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PARA INGLÊS VER
Lei 14.151/21, que determina 
afastamento de grávidas do trabalho 
presencial, reduz mercado de trabalho da 
gestante.. Por Mônica Gusmão, página 4

DESAFIOS JURÍDICOS E 
SOCIAIS NA PANDEMIA
Vamos precisar de ajuda extra para 
fortalecer a justiça nesses próximos anos. 
Por Luciana Gouvêa, página 2

A HONRA COMO 
LICENÇA PARA MATAR
Objetivo da tese era proteger homens que 
praticavam violência contra mulheres. Por 
Wagner Cinelli de Paula Freitas, página 2

Congresso 
pode voltar
a ampliar
prazo para IR

O Congresso Nacional tem ses-
são nesta terça-feira para análise 
de 18 vetos presidenciais e três 
projetos de lei (PLNs), entre eles 
o que restabelece cerca de R$ 20 
bilhões ao Orçamento federal de 
2021 para o pagamento de bene-
fícios sociais (PLN 4/21).

Deputados e senadores vão 
analisar também o veto imposto 
ao Projeto de Lei 639/21, que 
prorrogava até 31 de julho o 
prazo de entrega da declaração 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física referente aos rendimen-
tos de 2020 (VET 20/21). O 
prazo terminou nesta segunda-
-feira, mas, se o veto for derru-
bado, a entrega poderá ser reto-
mada sem multa.

Outro veto do presidente Jair 
Bolsonaro foi feito à proposta 
que buscava garantir acesso à in-
ternet, com fins educacionais, a 
alunos e professores da educação 
básica pública. O PL 3477/20 
previa o uso de R$ 3,5 bilhões 
do Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações 
(Fust) para ampliação do acesso 
à rede mundial de computadores, 
mas o Planalto explicou que a 
iniciativa aumentaria a rigidez do 
Orçamento.

Também atrai atenção o veto à 
Lei 14.150/21, que prorroga até 
dezembro de 2021 os efeitos da 
Lei Aldir Blanc, de apoio ao setor 
cultural, em decorrência da pan-
demia de Covid-19 (VET 21/21). 
A decisão é esperada com ansie-
dade pelos artistas, pois, com as 
medidas de combate à pandemia, 
a maioria das atividades foi para-
lisada

Estados perdem R$ 14 bilhões 
com exportação de petróleo
Lei Kandir tira R$ 5,6 bi do Rio, mas acordo só repõe R$ 3 bi

O Rio de Janeiro deixa de 
arrecadar, por ano, R$ 
5,6 bilhões com expor-

tação de petróleo, segundo dados 
apresentados por representantes 
da Petrobras à Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da As-
sembleia Legislativa (Alerj) que 
investiga a queda na arrecadação 
de receitas compensatórias da ex-
ploração de petróleo e gás no es-
tado.

A perda se deve à Lei Kandir, 
sancionada em 1996, que prevê a 
isenção do pagamento do ICMS 
sobre as exportações de produtos 
primários, como itens agrícolas, 
semielaborados ou serviços.

De acordo com o gerente-ge-
ral de Representação e Negocia-

ção Externa da Petrobras, Cris-
tiano Gadelha, o Brasil deixa de 
arrecadar com a exportação do 
petróleo cerca de R$ 14 bilhões 
por ano. Dessa fatia, o Rio de-
tém 40%.

O deputado Waldeck Carneiro 
(PT) lembrou que no ano passa-
do foi sancionada a Lei Federal 
176/20, que formaliza o acordo 
entre União, estados e municípios 
para encerrar disputas judiciais 
pelas perdas de arrecadação com 
a Lei Kandir. Esse acordo definiu 
que, ao longo de 17 anos, o Rio 
vai arrecadar pouco mais de R$ 
3 bilhões, quando a perda anual 
é superior a R$ 5 bilhões. “É um 
verdadeiro fiasco essa resolução”, 
afirmou Waldeck.

Ele lembrou ainda que cerca de 
80% do petróleo produzido no 
Rio de Janeiro não é objeto de ar-
recadação para o estado.

O deputado Luiz Paulo (Ci-
dadania) sugeriu a revisão do 
Decreto Federal 2705/98, que 
define critérios para o cálcu-
lo e cobrança das participações 
governamentais nas atividades 
de exploração de petróleo e gás 
natural. “Quando o termo foi 
assinado em 1998, o Brasil pro-
duzia 5,5 milhões de barris de 
petróleo por mês, mas hoje, 23 
anos depois, só o Campo de Tu-
pi produz a mesma quantidade. 
Não seria a hora de rever esses 
critérios?”, questionou o parla-
mentar.

Exclusão do ICMS pode reduzir 
arrecadação em R$ 97 bi por ano
Decisão sobre PIS/Cofins não deve beneficiar consumidor

A perda de arrecadação 
média do Governo Fe-
deral com a exclusão do 

ICMS da base de cálculo do PIS/
Cofins deve girar em torno de R$ 
64,9 bilhões por ano, entre 2021 e 
2030. O valor equivale a cerca de 
4% da arrecadação da União pre-
vista para este ano (R$ 1,6 trilhão).

Segundo cálculo feito pela Ins-
tituição Fiscal Independente (IFI), 
órgão vinculado ao Senado, a per-
da anual equivale a 0,6% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB). A deci-
são do Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre a retirada do ICMS a 
partir de 2017 pode representar 
uma perda de R$ 120,1 bilhões 
para a União ainda em 2021.

A perda deverá ser ainda maior, 
já que o cálculo feito pela IFI con-
sidera a participação do ICMS 
efetivamente arrecadado em rela-
ção às receitas obtidas com PIS/
Cofins. No entanto, o STF decidiu 
que o imposto a ser descontado é 
o destacado nas notas fiscais.

Nesse cenário, sem levar em 
conta os créditos tributários abati-
dos pelos contribuintes, as perdas 
acumuladas de 2017 a 2020 seriam 
de R$ 271,5 bilhões, dos quais R$ 
108,6 bilhões já teriam sido credi-
tados. O valor líquido das perdas 
seria de R$ 162,9 bilhões ou 2% 
do PIB de 2021. E a perda média 

de arrecadação até 2030 chegaria a 
R$ 97,299 bilhões.

As simulações feitas pelo eco-
nomista Felipe Salto, diretor-exe-
cutivo da IFI, consideram o efeito 
acumulado no período entre 2017 
e 2020, cujas compensações pre-
cisarão ser pagas pelo governo às 
empresas, e as perdas de arrecada-
ção simuladas para este ano.

Salto avalia que o impacto dessa 
redução tributária para as empre-
sas não representa necessariamen-
te uma queda no valor de produtos 

e serviços. “A mudança da regra, 
agora, poderá não levar a um re-
passe para os preços percebidos 
pelos consumidores. Isso porque 
o benefício tende a ser assimilado 
pelas empresas e a afetar a econo-
mia de maneira mais agregada. O 
efeito poderá ser reduzido ou nu-
lo, uma vez que a medida abarca 
parte relevante do mercado. Os 
ganhos derivados da redução do 
imposto tendem a ser apropriados 
pelas próprias empresas”, aponta 
Felipe Saltoà Agência Senado.

Salto: empresas tendem a ficar com ganhos da redução

Governo tem 
ganho com 
juros pela 2ª 
vez na história

Pela primeira vez no mês de 
abril, o Governo Federal ganhou 
mais com juros do que pagou. 
Em abril deste ano, houve receita 
líquida R$ 5,711 bilhões. Na série 
histórica do Banco Central, inicia-
da em dezembro de 2001, o úni-
co mês em que tinha registro de 
receita líquida era março de 2016 
(R$ 648 milhões).

Segundo o BC, o resultado foi 
provocado pelas operações de 
swap cambial no período (ganho 
de R$ 30,4 bilhões em abril). “O 
Brasil tem uma dívida líquida, ou 
seja, a dívida é maior que ativos, 
de forma que o esperado é que o 
Brasil pague os juros todos os me-
ses. As exceções são muito raras”, 
explicou o chefe do Departamen-
to de Estatísticas do BC, Fernan-
do Rocha.

Em 12 meses, os juros nomi-
nais alcançaram R$ 282,7 bilhões 
(3,68% do PIB). Em abril, o su-
perávit nominal, formado pelo re-
sultado primário e os gastos com 
juros, ficou em R$ 29,966 bilhões, 
contra o déficit de R$ 115,820 bi-
lhões em igual mês de 2020. Em 
12 meses, houve déficit nominal 
de R$ 827,224 bilhões, ou 10,76% 
do PIB.

O setor público consolidado, 
formado por União, estados e 
municípios, apresentou superávit 
primário de R$ 24,255 bilhões no 
mês passado, o maior resultado 
positivo para o mês da série histó-
rica do BC, iniciada em dezembro 
de 2001. O resultado primário não 
considera o pagamento de juros 
da dívida pública.

No mês passado, o Governo 
Central (Previdência, Banco Cen-
tral e Tesouro Nacional) apre-
sentou superávit primário de R$ 
16,265 bilhões.

Os governos estaduais também 
contribuíram para o resultado po-
sitivo no mês passado e registra-
ram superávit de R$ 5,528 bilhões. 
Os governos municipais apresen-
taram saldo positivo de R$ 1,444 
bilhão.

As empresas estatais federais, 
estaduais e municipais, excluídas 
as dos grupos Petrobras e Eletro-
bras, tiveram superávit primário 
de R$ 1,019 bilhão no mês passa-
do.

Em 12 meses, encerrados em 
abril, as contas acumulam déficit 
primário de R$ 544,526 bilhões, 
o que corresponde a 7,08% do 
Produto Interno Bruto. Em de-
zembro, essa porcentagem era de 
9,44% (R$ 702,950 bilhões), devi-
do aos déficits causados pela pan-
demia.

Jefferson Rudy, Agência Senado
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A honra como licença para matar Desafios jurídicos 
e sociais durante 
a pandemia
Por Luciana Gouvêa

“Pandemias evidenciam e acentuam desi-
gualdades preexistentes, elevando o risco de 
agitação social”. Essa é uma das conclusões 

do estudo publicado pelo jornal Estadão no início 
de maio (2021), cujo texto intitulado “Expansão 
após pandemia: o que a história mostra”, replica-
do e traduzido de um artigo do jornal The Econo-
mist, busca explicar o que o mundo veio apren-
dendo ao longo das pandemias e intempéries 
da história humana, desde a cólera que atingiu a 
França em 1830, o surto de varíola em 1870, a 
gripe espanhola em 1920 e as duas guerras mun-
diais.

Desde março de 2020, o vírus Covid-19 vem 
impactando a economia mundial, apresentan-
do os mais diferentes desafios nas relações fa-
miliares e pessoais, nas questões de trabalho, 
com relação ao empresariado, no desafio para 
cura e profilaxia da doença, nas determinações 
governamentais, e, ao que o estudo citado in-
dica, ainda vai trazer diferentes conflitos e por 
um bom tempo, já que o estudo explica que 
“as agitações sociais parecem atingir picos dois 
anos após o fim da pandemia”.

Ora, o Poder Judiciário, poder responsável pe-
la paz social, finalizou o ano de 2019 ainda com 
77,1 milhões de processos aguardando alguma 
solução definitiva, com taxa de congestionamen-
to de 69%, ou seja, em cada 100 processos, ape-
nas 31 são solucionados definitivamente.

Então, considerando que de cada 100 mil ha-
bitantes apenas 12 mil ingressaram com ação ju-
dicial em 2019 (dados do relatório do CNJ – Jus-
tiça em Números), é certo que vamos precisar de 
ajuda extra para fortalecer a justiça, a igualdade, 
o desenvolvimento, a segurança, a liberdade e o 
bem-estar de todos nesses próximos anos. Então, 
com que podemos contar?

Afinal, se existem direitos, na contrapartida há 
deveres e obrigações que, descumpridos, podem 
ser penalizados e assim, usando das leis vigentes 
e das técnicas jurídicas, é possível atuar para edu-
car cidadãos, empresas e o próprio Estado a bus-
car funcionar melhor para conquistar a ordem, o 
progresso e a almejada paz social!

Importante aos interessados em responsabi-
lizar-se pela construção de um Brasil melhor 
saber dos seus direitos e deveres para poderem 
reclamar quando necessário, lembrando que as 
leis estão dispostas no site do governo http://
www4.planalto.gov.br/legislacao, inclusive a 
Constituição Federal e o Código de Defesa do 
Consumidor; há cartilhas de direitos no site da 
OAB (Ordem dos Advogados do Brasil – oab.
org.br/publicacoes-cartilhas); nos de defesa do 
consumidor; em muitos outros locais virtuais, 
facilmente acessados pelo telefone móvel ou 
computador.

É o esforço de todos nós brasileiros na busca 
de informação quanto às leis, deveres e direitos 
dispostos para nossa organização em sociedade, 
e é essa atitude que vai favorecer a boa transição 
desse tempo de pandemia para um “novo novo” 
de fato melhor para todos, com expansão econô-
mica e paz social.

Luciana Gouvêa é advogada, coordenadora da TV Nossa Justiça e 
diretora-executiva da Gouvêa Advogados Associados.

Por Wagner Cinelli 
de Paula Freitas

Marido mata a mu-
lher, esquarteja o 
corpo e despacha 

o cadáver em uma mala. Não 
é ficção. Aconteceu em São 
Paulo, no ano de 1928. O as-
sassino Giuseppe Pistone e a 
vítima Maria Féa se conhece-
ram no navio que os trouxe da 
Itália para a Argentina, onde 
se casaram, mudando-se de-
pois para o Brasil.

O criminoso confessou que 
tiveram uma briga e, sufo-
cando-a com um travesseiro, 
tirou-lhe a vida. Contou ainda 
que beijou e acariciou a mu-
lher morta, passando aquela 
noite deitado ao lado dela. No 
dia seguinte, despedaçou o 
corpo e o pôs em uma mala, 
ali acondicionando roupas e 
uma das navalhas usadas.

A bagagem seria embar-
cada no vapor Massilia, que 
zarparia do Porto de Santos 
com destino a Bordeaux, na 
França. Entretanto, um cabo 
rompeu quando do embarque 
de um grupo de malas, dentre 
elas a que continha o cadáver 
de Maria, chamando a atenção 
de um dos marinheiros, que 
percebeu o estranho odor de-
la proveniente, o que acabou 
trazendo a polícia à cena, que 
chegou ao marido assassino.

A sociedade da época ficou 
ainda mais chocada quando a 
autópsia revelou que a vítima 
estava grávida de 6 meses. O 
episódio ficou conhecido co-
mo o Crime da Mala.

