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A TURMINHA
DO MIMIMI
Jeitinho de ganhar dinheiro fácil por 
grupinho de trabalhadores que vê ofensa 
em tudo. Por Mônica Gusmão, página 4

JUSTIÇA: ALERTA SOBRE 
A ANÁLISE DE DADOS
Desembargador não homologou  
acordo alegando uso da jurimetria.  
Por Thiago do Val, página 2

ÉTICA, COVID  
E TURISMO
É um tal de fecha e abre que alguns países 
estão sem nenhuma diretriz efetiva.  
Por Bayard Do Coutto Boiteux, página 2

Direita derrete 
no Chile; 
independentes 
são maioria

Com quase todos os votos con-
tados, os candidatos independen-
tes conquistaram mais de 46% 
dos votos nas eleições do fim de 
semana do Chile, que escolheram 
os 155 representantes na Consti-
tuinte que vai redigir a nova Cons-
tituição.

A coalizão de governo Vamos 
por Chile, de centro-direita, so-
freu uma forte perda, ficando com 
20,5% das cadeiras. Os direitistas 
esperavam ficar com mais de 1/3 
dos constituintes. As novas pro-
postas exigirão a aprovação de 
dois terços dos eleitos. O governo 
não terá como, sozinho, bloquear 
mudanças radicais na Constitui-
ção, e será obrigado a tentar esta-
belecer alianças.

As duas chapas de esquerda – 
Lista de Aprovação (socialistas e 
outros ex-integrantes do Governo 
Michelle Bachelet) e Aprovo Dig-
nidade (Frente Ampla e Partido 
Comunista)  – somaram pouco 
mais de 1/3 dos votos (33,2%). 
Dezessete assentos foram reser-
vados aos povos originários, atra-
vés do voto popular. A abstenção 
foi de 56,6% em um colégio elei-
toral de 14,9 milhões de eleitores.

Os eleitores também escolhe-
ram chefes de executivo das co-
munas, como são chamados os 
conjuntos de bairros que com-
põem uma das divisões adminis-
trativas no país. O Partido Comu-
nista (PCCh) comemorou pelo 
menos duas grandes vitórias: Iraci 
Hassler derrotou o conservador 
Felipe Alessandri em Santiago e 
Daniel Jadue foi reeleito com am-
pla votação em Recoleta.

Baixa renda sofreu 2 vezes mais 
impacto financeiro que classe alta
No Brasil e nos EUA, mais pobres foram os mais afetados

As famílias de baixa renda 
foram as que mais sofre-
ram o impacto financeiro 

da pandemia: 75% afirmam terem 
sofrido perdas, em comparação a 
57% das famílias de classe média 
e 35% da classe alta.
Nove em cada dez entre os con-
sumidores afetados expressaram 
preocupação sobre sua capacida-
de de pagar contas e empréstimos, 
uma vez que 61% acreditam ser 
incapazes de pagar pelo menos 
uma de suas contas e emprésti-
mos atuais na sua totalidade, e 
40% esperam ter um déficit den-
tro de um mês. 
A pesquisa foi realizada pela 
TransUnion, companhia de infor-
mação e prevenção à fraude. Os 
resultados do primeiro trimestre 
de 2021 do Consumer Pulse Stu-
dy apontam que apenas 28% dos 
lares brasileiros receberam alguma 
forma de auxílio financeiro, como 
adiamentos, perdões ou férias.

Os principais impactos relata-
dos foram a perda do emprego 
(45%) ou a redução da carga 
horária de trabalho (29%) de 
alguém no domicílio. Além dis-
so, 13% tiveram que fechar um 
pequeno negócio que possuíam 
ou perderam seus clientes ou pe-
didos devido às restrições para 
combate à pandemia.
Entre os consumidores que fo-
ram afetados, 41% indicaram que 
suas finanças ainda não se recupe-
raram, enquanto 52% afirmaram 
que suas rendas se recuperaram 
de alguma forma. Apenas 7% in-
dicaram que suas finanças estão 
totalmente recuperadas. O estudo 
ouviu 1.101 consumidores entre 5 
e 9 de março de 2021.
Nos Estados Unidos, o Federal 
Reserve (Fed, banco central) re-
velou que, no quarto trimestre de 
2020, quase 25% dos adultos dis-
se que estava pior financeiramente 
em comparação com o ano ante-

rior. A maioria, porém, acreditava 
que ainda estava, ao menos, “bem 
financeiramente” no geral.
Também nos EUA, as classes 
mais altas foram menos afetadas. 
Os adultos com ao menos diplo-
ma de bacharel têm muito mais 
probabilidade de afirmar se sair 
pelo menos bem financeiramente 
(89%) do que aqueles com menos 
do que o segundo grau (45%). 
Essa diferença aumentou para 44 
pontos percentuais em 2020 de 
34 pontos percentuais em 2019, 
de acordo com o Fed Economic 
Well-Being of  U.S. House in 2020.
No ano passado, menos de dois 
terços dos adultos negros e his-
pânicos estavam ao menos bem 
financeiramente, em comparação 
com 80% dos adultos brancos e 
84% dos adultos asiáticos. A dif-
erença no bem-estar financeiro 
entre adultos brancos e adultos 
negros e hispânicos cresceu 4 
pontos percentuais desde 2017.

Senado aprova lei para devolver
R$ 50 bi a consumidores de energia

FGV: atividade 
econômica 
cresceu 1,7% 
no 1º trimestre

A atividade econômica cresceu 
1,7% no primeiro trimestre de 
2021, na série dessazonalizada, em 
comparação com o quarto trimes-
tre de 2020. Na comparação com 
o primeiro trimestre do ano pas-
sado, o crescimento foi de 1,6%. 
Levando em conta o mês de mar-
ço, houve queda de 2,1% em rela-
ção a fevereiro e crescimento de 
5,2% na comparação com março 
de 2020.

Os dados são do Monitor do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
divulgado hoje pelo Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) da 
Fundação Getulio Vargas (FGV). 
De acordo com o coordenador 
do Monitor do PIB-FGV, Clau-
dio Considera, o desempenho 
positivo na comparação com o 
trimestre anterior surpreendeu, 
embora mostre a fragilidade do 
crescimento na comparação men-
sal, em decorrência da pandemia.

“Na comparação mensal, o fra-
co desempenho de março, frente 
a fevereiro mostra a fragilidade 
deste crescimento, dado o acirra-
mento das medidas de isolamento 
social em diversas cidades brasile-
iras”, afirmou Considera.

Hospitais 
temem onda
de multas 
devido à LGPD

O presidente da Federação Bra-
sileira de Hospitais (FBH), Adel-
vânio Francisco Morato, alerta 
que os hospitais de pequeno e mé-
dio porte têm enfrentado dificul-
dades para se adequar à Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), 
pois muitos desses estabelecimen-
tos sequer têm recursos para ini-
ciar o processo de informatização 
de sua base de dados. “O grande 
temor é de que, a partir de agosto, 
quando as sanções passarão a vi-
gorar, esses hospitais sejam mul-
tados”, explica Morato.

A FBH tem oferecido consul-
toria gratuita aos hospitais. Entre-
tanto, é necessário ter capital para 
investir em tecnologia e qualifica-
ção. Mas muitos hospitais ainda 
sofrem com o impacto da pan-
demia. “As receitas caíram quase 
que 50% com o adiamento das ci-
rurgias eletivas, e ainda não houve 
como recuperar essa perda”, rela-
ta o presidente da Federação.

O Senado Federal apro-
vou substitutivo ao Pro-
jeto de Lei 1.143/2021 

que devolve aos consumidores 
de energia elétrica R$ 50 bilhões 
cobrados a mais pela incidência 
de PIS e Cofins sobre as tarifas 
de energia. Em 2017, o Supremo 
Tribunal Federal validou o enten-
dimento de que o ICMS cobrado 
das distribuidoras, e que é repas-
sado aos consumidores, não deve 
compor a base de cálculo do PIS/
Cofins pago por elas.

Para que a devolução se torne 
possível, o Senado aprovou a cria-
ção, pela União, da Conta de Re-
dução Social Temporária de Tarifa 

(CRSTT). Esta conta deve receber 
os R$ 50 bilhões recolhidos inde-
vidamente pelas distribuidoras de 
energia e repassar o valor aos con-
sumidores na forma de descontos 
na conta de luz, pelos próximos 
cinco anos.

De acordo com a Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Ane-
el), os descontos nas contas dos 
consumidores podem chegar em 
média a 5% do valor. A Aneel não 
descarta a possibilidade de abater 
esses valores em aumentos futu-
ros nas tarifas.

