587
Aplicações Financeiras..........................................
19.866
53.705 RECEITA OPERACIONAL ...................................... 3.853.645
3.252.973 Aumento (Redução) de Contas do Passivo ..................................
-488.358
Contas a Receber..................................................
230.991
215.173 DEDUÇÕES DA RECEITA......................................
-140.658
-119.400 Contas a Pagar ............................................................................
70.071
Imóvel .................................................................... 99.594.720 98.949.409 DESPESA OPERACIONAL .................................... -3.047.410 -1.858.902 Tributos a Recolher ......................................................................
38.868
Adiantamento .......................................................
345.243
105.975 DESPESAS ADMINISTRATIVAS............................ -3.039.533 -1.842.658 Credores Diversos .......................................................................
-33.300
Impostos a Recuperar ..........................................
45.953
45.320 IMPOSTOS E TAXAS .............................................
-7.878
-16.244
58.843
C/c Devedoras .......................................................
265.152
162.965 OUTRAS RECEITAS .............................................. 3.697.873 -12.882.993 Provisão de IRPJ/CSLL ...............................................................
-622.840
NÃO CIRCULANTE ..............................................
124.836
169.913 RESULTADO FINANCEIRO ...................................
93.334
13.224 Adiantamento de Clientes ............................................................
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.........................
26.213
84.800 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS ........... 3.600.700
2.742.945 (+) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais ..................... 2.501.892
Outros Valores.......................................................
26.213
26.213 RESULTADO COM AJUSTE POR VALOR JUSTO
0 -23.659.526 Investimentos
-13.510
Depósito Judicial ...................................................
0
58.587 REVERSÃO DE PROVISÕES CONSTIRUÍDAS ....
3.840
8.020.365 Aquisição Imobilizado ..................................................................
-75.003
PERMANENTE .....................................................
98.623
85.113 DESPEAS NÃO OPERACIONAIS..........................
-428.569
-337.064 Dividendos Declarados ................................................................
IMOBILIZADO .......................................................
98.350
84.840 PROVISÃO DE IRPJ E CSLL..................................
-428.569
-337.064 Integralização de Capital .............................................................. 3.861.051
Custo Corrigido......................................................
101.119
87.609 RESULTADO EXERCICIO ..................................... 3.934.882 -11.945.387 (+) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento ................. 3.772.537
Financiamentos
(-) Depreciação Acumulada ...................................
-2.769
-2.769
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Amortização Empréstimos ........................................................... -1.275.732
INTANGÍVEL .........................................................
273
273
para
o
Exercício
Findo
em
31/12/2019
Em
Milhares
de
Reais
Direitos ..................................................................
273
273
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ........................... -5.032.466
Capital
Reserva
Resultado
TOTAL DO ATIVO ................................................ 100.662.004 99.737.631
(+) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos............ -6.308.198
Descrição
Social
Lucros
AFAC
do Exercício
Total
(=) Disponibilidades no Final do Período..................................
55.109
PASSIVO
2.019
2.018
CIRCULANTE .......................................................
3.566.391
5.330.481 Saldo em
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a Pagar......................................................
167.375
97.304 31/12/2018...... 43.664.300 40.782.232 11.324.249 -11.945.387 83.825.394 No início do período ....................................................................
88.878
Tributos a Recolher ...............................................
266.072
227.204 Devolução de
No final do período .......................................................................
55.109
Credores Diversos .................................................
16.700
50.000 Aportes
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa ..................
-33.768
0
0 -5.032.466
0 -5.032.466 Cumprindo determinações legais, apresentamos o Demostrativo de Fluxo
Provisões IR e CSLL .............................................
92.192
33.348 de Capital........
Adiantamento de Clientes .....................................
665.715
1.288.555 Transferência
de Caixa findo em 31/12/2019. As Notas Explicativas fazem parte destas
0 -11.945.387
0
11.945.387
0 demonstrações.
Empréstimos e Financiamentos ............................
2.358.338
3.634.070 entre Contas ...
NÃO CIRCULANTE .............................................. 97.095.613 94.407.150 Integralização
0
0
0 3.861.051 ministração do empreendimento denominado “Vila Aymoré”. II - Apresentação
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO............................... 10.581.756 10.581.756 de capital......... 3.861.051
Provisões IR e CSLL ............................................. 10.581.756 10.581.756 Lucro do
Das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis estão sendo
0
0
0
3.934.882 3.934.882 elaboradas de acordo com as práticas contábeis. III - Principais Diretrizes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO........................................ 86.513.857 83.825.394 Exercício .........
Capital Social......................................................... 47.525.351 43.664.300 Distribuição
Contábeis: a) Imóveis - São avaliados periodicamente à valor de mercado.