Giuseppe disse que Maria 

teria lhe traído, porém nin-
guém acreditou nisso. A toda 
evidência, uma mentira apre-
sentada como desculpa. Mas 
ele não foi o primeiro nem o 
último acusado de feminicí-
dio a alegar questão de honra. 
Aproximadamente meio sé-
culo depois, Doca Street, que 
assassinou a namorada Ângela 
Diniz com 4 tiros, arguiu ter 
agido em legítima defesa da 
honra.

Mas seria a defesa da hon-
ra um tipo de legítima defe-
sa? Para melhor entender essa 
questão, vejamos a definição 
legal que está no artigo 25 do 
Código Penal: “Entende-se em 
legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios ne-
cessários, repele injusta agres-
são, atual ou iminente, a direito 
seu ou de outrem.”

A legítima defesa é uma 
excludente de ilicitude, e a 
mais conhecida do público 
é a legítima defesa própria, 
que podemos chamar de ma-
tar para não morrer. Quando 
exercida para proteger outra 
pessoa, denomina-se legítima 
defesa de terceiro. Há outras 
modalidades e nomenclaturas, 
porém nenhuma delas incor-
pora a referida legítima defesa 
da honra. Por isso, esse termo 
pode até soar técnico-jurídico, 
mas não é. Basta ler o disposi-
tivo legal acima transcrito pa-
ra se concluir que ali não cabe 
essa “defesa da honra”.

Tomemos, por exemplo, 
um feminicídio praticado 
por suposta traição da mu-
lher. Que “uso moderado dos 
meios necessários” seria esse? 

Qual seria a injusta agressão 
repelida? Qual seria o direito 
protegido com essa atitude? 
Há legítima defesa com uso 
de violência para aplacar abalo 
emocional? Cada uma dessas 
indagações expõe a fragilida-
de da construção pseudojurí-
dica da tese da legítima defesa 
da honra.

Não bastassem esses argu-
mentos a respeito do tema, o 
Código Penal expressamente 
dispõe que a emoção ou a pai-
xão não excluem a imputabili-
dade penal (art. 28, I).

Mesmo não tendo a legíti-
ma defesa da honra previsão 
legal, sua utilização talvez pu-
desse se dar por outro funda-
mento. Crimes intencionais 
contra a vida são da compe-
tência do Tribunal do Júri. O 
juiz togado preside a sessão de 
julgamento; no entanto, quem 
decide se o réu é inocente ou 
culpado são os jurados. Como 
não precisam ter conhecimen-
tos jurídicos, são admitidos 
argumentos não jurídicos, o 
que tem base no princípio da 
plenitude da defesa. Daí o uso 
de discursos morais no júri. 
Estaria aí a possibilidade de 
aplicação da tese da legítima 
defesa da honra.

Contudo, o Supremo Tri-
bunal Federal, em março de 
2021, mês da mulher, em Ar-
guição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental pro-
posta pelo Partido Democrá-
tico Trabalhista (ADPF 779), 
com relatoria do ministro 
Dias Toffoli, pôs uma pá de 
cal sobre o assunto ao deci-
dir, por unanimidade, que a 

alegação dessa “legítima de-
fesa da honra” fere a Carta 
Magna por contrariar prin-
cípios constitucionais como 
dignidade da pessoa humana, 
proteção à vida e igualdade de 
gênero. Por isso, advogados 
estão doravante impedidos de 
sustentar, direta ou indireta-
mente, essa tese.

Esse julgamento do Supre-
mo é um marco importante, 
pois rompe com valores da 
cultura machista e reafirma 
a necessidade de se coibir a 
violência de gênero. De fato, 
não tem cabimento se cogitar 
de a honra de alguém estar 
centrada no comportamento 
de terceira pessoa. Tampou-
co se pode admitir a existên-
cia de um direito subjetivo de 
agredir ou matar. Além disso, 
o objetivo da tese da legítima 
defesa da honra ficou bem 
claro: proteger homens que 
praticavam violência contra 
mulheres.

Homens abusadores agora 
terão que buscar outras escu-
sas para seus atos de covardia. 
O ideal seria que controlas-
sem seus impulsos, rompen-
do assim o ciclo de violência 
do qual fazem parte. Afinal, 
com o fim da tese da legítima 
defesa da honra, sepulta-se 
uma concepção equivocada e 
consagra-se, ainda que tardia-
mente, que não há honra em 
se tornar um assassino.

Wagner Cinelli de Paula Freitas é 
desembargador do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro e autor do 
livro Sobre ela: uma história de violência 

(Editora Gryphus).

Recurso Extraordinário  
574.706 – ICMS e PIS/Cofins
Por Alice Grecchi

No dia 13 de maio de 
2021, o Supremo 
Tribunal Federal 

(STF), após quatro anos da 
análise do mérito, encerrou 
o julgamento dos embargos 
declaratórios opostos pela 
União contra o acórdão que 
havia decidido pela exclusão 
do ICMS da base de cálculo 
de PIS/Cofins (Recurso Ex-
traordinário 574.706)

Na análise dos embargos, 
houve a modulação e foram 
esclarecidos os principais 
pontos questionados pela 

União, restando decidido em 
caráter definitivo que:

– O ICMS não deve com-
por a base de cálculo de PIS/
Cofins;

– Deve ser excluído da base 
de cálculo das citadas contri-
buições o ICMS destacado no 
documento fiscal;

– A decisão terá efeitos vá-
lidos (modulação) a partir do 
julgamento do citado RE, que 
ocorreu em 15 de março de 
2017.

Conclusões:
a) As empresas que ajui-

zaram ações até o dia 15 de 

março de 2017 (inclusive no 
próprio dia) poderão recu-
perar créditos de PIS/Cofins 
pagos indevidamente sobre 
o ICMS destacado nas NF, 
retroagindo até cinco anos 
antes da data de propositura 
da ação;

b) As empresas que ajui-
zaram ações depois da citada 
data poderão recuperar cré-
ditos decorrentes da aplica-
ção da tese apenas em rela-
ção a pagamentos indevidos 
efetuados após 15 de março 
de 2017; e

c) As empresas que não 
ajuizaram ação e não toma-

ram medida alguma em rela-
ção ao tema ainda poderão 
fazê-lo, mas também ficarão 
vinculadas ao período a par-
tir de 15 de março de 2017 
para apurar eventuais crédi-
tos de pagamentos indevi-
dos.

Espera-se que, após este 
julgamento, as empresas pas-
sem a ter um pouco de se-
gurança jurídica e recebam, 
efetivamente, o que pagaram 
indevidamente e inconstitu-
cionalmente.

Alice Grecchi é advogada especialista em 
Direito Tributário.
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Não fortalecer o SUS  
não é opção, é omissão

Criado logo após o fim da Segunda Guerra Mun-
dial, em 1948, o sistema público de saúde britânico 

(NPH) representava, naquele ano, 11,2% do orçamento 
do governo. Em 2018, a participação pulou para quase 3 
vezes mais: 29,7%. Essa ampliação de recursos não sig-
nificou inchaço da infraestrutura, esclarece o economista 
cearense Dércio Chavez, estudante do Master of  Research 
Economics na Universidade de Exeter, na Inglaterra.

“Hoje o Reino Unido dispõe de 120 mil leitos hospitala-
res. Em 1948, eram 480 mil”. O NHS investiu na expansão 
da atenção primária, o que reduziu a demanda por leitos e 
colaborou para a eficiência do sistema. “O resultado desse in-
vestimento foi um aumento da expectativa de vida, que hoje 
é de 81 anos, e da mortalidade infantil, que está em 1,8 por 
mil nascimentos”, ilustrou, em webinário realizado na sexta-
feira passada pelo Observatório do Federalismo Brasileiro do 
Governo do Ceará, moderado por Flavio Ataliba, secretário-
executivo da Secretaria de Planejamento do estado, pesquisa-
dor associado do FGV Ibre.

Mônica Viegas, coordenadora do Grupo de Estudos 
da Saúde e Criminalidade do Cedeplar/UFMG, afirmou 
no evento que “se algumas respostas não aconteceram de 
forma adequada [durante a pandemia], isso ocorreu em 
função das escolhas dos gestores, e não devido ao SUS”.

Roberto Claudio, ex-prefeito de Fortaleza, mestre em 
Saúde Pública, reforça: “Frente a grave crise econômica fruto 
da pandemia, vários países de viés liberal, como os Estados 
Unidos, voltaram a destacar o papel do Estado com coorde-
nador da economia. Hoje, não pensar no fortalecimento de 
políticas públicas não é opção, é omissão”, afirma.

Oposição

A opção pela atenção primária, como o médico de família, 
contraria interesses poderosos de empresas farmacêuticas, 
produtores de equipamentos e alguns setores médicos.

Mais da metade para 1/4

No Brasil, 58% dos recursos investidos em saúde vão para 
o setor privado, atendendo apenas 25% da população, acusa 
Adriano Massuda, ex-secretário de Ciência e Tecnologia e 
Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde.

Pão e circo

Ao contrário do que fez com o e-mail oferecendo 
vacina da Pfizer ou com o contrato de compra da Coro-
navac, Bolsonaro foi rápido em responder a pedido da 
CBF para sediar a Copa América no Brasil, às vésperas da 
terceira onda de Covid.

Rápidas

O Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ) julga nesta terça-
feira, às 14h30, as contas de governo estadual de 2020, sob 
a responsabilidade de Wilson Witzel e Cláudio de Castro. 
A sessão poderá ser acompanhada ao vivo pelo YouTube 
(youtube.com/c/TribunaldeContasdoEstadodoRiodeJaneiro) 
*** A Aegea Saneamento abriu inscrições para 56 vagas do 
Programa de Estágio 2021, em todo o Brasil, para estudantes 
dos ensinos médio técnico ou superior. Inscrições até 6 
de junho em jobs.kenoby.com/vemseraegea *** Para cel-
ebrar 2 de junho, dia que marca a instauração de um regime 
democrático no país, o Consulado da Itália em Belo Hori-
zonte promoverá uma intervenção assinada pelo arquiteto 
Silvio Todeschi, de 1º a 13 de junho, na fachada do Museu de 
Artes e Ofícios, que tem projeto arquitetônico assinado pelo 
italiano Luiz Olivieri.

Bankone Serviços Digitais S.A.
CNPJ/MF n° 40.114.534/0001-63 - NIRE n° 35300561261

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 07/01/2021
Data: 07/01/2021, às 10h. Local: Em São Paulo/SP, na Rua Dom Luís Felipe de Orleans, n° 1131, sala 13, Vila Maria Baixa, CEP 02118-001. Pre-
sença: Acionistas representando a totalidade do capital social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Artigo 124, 
§ 40 da Lei no 6.404, de 15/12/76. Mesa Diretora: Presidente: Alexandre do Nascimento Melo. Secretário: Marina Bonanno Mac Lennan. Ordem do 
Dia: a) Inclusão de Objeto Social; b) Discussão e Aprovação do Estatuto Social; e c) Consolidação do Estatuto Social. Deliberações: 1 - Neste ato, 
os acionistas decidem pela inclusão de objeto social, passando a ser: • Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não 
especificadas anteriormente (CNAE 82.99/7-99); • Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.09/1-
00); • Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11/9-00); • Administração de 
cartões de crédito (CNAE 66.13-4/00); • Correspondentes de instituições financeiras (CNAE 66.19/3-02); • Serviços de operadores de cartões de 
débito (CNAE 66.19/3-05); • Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente (CNAE 66.19/3-99); • Ativida-
des de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE 70.20/4-00); • Atividades de intermediação e agenciamen-
to de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90/1-04); • Gestão de ativos intangíveis não financeiros (CNAE 77.40/3-00);] 
• Atividades de cobranças e informações cadastrais (CNAE 82.91/1-00); • Emissão de vale alimentação, transporte e similares (CNAE 82.99-
7/02); e • A participação como acionista, sócia ou investidora em empresas ligadas ao seu ramo de atividade (CNAE 6463-8/00). 2 - Após a dis-
cussão e votação, não havendo qualquer objeção ou pedido de esclarecimento foi aprovada a consolidação do Estatuto Social, e certificado que a 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária é cópia fiel do livro de Atas as folhas de nº 2, conforme artigo 130, LSA. Estatuto Social - Capítulo I - De-
nominação, Sede, Foro, Objeto Social e Duração: Artigo 1°. A sociedade anônima de capital fechado gira sob a denominação social de Bankone 
Serviços Digitais S.A., que se regerá pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15/12/1976 e pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis. Artigo 2°. A sociedade tem sede, foro e administração na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na sede da empresa na Rua Dom 
Luis Felipe de Orleans nº 1131, sala 13, Bairro Vila Maria Baixa, CEP 02118-001, podendo abrir e fechar filiais ou escritórios em qualquer localida-
de do território nacional ou no exterior, a critério da Diretoria. Artigo 3°. A sociedade tem como objetos sociais: • Outras atividades de serviços 
prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (CNAE 82.99/7-99); • Suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação (CNAE 62.09/1-00); • Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
(CNAE 63.11/9-00); • Administração de cartões de crédito (CNAE 66.13-4/00); • Correspondentes de instituições financeiras (CNAE 66.19/3-02); 
• Serviços de operadores de cartões de débito (CNAE 66.19/3-05); • Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas an-
teriormente (CNAE 66.19/3-99); • Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE 70.20/4-00); 
• Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90/1-04); • Gestão de ativos intan-
gíveis não financeiros (CNAE 77.40/3-00);] • Atividades de cobranças e informações cadastrais (CNAE 82.91/1-00); • Emissão de vale alimenta-
ção, transporte e similares (CNAE 82.99-7/02); e • A participação como acionista, sócia ou investidora em empresas ligadas ao seu ramo de ati-
vidade (CNAE 6463-8/00). Artigo 4°. A sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social - Artigo 5°. O capital 
social é de R$ 50.000,00, representados por 50.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, 
totalmente subscritas, conforme Boletins de Subscrição, sendo integralizado o valor correspondente à 10% do capital social, nos termos dos artigos 
80, incisos II e III e 81 da Lei 6.404/76, e o saldo a ser integralizado pelos subscritores em até 60 meses. Artigo 6°. Cada ação ordinária nominati-
va dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Capítulo III - Administração - Artigo 7°. A sociedade será administrada por 
uma Diretoria composta de 2 membros, sendo um Diretor-Presidente e uma Diretora Financeira, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição 
automática. Artigo 8°. Nos casos de ausência ou impedimentos temporários os Diretores substituir-se-ão mutuamente. § 1°. Os Diretores perma-
necerão nos respectivos cargos e no pleno exercício de suas funções até que seus sucessores sejam empossados, exceto em casos de renúncia ou 
destituição. § 2°. Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reunião de Diretoria, dentro 
do prazo de 30 dias contados de sua eleição. Artigo 9°. Nas hipóteses de ausência ou impedimento definitivo de qualquer Diretor ou mesmo ocor-
rendo renúncia de tal cargo será eleito novo Diretor por Assembleia Geral, dentro de 15 dias a contar do evento que originou a sua ausência ou 
impedimento, cuja gestão terminará no prazo de gestão do anterior substituído. Artigo 10°. Compete ao Diretor-Presidente e a Diretora Financeira, 
Em Conjunto ou Isoladamente, administrar todos os negócios sociais, representando a sociedade ativa e passivamente, com os mais amplos, 
gerais e ilimitados poderes, em juízo ou fora dele, inclusive perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de 
direito público, praticar, enfim, todos e quaisquer atos que julgar necessário para o bom andamento dos negócios sociais, inclusive compra, venda 
e locação de bens imóveis ou alienação de bens do ativo imobilizado, independentemente de autorização da Assembleia Geral. Artigo 11°. Compe-
te ao Diretor-Presidente substituir a Diretora Financeira e vice-versa nas suas ausências e impedimentos que deverão ser registradas no livro de 
Atas das Reuniões de Diretoria. Artigo 12°. As procurações deverão ser assinadas pelo Diretor-Presidente e pela Diretora Financeira, Em Conjunto 
ou Isoladamente, especificando-se claramente os poderes e deverão estabelecer os prazos conferidos aos mandatários. Artigo 13°. A remuneração 
dos membros da Diretoria serão fixados pela Assembleia Geral. Capítulo IV - Conselho Fiscal - Artigo 14°. O Conselho Fiscal poderá ou não ser 
eleito, conforme decisão da Assembleia Geral, que poderá ter a característica de funcionamento não permanente, composto de 3 membros efetivos 
e 3 suplentes, permitida a reeleição. § único. O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela Assembleia Geral. Capítulo V - As-
sembleia Geral - Artigo 15°. A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do 
exercício social e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem. Artigo 16°. A Assembleia Geral será presidida por um Acionista 
escolhido pelos presentes e secretariada por pessoa escolhida pelo Presidente. Capítulo VI - Exercício Social - Artigo 17°. O exercício social 
coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado o balanço geral e demais demonstrações financeiras em 31 de dezembro de cada ano. § único. A 
Diretoria poderá determinar o levantamento de demonstrações financeiras intermediárias sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados 
nestes balanços poderão ser destinados para distribuições ou antecipações de dividendos intermediários ou para outras aplicações a critério da 
Assembleia Geral dos Acionistas. Artigo 18°. Do lucro líquido apurado em cada balanço serão destinados: a) 5% serão aplicados, antes de qualquer 
outra destinação, na constituição de reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. b) 25% depois de deduzida a reserva legal, será 
destinada para uma reserva estatutária á nível de reserva para expansão. c) O saldo, se houver, terá a destinação que a Assembleia estabelecer. 
Capítulo VII - Liquidação - Artigo 19°. A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, observadas as normas legais pertinentes, 
cabendo a Assembleia estabelecer o modo de sua liquidação. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 20°. Os casos omissos ao presente Esta-
tuto serão regidos pela legislação em vigor pertinente à matéria. Artigo 21°. Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Estado de São 
Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões societárias. Confere com o original lavrado 
em livro próprio. São Paulo, 07/01/2021. Alexandre do Nascimento Melo - Presidente, Marina Bonanno Mac Lennan - Secretária. Acionistas: 
Domus Participações e Aquisições Ltda.  Por seu administrador: José Emiliano de Oliveira Junior. Bonanno Negócios e Participações EIRELI - 
Por sua titular: Marina Bonanno Mac Lennan. Diretores: Alexandre do Nascimento Melo - Diretor-Presidente, Marina Bonanno Mac Lennan - 
Diretora Financeira.