O substitutivo do senador Ze-
quinha Marinho ampliou o PL, 
estabelecendo que o desconto 

deverá ser feito todas as vezes 
em que houver cobrança inde-
vida decorrente de alterações 
normativas, decisões administra-
tivas ou judiciais que impliquem 
redução de quaisquer tributos, 
e não apenas para o caso já re-
conhecido pelo STF. A propos-
ta segue para análise da Câmara 
dos Deputados.

Foi alterada a Lei 9.427, de 
1996, que institui a Aneel, para 
incluir entre as competências da 
agência a de devolver integral-
mente os valores recolhidos inde-
vidamente, o que deverá ser feito 
por meio de redução da conta de 
energia elétrica.

Arquivo/ABr
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Ética, Covid e turismo Pix pode dar adeus 
ao boleto bancário

Decisão na Justiça do Trabalho  
acende alerta sobre a análise de dados

Por Bayard Do 
Coutto Boiteux

É sempre bom lem-
brar que a pande-
mia não acabou em 

lugar nenhum e que todos 
os esforços para contê-la 
devem seguir, mesmo em 
países que já conseguiram 
vacinar grande parte da 
população. É inadmissível 
que se comece a querer vi-
ver uma normalidade, sem 
que tenhamos efetivamente 
controle do vírus. Há ações 
mundiais que são preocu-
pantes, e o Brasil também 
tem suas incongruências, 
fora a política intempestiva 
de saúde.

Há uma percepção de 
que quando há melhoras 
nos índices, deve-se logo 
colocar em prática me-
didas de flexibilização. É 
um tal de fecha e abre que 
alguns países estão sem 
nenhuma diretriz efetiva, 
fora a dificuldade que en-
contram para vacinar sua 
população, que não está 
muito habituada a imuni-
zante, como acontece no 

Brasil, onde um SUS forte 
e bem construído conse-
gue as melhores práticas.

Faço alusão, por exem-
plo, a Portugal, que resolveu 
abrir o Algarve para turistas 
ingleses, sem quarentena. 
O verão se aproxima e não 
pode permitir descalabros 
num país onde a vacina não 
é ainda bem entendida. A 
Grécia também acredita 
poder se reerguer turistica-
mente no próximo verão.

É preciso muita calma e 
sobretudo reflexões sobre 
o modus operandi de uma 
retomada. Há exemplos que 
parecem ser uma boa forma 
de benchmarketing, como 
os resorts bolha em Bar-
bados, que ensejam convi-
vência pacífica e prometem 
cuidado com colaboradores 
e turistas.

As Maldivas, que man-
têm um afrouxamento com 
turismo desde o ano passa-
do, passam por um período 
de aumento de casos de Co-
vid. O prefeito da cidade do 
Rio de Janeiro, que promete 
vacinar toda a população 
até 18 anos até outubro, fala 

em retomada dos eventos 
presenciais e um dos maio-
res carnavais em 2022.

Especialistas deixam cla-
ro que nunca mais os even-
tos serão os mesmos. Além 
de terem entendido que 
com criatividade puderam 
acontecer online, sugerem 
que continuem híbridos 
quando possíveis por traze-
rem redução substancial de 
custos. Alguns carnavais do 
mundo estão sendo estuda-
dos de forma reduzida, sem 
aglomeração e com percen-
tual pequeno de turistas es-
trangeiros.

Há uma insistência de al-
guns em retomar o turismo, 
custe o que custar, ou abrir 
seus equipamentos para ati-
vidades sem nenhum con-
trole. Foi o que aconteceu 
recentemente num hotel de 
luxo em Copacabana, que 
sediou uma festa black-tie 
para quase 500 pessoas, que 
dançavam e se aglomera-
vam numa pista sem más-
cara.

Alguns restaurantes dei-
xam que seus garçons sir-
vam nas calçadas e não im-

pedem a aglomeração que 
acontece, alegando não ter 
poder ou estrutura para tal. 
E jogam a culpa na fisca-
lização do poder público, 
que também não é das me-
lhores.

No fundo, há uma confu-
são semântica entre sobre-
viver economicamente e ter 
ética para o fazer durante 
uma pandemia. O jeitinho 
brasileiro de “sempre cabe 
mais um” tem que acabar 
de uma vez por todas. Au-
ferir a temperatura em sho-
ppings e lojas não pode ser 
uma brincadeira, com todo 
mundo com 36,5º!

A máscara é obrigatória e 
sujeita a multa? Não pode-
mos tolerar que o presiden-
te da República insista em 
se apresentar publicamente 
sem o acessório. Pessoas 
que correm e circulam em 
áreas de lazer desmascara-
das e sem serem incomoda-
das precisam ser multadas. 
A ética não pode ser esque-
cida. Deu para entender?

Bayard Do Coutto Boiteux é professor 
universitário e pesquisador.

Por Thiago do Val

A jurimetria, a fa-
mosa “estatística 
aplicada ao Direi-

to”, importante ferramenta 
de análise jurídica, que nos 
ajuda a compreender ten-
dências e posicionamentos 
judiciais, através de dados 
matemáticos e estatísticos, 
está com todos os holofotes 
voltados a ela após decisão 
proferida pelo desembar-
gador João Batista Martins 
César, da 11ª Câmara do 
Tribunal Regional do Tra-
balho de Campinas.

O desembargador não 
homologou acordo realiza-
do entre reclamante e re-
clamada, sob o argumento 
de que a reclamada, através 
do uso da jurimetria, pratica 
fraude trabalhista ao tentar 
uniformizar a jurisprudên-
cia, optando por formalizar 
acordo apenas em comarcas 
em que tem tido decisões 
desfavoráveis, com o intuito 
de não permitir a criação de 
jurisprudências negativas.

Ora, não é de hoje que 

advogados estudam e ana-
lisam decisões judiciais 
objetivando compreender 
melhor quais os possíveis 
caminhos que um juiz ado-
taria em uma sentença ou 
quais desdobramentos um 
litígio poderia tomar. Essa 
atividade sempre foi feita 
através do estudo de casos 
e buscas jurisprudenciais.

Trata-se, portanto, de 
uma atividade intelectual 
que, com a grande ajuda da 
tecnologia, tornou-se mais 
abrangente e eficiente. Sen-
do assim, por que culpar a 
inovação e aqueles que a 
utilizam de forma estratégi-
ca e inteligente por usufru-
írem dessa ferramenta da 
melhor forma?

Por essa razão, referida 
decisão nos traz algumas 
preocupações. A primeira 
delas diz respeito à segu-
rança jurídica, pois analisar 
jurisprudência e tendências 
decisórias é algo que sem-
pre foi presente no Direito. 
Existiam livros com reposi-
tório de jurisprudências e, 
com o avanço da tecnolo-

gia, essa análise ficou mais 
eficiente e mais inteligente. 
Com isso, tomar decisões 
estratégicas sobre esse re-
positório que é disponível 
não representa fraude.

Inclusive o próprio Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ) tem trabalhado mui-
to a análise dos bancos de 
dados judiciais e está em 
uma campanha de organi-
zação desse acervo junto 
aos tribunais.

A segunda preocupação 
esbarra na questão do in-
vestimento em tecnologia 
e inovação, pois ao vir uma 
decisão como essa, impacta 
diretamente nos modelos e 
negócios de muitas startups 
jurídicas, as chamadas legal 
e lawtechs, que hoje já mo-
vimentam muito o mercado 
de tecnologia com autos 
investimentos, inclusive se 
investidores de fora.

E a terceira, mas não me-
nos importante, se dá pela 
interferência que ocorreu 
na vontade das partes. No 
caso em comentado, recla-
mante e reclamada forma-

lizaram acordo, respeitando 
os ditames da lei. As partes 
são representadas por advo-
gados, inclusive o motoris-
ta, logo, ele não estava de-
samparado, pelo contrário, 
os advogados em casos de 
acordo também fazem es-
sas análises de risco sobre 
perder e ganhar para levar 
em conta na negociação do 
acordo.

A inovação e tecnologia 
vieram para impactar po-
sitivamente a área jurídica 
como um todo, dos órgãos 
públicos a iniciativa priva-
da, principalmente pelo vo-
lume de informações e bu-
rocracias que temos nesse 
universo no Brasil. Assim, 
temos que ter muito cuida-
do para não gerar insegu-
rança e desincentivar essa 
constante melhoria que as 
ferramentas podem trazer 
para toda a sociedade.

Thiago do Val é advogado, professor 
da Pós-Graduação em Relações 

Institucionais e Governamentais da 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie 

Brasília.