0
-75.003
0
0
-75.003 IV - Passivo Circulante: a) Obrigações Gerais - São registradas por valores
Afac .......................................................................
6.291.783 11.324.249 de Resultados
Reserva de Lucros ................................................ 28.836.845 41.103.818 Saldo em
históricos contraídos, vencíveis em Curto Prazo e atualizados monetariamente
Resultado do Exercício..........................................
3.934.882 -11.945.387 31/12/2019...... 47.525.351 28.761.842 6.291.783
3.934.882 86.513.857 quando houver previsão contratualmente. V - Patrimônio Líquido: O PatriLucros Distribuido ..................................................
-75.003
-321.586 Cumprindo determinações estatutárias e legais, apresentamos o Balanço mônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital
TOTAL DO PASSIVO ........................................... 100.662.004 99.737.631 Patrimonial e as respect. Demonstrações do Exercício findo em 31/12/2019. Social Integralizado, tendo o valor de R$ 86.513.857,49.
Notas Explicativas Às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019 - I - Contexto Operacional: A IPCJ4 Participações S.A. registrada na JUCERJA, foi
transformada em sociedade anônima em 27/11/2018, tem por objetivo social a administração de bens próprios, em especial a compra e venda, locação e ad-
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C.N.P.J. 08.912.127/0001-99
Demostrativo do Fluxo de Caixa em 31/12/2018 - Em Reais
Relatório da Administração 31/12/2018 - Atendendo aos dispositivos legais, estatutários, submetemos à apreciação de V.S.ª o relatório da administração e
as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2018 da IPCJ4 Participações S.A. Descrição dos negócios, produtos e serviços - A OPERAÇÕES
2.018
IPCJ4 Participações S.A tem por objetivo social a administração de bens próprios, em especial a compra e venda, locação e administração do empreendi- (+) Disponibilidade no Início do Período...................................
411.890
mento denominado “Vila Aymoré”. Desempenho Econômico-Financeiro - Receita Líquida - A nossa receita líquida foi de R$ 3.133.573,00 em 2018. Des- Resultado Líquido do Período ....................................................... -11.945.387
pesas Gerais e Administrativas - Nossas despesas gerais e administrativas, totalizaram R$ 2.195.968,00, resultado do ajuste a valor justo negativo foi de Ajuste por Valor Justo .................................................................. 23.659.526
R$ 15.639.161,00 e nosso resultado não operacional positivo totalizou R$ 2.756.169,00 em 2018. Resultado Líquido - Pelas razões apresentadas acima, o Reversão de Provisões sobre Valor Justo ................................... -8.020.239
nosso prejuízo líquido foi R$ 11.945.387,00. Agradecimentos - A IPCJ4 Participações S.A. agradece a seus acionistas, clientes, fornecedores, parceiros e Resultado Líquido Ajustado........................................................... 3.693.901
colaboradores pela confiança depositada na Companhia no ano de 2018. A Administração. Rio de Janeiro, 31/12/2018.
Redução (Aumento) de contas do Ativo ........................................ -4.977.651
Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 31/12/2017 - Em Reais
Demonstração do Resultado do
Contas a Receber ........................................................................
-204.582
Exercício em 31/12/2018 e 31/12/2017 - Em Reais
ATIVO
2.018
2.017
Adiantamentos .............................................................................
-76.491
CIRCULANTE ........................................................ 99.567.719 118.572.607
DESCRIÇÃO
2.018
2.017
c/c Devedora ................................................................................
1.330
Caixa e Bancos ......................................................
35.173
37.578 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ..................... 3.133.573 3.260.052 Impostos a Recuperar ..................................................................
5.149
Aplicações Financeiras...........................................
53.705
374.313 RECEITA OPERACIONAL ...................................... 3.252.973 3.384.220 Imóvel ........................................................................................... -4.703.057
Contas a Receber...................................................
215.173
10.591 DEDUÇÕES DA RECEITA......................................
-119.400
-124.168 Aumento (Redução) de Contas do Passivo ..................................
-231.360
Imóvel ..................................................................... 98.949.409 117.905.878 DESPESA OPERACIONAL .................................... -1.858.902 -1.576.134 Contas a Pagar ............................................................................
-171.449
Adiantamento ........................................................
105.975
29.484 DESPESAS ADMINISTRATIVAS............................ -1.842.658 -1.550.153 Tributos a Recolher ......................................................................
-2.169
Impostos a Recuperar ............................................
45.320
50.469 IMPOSTOS E TAXAS .............................................
-16.244
-25.981 Credores Diversos .......................................................................
-165.622
C/c Devedoras ........................................................
162.965
164.295 OUTRAS RECEITAS .............................................. -12.882.993 17.850.129
Provisão de IRPJ/CSLL ...............................................................