Bankone Serviços Digitais S.A.
CNPJ/MF n° 40.114.534/0001-63 - NIRE n° 35300561261
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3/05/2021

Data: 3/05/2021, às 10h. Local: São Paulo/SP, na Rua Dom Luís Felipe de Orleans, n° 1131, sala 13, Vila Maria Baixa, CEP 02118-001. Presença: Acio-
nistas representando a Totalidade do capital social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Artigo 124, § 40 da Lei nº 
6.40/76. Mesa Diretora: Presidente: Alexandre do Nascimento Melo, Secretário: Débora Luciane de Moraes Arcocha. Ordem do Dia: a) Saída de Acio-
nista; b) Entrada de Novo Acionista; c) Cessão e Transferência de Ações; d) Eleição de Diretoria; e) Discussão e Aprovação do Estatuto Social; e f) Conso-
lidação do Estatuto Social. Deliberações: 1 - Neste ato, a acionista, Bonanno Negócios e Participações Eireli, empresa com sede em São Paulo/SP, na 
Rua Doutor Renato Paes de Barros nº 329, sala 41, Bairro do Itaim Bibi, CEP 04530-909, com seu ato de constituição devidamente registrado na JUCESP, 
sob NIRE n° 35630684951, em sessão de 30/11/2020, CNPJ/MF n° 39.958.192/0001-89, representada por sua titular, Marina Bonanno Mac Lennan, RG 
n° 28.281.289-1, CPF n° 310.867.458-76, residente e domiciliada em São José dos Campos/sp, na Rua Professora Renê Maria Vandele n° 116, Bairro 
Jardim das Colinas, CEP 12242-080, detentora de 8.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, 
totalizando R$ 8.000,00, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, devidamente subscritas e integralizadas no capital social, Retira-se da sociedade, 
a qual cede e transfere 8.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 8.000,00, 
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, devidamente subscritas e integralizadas no capital social, A Acionista Ora Admitida na sociedade, Profec-
tus Negócios e Participações Eireli, empresa com sede na Cidade de São Paulo/sp, na Rua Praia dos Estaleiros n° 70, Jaraguá, CEP 05180-000, com 
seu ato de constituição devidamente registrado na JUCESP, sob NIRE n° 35.600.625.663, em sessão de 30/5/2014, CNPJ/MF n° 20.354.838/0001-90, 
representada por seu titular, Alexandre do Nascimento Melo, RG nº 18.628.191-2, CPF nº 143.031.238-62, residente e domiciliado em  São Paulo/SP, na 
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães n° 2820, apt° 55, Torre 1, Jardim Iris, CEP 05145-100, dando-se cedente e cessionário, a mais ampla, geral e 
irrestrita quitação, para nada mais exigir ou reclamar, seja a que título for. 2 - O capital social permanece inalterado em R$ 50.000,00, representados por 
50.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas e integralizadas ao capital 
social. 3 - Neste ato, foi efetuada a eleição de Diretoria, sendo eleitos por unanimidade de votos, os quais tomaram posse as seguintes pessoas, para o 
cargo de Diretor-Presidente tomou posse o Sr. Alexandre do Nascimento Melo, RG nº 18.628.191-2, CPF nº 143.031.238-62, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães n° 2820, apt° 55, Torre 1, Jardim Iris, CEP 05145-100; e, para o cargo de Diretora Vice-Pre-
sidente tomou posse a Sra. Débora Luciane de Moraes Arcocha, RG n° 29.369.755, CPF n° 254.177.438-95, residente e domiciliada em São Paulo/SP, 
na na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães n° 2820, apt° 55, Torre 1, Jardim Iris, CEP 05145-100; declarando ambos, não estarem incursos em ne-
nhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem a atividade mercantil ou a administração da companhia. 4 - Após a discussão e votação, 
não havendo qualquer objeção ou pedido de esclarecimento foi aprovada a consolidação do Estatuto Social, e certificado que a Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária é cópia fiel do livro de Atas as folhas de no 2, conforme artigo 130, LSA. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto 
Social e Duração: Artigo 1°. A sociedade anônima de capital fechado gira sob a denominação social de Bankone Serviços Digitais S.A., que se regerá 
pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404/76 e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 2°. A sociedade tem sede, foro e admi-
nistração na Cidade de São Paulo/SP, na sede da empresa na Rua Dom Luis Felipe de Orleans nº 1131, sala 13, Bairro Vila Maria Baixa, CEP 02118-001, 
podendo abrir e fechar filiais ou escritórios em qualquer localidade do território nacional ou no exterior, a critério da Diretoria. Artigo 3°. A sociedade tem 
como objetos sociais: • Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (CNAE 82.99/7-99); • 
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.09/1-00); • Tratamento de dados, provedores de serviços de apli-
cação e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11/9-00); • Administração de cartões de crédito (CNAE 66.13-4/00); • Correspondentes de insti-
tuições financeiras (CNAE 66.19/3-02); • Serviços de operadores de cartões de débito (CNAE 66.19/3-05); • Outras atividades auxiliares dos serviços fi-
nanceiros não especificadas anteriormente (CNAE 66.19/3-99); • Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
(CNAE 70.20/4-00); • Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90/1-04); • Gestão de 
ativos intangíveis não financeiros (CNAE 77.40/3-00); • Atividades de cobranças e informações cadastrais (CNAE 82.91/1-00); • Emissão de vale alimen-
tação, transporte e similares (CNAE 82.99-7/02); e • A participação como acionista, sócia ou investidora em empresas ligadas ao seu ramo de atividade 
(CNAE 6463-8/00). Artigo 4°. A sociedade tem prazo de duração por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital Social: Artigo 5°. O capital social é de R$ 
50.000,00, representados por 50.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas, 
conforme Boletins de Subscrição, sendo integralizado o valor correspondente à 10% do capital social, nos termos dos artigos 80, incisos II e III e 81 da Lei 
6.404/76, e o saldo a ser integralizado pelos subscritores em até 60 meses. Artigo 6°. Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas delibe-
rações das Assembleias Gerais. Capítulo III - Administração: Artigo 7°. A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 membros, 
sendo um Diretor Presidente e uma Diretora Financeira, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição automática. Artigo 8°. Nos casos de ausência ou 
impedimentos temporários os Diretores substituir-se-ão mutuamente. § 1°. Os Diretores permanecerão nos respectivos cargos e no pleno exercício de suas 
funções até que seus sucessores sejam empossados, exceto em casos de renúncia ou destituição. § 2°. Os Diretores serão investidos nos seus cargos 
mediante termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reunião de Diretoria, dentro do prazo de 30 dias contados de sua eleição. Artigo 9°. Nas hipóteses 
de ausência ou impedimento definitivo de qualquer Diretor ou mesmo ocorrendo renúncia de tal cargo será eleito novo Diretor por Assembleia Geral, 
dentro de 15 dias a contar do evento que originou a sua ausência ou impedimento, cuja gestão terminará no prazo de gestão do anterior substituído. Ar-
tigo 10°. Compete ao Diretor Presidente e a Diretora Financeira, em Conjunto ou Isoladamente, administrar todos os negócios sociais, representando a 
sociedade ativa e passivamente, com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, em juízo ou fora dele, inclusive perante as repartições públicas fede-
rais, estaduais e municipais e outras entidades de direito público, praticar, enfim, todos e quaisquer atos que julgar necessário para o bom andamento 
dos negócios sociais, inclusive compra, venda e locação de bens imóveis ou alienação de bens do ativo imobilizado, independentemente de autorização 
da Assembleia Geral. Artigo 11°. Compete ao Diretor-Presidente substituir a Diretora Financeira e vice-versa nas suas ausências e impedimentos que 
deverão ser registradas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria. Artigo 12°. As procurações deverão ser assinadas pelo Diretor Presidente e pela Dire-
tora Financeira, em Conjunto ou Isoladamente, especificando-se claramente os poderes e deverão estabelecer os prazos conferidos aos mandatários. 
Artigo 13°. A remuneração dos membros da Diretoria serão fixados pela Assembleia Geral. Capítulo IV - Conselho Fiscal: Artigo 14°. O Conselho Fiscal 
poderá ou não ser eleito, conforme decisão da Assembleia Geral, que poderá ter a característica de funcionamento não permanente, composto de 3 
membros efetivos e 3 suplentes, permitida a reeleição. § único. O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela Assembleia Geral. Capí-
tulo V - Assembleia Geral: Artigo 15°. A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos 4 primeiros meses após o término do exercício 
social e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem. Artigo 16°. A Assembleia Geral será presidida por um Acionista escolhido pelos 
presentes e secretariada por pessoa escolhida pelo Presidente. Capítulo VI - Exercício Social: Artigo 17°. O exercício social coincidirá com o ano civil, 
devendo ser levantado o balanço geral e demais demonstrações financeiras em 31 de dezembro de cada ano. § único. A Diretoria poderá determinar o 
levantamento de demonstrações financeiras intermediárias sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser desti-
nados para distribuições ou antecipações de dividendos intermediários ou para outras aplicações a critério da Assembleia Geral dos Acionistas. Artigo 
18°. Do lucro líquido apurado em cada balanço serão destinados: a) 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição de reserva 
legal, que não excederá a 20% do capital social. b) 25% depois de deduzida a reserva legal, será destinada para uma reserva estatutária á nível de re-
serva para expansão. c) O saldo, se houver, terá a destinação que a Assembleia estabelecer. Capítulo VII - Liquidação: Artigo 19°. A sociedade entrará 
em liquidação nos casos previstos em lei, observadas as normas legais pertinentes, cabendo a Assembleia estabelecer o modo de sua liquidação. Capí-
tulo VIII - Disposições Gerais: Artigo 20°. Os casos omissos ao presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor pertinente à matéria. Artigo 21°. 
Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer questões societárias. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 3/05/2021. Alexandre do Nascimento Melo - Presidente, 
Débora Luciane de Moraes Arcocha - Secretária. Acionista Retirante: Bonanno Negócios e Participações Eireli - Por sua titular: Marina Bonanno Mac 
Lennan. Acionistas: Domus Participações e Aquisições Ltda. - Por seu administrador: José Emiliano de Oliveira Junior, Profectus Negócios e Partici-
pações Eireli, Por seu titular: Alexandre do Nascimento Melo. Diretores Eleitos: Alexandre do Nascimento Melo - Diretor-Presidente, Débora Luciane 
de Moraes Arcocha - Diretora Vice-Presidente.

Privatização da Eletrobras deve 
impactar conta de energia
Estatal teve lucro de R$ 30 bilhões nos últimos três anos

Perda da soberania 
no setor elétrico, 
aumento considerá-

vel da tarifa de luz e aber-
tura de mais espaço para as 
térmicas (carbonização) em 
detrimento das fontes re-
nováveis (água, sol e vento) 
são três das principais preo-
cupações de senadores com 
a privatização da Eletrobras. 
Esses e outros pontos polê-
micos da Medida Provisória 
(MP) 1.031/2021, que dis-
põe sobre a venda acionária 
da estatal, foram debatidos 
nesta segunda-feira em au-
diência pública realizada na 
Comissão de Direitos Hu-
manos (CDH) do Senado.