Por Luciano 
Furtado Correa 
Francisco

Em novembro do ano 
passado, o Banco 
Central autorizou o 

início do funcionamento do 
Pix, uma nova alternativa de 
pagamento instantâneo que 
passou a ser oferecida junto 
ao TED, DOC e cartões para 
pessoas e empresas fazerem 
transferências de valores e 
realizarem ou receberem 
pagamentos. Dentre as van-
tagens desse meio sobre as 
demais opções é que ele está 
disponível 24 horas por dia, 
as transações são concluídas 
em segundos – mesmo em fi-
nais de semana e feriados – e 
é gratuito para pessoas físicas 
e microempreendedores in-
dividuais (MEIs).

Umas das modalidades 
deste lançamento é o “Pix 
Cobrança”, sistema que 
gera QR Codes e permite 
a realização de cobranças 
entre empresas e pessoas. 
Assim, gradativamente, as 
lojas físicas e virtuais vêm 
procurando adotar esse ser-
viço que rapidamente está 
ganhando a preferência dos 
consumidores. Para ser ter 
uma ideia, até a primeira 
quinzena de abril de 2021, 
já havia 215 milhões de cha-
ves do serviço no Brasil.

Uma tendência do Pix é 
que, aos poucos, ele subs-
titua o boleto bancário nos 
pagamentos à vista, hoje um 
dos métodos de pagamento 
preferidos dos consumido-
res brasileiros nas lojas virtu-
ais. Isto porque normalmen-
te esse meio de pagamento 
oferece desconto no pedido, 
já que a transação não é par-
celada. Para o lojista, isso é 
bem vantajoso, pois com o 
Pix o tempo de compensa-
ção (quando o dinheiro efe-
tivamente entra na conta) é 
praticamente instantâneo, 
cliente paga e lojista recebe 
em questão de segundos. Já 
no boleto o tempo, de com-
pensação é de dois ou três 
dias (e se nesse tempo hou-
ver feriados ou fim de sema-
na pode ser ainda maior).

Outra consequência do 
serviço é boa para a logís-
tica das lojas virtuais. Ela é 
bem mais agilizada e segura 
quando dos pagamentos pe-
lo Pix, e o motivo é a reserva 
de estoque. Quando ocorre 

um pedido na loja virtual, a 
plataforma costuma reservar 
os itens do carrinho – tan-
to os produtos como suas 
quantidades. Por exemplo, 
se o estoque possui 100 uni-
dades de um produto, e um 
comprador faz um pedido 
de 2 unidades dele, a partir 
da confirmação do pedido a 
plataforma passa a conside-
rar que 98 estão disponíveis, 
e 2 estão reservados. Se o 
pedido for cancelado essas 
unidades voltam a ficar dis-
poníveis. E se o pagamento 
for aprovado, as unidades 
efetivamente saem do esto-
que. Sendo assim, no caso 
de pagamento por cartão, a 
reserva de estoque não é tão 
impactada porque o tempo 
de análise das administra-
doras é geralmente muito 
rápido.

Porém, no caso de paga-
mento com boleto, o tempo 
de reserva é longo, vários 
dias. Isso significa para o lo-
jista ficar com produtos que 
não podem ser vendidos a 
outros compradores en-
quanto não houver a com-
pensação. E se o compra-
dor desiste da compra e não 
paga o boleto, isso segura 
a venda dos itens por dias 
até. Ou seja, prejuízo. Essa 
situação também pode dar 
margem a erros no estoque, 
especialmente quando exis-
te uma operação física que 
compartilha o estoque com 
a loja virtual e exige um 
controle bem apurado.

Contudo, a chegada do 
Pix para a logística pode sig-
nificar saber em segundos se 
pode ou não prosseguir com 
o atendimento do pedido, 
fazendo o picking, packing 
e o despacho do produto. 
Assim, prazos de entrega 
podem também ser diminuí-
dos, gerando mais confiança 
dos compradores. O lojista, 
por sua vez, terá menor des-
pesa de estoque e perdas por 
reservas muito longas. En-
fim, o status reservado dos 
produtos será de segundos, 
tal qual ocorre nas compras 
por cartão de crédito. Pode-
mos dizer que o nosso ami-
go boleto bancário está se 
despedindo de nossas vidas.

Luciano Furtado Correa Francisco 
é professor-tutor nos cursos de CST 
Gestão do E-Commerce e Sistemas 

Logísticos e CST Logística do Centro 
Universitário Internacional Uninter.
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Capitalismo na  
origem da pandemia

Nas últimas décadas, 70% das novas doenças infeccio-
sas são zoonoses – como o HIV/Aids, Ebola, Zika 

e a Covid-19. “É uma consequência direta da destruição 
de habitats e ecossistemas e da maneira como a humani-
dade passou a explorar o planeta, nos últimos séculos”, 
acusa a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco).

“Somos deuses caminhando sobre a terra da qual 
dependemos e estamos destruindo. O capitalismo gosta 
muito de enaltecer a engenhosidade da humanidade. Mas 
o Elon Musk nos levando a Marte não tem nada a ver 
com salvar a humanidade, é sobre o fim da humanidade”, 
afirmou o epidemiologista norte-americano Rob Wallace. 
O pesquisador, autor do livro Pandemia e agronegócio: doenças 
infecciosas, capitalismo e ciência, participará nesta terça-feira da 
Ágora Abrasco.

O painel “A origem da Pandemia pela Covid-19 – rela-
ções com o agronegócio e o papel da agroecologia na 
luta pela vida e saúde” será transmitido pela TV Abrasco 
(youtube.com/tvabrasco), e, além de Rob Wallace, contará 
com a presença de Maria Emília Pacheco (Articulação Na-
cional de Agroecologia), João Pedro Stedile (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra) e João Arriscado 
(Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra). 
Gulnar Azevedo, presidente da Abrasco, e Fernando Car-
neiro, do GT Saúde e Ambiente, coordenarão o debate.

Tribunal volta

O presidente da Associação Nacional de Desembar-
gadores (Andes), Marcelo Buhatem, apoia a decisão do 
Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ/SP) sobre o sistema escalonado de re-
torno ao trabalho presencial em todo o estado. Para ele, o 
exemplo de São Paulo deveria ser seguido por todo o país.

O TJ/SP vai operar em regime híbrido, com uma par-
cela de magistrados e servidores em trabalho presencial, 
como têm feito escolas e faculdades.

Rápidas

A missa em homenagem a Santo Ivo, padroeiro da 
advocacia, será celebrada nesta quarta, às 19h, no for-
mato virtual diretamente da paróquia em São Paulo, com 
transmissão pelo YouTube da Aasp (youtube.com/user/
aasponline) e da OAB-SP (youtube.com/channel/UCk-
VA1ZPx0rcGge3Fp6CIGSQ). É de Santo Ivo o primeiro 
Decálogo do Advogado *** O Iargs realizará o curso 
“Improbidade Administrativa”, na plataforma Zoom, em 
seis dias, entre maio e junho, começando nesta terça-feira, 
às 18h30. Inscrições: cursoimprobidadeadm.eventize.com.
br *** A FGV Energia fará bate-papo com o novo CEO 
da BR Distribuidora, Wilson Ferreira Jr, ex-presidente 
da Eletrobras. A BR mira expansão e diversificação dos 
negócios, em especial no setor elétrico. O evento será 
transmitido às 18h desta quarta-feira pelo canal da FGV 
no Youtube. Inscrição: evento.fgv.br/fgvenergiaentrev-
ista_19 *** Fernanda Teodoro, da Mandaliti Advogados, 
mediará o webinário “Desmificando a decisão do STF 
acerca da exclusão do ICMS” nesta terça, às 10h, no Canal 
GETA do YouTube *** Julian Tonioli, da Auddas, fala 
sobre “Como endereçar volume e qualidade de venda 
através da remuneração variável”, a convite de Fábio 
Oliveira, CEO da SalesFarm, nesta terça, às 20h, via Insta-
gram @juliantonioli

ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20 - NIRE 35.300.321.707

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2021

1. Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2021, às 10h30, de forma exclusivamente 
digital, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600 
metros Parte B, Vila Maria, Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP: 19.053-
680. 2. Convocação e Presenças: Presentes acionistas representando 99,25% do capital social 
votante e total da Companhia, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. 
Na abertura dos trabalhos estavam presentes também o Diretor Financeiro e de Relações com 
Investidores Mauricio Perez Botelho e o representante da Ernst & Young Auditores Independentes 
S.S., Alvaro Brito - CRC - RJ 127732/O-6 5, porém, a sua participação nas Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária foi dispensada pela única acionista presente. Na forma da regulamentação 
aplicável, são considerados presentes os acionistas que participaram e votaram por meio do sistema 
eletrônico de participação e votação a distância. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz, e 
Secretária, a Sra. Keili Uema do Carmo Vilibor. 4. Publicações: Edital de Convocação publicado no 
Diário Oficial da União nos dias 31 de março de 2021, 05 e 06 de abril de 2021, nas páginas 149, 61 
e 185, respectivamente; e no jornal “Monitor Mercantil SP” nos dias 31 de março de 2021, 01 e 05 de 
abril de 2021, nas páginas 42, 37 e 04, respectivamente. 5. Ordem do dia: (i) em Assembleia Geral 
Ordinária: (i.1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (i.2) deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) em Assembleia 
Geral Extraordinária: (ii.1) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia. 
6. Deliberações: Pelo acionista representando 99,25% do capital social votante da Companhia, com 
abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 
6.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.1.1 Autorizar, por unanimidade dos acionistas presentes, a 
lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação 
com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei 
nº 6.404/76. 6.1.2 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, depois de examinados e 
discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhados do parecer 
emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados no jornal “Monitor Mercantil SP”, 
no dia 19 de março de 2021, páginas 9 a 14 e no Diário Oficial da União, no dia 19 de março de 
2021, páginas 217 a 233. 6.1.3 Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, o lucro líquido 
constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor de R$ 124.308.481,94 (cento e 
vinte e quatro milhões, trezentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e quatro 
centavos), acrescido do montante de R$ 21.295,26 (vinte e um mil, duzentos e noventa e cinco reais 
e vinte e seis centavos) de dividendos prescritos e não reclamados à Companhia. 6.1.4 Aprovar, 
por unanimidade dos acionistas presentes, a destinação do lucro líquido do exercício de 2020, 
destinando-se o montante de (i) R$ 6.215.424,10 (seis milhões, duzentos e quinze mil, quatrocentos 
e vinte e quatro reais e dez centavos) para a reserva legal; e (ii) o montante de R$ 118.114.353,10 
(cento e dezoito milhões, cento e catorze mil, trezentos e cinquenta e três reais e dez centavos) para 
o pagamento de dividendos, equivalentes a R$ 1.216,269391012 por ação ordinária, tendo sido 
integralmente antecipados e quitados da seguinte forma (ii.a) em 20 de abril de 2020, o valor de R$ 
22.425.748,63, conforme deliberado em reunião do Conselho da Administração realizada em 25 de 
março de 2020; (ii.b) em 15 de março de 2021, o valor de R$ 95.688.604,47, conforme deliberado 
em reunião do Conselho da Administração realizada em 11 de março de 2021. 6.2. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: 6.2.1 Autorizar, por unanimidade dos acionistas presentes, a lavratura da ata 
a que se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das 
assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 6.2.2 
Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício 
de 2021 no montante de até R$ 3.715.985,38 (três milhões, setecentos e quinze mil, novecentos 
e oitenta e cinco mil reais e trinta e oito centavos), cabendo ao Conselho de Administração a 
sua distribuição. 7. Documentos arquivados na sede social: Procuração. 8. Aprovação e 
Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, 
foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à impressão desta 
ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada 
conforme, aprovada e assinada pelos acionistas presentes. O registro da presença dos acionistas 
na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado com a assinatura do presidente da 
mesa. Presidente: Guilherme Fiuza Muniz, Secretária: Keili Uema do Carmo Vilibor. Acionista: Rede 
Energia Participações S/A, representada por seu procurador João Paulo Moraes e Silva Paes de 
Barros. Certificamos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Keili Uema do Carmo 
Vilibor - Secretária. JUCESP nº 228.346/21-6 em 13/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária 
Geral.

Indústrias do Sudeste 
migram para outras regiões

No país, 66 brasileiros têm  
patrimônio acima de US$ 1 bilhão
Ricos investem mais em fundo de multimercado do que em ações

O Brasil tem cerca 
de 200 mil pesso-
as com mais de 1 

milhão de dólares, de acordo 
com o World Wealth Report 
2020. Quando tratamos de 
patrimônio alto dentro do 
mercado de investimentos 
as instituições bancárias e/
ou corretoras costumam 
dividir em dois segmentos, 
o chamado private, que são 
clientes com investimentos 
entre R$ 1 milhão e R$ 10 
milhões - dependendo da 
instituição - e para algumas 
gestoras de fortunas, valor 
alto costuma se referir aos 
High Net-Worth (HNWI), 
ou seja, indivíduos de alto 
patrimônio líquido, que en-
globam clientes com patri-
mônio superior a US$  30 
milhões. 

O panorama é do sócio 
e assessor de investimen-
tos da iHUB Investimentos 
(escritório de assessoria de 
investimentos credenciado 
à XP Investimento), Daniel 
Funabashi, mestre em Fi-
nanças pela Cass Business 
School de Londres. “Pes-
quisas apontam que cerca 
de 66 brasileiros têm um 
patrimônio acima de US$ 1 
bilhão”, cita. Segundo ele, 
não é só porque um investi-
dor tem um patrimônio alto 
que ele se adéqua a somente 
um perfil de investidor, pois 
a carteira com esse perfil de 
investimento deve ter ativos 
com todos os perfis, des-
de o mais conservador ao 
mais arrojado. É altamente 
improvável que ele vá ne-
cessitar de todo o capital no 
curto prazo, abrindo, assim, 
espaço para investimentos 
com viés de longo prazo.

O investidor do tipo con-
servador tem uma carteira 
agressiva, mesmo que pe-
quena, dentro do seu por-
tfólio dominado por ativos 

de menor risco. O inverso 
também acontece com o 
perfil mais agressivo, ele 
detém uma parte conser-
vadora mínima em sua car-
teira e uma prevalência de 
ativos de risco, como ações, 
fundos imobiliários e multi-
mercado.

Divisão de investimentos

Dentro do portfólio dos 
investidores com alto patri-
mônio, a XP Private reco-
menda que quem possui o 
perfil mais conservador, os 
conservatives, tenham 9% 
de renda fixa ultraconser-
vadora, dinheiro em caixa, 
cerca de 49% em ativos de 
renda fixa, como crédito 
privado, inflação e prefixa-
dos, já o restante em ativos 
sujeitos a uma maior vola-
tilidade. É importante dizer 
que mesmo com o perfil 
conservador, a recomenda-
ção é manter quase metade 
da carteira de investimento 
exposta a ativos de risco.

“Agora, quando tratamos 
do investidor mais arroja-
do, conhecido como capital 
growth”, a recomendação é 
apenas que apenas 1% do 
capital fique em ativos de 
baixíssimo risco, 25% em 
renda fixa e a grande maio-
ria das ações em investi-
mentos alternativos”.

De acordo com um le-
vantamento da Associação 
Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (Anbima), os 
investidores que estão na 
categoria private possuem 
em sua carteira: 32,2% dos 
investimentos em fundos 
multimercados; 24,9% em 
ações; 22,2% em renda fi-
xa; 10,8% em previdência 
e 9,9% em outros investi-
mentos, como produtos e 
fundos de private equity.

“Ao contrário do que a 
maioria dos investidores do 
varejo deve imaginar, a clas-
se de ativos onde os ricos 
mais investem é a de fun-
do de multimercado e não 
em ações, como a grande 
maioria dos influenciadores 
e gurus de investimentos 
costumam sugerir”, explica 
o Funabashi.

Cerca de 68,8% do capital 
investido pelos investidores 
de varejo está na poupan-
ça, contra 13,8% do capital 
do segmento varejo de alta 
renda, geralmente compos-
to por clientes com carteira 
acima de R$150 mil, e por 
fim, menos de 1% no seg-
mento private.

Diferenças 

O Wealth Management, 
que é a administração de 
fortunas, inclui a gestão pa-
trimonial do indivíduo ou 
família, como propriedades 
rurais, imóveis urbanos, in-
vestimentos, previdências e 
seguros. Além disso, inclui 
também o planejamento tri-
butário e sucessório, garan-
tindo que o investidor terá 
uma maior eficiência do seu 
rendimento, deixando de 
pagar impostos desnecessá-
rios, por exemplo.

Funabashi explica que 
a equipe de uma firma de 
Wealth Management possui 
profissionais altamente capa-
citados e multidisciplinares, 
especializados em finanças, 
investimentos, seguros, con-
tabilidade, direito, mercado 
imobiliário e tributação. Vale 
destacar que o principal obje-
tivo do Wealth Management 
é a perpetuação do patrimô-
nio para as próximas gera-
ções, oferecendo segurança, 
blindagem e crescimento pa-
trimonial.