-75.590
NÃO CIRCULANTE
169.913
160.263 RESULTADO FINANCEIRO ...................................
13.224
33.566
183.470
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..........................
84.800
84.800 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS ........... 2.742.945 3.214.976 Adiantamento de Clientes ............................................................
Outros Valores........................................................
26.213
26.213 RESULTADO COM AJUSTE POR VALOR JUSTO -23.659.526 14.598.994 (+) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais ..................... -1.515.110
Depósito Judicial ....................................................
58.587
58.587 REVERSÃO DE PROVISÕES CONSTIRUÍDAS .... 8.020.365
2.593 Investimentos
-9.650
PERMANENTE ......................................................
85.113
75.463 DESPEAS NÃO OPERACIONAIS..........................
-337.064 -5.300.233 Aquisição Imobilizado ..................................................................
-663.586
IMOBILIZADO ........................................................
84.840
75.190 PROVISÃO DE IRPJ E CSLL..................................
-337.064 -5.300.233 Dividendos Declarados ................................................................
-673.236
Custo Corrigido
87.609
77.959 RESULTADO EXERCICIO ..................................... -11.945.387 14.233.814 (+) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento .................
Financiamentos
(-) Depreciação Acumulada ....................................
-2.769
-2.769
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Amortização Empréstimos ...........................................................
-671.916
INTANGÍVEL ..........................................................
273
273
para o Exercício Findo em 31/12/2018 - Em Milhares de Reais
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ........................... 2.537.249
Direitos ...................................................................
273
273
Capital
Reserva
Lucros
(+) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos............ 1.865.333
TOTAL DO ATIVO ................................................. 99.737.631 118.732.869
Descrição
Social
Lucros
AFAC
Acumulados
Total
(=) Disponibilidades no Final do Período..................................
88.877
2.018
2.017
PASSIVO
Saldo
em
CIRCULANTE ........................................................ 5.330.481
6.233.756
Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2017
.....
43.664.300
26.873.004
9.126.000
14.233.814
93.897.118
Contas a Pagar.......................................................
97.304
268.753
No início do período ....................................................................
411.890
Tributos a Recolher ................................................
227.204
229.373 Aportes
No final do período .......................................................................
88.878
de
Capital
......
0
0
2.537.249
0
2.537.249
Credores Diversos ..................................................
50.000
215.622
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa ..................
-323.012
Transferência
Provisões IR e CSLL ..............................................
33.348
108.938
0 14.233.814
0 -14.233.814
0 Cumprindo determinações legais, apresentamos o Demostrativo de Fluxo
Adiantamento de Clientes ...................................... 1.288.555
1.105.085 entre Contas ..
de Caixa findo em 31/12/2018. As Notas Explicativas fazem parte destas
Empréstimos e Financiamentos ............................. 3.634.070
4.305.986 Ajuste de
demonstrações.
NÃO CIRCULANTE ............................................... 94.407.150 112.499.113 Períodos
Anteriores.....
0
-3.000
3.000
0
0 nistração do empreendimento denominado “Vila Aymoré”. II – Apresentação
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO................................ 10.581.756 18.601.995
Provisões IR e CSLL .............................................. 10.581.756 18.601.995 Lucro do
das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis estão sendo
0
0
0 -11.945.387 -11.945.387 elaboradas de acordo com as práticas contábeis. III - Principais Diretrizes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO......................................... 83.825.394 93.897.118 Exercício ........
Distribuição
Capital Social.......................................................... 43.664.300 43.664.300
Contábeis: a) Imóveis - São avaliados periodicamente à valor de mercado.
0
0
0
-663.586
-663.586 IV - Passivo Circulante: a) Obrigações Gerais - São registradas por valores
Afac ........................................................................ 11.666.249
9.126.000 de Resultados
Saldo
em
Reserva de Lucros ................................................. 41.103.818 26.873.004
históricos contraídos, vencíveis em Curto Prazo e atualizados monetariamente
Lucros Acumulados ................................................ -11.945.387 14.233.814 31/12/2018 ..... 43.664.300 41.103.818 11.666.249 -12.608.973 83.825.394 quando houver previsão contratualmente. V - Patrimônio Líquido: O PatriCumprindo
determinações
estatutárias
e
legais,
apresentamos
o
Balanço
Lucros Distribuido ...................................................
-663.586
0
mônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital
TOTAL DO PASSIVO ............................................ 99.737.631 118.732.869 Patrimonial e as respect. Demonstrações do Exercício findo em 31/12/2018.
Social Integralizado no valor de R$ 82.825.394,00.
Notas Explicativas Às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018 - I - Contexto Operacional: A IPCJ4 Participações S.A. registrada na JUCERJA, foi
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