A privatização foi tema 
de audiência pública remo-
ta diante da importância 
da Eletrobras formada por 
mais de 160 usinas e res-
ponsável por quase 50% 
das linhas de transmissão, 
respondendo por mais de 
30% da energia gerada no 
país. Senadores e partici-
pantes da audiência critica-
ram a medida provisória e 
afirmaram que a privatiza-
ção vai representar aumen-
to na conta de luz.

A privatização da empre-
sa é uma das mais criticadas 
pela oposição. Já os seus 
defensores afirmam que a 
capitalização da Eletrobras 
seria necessária para trazer 
investimentos à empresa.

Este mês, no seu pertil 
no Twiter, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) disse que a proposta de 
privatização da Eletrobras é 
um “crime contra o povo brasilei-
ro” e que, se for adiante, vai 
aumentar“consideravelmente” 
as tarifas de energia.

Conforme a Agência Se-
nado, diante de possível ra-
cionamento por conta da cri-
se hídrica e das problemáticas 

da crise econômico-sanitária 
resultante da Covid-19, os 
senadores que participaram 
da audiência pública foram 
enfáticos em condenar a dis-
cussão de uma privatização 
neste momento, por meio de 
uma MP.

“Esse processo tem 
avançado de forma extre-
mamente rápida, pulando 
etapas do processo legisla-
tivo normal e, ao mesmo 
tempo, sem a devida dis-
cussão dos impactos que 
acarretará sobre a atividade 
econômica, sobre especial-
mente a vida das pessoas”, 
afirmou o senador Hum-
berto Costa (PT-PE), presi-
dente da CDH.

Paulo Paim (PT-RS), au-
tor do requerimento da au-
diência, disse ser certo que 
o custo maior da energia 
terá efeito cascata, ou seja, 
os valores dos produtos fi-
nais também aumentarão 
de preço, desequilibrando 
o orçamento das famílias 
e, consequentemente, in-
fluenciando negativamente 
o processo inflacionário.

Estudos apontam que 
o setor elétrico tem atraí-
do investimento suficiente 
para garantir a sua expan-
são. Portanto, privatizar a 
Eletrobras para ter recur-
sos privados para a expan-
são do setor não é neces-
sário. Esses investimentos 
já estão ocorrendo. Entre 
2003 e 2018, a capacidade 
instalada no Brasil cresceu 
70%.

A Eletrobras tem capa-
cidade para gerar 30,1% de 
energia e possui 44% das li-
nhas de transmissão. Com a 
privatização dessa estatal, o 
poder de mercado nas mãos 
de uma empresa privada 
não vai gerar competição 
justa, e caminharemos pa-

ra uma injustiça social. Vai 
prejudicar principalmente 
os consumidores.

Pelo processo de priva-
tização, o governo deverá 
emitir novas ações da em-
presa, com oferta a inves-
tidores privados, o que re-
duzirá sua participação no 
capital da Eletrobras, que 
teve lucro de R$ 30 bilhões 
nos últimos três anos. Hoje 
o governo tem 51,82% das 
ações ordinárias. A estima-
tiva é de que reduza esse 
percentual a 45%, mas com 
direito a golden share, ou seja, 
direito de vetar em decisões 
consideradas mais sensíveis.

Sem marco legal

Diretora do Instituto de 
Desenvolvimento Estraté-
gico do Setor Energético 
(Instituto Ilumina), Clari-
ce Ferraz pontuou que se 
discute a privatização antes 
mesmo da aprovação do 
marco regulatório, ou seja, 
antes de definidas novas 
regras do setor, destacadas 
no PL 414/2021, em apre-
ciação na Câmara dos De-
putados.

Representante da Asso-
ciação dos Engenheiros e 
Técnicos do Sistema Ele-
trobras (Aesel), Ikaro Cha-
ves destacou que quase R$ 
600 bilhões - R$ 20 bilhões 
anuais - serão retirados dos 
consumidores nos 30 anos 
de concessão que estão sen-
do destinados à iniciativa 
privada na MP.

A privatização da Eletro-
bras não é necessária para 
atrair capitais privados e 
garantir a expansão do se-
tor elétrico, segundo o ex-
presidente da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE) 
Maurício Tolmasquim. 
“Entre 2005 e 2018, a ca-

pacidade instalada cresceu 
70%, enquanto a economia 
cresceu a um ritmo mui-
to menor do que esse. E o 
mais interessante é que qua-
se 80% desses investimen-
tos foram de capital priva-
do. Então, o capital privado 
está investindo no setor elé-
trico justamente por conta 
dos leilões que foram orga-
nizados.”

Ex-ministro de Minas e 
Energia e ex-diretor-geral 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), 
Nelson Hubner disse que 
a venda da Eletrobras “está 
botando em risco o futuro 
do país”. Ele manifestou 
preocupação por não ter 
sido contemplada na MP 
questões sobre os consu-
midores cativos, apesar de 
estar recheada de “outras 
benesses”.

Representantes de vá-
rios setores da indústria, 
por meio de 40 associações, 
divulgaram manifesto em 
que definem como “dano-
sas à sociedade” as altera-
ções apresentadas na MP 
1.031/2021.

“A MP exige que 50% do 
mercado regulado, obriga-
toriamente, terão que ser 
atendidos pelas centrais 
hidrelétricas, até atingir 2 
mil megawatts, e depois 
40% do mercado terão 
que ser atendidos por pe-
quenas centrais. Ora, uma 
criação de uma reserva de 
mercado totalmente con-
tra a própria lógica que se 
argumenta de competição. 
E o que é mais interessan-
te: apesar de essas fontes 
terem o mérito de serem 
renováveis, as pequenas 
centrais custam mais que 
o dobro do que as fon-
tes eólicas fotovoltaicas”, 
completou Tolmasquim.
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Para inglês ver

Por pressão da Inglaterra, que era contrária ao tráfico de 
escravos, maior fonte de riqueza do Governo Regencial 

do Brasil, os portugueses promulgaram em 1831 a Lei Feijó, 
que proibia o tráfico negreiro e punia severamente os impor-
tadores de escravos. Comentava-se na Câmara dos Deputa-
dos, nas ruas e nos mercados que o ministro Feijó fizera uma 
“lei pra inglês ver”, porque, na prática, os navios que a Corte 
portuguesa punha na costa brasileira para, supostamente, ir 
atrás das naus negreiras, não caçavam ninguém, e o comér-
cio de homens negros corria solto e enriquecia os barões do 
açúcar e do café.

A expressão “para inglês ver” virou sinônimo de coisa que 
se faz apenas para fingir que faz, ou de algo que se fez mal-
feito, pela metade. Aplicado o termo a leis, diz-se daquela lei 
sem pé nem cabeça, que se escreve só pra justificar o man-
dato parlamentar, mas que, na prática, melhor seria se fosse 
para o lixo porque, além de não resolver coisa alguma, cria 
complicações sobre algo que já era complicado por natureza.

A recém-publicada Lei 14.151/21 é uma (mais uma) lei 
demagógica, dessas feitas “para inglês ver”. Não resolve coi-
sa alguma e traz mais problemas para as empresas, já quase 
todas esculhambadas pela crise pandêmica e pelas ações ata-
balhoadas de um governo despótico e incompetente. Essa lei 
determina o afastamento obrigatório das empregadas grávi-
das do trabalho presencial e obriga as empresas a colocarem 
as gestantes em teletrabalho durante a pandemia. É o tipo de 
lei boba, oca de sentido e sem nenhuma preocupação social. 
Lei de quem está tranquilo em seu gabinete, ou em casa, com 
o salário pago religiosamente em dia, longe das agruras do 
povo e das empresas em meio a uma pandemia que tem aca-
bado como milhares de vidas, empregos e empresas.

Embora o pessoalzinho politicamente correto aplauda 
essa tolice como algo benfazejo, a lei não resolve coisa algu-
ma. Há certas empresas que simplesmente não podem colo-
car ninguém em teletrabalho porque o tipo de serviço que 
oferece só pode ser executado frente a frente com o con-
sumidor. Imagine-se, por exemplo, uma franquia de sorve-
tes, ou de um outro produto qualquer vendido em quiosques 
nos corredores dos shopping centers ou nos calçadões de 
Copacabana. Como é que uma empregada grávida poderia 
realizar esse trabalho em casa?

Imagine-se, ainda, que essa empregada grávida não tenha 
computador ou internet em casa, e a empresa não tenha co-
mo provê-la do aparato tecnológico para que essa gestante 
execute o seu trabalho? Como resolver o problema?

A lei diz que, nesses casos, a empresa é obrigada a pôr a 
gestante em trabalho remoto, mas não dá nenhuma alternati-
va para o caso de a empresa não poder, a gestante não querer 
ou não ter condições de trabalhar de casa. Como a empresa 
deve fazer?

Dispensar a empregada grávida a empresa não pode 
porque a gestante tem garantia de emprego desde a confir-
mação da gravidez até cinco meses após o parto. De sus-
pensão do contrato de trabalho da gestante a lei não cogita, 
de modo que essa solução tem de ser negociada com a tra-
balhadora. Encaminhá-la ao INSS a empresa não poder faz-
er porque gravidez não é doença e não há nenhum motivo 
legal ou médico para que o INSS responda pelo salário dessa 
empregada. Deixá-la em casa sem salário não é legal nem 
justo porque se trata de um direito assegurado por lei.

A única solução possível para o caso do afastamento de 
uma gestante que não possa realizar o teletrabalho porque 
o tipo de serviço não permite ou não disponha de espaço 
físico em casa para sua execução é deixá-la em casa sem tra-
balho, mas com salário, o que é punir a empresa duas vezes, 
porque ficará sem a empregada no posto de trabalho, tendo 
de alocar outro para o seu lugar, e ainda terá de pagar os 
salários e os encargos sociais e fiscais sobre o valor do salário 
sem nenhuma contraprestação em troca.

Com uma lei burra como essa, os deputados não estão 
percebendo que a cada dia afundam ainda mais as empresas 
já financeiramente capengas, concorrendo para a recessão e 
para a extinção dos postos de trabalho e, pior, diminuindo o 
mercado de trabalho da mulher gestante, porque nenhuma 
empresa vai contratar mulher grávida sabendo de antemão 
que terá de deixá-la em casa sem fazer nada e recebendo 
salário.

Não há dúvida de que a mulher gestante merece cuidado 
maior do legislador, mas não será com leis demagógicas co-
mo essa que esses cuidados darão proteção efetiva à mulher 
trabalhadora num momento tão especial de sua vida.

Embora a lei diga que a migração da gestante do trabalho 
presencial para o teletrabalho não deve provocar redução de 
seu salário, será possível, com o consentimento da gestante, 
redução proporcional do salário e da jornada de trabalho nos 
termos da MP 1.045/21. É uma saída. Se atividade presen-
cial da gestante não puder ser executada em regime de tele-
trabalho, a única saída seria suspender o contrato por até 120 
dias, na forma da MP 1.045. Nesse caso, a empregada rece-
beria 70% do valor que receberia pelo seguro-desemprego, 
se fosse dispensada naquela data, e o restante seria pago pela 
empresa. Além disso, para contornar provisoriamente o im-
passe, o patrão poderia antecipar férias, feriados e banco de 
horas, na forma da MP. 1.046/21, mas essas medidas são, 
como dito, paliativas e insuficientes.

O ideal é que a lei, antes de fazer cortesia com o chapéu 
alheio, previsse descontos fiscais e compensações mais atra-
tivas para a empresa que tivesse de deixar a gestante em casa 
sem poder executar o teletrabalho, mas recebendo salário em 
dia.

Estaleiros devem gerar empregos 
com 8 embarcações para Marinha

A perspectiva de geração de 
empregos com a construção 
de fragatas e navios-patrulha 

para a Marinha, nos estaleiros do es-
tado, animou a Comissão Especial da 
Indústria Naval da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A 
possibilidade de negócios em territó-
rio fluminense foi apontada nesta se-
gunda-feira, na visita que o grupo de 
parlamentares, presidido pela deputa-
da Célia Jordão, fez à Emgepron e ao 
Cluster Tecnológico Naval.

Na apresentação, representantes da 
empresa pública que faz a gestão de 
projetos navais informaram que a Ma-
rinha precisa de 12 fragatas. Dessas, 
quatro já estão sendo construídas em 
Santa Catarina, com até 40% de con-
tratação de conteúdo local. As demais 
obras podem ser trazidas para o Rio 
de Janeiro, com potencial contratação 
de profissionais no estado.

“Temos a capacidade de inteligên-
cia e de produção aqui, e 90% do co-
mércio acontece pelo mar. Trazer es-
sas obras para cá demanda um esforço 
conjunto nosso e do governo do esta-
do. A economia do mar é fundamen-
tal para o desenvolvimento do Rio de 
Janeiro, que tem plena condições de se 
reestruturar para crescer”, afirmou o 
diretor-presidente da Emgepron, al-
mirante Edesio Teixeira.