O Wealth Management 

começa a fazer sentido a 
partir da casa das dezenas 
de milhões de reais. Até 
existem boutiques de admi-
nistração de fortunas que 
trabalham com clientes a 
partir de R$ 1 milhão, po-
rém, o mais comum são 
clientes com investimentos 
financeiros acima de R$ 
10 milhões. Pois, abre-se a 
possibilidade da criação de 
fundo exclusivo, instrumen-
to que oferece uma série de 
vantagens tributárias e fle-
xibilidade na gestão dos in-
vestimentos.

“Os principais tipos de 
clientes são os individuais e 
as holdings familiares, que 
são empresas que têm co-
mo acionistas os membros 
de uma família e como ati-
vidade principal, a gestão 
dos bens dessa família”, co-
menta Funabashi.

Já clientes com patrimô-
nio alto, mas que não atin-
gem a faixa atendida pelas 
empresas de Wealth Ma-
nagement, geralmente in-
vestem através de bancos, 
corretoras e até gestoras 
especializadas, conhecidas 
como Asset Management 
Firms, as quais são uma fa-
tia do Wealth Management. 

O Asset Manager é o 
profissional responsável 
pela gestão dos ativos do 
cliente. Ele vai trabalhar 
com metas de rentabilidade, 
controle de risco e outros 
aspectos relacionados espe-
cificamente ao patrimônio 
do cliente, mas apenas sob 
o viés de investimento. Já 
o Wealth Manager possui 
uma visão mais holística do 
patrimônio e do futuro do 
cliente, portanto vai olhar 
além dos investimentos e 
pensar nos impactos tribu-
tários, fluxo de caixa, pre-
servação do patrimônio e 
planejamento sucessório.

Estudo da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI) mostra que, em uma 
década, ocorreu uma im-
portante desconcentração 
da indústria brasileira, com 
redução da participação da 
Região Sudeste no PIB in-
dustrial e um aumento na 
participação das demais 
regiões geográficas, Sul, 
Centro-Oeste, Nordeste e 
Norte.

Nesse movimento, São 
Paulo perdeu 5,5 pontos per-
centuais de participação na 
produção manufatureira do 
Brasil, a maior queda entre 
os 26 estados e o Distrito Fe-
deral. O Rio Janeiro obteve o 
segundo pior desempenho, 
com recuo de 1,1 ponto per-
centual. A pesquisa compara 
os biênios 2007-2008 e 2017-
2018.

São Paulo continua sen-
do o principal parque in-

dustrial do país, mas a 
indústria brasileira tem mi-
grado do Sudeste, que per-
deu 7,5 pontos percentuais 
na indústria de transforma-
ção, principalmente para as 
regiões Sul e Nordeste, que 
aumentaram 3,2 pontos e 
2,9 pontos respectivamen-
te. São Paulo responde por 
38,15% do valor adicionado 
da Indústria de transforma-
ção, o segundo colocado, 
Minas Gerais, tem 10,09%.

Pará foi o estado que mais 
ganhou espaço na produção 
industrial nacional total, em 
razão do crescimento de 
sua indústria extrativa, so-
bretudo da extrativa mine-
ral. Aumentou 1,5 ponto 
percentual. Junto com o 
Pará, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Pernambuco e Ma-
to Grosso do Sul, formam 
o grupo dos cinco estados 
de melhor desempenho. 
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A turminha do mimimi

A linguagem – disse Saint-Exupéry – é uma fonte 
de mal-entendidos. Como disse o finado Belchi-

or, “a gente se desentende no instante em que fala”. 
Cada profissão, cada grupo social, cada região ou cada 
país tem o seu “código de civilidade”, certos conjun-
tos de regras, hábitos, signos e formas de expressão 
por meio dos quais se comunicam e se entendem. O 
que é rude num certo contexto social pode não ser em 
outro. 

No ambiente de trabalho também é assim. Você 
não pode exigir modos requintados e linguagem 
erudita entre garis, cortadores de cana, pedreiros e 
gente simples, assim como não deve tolerar linguagem 
chula em ambientes eruditos. Portanto, para avaliar se 
determinada conduta causa no outro um mal moral, 
um dano verdadeiramente interior, é preciso consid-
erar o ambiente em que tal conduta foi praticada, a 
cultura dos autores envolvidos, a linguagem utilizada, a 
intenção de ofender. 

A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho não 
conheceu (não analisou o mérito) de um recurso de 
um motorista que disse ter sofrido assédio moral por 
ter sido chamado de “folgado”. O TST não pode reex-
aminar provas. Reexamina teses.

Ainda que o TST não tenha podido reexam-
inar matéria de fato, isto é, se o empregado foi 
ou não chamado de “folgado”, é preciso verificar 
se, entre motoristas, chamar o outro de “folga-
do” causa mesmo alguma dor moral. Comecemos 
pela definição de dano moral. Dano moral é toda 
invasão ilícita de alguém no patrimônio moral 
de outrem, e que lhe causa algum aborrecimento 
acima da média, que o tire do eixo de suas ocu-
pações habituais.

Comecemos, então, pelo primeiro requisito. Quem 
o chamou de folgado? Se foi algum colega, a empresa 
não pode ser responsabilizada por nada, mas sim o 
colega. Vamos para o segundo momento da análise. 
Se foi alguém da empresa que o chamou de “folgado”, 
há nisso alguma invasão “ilícita”? Se não há, não há 
dano. Se houver, isto é, se a expressão “folgado” tiver 
alguma insinuação criminosa, é de tal modo grave que 
seja capaz de tirar o sujeito do eixo de suas ocupações 
habituais?

Aí, temos de considerar o contexto em que a ex-
pressão foi usada, a cultura dos envolvidos, o ambi-
ente de trabalho, a intensidade da “ofensa” e se de fato 
o uso da palavra “folgado” é capaz de afetar de algum 
modo a paz interior do outro de modo a ficar acima 
dos aborrecimentos habituais de quem vive em socie-
dade.

“Folgado”, no dialeto comum aos motoristas, é o 
sujeito molenga, enrolador, que faz corpo mole, que 
usa de artifícios para deixar de fazer o trabalho. Há 
nisso alguma ofensa moral?

Depende. Talvez entre professores, cientistas, advo-
gados, médicos, juízes, sim. Entre gente simples, em 
que esse tipo de acusação é comum, não. Por isso, os 
tribunais inferiores entenderam não ter havido dano 
moral, e o TST, por não poder rever fatos e provas, 
mas apenas teses, confirmou a sentença.

Essa mania de se ofender por qualquer coisa, essa 
sensibilidade exagerada tem transformado o dano 
moral numa indústria rendosa para advogados. Sempre 
que um desses advogados topa com um juiz moralis-
ta, falsamente preocupado com a “integridade” do 
trabalhador, o estrago fica completo e as indenizações 
são vultosas.

A verdade é que esse jeitinho de ganhar dinheiro 
fácil compõe um grupinho de trabalhadores que veem 
ofensa em tudo. É a turminha do politicamente corre-
to, em que nada pode, tudo é errado se escapa do seu 
imenso dicionário de proibições e ao seu mundinho 
particular onde tudo funciona direitinho. Milhares de 
empresas quebraram durante a pandemia, milhões de 
empregos foram perdidos, a economia anda para trás, 
e a corrupção come solta no país. Deixem os juízes 
se ocuparem de quem está roendo a República como 
ratos esfomeados.

Está mais do que na hora de a Justiça do Trabalho 
corrigir seu rumo e dar um basta a essa turminha do 
mimimi. Há coisas mais sérias.

Exportações de sucata 
voltam a cair em abril
As exportações de 

sucata ferrosa, in-
sumo usado na 

composição do aço pelas 
usinas siderúrgicas, volta-
ram a apresentar queda em 
abril. As vendas externas 
foram de 37.110 tonela-
das no mês passado, com 
retração de 30,2% em 
comparação com abril de 
2020, que chegou a 53.162 
toneladas. Nos primeiros 
quatro meses deste ano, 
a queda é ainda maior, de 
61%. Foram 264.540 mil 
toneladas exportadas de 
janeiro a abril de 2020, 
contra 101.993 no mesmo 
período deste ano. Os da-
dos são da Secretaria de 
Comércio Exterior (Se-
cex).

Em compensação, as 
importações em abril des-
te ano voltaram a crescer 
e atingiram 36.180 tonela-
das. Desse total, 28.802 to-
neladas foram importadas 

pela Companhia Siderúr-
gica do Pecém, no Ceará, 
que dispõe de privilegiada 
logística portuária. Se des-
contadas as compras da 
Pecém, o volume está den-
tro do esperado, conforme 
o Instituto Nacional das 
Empresas de Sucata de 
Ferro e Aço (Inesfa). A si-
derúrgica, em geral, faz em 
média quatro importações 
por ano.

“A compra verticalizada 
da sucata ferrosa por par-
te das usinas siderúrgicas 
(aciarias) inflaciona o insu-
mo nas fontes geradoras, 
ao mesmo tempo em que 
baixas nos preços são im-
postas às empresas do setor 
sucateiro, na aquisição de 
materiais coletados e pro-
cessados”, afirma o presi-
dente do Inesfa, Clineu Al-
varenga. A entidade calcula 
que no mês de abril houve 
queda de cerca de 6% no 
preço da tonelada da sucata. 

“A postura das usinas fabri-
cantes de aço e comprado-
ras de sucata, que operam 
como um oligopsônio (pe-
queno número de compra-
dores), distorce os valores e 
prejudica a cadeia como um 
todo”, diz Alvarenga.

Diante desse quadro, a 
exportação se apresenta 
mais uma vez como impor-
tante alternativa ao equilí-
brio e subsistência de toda 
a cadeia da reciclagem. A 
expectativa de Alvarenga é 
de que, com o atual cenário 
e valores locais da sucata 
ferrosa, as vendas externas 
devem voltar a ganhar força 
nos próximos meses, após 
recentes retrações.

O presidente do Inesfa 
lembra que não há falta de 
sucata no país, sendo injus-
tificável trazer o insumo do 
exterior.

“As empresas de sucata 
estão atentas ao incremento 
da demanda e no momen-

to estão destinando mais de 
90% do total processado de 
materiais ferrosos ao mer-
cado brasileiro, exportando 
somente o excedente.”

O consumo de sucata no 
Brasil vem reagindo desde o 
final do ano passado, puxa-
do pela forte retomada da 
indústria da construção ci-
vil e maior procura por aço, 
podendo superar 9 milhões 
de toneladas neste ano, 
12,5% acima de 2020, cuja 
estimativa é de 8 milhões de 
toneladas, nos cálculos do 
Inesfa.

“Apostamos em um ano 
melhor, mas ainda distan-
te do pico de 2013, onde 
foram consumidas 11,171 
milhões de toneladas”, diz 
Alvarenga. Na avaliação do 
Inesfa, houve uma rápida 
recomposição dos níveis de 
estoques de sucatas ferrosas 
por parte das usinas side-
rúrgicas, que já retornaram 
à plena normalidade.

Deputados do Rio estudam 
desenvolvimento da indústria naval

A Comissão Espe-
cial de Indústria 
Naval, Offshore e 

do Setor de Petróleo e Gás, 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), se reuniu nesta 
segunda-feira, de forma re-
mota, com o senador Car-
los Portinho (PL-RJ) para 
discutir medidas de incen-
tivo ao setor naval. A pre-
sidente da Comissão, depu-
tada Célia Jordão (Patriota), 
destacou a importância de 
buscar, junto a outras auto-
ridades, a elaboração de um 
planejamento estratégico de 
estímulo à indústria marí-
tima. “Temos o projeto de 
lei do BR do Mar e já nos 
reunimos com o relator da 
matéria, Nelson Trad, para 
encaminhar sugestões da 
nossa comissão e da Asses-
soria Técnica da Alerj, além 
do PL que está na Câmara 
dos Deputados, que trata 
sobre a execução do con-
teúdo local. Vamos tentar 
uma agenda com os minis-
tros de Minas e Energia e 
de Infraestrutura, para que 
possamos colocar nossos 
anseios e debater também 
sobre a importância do se-
tor de petróleo e gás para o 
Estado do Rio”, declarou a 
parlamentar.

A Comissão já se reuniu 
com a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), com o 
Conselho Diretor do Fun-
do de Marinha Mercante, 
com a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimen-
to Econômico, e com re-
presentantes do Sindicato 
Nacional da Indústria da 
Construção e Reparação 
Naval e Offshore (Sina-
val). Segundo a presidente 
da Comissão, na próxima 
segunda-feira, o grupo irá 
se reunir com represen-
tantes da Petrobras.

O senador Portinho se 
colocou à disposição da co-
missão para realizar a agen-
da com os ministros, mas 
salientou que é necessário 
que o Governo do Esta-
do explicite quais medidas 
serão implementadas para 
incentivar o setor: “O Es-
tado do Rio de Janeiro pre-
cisa definir claramente qual 
é seu planejamento para o 
setor naval e qual seu po-
sicionamento a respeito do 
setor, para que seja realiza-
do então um amplo debate 
com os ministros, para dis-
cutirmos sobre quais medi-
das poderão ser desenvolvi-
das. Só então poderemos ir 
à Petrobras para apresentar 
um caderno de ações que o 

governo do Rio esteja fo-
mentando, pois esse setor 
emprega muitas pessoas em 
regiões carentes”.

O deputado Waldeck 
Carneiro (PT) concordou 
com a fala do senador Por-
tinho, e ressaltou que o Rio 
precisa gerar novos recur-
sos. “O Rio de Janeiro, há 
algum tempo, carece da 
elaboração de um projeto 
estratégico de desenvolvi-
mento econômico e social, 
para saber qual a direção e 
quais prioridades serão po-
tencializadas no processo 
de geração de receitas no-
vas, duradouras e capazes 
de serem distribuídas para 
enfrentamento à desigual-
dade. Precisamos ouvir os 
secretários de Desenvolvi-
mento Econômico e de Pla-
nejamento do Estado, para 
que tenhamos mais suges-
tões para debater em uma 
reunião com os ministros”, 
disse.

De acordo com Carnei-
ro, a indústria naval possui 
várias áreas que precisam 
de incentivo do setor pú-
blico: “Em sintonia com a 
preocupação do senador, 
precisamos saber o que 
o Estado pretende fazer 
em relação à economia do 
mar, e onde esse setor se 

inscreve no seu projeto 
estratégico de desenvol-
vimento. Temos diversos 
setores carecendo de in-
vestimento, como a cabo-
tagem, a construção, os 
reparos e manutenções de 
embarcações, e a formação 
profissional. Nós tivemos 
celeiros importantíssimos 
de formação profissional 
da indústria naval, como a 
Escola Estadual Henrique 
Lage. Tudo isso faz par-
te de uma estratégia que 
comportaria investimen-
tos, soluções e iniciativas 
no campo da economia do 
mar”.

Participante da reunião, o 
deputado Rubens Bomtem-
po (PSB) frisou a necessi-
dade de desenvolver a in-
dústria naval brasileira para 
que o setor se torne mais 
competitivo. “A Petrobras 
precisa acreditar mais na 
indústria naval e no nosso 
setor, porque se não nunca 
vamos conseguir convencer 
as empresas internacionais 
a virem comprar serviço 
brasileiro. Os preços dos 
produtos nacionais vão me-
lhorar quando o setor se 
desenvolver, mas a Petro-
bras precisa ser uma grande 
indutora desse processo”, 
afirmou o deputado.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CABO FRIO
RUA MINISTRO GAMA FILHO, S/N, 3º ANDAR,

BRAGA, CABO FRIO
Tel.: (22) 2646-2694 - E-mail: cfr03vciv@tjrj.jus.br

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

DE DANO MATERIAL/EXECUÇÃO, MOVIDA POR IVAN ALVES DE
ANDRADE EM FACE DE TEREZINHA DAVILA E SILVA NUNES -

PROCESSO Nº 0010047-83.2009.8.19.0011, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) SILVANA DA SILVA ANTUNES – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interes-
sados, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s)
- TEREZINHA DAVILA E SILVA NUNES - que será realizado o pú-
blico Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA
LACERDA, NA  MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão
estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC,
do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do
§único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro
Leilão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encer-
rado no dia 25/05/2021 às 15:00h, e, o Segundo Leilão, por
valor igual ou superior a 50% da avaliação, será encerrado no
dia 01/06/2021 às 15:00h.  DO BEM A SER LEILOADO: (Confor-
me o laudo de avaliação de fls. 198/199e): Lote De Terreno N°
74, Da Quadra D, Do Loteamento Denominado Long Beach,
Localizado Na Rodovia Amaral Peixoto, Km 132, Zona Urbana
Do 2° Distrito De Cabo Frio/RJ.  - M²: 360m² Registrado no Car-
tório do 1º RGI sob o Nº 16404 e na Prefeitura sob o Nº 117.125-
5. (...) Assim, para melhor avaliar o dito imóvel, este OJA, dirigiu-
se a imobiliária Ivan Imóveis, nas proximidades e constatou,
que mesmo vale o R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais)
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s)
Executado(s)/Condôminos(s) (TEREZINHA DAVILA E SILVA
NUNES e S/M RONALDO CARVALHO NUNESintimado(s) da has-
ta pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste
Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL
NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICA-
DO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JA-
NEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passa-
do, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 09 de abril de 2021.
Eu, digitei __, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.)
SILVANA DA SILVA ANTUNES – Juiz de Direito.