MERCK S.A.
CNPJ/MF nº 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 30/04/2021,
Lavrada nos Termos do Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76

1. Data, Hora e Local da Assembleia: aos 30 dias do mês de abril de 
2021, às 13:00 horas, na sede social da Merck S.A., situada na Estrada dos 
Bandeirantes, 1099, Jacarepaguá, CEP 22710-571, na cidade e Estado do 
Rio de Janeiro (“Companhia”). 2. Composição da Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Luiz Alberto Barreto e secretariados pela Sra. Priscila 
Nobre Rodrigues. 3. Quorum: presentes os acionistas representando a 
totalidade do capital social votante da Companhia constituindo, portanto, 
quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da 
ordem do dia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia vis-à-vis a lista de presença de acionistas contida no anexo 
I desta ata (“Anexo I”). 4. Convocação: dispensadas as formalidades de 
convocação, em virtude do quorum acima mencionado, conforme art. 124, 
§ 4º, da Lei nº 6.404/76. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) tomada de 
contas dos administradores, mediante o exame, discussão e aprovação 
das demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social findo em 
31/12/2020, devidamente publicadas no jornal Monitor Mercantil no dia 
29 de abril de 2021, às fls. 23 e 24, e no Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro, no dia 29 de abril de 2021, às fls. 08 e 09 (Anexo II); (ii) a 
destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2020; 
(iii) fixação do montante global anual da remuneração dos membros do 
Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; e (iv) reeleição 
dos membros do Conselho de Administração. 6. Deliberações: Dando início 
aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata de assembleia 
seria lavrada em modo de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas 
a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o art. 130, 
§ 1º da Lei nº 6.404/76. Informou, ainda, que documentos ou propostas, 
declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas 
deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa. Em seguida, apreciaram as 
matérias constantes da ordem do dia e tomaram as deliberações que se 
seguem abaixo: (I) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, na sua 
íntegra e sem ressalvas, com base na manifestação favorável dos auditores 
independentes da Companhia, as contas dos administradores, o relatório 
anual da administração e as demonstrações financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, publicadas no jornal 
Monitor Mercantil em edição do dia 29 de abril de 2021, às folhas 23 e 24, e 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, em edição do dia 29 de abril de 
2021, às folhas 08 e 09; (II) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, 
a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020, no montante de R$ 83.098.521,25 (oitenta e três milhões, 
noventa e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), 
da seguinte forma: (i) para a constituição da reserva legal, em conformidade 
com o art. 193 da Lei 6.404/76 e o art. 36, § único, do Estatuto Social, no 
valor de R$ 4.154.926,06 (quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil, 
novecentos e vinte e seis reais e seis centavos), equivalente a 5% do lucro 
líquido apurado; (ii) o montante de R$ 11.105.965,05 (onze milhões, cento e 
cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos) à título de 
reserva de incentivos fiscais; (iii) o montante de R$19.735.898,80 (dezenove 
milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos) será distribuído à título de dividendo mínimo obrigatório; 
e (iv) o valor remanescente no montante de R$ 48.101.731,34 (quarenta e 
oito milhões, cento de um mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e quatro 
centavos) será transferido para o saldo de retenção de lucro para posterior 
destinação. (III) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, o montante 
anual global da remuneração dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria da Companhia em até R$ 9.800.000,00 (nove milhões e 
oitocentos mil reais), a ser distribuído conforme for deliberado pelo Conselho 
de Administração; e (IV) Ainda, os acionistas aprovam, por unanimidade, a 
reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, 
pelo prazo de 3 (três) anos, ou seja, até 30 de abril de 2024 ou até a data 
da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo 
em 31/12/2023, o que ocorrer primeiro, nos termos do art. 10 do Estatuto 
Social da Companhia, os Srs. (i) Luiz Alberto Barreto, brasileiro, casado, 
economista, portador da Cédula de Identidade nº 04.797.252-6, expedida 
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 606.485.207-06; (ii) Priscila 
Nobre Rodrigues, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da carteira 
de identidade nº 0112081106, inscrita no CPF/ME sob o nº 087.412.467-05; 
e (iii) Ricardo Casseano da Silva, brasileiro, divorciado, advogado, 
portador da carteira de identidade nº 25080416-5, expedida pelo SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 259.790.598-57 - todos com endereço 
comercial na Estrada dos Bandeirantes, nº 1099, Jacarepaguá, Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.710-571, conforme Termos de Posse 
anexos ao presente ato como anexo III (Anexo III). Os Conselheiros eleitos 
declararam, sob as penas da lei, que: (i) aceitam a indicação ao cargo; 
(ii) não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de 
sociedades empresárias; e (iii) não foram condenados por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os Conselheiros eleitos 
tomaram posse de seus cargos nesta data, mediante termos lavrados em 
folhas apartadas, comprometendo-se a transcrevê-los oportunamente no 
Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. 7. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foi encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que lida e 
achada e aprovada pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. 
Luiz Alberto Barreto - Presidente e conselheiro eleito; Priscila Nobre 
Rodrigues - Secretária e conselheira eleita; Ricardo Casseano da Silva - 
Conselheiro eleito; Merck Chemical B.V, Millipore International Holdings 
S.A. RL. JUCERJA Certifico o Arquivamento em 25/05/2021 sob o número 
00004073838. Protocolo: 00-2021/126647-7 em 13/05/2021. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS, APOSENTA-
DOS E PENSIONISTAS DO SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO – APAS-RJ, cumprindo atribuições estatutárias, con-
forme os artigos 16º a 18º, convoca os senhores Associados para a
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 15:30 horas do dia 16 de
junho de 2021, em primeira chamada, e às 16:00 horas, em segunda e última
chamada, com qualquer número de associados, na Av. Nilo Peçanha, 50 – sl.
717 - Centro – Rio de Janeiro – RJ, com o fim de deliberarem sobre a Ordem
do Dia: a) Relatório da Diretoria; b) Prestação de Contas de 2020; c) Orçamen-
to 2021; e d) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021.

Nominando Martins da Silva
Presidente

COMINAT S/A EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA
CNPJ Nº 33.467.465/0001-06

Edital de Convocação – Ficam os Senhores Acionistas da Cominat SA
Empreendimentos e Consultoria convocados, na forma do Estatuto Social
e da Lei nº 6.404/76, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordi-
nária que será realizada no dia 15 de junho de 2021, às 10 horas, em sua
sede social, situada na Travessa do Ouvidor, nº 9, 1º andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: A) Eleição
da Diretoria para o Cargo de Diretor Presidente e Superintendente e demais
cargos de Diretoria; B) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conse-
lho Fiscal; e C) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021.

Carlos Eduardo Pires Corrêa – Diretor-Presidente.

EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 094/2021 - Senad/MJSP
IMÓVEL URBANO

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas/Senad, neste
ato representada pela Comissão Permanente de Avaliação e
Alienação de Bens do Estado do Rio de Janeiro, torna público
que será realizada licitação, na modalidade LEILÃO, do tipo
MAIOR LANCE, na modalidade ELETRÔNCIO, através do ende-
reço eletrôncio www.brameleiloes.com.br, na data de 18 de JU-
NHO de 2021, às 14:00 horas (hora de encerramento), para
venda do(s) bem(ns) imóvel(is) de propriedade da Funad, a ser
conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial LEANDRO DIAS BRAME,
inscrito na JUCERJA nº 130, por força do contrato nº 25/2020/RJ
(11316254), em conformidade com a legislação vigente, do(s)
bem(ns) descrito(s) a seguir: Lote 01) Apartamento 103, sito na
Rua Mapendi, n° 875, Bairro: Taquara – Jacarepaguá – Rio de
Janeiro/RJ, registrado sob a matrícula 158.528, no Cartório do
9º Ofício RI do Rio de Janeiro/RJ. Avaliação: R$ 297.956,53 (du-
zentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e seis
reais e cinquenta e três centavos). Edital na integra no escritó-
rio e no site do leiloeiro www.brameleiloes.com.br. Rio de Janei-
ro, aos 18 (dezoito) dias do mês de maio do ano de 2021.

LEANDRO DIAS BRAME, Leiloeiro Público Oficial.

TERMOMACAÉ SA
CNPJ: 02.290.787/0001-07
AUDITORIA AMBIENTAL

A TERMOMACAÉ SA torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente 
- INEA, em 11/03/2021, Relatório de Auditoria Ambiental de Controle do ano base de 
2020, referente à operação da usina termelétrica a gás natural – UTE TERMOMACAÉ, 
e informa que estará à disposição para consulta na Rodovia BR 101, km 164, Fazen-
da Severina, Barra de Macaé, Macaé/RJ no período de 31/05/2021 a 04/06/2021 no 
horário de 09h30 às 16h na usina. Informa ainda, que o referido relatório também es-
tará disponível para consulta na Biblioteca do INEA, na Av. Venezuela, 110 – Saúde, 
no horário das 9h às 12h e das 13h30 às 17h30 (Processo n° E-07/200992/2006). 

RIO TRENS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 02.720.700/0001-86 – NIRE 33.3.0026094-3 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 07 de junho de 2021

Prezados Senhores Acionistas, convocamos V.Sas. nos termos do artigo 124 
da Lei nº 6.404/76, para a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da RIO 
TRENS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) com sede na Rua da Améri-
ca, nº 210 – parte, Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ, que será realizada, em 
primeira convocação, no dia 07 de junho de 2021, às 10:00 horas, remota-
mente, de forma digital, por meio eletrônico, por meio da plataforma “Microsoft 
Teams” (“Plataforma”) a fim de deliberar sobre a seguinte: Ordem do Dia: 1) 
Alternativas de restruturação para a Companhia e suas subsidiárias SuperVia 
Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., SC Empreendimentos e Parti-
cipações S.A., FLOSPE Empreendimentos e Participações S.A., Teleféricos 
do Rio de Janeiro S.A. e Hotel Central S.A. Os acionistas ou, se for o caso, 
seus representantes legais ou procuradores, deverão entrar em contato com 
a Companhia para obter os dados de acesso à Plataforma, enviando e-mail 
para o endereço eletrônico marcela.neves@supervia.com.br com 24 horas de 
antecedência da data de realização da AGE, solicitando sua participação à 
Companhia, indicando o e-mail do participante, e apresentando os documentos 
de representação aplicáveis. Após o recebimento da solicitação, a Companhia 
enviará, ao endereço de e-mail indicado pelo acionista, o link e as instruções de 
acesso à Plataforma aos acionistas ou, se for o caso, seus representantes le-
gais ou procuradores. Referidas informações serão pessoais e intransferíveis, 
e não poderão ser compartilhadas sob pena de responsabilização. Por fim, in-
formamos que todos os documentos e informações necessários à deliberação 
da ordem do dia foram disponibilizados na sede da Companhia. Rio de Janeiro, 
28 de maio de 2021. Kazuhisa Ota, Presidente do Conselho de Administração.

A presidente Célia Jordão ressaltou 
que o trabalho da comissão tem sido 
justamente fazer a interlocução de 
atores do setor com o governo para 
contribuir na elaboração de um plano 
de gestão regional que impulsione a 
economia do mar no estado.

“Na visita ao Cluster Tecnológico, 
vimos boas perspectivas com a cons-
trução dessas novas fragatas e navios-
-patrulha, que vem ao encontro com 
tudo que a comissão busca, que é a 
geração de trabalho e renda para o 
estado do Rio de Janeiro”, disse a de-
putada.

O comandante da Marinha brasilei-
ra, almirante de esquadra Ilques Bar-

bosa Júnior, destacou que é urgente 
que lideranças políticas se empenhem 
na retomada da indústria naval no Rio 
de Janeiro.

“Não temos mais tempo a per-
der. Ficarmos inertes é um risco 
enorme para o desenvolvimento 
do nosso país. É uma situação de 
segurança econômica. É preciso 
haver investimento em ciência, 
educação e presença do estado pa-
ra mudança desse momento. Do 
contrário, as grandes empresas vão 
continuar indo embora. Sem mo-
bilidade, sem segurança e sem in-
vestimentos, não têm empregos”, 
alertou Barbosa Júnior.