OTHON L BEZERRA DE MELLO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO S.A.
CNPJ 33.200.023/0001-07 - NIRE 33.3.0011682-6

Edital de convocação: Convidamos os acionistas a se reunirem em AGO, 
na sede da Cia., na Rua Teófilo Otoni, 15, sala 1204, Centro, Rio de Janeiro/
RJ., no dia 22.05.2021, às 9:00h., a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2018 
e 31.12.2019; ii) Deliberar sobre a destinação do resultado dos períodos; 
iii) Eleição/Reeleição dos membros da  Diretoria; iv) Fixar o montante de 
remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 13/05/2021. Rogério Luiz 
Lima Figueira – Dir. Presidente.

Três perguntas: os novos termos do  
WhatsApp acima da lei brasileira

Rede D´Or: 
Lucro sobe 
237% no  
1º trimestre

A Rede D’Or São Luiz, 
rede privada de assistência 
médica integrada, apresen-
tou na abertura do mer-
cado nesta segunda-feira 
os resultados do primeiro 
trimestre de 2021. O lu-
cro cresceu 237%, para R$ 
372,4 milhões, em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior. A receita líquida 
consolidada atingiu R$ 4,7 
bilhões, alta de 43%.

O lucro líquido foi de R$ 
402,4 M, 254, 6% maior do 
que o 1T20, e 32,9% aci-
ma do 4T20. A geração de 
caixa operacional ajustada 
alcançou R$781,1 M no tri-
mestre. O Ebitda, valor de 
geração de caixa da empre-
sa, terminou o período com 
R$ 1,1 bilhão, alta de 86%. 
A margem Ebitda ficou em 
24%. O ROIC (Retorno So-
bre o Capital Investido) da 
empresa foi de 9,2%, queda 
de 2,9 pontos percentuais.

“Desde setembro de 2020, 
apesar dos desafios trazidos 
pela pandemia, a Compa-
nhia continuou a aproveitar 
oportunidades, e anunciou a 
aquisição de nove hospitais, 
totalizando 1.290 leitos”, in-
formou a empresa.

Indicadores

“No 1T21, os indicadores 
operacionais da Rede D’Or 
continuaram mostrando o 
movimento de recuperação 
iniciado no 3T20, mesmo 
com o aumento de casos 
de Covid-19 no Brasil em 
março de 2021”, informou 
o balanço.

Desde setembro de 2020, 
a Companhia colocou em 
operação 1.082 leitos, sendo 
644 leitos ao longo do 1T21, 
a partir da abertura de novos 
leitos em hospitais existentes 
e da reabertura de leitos que 
haviam sido suspensos no 
ano passado. Considerando 
a integração dos leitos de du-
as aquisições formalmente 
concluídas no 1T21, os leitos 
operacionais adicionados no 
trimestre somam 798. 

Por Jorge Priori

A Facebook, Inc 
(Nasdaq, FB) 
fechou o primei-

ro trimestre de 2021 com 
uma receita bruta de US$ 
26,7 bilhões, com 95,1% 
desse montante referentes 
à propaganda. Comparado 
com o mesmo período de 
2020, o crescimento da 
receita bruta foi de 46%. 
No ano passado, a receita 
bruta total da Facebook, 
Inc foi de US$ 85,9 bil-
hões, com 97,9% desse 
montante referentes à pro-
paganda. Comparado ao 
exercício 2019, o cresci-
mento da receita bruta da 
Facebook, Inc foi de 22%.

O WhatsApp é um apli-
cativo, ou melhor, uma 
empresa que pertence à 
Facebook, Inc. Trata-se 
da WhatsApp LLC (Lim-
ited Liability Company; 
em português, empresa 
de responsabilidade lim-
itada). Esta empresa está 
sediada na Califórnia, Es-
tados Unidos, assim como 
o Facebook. O balanço da 
Facebook, Inc não abre 
essa informação, mas par-
te da sua receita tem como 
origem o WhatsApp, as-
sim como o Instagram, 
por exemplo.

No último sábado, 15 de 
maio, entrou em vigência 
a atualização dos termos 
de serviço e da política 
da privacidade do What-
sApp. O usuário somente 
tinha uma opção: aceitar 
os novos termos. E os 
usuários que não aceita-
ram os termos? Segundo 
o WhatsApp, os recursos 

do aplicativo serão limita-
dos até que o usuário dê 
a aceitação. Persistindo a 
negativa, depois de algu-
mas semanas (o prazo não 
foi especificado), a pessoa 
não receberá mais chama-
das, mensagens e notifica-
ções (link).

Por mais que os novos 
termos do WhatsApp es-
tejam flagrantemente em 
desconformidade com a 
legislação brasileira so-
bre o tema, o governo 
brasileiro, nas figuras do 
Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica 
(Cade), Ministério Pú-
blico Federal, Autoridade 
Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD) e a Sec-
retaria Nacional do Con-
sumidor do Ministério 
da Justiça (Senacon) se 
limitaram a emitir reco-
mendações ao WhatsApp 
e ao Facebook.

As instituições apon-
taram que a política de 
privacidade e as práticas 
de tratamento de dados 
podem, a princípio, rep-
resentar violações aos di-
reitos dos titulares de da-
dos pessoais. O Facebook, 
que parece estar acima da 
legislação brasileira, gen-
tilmente se colocou à dis-
posição para dialogar e 
prestar esclarecimentos.

Considerando a com-
plexidade dessa situação, 
conversamos com Victor 
Hugo Pereira Gonçalves, 
presidente do Instituto 
Brasileiro de Defesa da Pro-
teção de Dados Pessoais, 
Compliance e Segurança da 
Informação (Sigilo), sobre 
os novos termos de uti-

lização do WhatsApp que 
foram impostos pelo Face-
book.

O que está acontecen-
do?

O WhatsApp, desde 
a sua criação, já mudou 
200 vezes as suas Políti-
cas de Privacidade. De 
um caráter mais libertário 
e protetor da privacidade 
dos titulares de dados, o 
WhatsApp foi se tornando 
uma ferramenta de captura 
de dados para marketing. 
Essa grande virada veio 
com a compra do What-
sApp pelo Facebook, em 
que já se previa o uso dos 
dados dos titulares para 
fins de marketing. A partir 
de 2014, o Facebook foi 
implementando mudanças 
estruturais no aplicativo, 
a fim de que ele pudesse 
colher as informações 
necessárias para “meta 
tagear” as conversas dos 
usuários. Tal prática, utili-
zando-se da normativa do 
Marco Civil da Internet, 
seria considerada ilegal ao 
seu tempo. Contudo, ago-
ra, após o advento da Lei 
Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD), essas práti-
cas são evidentemente ile-
gais.

Outro ponto a se consid-
erar: o WhatsApp, quando 
da polêmica da intercepta-
ção de dados das mensa-
gens enviadas através dele, 
em que o aparato policial 
brasileiro exigia a abertura 
das comunicações, medi-
ante decisão judicial, era 
categórico na impossibi-
lidade de cumprir, pois as 
informações eram total-

mente criptografadas. A 
pergunta que se faz agora 
é: o que se compartilha, 
então, entre o WhatsApp e 
o Facebook?

A nova política a ser 
implementada pelo What-
sApp determina o com-
partilhamento dos dados 
do WhatsApp com o Face-
book. Mas se o WhatsApp 
não tem acesso a nada, não 
está claro qual é a política 
aplicada pelo Facebook. 
Se existem dados retirados 
do WhatsApp, a argumen-
tação da polícia brasileira 
é correta, e esses dados 
devem ser interceptados, 
mediante decisão judicial. 
Se não existem essas in-
formações, por que mudar 
a Política de Privacidade? 
E, nessa situação, o titular 
de dados é o mais prejudi-
cado, pois não tem ciência 
de nada do que acontece 
nessa ferramenta, que de-
veria ser criptografada, 
mas parece que não o é.

Os novos termos do 
WhatsApp estão em linha 
com a legislação brasilei-
ra?