Abol
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Companhia de Investimento em Ativos Ilíquidos do Setor Elétrico
(Em Organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição realizada em 15 de junho de 2020
Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de junho de 2020, às 10:00 horas, na Rua Venâncio Flores, n° 305, 
Sala 412A, Leblon, CEP 22441-090, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Convocação: As 
formalidades de convocação foram dispensadas em virtude do comparecimento de todos os subscritores do capital 
social da companhia, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: Presente a totalidade dos subs-
critores do capital social da Companhia de Investimento em Ativos Ilíquidos do Setor Elétrico, a saber, (i) Bernardo 
de Albuquerque Maranhão Carneiro; e (ii) Ricardo Martins Amorim. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Bernardo 
de Albuquerque Maranhão Carneiro; Secretário: Ricardo Martins Amorim. Ordem do Dia: Deliberar sobre a consti-
tuição de uma sociedade anônima, de capital fechado, que exercerá suas atividades sob a denominação de Compa-
nhia de Investimento em Ativos Ilíquidos do Setor Elétrico, com a devida aprovação de seu Estatuto Social; Delibe-
rações: Iniciado os trabalhos, o Sr. Presidente comunicou ter em mãos o projeto do Estatuto Social da Companhia 
de Investimento em Ativos Ilíquidos do Setor Elétrico (“Companhia”), do qual foram distribuídas cópias aos presen-
tes. Ato subsequente, o Sr. Presidente ofereceu o capital social constante do projeto de Estatuto Social, qual seja, 
R$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, à subscrição. As 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal da Companhia foram subscritas e integralizadas, neste ato, em 
moeda corrente nacional, da seguinte forma: (a) 50 (cinquenta) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, 
foram subscritas e integralizadas por Bernardo de Albuquerque Maranhão Carneiro, brasileiro, casado, advogado 
inscrito na OAB/SP sob o nº 302.578 (suplementar) e no CPF sob o nº 079.491.997-92, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 10.914.535-9 IFP/RJ, residente e domiciliado no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janei-
ro, na Rua Paulo Cesar de Andrade, nº 274, ap. 602, Laranjeiras, CEP 22221-090; e (b) 50 (cinquenta) ações ordi-
nárias, nominativas, sem valor nominal, foram subscritas e integralizadas por Ricardo Martins Amorim, brasileiro, 
casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 216.762 e no CPF sob o nº 274.708.288-18, portador da cédula de 
identidade RG nº 30.179.184-3 SSP/SP, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Antônio Alves Magan, nº 150, Sumaré, CEP 01251-050, em conformidade com os boletins de subscrição na 
forma do Anexo I à presente ata. Em seguida, o Sr. Presidente realizou a leitura do projeto de Estatuto Social que 
regerá a Companhia, sendo este aprovado pela unanimidade dos subscritores, na forma abaixo: “Estatuto Social 
da Companhia de Investimento em Ativos Ilíquidos do Setor Elétrico: Capítulo I: Denominação, Sede, Objeto 
Social e Prazo de Duração da Companhia: Artigo 1º. A Companhia de Investimento em Ativos Ilíquidos do Setor 
Elétrico (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado regida por este estatuto social (“Estatuto So-
cial”) e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social (i) a participação em fundos 
de investimento em direitos creditórios, na qualidade de cotista destes fundos; e (ii) a participação em outras socie-
dades, empreendimentos ou consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada. Artigo 3º. A companhia tem 
sede social na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Venâncio Flores, n° 305, Sala 412A, Leblon, CEP 22441-
090, e poderá, por deliberação da Assembleia Geral, abrir, transferir e fechar divisões, filiais, agências, escritórios e 
quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do Brasil e no exterior. Artigo 4º. O tempo de duração da So-
ciedade é indeterminado. Capítulo II: Do Capital Social: Artigo 5º. O capital social é de R$ 100,00 (cem reais), di-
vidido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo único. Cada ação ordinária dará 
direito ao titular de 1 (um) voto nas deliberações Assembleia Geral de Acionistas da Companhia (“Assembleia Geral 
de Acionistas”). Capítulo III: Da Assembleia Geral: Artigo 6º. A Assembleia Geral de Acionistas deverá reunir-se 
ordinariamente durante os primeiros 4 (quatro) meses após o encerramento do exercício fiscal e, ainda, reunir-se 
extraordinariamente sempre quando os interesses corporativos ou a lei assim exigirem. Parágrafo primeiro. A As-
sembleia Geral de Acionistas deverá ser convocada pela Diretoria, ou qualquer acionista que represente no mínimo 
5% (cinco por cento) das ações com direito a voto em circulação sempre que a Diretoria não agir em 8 (oito) dias 
depois do envio do pedido de qualquer acionista requerendo a convocação da Assembleia Geral de Acionista, indi-
cando as matérias objeto de deliberação. Independentemente das formalidades exigidas para a convocação, a As-
sembleia Geral de Acionistas deverá ser considerada devidamente instalada por ocasião do comparecimento de 
todos os acionistas. Parágrafo segundo. A Assembleia Geral de Acionistas deverá ser presidida pelo Diretor Presi-
dente ou, na sua ausência, por qualquer pessoa que a Assembleia Geral de Acionistas possa indicar, devendo ser 
assistido por um secretário escolhido pelos acionistas presentes. Capítulo IV: Administração: Artigo 7º. A Compa-
nhia será administrada por uma Diretoria. Artigo 8º. Os Diretores deverão assumir dentro de 30 (trinta) dias das 
respectivas datas de nomeação, mediante assinatura do termo de posse no livro de registro de atas de reuniões da 
Diretoria (“Reunião da Diretoria”). Artigo 9º. A Assembleia Geral de Acionistas deverá fixar a remuneração global e 
individual dos Diretores da Companhia. Capítulo V: Diretoria: Artigo 10. A Diretoria é o órgão que representa a 
Companhia, responsável por todos os atos administrativos do negócio corporativo e por deliberar as matérias relati-
vas ao curso normal dos negócios e da administração da Companhia, com exceção daquelas de competência da 
Assembleia Geral. Parágrafo único. Os membros da Diretoria deverão cumprir a lei aplicável e este Estatuto Social. 
Artigo 11. A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores, eleitos com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a 
reeleição. Artigo 12. Entre os Diretores, 1 (um) deverá ser nomeado Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Vice-Presi-
dente. Os membros da Diretoria serão responsáveis pelas operações rotineiras e a representação da Companhia. 
Artigo 13. A Companhia será representada e o ato ou assinatura somente será considerado válido se assinarem: a) 
1 (um) Diretor; ou b) 2 (dois) procuradores constituídos na forma abaixo. Parágrafo único. As procurações serão 
sempre outorgadas pelos 2 (dois) Diretores em conjunto, e eles devem estabelecer os poderes dos procuradores 
constituídos e, com exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 1 (um) ano. 
Capítulo VI: Conselho Fiscal: Artigo 14. O conselho fiscal (“Conselho Fiscal”) somente deverá ser constituído por 
solicitação dos acionistas, e seus poderes, responsabilidade e deveres deverão ser aqueles previstos por lei. Pará-
grafo único. O Conselho Fiscal é formado por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e o mesmo 
número de suplentes, eleitos por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Capítulo VII: Exercício Fiscal, 
Demonstrações Financeiras e Lucros: Artigo 15. O exercício fiscal deverá se iniciar em 1º de janeiro e finalizar em 
31 de dezembro. Parágrafo único. Ao final de cada exercício fiscal, as demonstrações financeiras determinadas por 
lei deverão ser preparadas. Artigo 16. Os acionistas terão direito de receber como dividendo obrigatório anual o 
montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado da Companhia, após constituição 
das reservas legais e dedução de eventuais prejuízos acumulados, em conformidade com a legislação aplicável 
(“Dividendo Mínimo Obrigatório”). Artigo 17. A Companhia possuirá uma reserva denominada “Reserva Operacio-
nal”, que terá como finalidade garantir meios financeiros para a operação da Companhia, podendo ser utilizada para 
pagamento de despesas da Companhia na hipótese de inexistência ou insuficiência de recursos em seu caixa, e cujo 
saldo não poderá ultrapassar o valor equivalente aos custos anuais da Companhia, devidamente apresentados pela 
Diretoria da Companhia aos acionistas quando da (i) realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, ou 
(ii) realização de qualquer Assembleia Geral de Acionistas que tenha em sua ordem do dia a deliberação sobre a 
distribuição de lucros da Companhia. Parágrafo único. Os acionistas acordam que o lucro líquido, após a distribuição 
do Dividendo Mínimo Obrigatório, deverá ser integralmente vertido para a constituição da Reserva Operacional, 
sendo que na hipótese de a Reserva Operacional alcançar seu saldo limite, em conformidade com o disposto no 
Artigo 17 acima, tal lucro líquido excedente deverá ser integralmente distribuído aos acionistas da Companhia junta-
mente com o Dividendo Mínimo Obrigatório, exceto se decidido de forma diversa pela unanimidade dos acionistas. 
Artigo 18. A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, preparar balanços semestrais 
ou em períodos menores, assim como declarar dividendos intermediários ou intercalares, desde que tais dividendos 
(i) não excedam o montante das contas do capital social classificadas como reserva de capital e/ou de lucros, nos 
termos da legislação vigente, e (ii) estejam em consonância com o disposto no Artigo 17 acima, principalmente no 
que diz respeito ao saldo da Reserva Operacional. Artigo 19. A Companhia poderá remunerar os acionistas pagando 
juros sobre o capital, na forma e dentro dos limites estabelecidos por lei. Parágrafo único. A remuneração paga se-
gundo este Artigo poderá ser imputada ao Dividendo Obrigatório. Capítulo VIII: Transformação: Artigo 20. A Com-
panhia poderá, independentemente de dissolução ou liquidação, ser transformada em outro tipo de sociedade que 
não uma sociedade anônima, desde que o direito dos acionistas divergentes de se retirar da sociedade seja assegu-
rado. Capítulo IX: Liquidação: Artigo 21. A Companhia deverá ser dissolvida e liquidada nas circunstâncias previs-
tas por lei, e a Assembleia Geral de Acionistas deverá determinar a forma de liquidação e eleger um liquidante ou 
liquidantes e o Conselho Fiscal, o qual deverá vigorar durante todo o período de liquidação, estabelecendo, também, 
seus poderes e remuneração. Capítulo X: Disposições Gerais: Artigo 22. As disposições de eventuais acordos de 
acionistas arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 118 e Parágrafos da Lei nº 6.404/76, prevalece-
rão entre os acionistas em caso de eventual conflito com as disposições deste Estatuto Social. Parágrafo único. O 
descumprimento de acionista a qualquer termo de acordo de acionistas, devidamente registrado nos livros da Com-
panhia importará na imediata suspensão de seu direito de voto enquanto não adimplida a sua obrigação. Artigo 23. 
A Companhia compromete-se e obriga-se a cumprir, e os acionistas comprometem-se a fazer com que a Companhia 
cumpra, todos e quaisquer acordos de acionistas arquivados em sua sede. Artigo 24. O presidente da Assembleia 
Geral de Acionistas não deverá computar qualquer voto proferido em desacordo com as disposições dos acordos de 
acionistas arquivados em sua sede. Artigo 25. Este Estatuto Social será regido e interpretado de acordo com as leis 
da República Federativa do Brasil. Artigo 26. Os acionistas elegem o foro da comarca da Capital do Estado do Rio 
de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.” Ato subsequente, os subscritores deli-
beraram a eleição dos Diretores da Companhia, tendo sido eleitos os Srs. BERNARDO DE ALBUQUERQUE MARA-
NHÃO CARNEIRO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 302.578 (suplementar) e no CPF sob 
o nº 079.491.997-92, portador da cédula de identidade RG nº 10.914.535-9 IFP/RJ, residente e domiciliado no Mu-
nicípio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Paulo Cesar de Andrade, nº 274, ap. 602, Laranjeiras, 
CEP 22221-090 para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e RICARDO MARTINS AMORIM, brasileiro, ca-
sado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 216.762 e no CPF sob o nº 274.708.288-18, portador da cédula de 
identidade RG nº 30.179.184-3 SSP/SP, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Antônio Alves Magan, nº 150, Sumaré, CEP 01251-050 para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Compa-
nhia. Ambos os Diretores possuirão seu mandato, excepcionalmente, até a Assembleia Geral Ordinária da Compa-
nhia a ser realizada em 2021 e não farão jus a qualquer remuneração neste exercício social. Os Diretores ora eleitos 
firmam o presente instrumento e declaram para os fins do disposto no inciso II do art. 37 da Lei nº 8.934/1994, e nos 
§§ 1º e 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/1976, não estarem inclusos em quaisquer crimes previstos em lei que os impe-
çam de exercer a administração da Companhia, assumindo seus cargos nesta data, mediante assinatura dos res-
pectivos Termos de Posse, devidamente arquivados na sede da Companhia na forma do Anexo II. Diante do expos-
to, o Sr. Presidente declarou a constituição da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, em 
3 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lida e aprovada, foram assinadas por todos os presentes, a saber: 
(a) Bernardo de Albuquerque Maranhão Carneiro; e (b) Ricardo Martins Amorim. Rio de Janeiro, 15 de junho de 
2020. Mesa: Bernardo de Albuquerque Maranhão Carneiro - Presidente; Ricardo Martins Amorim - Secretário. 
Acionistas subscritores: Bernardo de Albuquerque Maranhão Carneiro; Ricardo Martins Amorim. Visto do  
Advogado: Vinícius Mesquita Simões - OAB/SP 398.664. Jucerja em 03/07/2020 sob o nº 33300334696. Bernardo 
F. S. Berwanger - Secretário Geral. 

Três perguntas: investimentos em ativos 
musicais através de NFTs
Por Jorge Priori

NFT é a sigla de 
N o n - F u n g i b l e 
Token, em por-

tuguês, token não-fungível. 
Trata-se de um certificado 
digital emitido a partir da 
blockchain que define a 
originalidade e a exclusivi-
dade sobre um determina-
do ativo digital.

No final de abril deste 
ano, por exemplo, uma foto 
conhecida como Disaster 
Girl, em português, “garota 
do desastre”, que há anos 
roda o planeta na forma de 
meme, foi vendida através 
de um NFT pelo valor de 
US$ 500 mil. A foto, tirada 
em 2005, mostra uma me-
nina americana chamada 
Zoë Roth, então com quatro 
anos, olhando para a câmera, 
digamos, de forma sarcástica 
enquanto uma casa está sen-
do consumida por um incên-
dio. Esta foto, que até alguns 
anos atrás não teria como ser 
comercializada, pôde final-
mente ser vendida por causa 
do NFT.

Quem também utiliza os 
NFTs, mas nesse caso para 
licenciamento, é o Hipgno-
sis Songs Fund Limited, 
fundo de investimento sedi-
ado em Londres, Inglaterra. 
Desde o seu lançamento, 
em julho de 2018, o Hip-
gnosis já captou US$ 1,1 
bilhão que foram investi-
dos na aquisição de músicas 
para composição do seu ca-
tálogo, como, por exemplo, 
da cantora e compositora 
colombiana Shakira.

Segundo o Goldman 
Sachs, depois de duas déca-
das complicadas devido à 
redução das vendas das mí-
dias físicas (CDs, principal-
mente), a indústria da músi-
ca está passando por um 
renascimento em decorrên-
cia dos serviços de stream-
ing. O Spotify, por exemplo, 
passou de 3 milhões de as-
sinantes em 2011 para 158 
milhões em março de 2021.

No Brasil, os NFTs estão 
na base do modelo de negó-
cio desenvolvido pela start-
up Brodr, cuja operação foi 
iniciada em 2020. A Brodr 
faz a intermediação da venda 
de NFTs lastreadas em ati-

vos musicais. As pessoas que 
adquirem os NFTs, passam 
a receber parte dos royalties 
gerados pelas músicas que 
os lastreiam. Com os recur-
sos gerados pela venda dos 
NFTs, os artistas recebem 
o pagamento pela cessão de 
parte dos direitos autorais de 
suas músicas.

Conversamos sobre o 
investimento em ativos mu-
sicais através de NFTs com 
Ricardo Capucio, cofunda-
dor e CEO da Brodr.

Por que a Brodr escol-
heu os direitos autorais 
sobre músicas?

Sou advogado especial-
izado em direito autoral e 
criei uma fintech para par-
ticipar de um projeto na 
Singularity University. Nos 
tornamos uma empresa 
GSP na linha de jogos, mas 
nosso orientador nos aler-
tou sobre a necessidade de 
criarmos um modelo de 
negócio que fosse vendável. 
Tentamos achar um mer-
cado em que o NFT fosse 
simples e verificamos que o 
segmento da música era o 
mais apropriado. Ela deixou 
de ser física e passou a ser 
digital, assim como toda a 
sua indústria. A música é um 
bem que gera receita recor-
rente e previsível. Trata-se 
de um modelo de negócio 
estabelecido e conhecido há 
muitos anos, mas que não 
era acessível. O NFT trouxe 
essa acessibilidade.

Por que a comercializa-
ção é feita através de NFTs?

O NFT é um instrumento 
que permite grandes investi-
mentos. Isso começou muito 
forte no exterior há 5 anos. 
Em 2020, a Brodr trouxe o 
NFT para o país. O fundo 
de investimento Hipgnosis 
já investiu US$ 1,1 bilhão em 
ativos musicais. No nosso 
caso, o ativo está atrelado à 
música e descorrelacionado 
do mercado financeiro. Por 
isso ele se torna um inves-
timento seguro, o que faz 
com que as pessoas passem 
a buscá-lo para diversificação 
da carteira.

Implementamos a nos-
sa plataforma e vendemos 
100% do catálogo dos nos-

sos ativos musicais através 
dos NFTs. Um deles está 
rendendo 2,40% ao mês, 
rendimento superior à renda 
fixa. Um detalhe importante 
é que comercializamos até 
50% dos ativos musicais, que 
têm como base os direitos 
autorais. Isso é feito de for-
ma fracionada num modelo 
que chamamos de M-Share. 
A ideia é que o artista contin-
ue com os outros 50% para 
que trabalhe e faça com que 
os ativos musicais sejam rent-
áveis para todas as partes.

Para cada fração vendida, 
nós emitimos um certifi-
cado na blockchain (NFT). 
Com a venda fracionada, 
temos uma maior liquidez 
do ativo, o que leva a sua 
valorização. Antigamente, 
os direitos autorais de músi-
cas tinham pouca liquidez. 
Com a tecnologia do NFT, 
a Brodr trouxe valor ao 
mercado, pois a negociação 
entre investidores contribui 
para a valorização do ativo.

Quais são as perspec-
tivas do mercado de ven-
da de direitos autorais 
através de NFTs no Bra-
sil e no mundo?

Como os músicos estavam 
preocupados com os shows, 
a pandemia os forçou a pen-
sar fora do tradicional. A 
grande receita da música está 
caminhando para os ativos 
musicais. De tudo o que se 
fatura na indústria da música, 
os direitos autorais são o bem 
mais precioso que um artista 
pode produzir. Ele é mais 
valioso que commodities 
como o petróleo e o ouro. A 
pandemia mudou o cenário e 
hoje a nossa realidade é mais 
favorável. A indústria da 
música pode passar de afe-
tada para beneficiada.

O mercado possui músi-
cas que geram receita há mais 
tempo, o que faz com que 
a perspectiva de ganho seja 
previsível. No caso da músi-
ca nova, ela não tem histórico 
de receita, portanto o risco é 
um pouco maior; mesmo as-
sim, o modelo é promissor 
para os dois casos. A Brodr 
está trabalhando com direi-
tos autorais de músicas que 
já possuem um histórico de 
receita.

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº. 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados a se 
reunirem na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 
16 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na  
Av. Brigadeiro Lima e Silva, nº 1.204, sala 605, parte, 25 de Agosto, Duque de 
Caxias, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre: (i) a prestação de contas 
dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o balanço patrimonial e 
as demonstrações financeiras da companhia relativas ao exercício social findo em 
31 de dezembro de 2020; e (ii) a destinação do lucro líquido do exercício. 

Duque de Caxias, 28 de maio de 2021.
Salvador Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro

Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O diretor Presidente do Amarelinho Barra cooperativa de táxi LTDA, CNPJ nº
02.719.937/0001-47, NIRE nº 33.4.000.3050-8, na forma do disposto no ART.46
da lei 5764/71,e no  uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os
106- cooperados a reunirem-se em assembleia geral extraordinária em 26 de
junho de 2021, na rua Jornalista Ricardo Marinho, esquina com Avenida das
Américas nº 3.333, junto a cabine do PA-1º, Barra da Tijuca-RJ, nesta cidade,
com 1ª convocação às 08:00hs com presença de 2/3 de associados, com 2ª
convocação às 09:00hs com presença de metade mais um de associados e
em 3ª e última  Convocação às 10:00hs com presença mínima de 10 ( DEZ )
cooperados , em dia com suas obrigações sociais, para deliberarem através
de votação em urna sobre as seguintes  ordem do dia: I- Prestação e
aprovação das contas dos órgãos de administração, acompanhada de pa-
recer do conselho fiscal- exercício 2020, compreendendo: a) relatório de
gestão; b)- balanço; c)- demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despe-
sas da sociedade e o parecer do conselho fiscal; II)-Destinação das sobras
apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribui-
ções para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primei-
ro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios III)- Eleição dos membros
do Conselho Fiscal; IV)- Eleição dos membros do conselho de Ética e Disci-
plina; V)- Aprovação do Regimento Interno.
OBSERVAÇÃO: A PRESENTE "AGE" SERÁ APENAS PARA VOTAÇÃO E A
URNA FICARÁ À DISPOSIÇÃODO QUADRO SOCIAL ATÉ AS 15:00-HORAS.

CVM avalia o impacto das normas  
na concentração do mercado 
Em 2020, a Comissão 

de Valores Mobiliá-
rios (CVM) realizou 

pesquisa com 167 auditores 
independentes para obter a 
percepção desses regulados 
com relação aos programas 
exigidos. O resultado pode 
ser visto em um estudo lan-
çado nesta segunda-feira, 
que também avalia o im-
pacto das normas na con-
centração do mercado de 
auditores independentes. 
O levantamento reuniu, em 
sua maioria, profissionais 
com mais de 10 anos de ex-
periência - 77% dos respon-
dentes.

“A percepção dos par-
ticipantes foi bastante 

positiva, observando o 
programa de Educação 
Continuada como im-
portante vetor de conhe-
cimento, no sentido de 
elevar a qualidade dos 
serviços prestados e re-
duzir os riscos inerentes 
a profissão. Com relação 
ao programa de Revisão 
pelos Pares, os audito-
res destacaram potenciais 
pontos de aperfeiçoamen-
to, que foram levados em 
conta nas conclusões, re-
forçaram também o seu 
papel educativo, permitin-
do a constante atualização 
e domínio das normas”, 
explica Bruno Luna, chefe 
da Assessoria de Análise 

Econômica e Gestão de 
Riscos (ASA/CVM).

O estudo foi realizado 
pela ASA/CVM, que tam-
bém promoveu análise ex-
ploratória sobre o assunto 
a partir de recomendações 
da Controladoria Geral da 
União (CGU). Ainda foram 
ouvidos o Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC) 
e o Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil 
(Ibracon).

De acordo com Ana Ca-
rolina Gonçalves, que coor-
denou o trabalho, o estudo 
concluiu que as ações do 
Brasil em relação a ambos os 
programas de auditoria estão 
em linha com as orientações 

internacionais. “Também foi 
possível observar com o estu-
do que as ações de supervisão 
realizadas pela CVM já estão 
em linha com as sugestões da 
CGU sobre a temática, incor-
porando e dando destaque 
no Plano Bienal de Supervi-
são Baseada em Risco (SBR) 
2021-2022 às empresas de 
auditoria com maior partici-
pação de mercado”, ressaltou. 
Segundo Bruno Luna, a 
CVM tem priorizado mo-
dernizar as atividades dos 
auditores e reduzir os custos 
regulatórios, buscando atrair 
mais empresas de auditoria 
para o mercado de valores 
mobiliários, principalmente, 
as de pequeno porte.
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JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A
Companhia  Aberta – Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33300103911
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021

Data, Horário e Local: Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2021, às 10 Horas, por vídeo conferência, na forma prevista no art. 14 do Estatuto Social da 
Companhia. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antônio José de Almeida Carneiro e secretariados pelo Sr. Roberto Alexandre de Alencar Araripe Q. Correa. 
Ordem do Dia: (i) Exame, discussão e votação da proposta da realização da 7ª (sétima) emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em 
ações, em até 3 (três) séries, da espécie quirografária a ser convolada em garantia real, para colocação privada, totalizando, na Data de Emissão (conforme 
abaixo definido), o valor de até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), nos termos da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das S.A.” e “Emissão”); (ii) autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas 
necessárias à formalização e efetivação da contratação dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão, tais como assessores legais, 
entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações; (iii) autorização para que a Diretoria 
da Companhia realize aditamentos à Escritura de Emissão de Debêntures, aos atos que formalizem as Garantias (conforme definidas na Escritura de Emissão), 
conforme aplicável, e aos demais Documentos da Operação (conforme definidos na Escritura de Emissão), sem a necessidade de nova aprovação prévia dos 
Conselheiros; e (iv) ratificação de todo e qualquer ato já praticado por representantes da Companhia, em relação às matérias aprovadas da Ordem do Dia. 
Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, unanimemente, 
sem restrições ou ressalvas, deliberaram: (i) aprovar a 7ª (sétima) emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, em até 3 (três) 
séries, da espécie quirografária a ser convolada em garantia real, para colocação privada, totalizando, na Data de Emissão o valor de até R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões de reais), nos termos da Lei das S.A., com as seguintes características (“Debêntures”): Características das Debêntures: 1.1. Data de 
Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissão das Debêntures será o dia 28 de maio de 2021 (“Data de Emissão”). 1.2. Valor Total da 
Emissão: O valor total da Emissão é de até R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). 1.3. Quantidade 
de Debêntures: Será emitida a quantidade máxima de até 40.000 (quarenta mil) Debêntures, totalizando R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na 
Data de Emissão e mínima de 5.000 (cinco mil) Debêntures, totalizando R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), na Data de Emissão (“Volume Mínimo”). 1.4. 
Número e Série da Emissão: A Emissão constitui a 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures da Companhia, em até 3 (três) séries, observado que a alocação das 
Debêntures entre as séries observará o sistema de vasos comunicantes, conforme o disposto abaixo: (i) No âmbito da primeira série serão emitidas, no mínimo, 
5.000 (cinco mil), que totalizarão o Volume Mínimo e no máximo, 13.000 (treze mil) debêntures (“1ª Série” e “Debêntures da 1ª Série”), atingindo a 1ª Série o 
montante máximo de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). A alocação das Debêntures entre as séries observará o sistema de vasos comunicantes, 
assim, caso ocorra a colocação parcial das Debêntures emitidas no âmbito da 1ª Série, o saldo remanescente de tais Debêntures da 1ª Série (“Saldo da 1ª 
Série”) poderá ser, a critério do Debenturista, colocado junto com as Debêntures a serem emitidas no âmbito da segunda série (“2ª Série”); (ii) no âmbito da 2ª 
Série serão emitidas até 10.000 (dez mil) debêntures (“Debêntures da 2ª Série”), atingindo a 2ª Série o montante máximo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais). A alocação das Debêntures entre as séries observará o sistema de vasos comunicantes, assim, caso ocorra a colocação parcial das Debêntures emitidas 
no âmbito da 2ª Série, o saldo remanescente de tais Debêntures (“Saldo da 2ª Série”) poderá ser, a critério do Debenturista, colocado junto com as Debêntures 
a serem emitidas no âmbito da terceira série (“3ª Série”); e (iii) no âmbito da 3ª Série serão emitidas até 17.000 (dezessete mil) debêntures (“Debêntures da 3ª 
Série”), atingindo a 3ª Série o montante máximo de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais). O eventual saldo remanescente de tais Debêntures (“Saldo 
da 3ª Série”) será cancelado. 1.5. Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor 
Nominal Unitário”). 1.6. Destinação dos Recursos: Os recursos captados, deverão ter a seguinte destinação (“Destinação dos Recursos”): (i) os recursos 
captados com a integralização das Debêntures da 1ª Série deverão ser utilizados pela Companhia da seguinte forma: (a) até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais) serão utilizados para arcar com os custos para registro e formalização das Garantias; (b) até R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) serão 
utilizados para a quitação de débitos necessários ao desembaraço das Garantias que serão constituídas para as Debêntures; (c) até R$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais) serão utilizados com gastos para a realização de melhorias no Empreendimento Kimberley Plain com o objetivo de instalação 
do condomínio; e (d) o valor excedente integralizado e os saldos remanescentes das alíneas (a) a (c) acima serão utilizados para capital de giro, a fim de permitir 
a continuidade das operações da Companhia, sendo certo que eventual saldo não integralizado poderá ser integralizado no âmbito das Debêntures da 2ª Série 
e/ou das Debêntures da 3ª Série, conforme o caso; (ii) os recursos captados com a integralização das Debêntures da 2ª Série deverão ser utilizados pela 
Companhia nos gastos para a realização de melhorias no Empreendimento Le Quartier com o objetivo de instalação do condomínio, sendo certo que eventual 
saldo não integralizado poderá ser integralizado no âmbito das Debêntures da 3ª Série, caso aplicável. Caso eventual saldo integralizado das Debêntures da 
2ª Série exceda o valor necessário para a realização de melhorias no Empreendimento Le Quartier, tal saldo integralizado das Debêntures da 2ª Série será 
utilizado para capital de giro, a fim de permitir a continuidade das operações da Companhia. Por fim, eventual saldo não integralizado poderá ser utilizado no 
âmbito das Debêntures da 3ª Série, conforme o caso; e (iii) os recursos captados com a integralização das Debêntures da 3ª Série deverão ser utilizados pela 
Companhia para capital de giro, a fim de permitir a continuidade das suas operações. 1.7. Forma de Subscrição e Integralização das Debêntures: A 
totalidade das Debêntures serão subscritas a qualquer momento, durante o prazo de distribuição de 720 (setecentos e vinte dias), contado da Data de Emissão 
(“Prazo de Distribuição”), a critério do Debenturista, sendo que serão integralizadas em datas distintas, nas quantidades e após o cumprimento de condições 
precedentes específicas previstas nos respectivos Boletins de Subscrição das Debêntures. 1.8. Atualização Monetária das Debêntures: O Valor Nominal 
Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente. 1.9. Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures incidirão 
juros remuneratórios pós-fixados equivalentes a 100% da Taxa SELIC, acrescida da Taxa Spread de 1,49% (um inteiro e quarenta e nove décimos por cento) 
exponencial ao mês (“Remuneração” ou “Juros Remuneratórios”). 1.10. Pagamento da Remuneração das Debêntures: A Remuneração das Debêntures de 
cada Série será devida mensalmente, no dia 10 de cada mês ou no Dia Útil imediatamente seguinte, se dia 10 não for um Dia Útil, a partir da primeira data de 
integralização das Debêntures de cada Série (“Data de Pagamento”). 1.11. Amortização e Resgate: O Valor Nominal Unitário será amortizado conforme 
cronograma constante da Escritura de Emissão, exceto nas hipóteses de Amortização Antecipada Facultativa das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo 
das Debêntures ou ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado (conforme definidos na Escritura de Emissão). 1.11.1. Caso as Debêntures de 
determinada Série venham a ser amortizadas antecipadamente antes de decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da primeira integralização 
das Debêntures da respectiva Série, a Emissora deverá comprovar que as Debêntures de tal série obtiveram uma remuneração total mínima que resulte em 
um múltiplo sobre o capital investido (“MOIC”) de pelo menos 1,45x (uma vez e quarenta e cinco centésimos) (“MOIC Mínimo”). O MOIC será calculado pela 
divisão entre (i) somatório do fluxo das Debêntures da respectiva Série já pago ao Debenturista e (ii) o valor desembolsado pelo Debenturista até a data da 
Amortização Antecipada Facultativa das Debêntures de tal Série. Se, na data da Amortização Antecipada Facultativa, o MOIC for inferior ao MOIC Mínimo, a 
Emissora deverá pagar, a título de prêmio, o montante necessário para que o Debenturista obtenha o MOIC Mínimo (“Prêmio”). 1.11.2. Caso as Debêntures de 
determinada Série venham a ser resgatadas antecipadamente antes de decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da primeira integralização das 
Debêntures de tal Série, a Emissora deverá comprovar que as Debêntures de tal série obtiveram uma remuneração total mínima que resulte no MOIC Mínimo. 
Se, na data do Resgate Antecipado Facultativo, o MOIC for inferior ao MOIC Mínimo, a Emissora deverá pagar o Prêmio. 1.12. Garantias das Debêntures: Em 
cumprimento fiel e integral de todas as Obrigações Garantidas (conforme definidas na Escritura de Emissão), serão constituídas (“Garantias”): (i) a Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios (Empreendimento Kimberley Plain). A lista das Unidades do Empreendimento Kimberley Plain cujos Direitos Creditórios serão 
cedidos fiduciariamente encontra-se anexa na forma do Anexo I; (ii) a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Empreendimento Trend Tower Office). A lista 
das Unidades do Empreendimento Trend Tower Office cujos Direitos Creditórios serão cedidos fiduciariamente encontra-se anexa na forma do Anexo II; (iii) 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Empreendimento Fusion Work & Live). A lista das Unidades do Empreendimento Fusion Work & Live cujos Direitos 
Creditórios serão cedidos fiduciariamente encontra-se anexa na forma do Anexo III; (iv) a Alienação Fiduciária de Imóvel (Empreendimento Kimberley Plain). A 
lista das Unidades do Empreendimento Kimberley Plain que serão alienadas fiduciariamente encontra-se anexa na forma do Anexo IV; (v) a Alienação Fiduciária 
de Imóvel (Empreendimento Trend Tower Office). A lista das Unidades do Empreendimento Trend Tower Office que serão alienadas fiduciariamente encontra-
se anexa na forma do Anexo V; (vi) a Alienação Fiduciária de Imóvel (Empreendimento Fusion Work & Live). A lista das Unidades do Empreendimento Fusion 
Work & Live que serão alienadas fiduciariamente encontra-se anexa na forma do Anexo VI; e (vii) a Alienação Fiduciária de Imóvel (Empreendimento Nova 
Barra Lumière. A lista das Unidades do Empreendimento Nova Barra Lumière que serão alienadas fiduciariamente encontra-se anexa na forma do Anexo VII. 
1.13. Conversibilidade: As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia. 1.14. Forma: As Debêntures serão emitidas sob a forma 
nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certificados. 1.15. Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária a ser convolada em garantia 
real, por conta da constituição das Cessões Fiduciárias de Direitos Creditórios e das Alienações Fiduciárias de Imóveis. 1.16. Prazo de Vigência e 
Vencimento: As Debêntures de cada Série terão prazo de vigência de 48 (quarenta e oito meses), a contar da primeira data de integralização da respectiva 
Série. 1.17. Eventos de Vencimento Antecipado: Os subscritores das Debêntures poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes 
da Escritura de Emissão, na ocorrência de qualquer dos Eventos de Vencimento Antecipado, conforme definidos na Escritura de Emissão. 1.18. Multa pelo 
Vencimento Antecipado: O valor de Vencimento Antecipado será acrescido de uma multa equivalente ao Prêmio, na hipótese de a Companhia ter provocado 
a ocorrência do Evento de Vencimento Antecipado. 1.19. Procedimento e Regime de Colocação: As Debêntures serão objeto colocação privada de 
debêntures, nos termos do artigo 52 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações, não estando, portanto, sujeita ao registro de distribuição na CVM; 1.20. 
Liquidez e Estabilização: Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez ou estabilização de preço para as 
Debêntures. (ii) Autorizar expressamente que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas 
necessárias à formalização e efetivação da contratação dos prestadores de serviços necessários à implementação da Emissão, tais como assessores legais, 
entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais alterações; (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia 
a firmar os instrumentos que formalizam as Garantias, como interveniente, e a realizar aditamentos (a) à Escritura de Emissão, (b) aos atos que formalizem as 
Garantias e (c) aos demais Documentos da Operação (conforme definido na Escritura de Emissão), de tempos em tempos, conforme necessário, sem a 
necessidade de nova aprovação prévia dos Conselheiros; e (iv) A ratificação de todo e qualquer ato já praticado por representantes da Companhia em relação 
às matérias previstas nos itens anteriores. Os termos grafados em letras maiúsculas, que não tenham sido de outra forma aqui definidos, têm os significados a 
eles atribuídos na Escritura de Emissão de Debêntures, cuja minuta encontra-se arquivada na sede da Companhia e foi lida e aprovada pelos Conselheiros. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os termos desta ata foram lidos e aprovados pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, que 
a aprovam e subscrevem.  Assinaturas: Mesa: Antônio José de Almeida Carneiro, Presidente; Roberto Alexandre de Alencar Araripe Q. Correa, Secretário; 
Conselheiros: Antônio José de Almeida Carneiro, José Luiz Villar Boardman e Luiz Serafim Spínola Santos. A presente ata é cópia fiel da original lavrada 
em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021. Mesa: Antônio José de Almeida Carneiro - Presidente; Roberto A. de Alencar Araripe Q. Correa  - 
Secretário. Conselheiros: Antônio José de Almeida Carneiro; José Luiz Villar Boardman; Luiz Serafim Spínola Santos.

 ENEVA PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF nº 15.379.168/0001-27

NIRE nº 33.3.0030216-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 24/05/2021. (Lavrada sob a 
forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do Art. 130 
da Lei 6.404/76). 1. Data, Hora e Local: Aos 24/05/2021, às 10h, na sede 
social da Eneva Participações S.A. (“Cia.”), na Praia de Botafogo, 501, bl. 
I, sala 701, parte, Botafogo, RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensadas 
as formalidades de convocação, nos termos do Estatuto Social da Cia. 
e do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a 
presença da totalidade dos acionistas da Cia. Dispensada a presença dos 
administradores e auditores independentes da Cia., nos termos do art. 134, 
§2º, da Lei das S.A. 3. Mesa: Presidente: Pedro Zinner; e Secretária: Mônica 
M. M. Tavares Bussière. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) a redução do 
capital social da Cia.; e (ii) a consequente consolidação do estatuto social 
da Cia. 5. Deliberações: Dispensada a leitura dos documentos relativos à 
ordem do dia, os acionistas da Cia., após o exame, discussão e votação 
das matérias, deliberaram o quanto segue: (i) tendo em vista julgar ser 
excessivo o atual capital social da Cia. em relação ao desenvolvimento de 
suas atividades futuras, a totalidade dos acionistas deliberou e aprovou, 
com fundamento no Art. 173 da Lei 6.404/76, reduzir o capital social da 
Cia. em R$581.352.618,13, mediante o cancelamento de 581.352.618 
ações ordinárias, nominativas, devidamente canceladas e restituição do 
montante de R$581.352.618,13 à única acionista ENEVA S.A., CNPJ sob 
o nº 04.423.567/0001-21, em moeda corrente nacional; e (ii) em razão da 
redução do capital e do consequente cancelamento de ações aprovados, 
o capital social da Cia. passa dos atuais R$691.591.834,98, representado 
por 691.591.834 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
para R$110.239.216,85, divididos em 110.239.216 ações ordinárias, 
nominativas, e sem valor nominal, com a consequente alteração do caput 
do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., o qual passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Art. 5°. O capital social da Cia., totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$110.239.216,85, dividido em 110.239.216 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os 
trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes. 7. Assinaturas: Presidente: Pedro Zinner, Secretária: 
Mônica M. M. Tavares Bussière. Acionista: Eneva S.A. RJ, 24/05/2021. 
Mônica M. M. Tavares Bussière - Secretária.

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL DE DEBENTURISTAS – 1ª EMISSÃO

Ficam convidados os Srs. Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures da 
PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reu-
nirem em Assembleia Geral, a se realizar no dia 18 de junho de 2021, às 
10:00 hs, na Rua São José nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro Rio de 
Janeiro, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Alteração 
da forma do cálculo da remuneração, conforme disposto no item 4.5 da 
Escritura de Emissão. Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021. Nanci Turibio 
Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

Edital de 1ª convocação de Assembleia 
Geral Extraordinária de Acionistas

Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral, a se 
realizar no dia 18 de junho de 2021, às 15:00 hs, na Rua São José nº 90, 
Grupo 2.001, 20º andar, Centro Rio de Janeiro,  para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia:  Deliberar sobre: (i) Alterações, propostas pela ad-
ministração da Companhia, do item 4.5 da Escritura de Primeira Emissão 
de Debêntures, que tenha sido autorizada pelos titulares das debêntures, 
em assembleia de debenturistas convocada para as 10 horas do dia 18 
de junho de 2021, e (ii) Aprovação de mudança de endereço da sede da 
Companhia e, em consequência, do artigo 2º do Estatuto Social da Com-
panhia. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo 
de participação no capital votante da Cia necessário à requisição do voto 
múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no artigo 14° do 
Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem represen-
tar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de procura-
ção, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, 
na sede da sociedade. Rio de Janeiro, 01 de junho de 2021. Nanci Turibio 
Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25  –  NIRE 3330033665-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a comparecerem na Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”) que será realizada no dia 11 de junho de 2021, às 
15h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, 
bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Aprovar a distribuição de dividendos e juros sobre o capital 
próprio (“JCP”) aos seus acionistas. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021.

Ivan Nogueira Pinheiro 
Diretor Operacional

Câmara avaliará venda da  
RLAM pela metade do preço 
A Comissão de Fisca-

lização Financeira 
e Controle (CFFC) 

da Câmara dos Deputados 
realizará nesta terça, às 9 
horas, audiência pública 
sobre a venda da Refinaria 
Landulpho Alves (RLAM), 
na Bahia, para o fundo de 
investimento árabe Muba-
dala, fundo de investimento 
dos Emirados Árabes. 

A refinaria foi vendida por 
US$ 1,65 bilhão, a metade do 
preço que a própria Petrobras 
havia definido como refe-
rência, e também abaixo das 
estimativas feitas pelo BTG 
Pactual, XP Investimentos 
e pelo Instituto de Estudos 
Estratégicos de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(Ineep). A refinaria temi ca-
pacidade de processamento 
de 333 mil barris/dia (14% 
da capacidade total de refino 
de petróleo do Brasil).

A diretoria da estatal ex-
plicou em depoimentos para 
imprensa que o valor levava 
em conta uma revisão das 
principais premissas de pla-
nejamento para 2021-2025, 
que ocorreu em 25 de no-
vembro. De acordo com a 
Petrobras, o preço estaria 

em consonância com proje-
ções anuais do petróleo tipo 
Brent, margens de refino e 
taxa de câmbio.

A comercialização da 
RLAM a preço vil foi con-
cretizada no final de março, 
nos últimos dias da gestão de 
Roberto Castello Branco, de-
mitido da presidência da Pe-
trobras. Requerida pelo de-
putado Jorge Solla (PT-BA), 
a audiência pública vai discu-
tir os impactos da operação 
para a estatal e para a socieda-
de brasileira. Para isso, foram 
convidados o coordenador 
geral da Federação Única dos 
Petroleiros (FUP), Deyvid 
Bacelar, representantes do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), da diretoria da Petro-
bras, da Associação Nacional 
dos Acionistas Minoritários 
da Petrobrás (Anapetro), di-
rigentes da Associação Enge-
nheiros da Petrobras (Aepet) 
entre outros. 

“Dizer que a privatiza-
ção vai atrair novos agen-
tes econômicos e aumentar 
a concorrência é mentira. 
Teremos, sim, a criação de 
monopólios privados regio-
nais. Significa que a popu-
lação brasileira, que já paga 

Explicações sobre AGE 
A Petrobras, em relação 

às notícias veiculadas na mí-
dia sobre Parecer da Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM) sobre a eleição de 
membros do Conselho de 
Administração na Assem-
bleia Geral Extraordinária 
de 12/04/2021 (AGE), es-
clareceu em comunicado 
nesta segunda-feira (31) que 
não foram apontadas irre-
gularidades quanto ao pro-
cesso de votação. 

“No referido Parecer, a 
CVM manifestou que: não 
foi identificada justa causa 
para o pedido de paraliza-
ção da AGE formulado por 
Conselheiro fiscal durante 
a reunião; não houve restri-
ções no modelo de votação 
quanto ao direcionamento 
de votos aos candidatos não 
indicados pelo controlador; 
não detectou irregularidades 
no cômputo de votos dos 
acionistas que haviam vota-

do na eleição em separado na 
Assembleia Geral Ordinária 
de 2020”, destacou o comu-
nicado.  

A petroleira também ex-
plicou que não identificou 
divergências nos Boletins de 
Voto à Distância (BVDs) en-
tre as versões em português 
e inglês; houve equívoco em 
orientação de voto por parte 
de consultoria internacional 
contratada por investidores; 
há complexidades na cadeia 
de votação que podem ge-
rar limitações para acionistas 
estrangeiros, diante das pe-
culiaridades do sistema bra-
sileiro. “A CVM formulou 
recomendações à Petrobras e 
à B3, com o intuito de apri-
morar o processo de votação 
em Assembleias. A Compa-
nhia dará prosseguimento às 
suas avaliações sobre a cadeia 
de votação e reitera seu com-
promisso com a transparên-
cia”, disse a estatal.

muito caro pelos derivados 
de petróleo, ficará refém 
desses investidores. O que 
haverá é aumento dos pre-

ços dos combustíveis e ris-
co de desabastecimento em 
algumas regiões”, afirma o 
coordenador geral da FUP.

China: US$ 40,7 bi para 
reduzir emissões de carbono

As siderúrgicas chinesas 
estão intensificando os es-
forços para mudar para uma 
produção com emissões 
ultrabaixas, tendo em vista 
que o país pressiona por um 
crescimento econômico mais 
verde. A produção de aço 
bruto da China chegou a 1,07 
bilhão de toneladas em 2020, 
segundo os dados oficiais.

Até o final de fevereiro, 
cerca de 620 milhões de 
toneladas de capacidades 
de aço bruto de 229 em-
presas concluíram ou estão 
em processo de atualização 
de emissões ultrabaixas, de 
acordo com He Wenbo, di-
retor executivo da Associa-
ção Chinesa de Ferro e Aço 
(Cisa, em inglês).

Para que a indústria side-
rúrgica realize totalmente 
emissões ultrabaixas, será ne-
cessário um investimento de 
260 bilhões de iuanes (US$ 
40,7 bilhões), o que aumenta-

ria os custos operacionais em 
mais de 50 bilhões de iuanes 
a cada ano, disse He.

Ao promover vigorosa-
mente o ajuste da estrutura 
industrial, a otimização da es-
trutura energética, a emissão 
ultrabaixa e a transformação 
com baixo teor de carbono, a 
indústria siderúrgica da Chi-
na tem visto progressos no-
táveis no desenvolvimento 
verde nos últimos anos. De 
acordo com dados da Cisa, 
as principais empresas side-
rúrgicas reduziram seu con-
sumo abrangente de energia 
por tonelada de aço em 58% 
de 2015 a 2020.

Tornar o aço e outras in-
dústrias consumidoras de 
energia mais verdes é uma 
parte importante dos esfor-
ços mais amplos da China 
para reduzir a poluição e 
combater a mudança climá-
tica, segundo a agência Xi-
nhua, 
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