Como dito anterior-
mente, os novos termos 
não estão em consonância 
com os direitos dos titula-
res. Não há transparência 
sobre as informações cole-
tadas. Não há livre acesso 
do titular para impedir o 
compartilhamento indev-
ido. Não existe finalidade 
juridicamente garantida de 
que os dados recolhidos 
são necessários à ativi-
dade do Facebook. Não 
há prestação de contas 
devidas pelo Facebook aos 

titulares sobre o que se faz 
com os dados dos titular-
es. Há evidente coação do 
Facebook para os titulares 
aceitarem os novos ter-
mos. Enfim, sob todos os 
ângulos possíveis, os no-
vos termos do WhatsApp 
são contrários a várias leis 
do ordenamento jurídico 
brasileiro.

 
Como você está vendo 

a atuação do governo 
brasileiro com relação a 
obtenção de dados por 
parte das Big Techs?

Infelizmente, a atuação 
do governo brasileiro tem 
sido uma lástima. Os gov-
ernos alemão, canadense 
e, agora, o argentino, 
dentre outros, determina-
ram o bloqueio das novas 
políticas e uma investiga-
ção pesada sobre o What-
sApp. Em alguns casos, 
os governos determina-
ram a não utilização do 
aplicativo. Em face disso, 
a recomendação feita re-
centemente pela ANPD, 
em conjunto com a Sena-
con e o Cade, é um balde 
de água fria. As expec-
tativas, quando surgiu a 
ANPD, eram as mais altas. 
Contudo, após 6 meses de 
existência, nada foi feito 
de concreto. Se não fosse 
uma atuação dos titulares 
de dados, por meio do Si-
gilo, estaríamos agora em 
situações ainda piores em 
termos de proteção de da-
dos. Espero sinceramente 
que eles mudem a postura 
e não releguem os direitos 
dos titulares a uma situa-
ção de passageiros de seus 
dados.
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Demonstração do resultado Exercício findo em 31 de dezembro  
Em reais mil

2019 2018
Resultado de equivalência patrimonial (35) 588
Lucro/ Prejuízo líquido do exercício (35) 588

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reserva 
de re-

tenção 
de lucro

Lucros 
(Prejuí-

zos) Acu-
mulados Total

Saldo em 31 de dezembro de 
2017 - - - - -
Integralização de capital 168.139 - - - 168.139
Lucro líquido do exercício - - - 588 588
Constituição de reservas - 29 559 (588) -
Saldo em 31 de dezembro de 
2018 168.139 29 559 - 168.727
Prejuizo do exercício - - - (35) (35)
Absorção de Prejuízos Acumu-
lados - - (35) 35 -
Saldo em 31 de dezembro de 
2019 168.139 29 524 - 168.692

Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro Em reais mil
2019 2018

Ativo não circulante
Partes relacionadas 118.507 117.299
Investimentos 51.494 51.528

170.001 168.827
Total do ativo 170.001 168.827
Passivo não circulante
Partes relacionadas 1.309 100

1.309 100
Patrimônio Líquido
Capital social 168.139 168.139
Reservas de lucros 553 588

168.692 168.727
Total do passivo e patrimônio líquido 170.001 168.827

e ou industriais, próprios ou de terceiros, planejamento econômico, exploração de 
estacionamentos, e a participação como sócia ou acionista em outras sociedades 
e empreendimentos.  Nota 2 – Sumário das Práticas Contábeis: As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações 
e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. (a) 
Uso de estimativas. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário 
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos e passivos. As demonstrações 
financeiras da companhia incluem estimativas referentes à provisão para créditos 
de liquidação duvidosa e provisões imposto de imposto de renda, contribuição 
social e outras similares. Por serem estimativas, é normal que variações possam 
ocorrer quando das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes ativos 
e passivos. (b) Apuração do resultado do exercício. O resultado do exercício é 
apurado pelo regime de competência. (c) Outros ativos e passivos circulantes e 
não circulantes. São demonstrados pelos valores de custo ou realização e inclui, 
quando aplicável, os encargos financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a 
data do balanço. (d) Imposto de renda e contribuição social. São calculados com 
base no regime do lucro presumido considerando as seguintes premissas: Imposto 
de renda - base de cálculo de 32% da receita, alíquota do imposto de renda de 15% 
e adicional de 10% da receita; e Contribuição social - base de cálculo de 32% da 
receita e alíquota da contribuição social de 9%.  Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 
31 de dezembro de 2019, o capital social da Companhia é de R$ 168.138.531,07, 
dividido em 168.138.530 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Nota 1 – Contexto Operacional: A Cascavel Holding S.A. (“Companhia”) tem por objeto social, dentre outros, a exploração de Shopping Centers, de prédios comerciais 

CASCAVEL HOLDING S.A. 
 CNPJ nº 32.014.456/0001-05

Eduardo Langoni - Diretor - CPF: 023.403.067-44;  
Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda - Diretora - CPF: 965.075.517-91;  

Rafael da Silva Bittencourt - Contador - CRC: 110239/O-4  
CPF: 055.635.647-03

 Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2019. A Diretoria

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e de 2018

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 28 
DE ABRIL DE 2021. Aos Vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil 
e vinte e um, reuniram-se os acionistas da INDÚSTRIAS GRANFINO S.A., 
às dezesseis horas, na sede social da Empresa, à Rua Oscar Soares nº 
1525, em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, em Assembleia Geral Or-
dinária e Extraordinária. Devidamente convocada por editais publicados nos 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 19 de março de 2021 e 
22 e 23 de março de 2021 e no jornal monitor mercantil nos dias 19 de março 
de 2021 e 20, 21,22 e 23 de março de 2021, em número legal, representado 
por 2/3(dois terços) do capital, conforme se verifica pelas assinaturas no 
livro de presença dos acionistas. As Assembleias foram presididas na forma 
estatutária, pela Presidente da sociedade, Sra. Renata Baroni Coelho, que 
convidou a mim Maria de Fátima de Almeida Coelho, para secretariá-las. De 
acordo com a deliberação unânime dos acionistas presentes, solicitou a Sra. 
Presidente, a dispensa da leitura dos editais de convocação, acima citados, 
tendo em vista que os mesmos estavam sobre a mesa dos trabalhos e eram 
já do conhecimento de todos os Srs. Acionistas. Abrindo os trabalhos a Sra. 
Presidente solicitou a mim secretario a distribuição do relatório da Diretoria 
que seria publicado juntamente com os Balanços, aos Acionistas presentes. 
A seguir os Srs. Acionistas deliberaram por unanimidade, excluídos os votos 
dos Diretores, os seguintes assuntos: 1) - Aprovar o Relatório da Diretoria, 
o Balanço Geral, Demonstração da Movimentação do Patrimônio Líquido, 
Demonstração de Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e as Contas da Dire-
toria referente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020; 2) – Aprovar 
a distribuição dos dividendos propostos em balanço, no valor de R$ 94,766 
(Noventa e Quatro Reais e setenta e seis centavos) por lote de mil ações, 
para pagamento a partir de 1º de junho de 2021; 3) ficou decidido que os 
lucros remanescentes, de exercícios anteriores, permanecerão em conta de 
Reservas de Expansão para futuro aumento de capital ou outra qualquer 
destinação que vier a ser deliberada no futuro; 4) Fixar os honorários globais 
dos administradores para o exercício de 2021, em R$ 816.000,00 (oitocen-
tos e dezesseis, mil reais), apenas para os componentes da Diretoria, fican-
do também deliberado que os componentes do Conselho de Administração, 
receberão um jeton de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por reunião regularmen-
te convocadas. Prosseguindo os trabalhos, agora já em Assembleia Geral 
Extraordinária, e “fechando” (o ítem 5 ) – da convocação, Outros Assuntos 
de Interesse Geral, Retornando à pauta, Sra. Presidente, franqueou a pa-
lavra e como não houvesse quem dela desejasse fazer uso e nada mais 
havendo a tratar a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo ne-
cessário a lavratura da presente Ata, que após sua leitura foi aprovada pelos 
presentes, datada e assinado por mim secretário, pela Presidente, e demais 
acionistas. Nova Iguaçu, 28 de Abril de 2021. (Ass.) Maria de Fátima de Al-
meida Coelho – secretário, Renata Baroni Coelho - presidente, seguindo-se 
abaixo relação nominal dos demais Acionistas presentes, Silvia Maria Soa-
res Coelho Lantimant, Cleucio Gonçalves Lantimant, Ana Lucia de Almeida 
Coelho, Fernando de Almeida Coelho, Maria de Fátima de Almeida Coelho, 
Elizabeth Gomes Coelho, José Antonio Gomes Coelho, Paulo Roberto Go-
mes Coelho, e Sebastião Lopes de Oliveira. Certifico que a presente é cópia 
fiel da Ata transcrita no livro das Atas das Assembleias Gerais. Nova Iguaçu, 
28 de abril de 2021. (Ass.) Renata Baroni Coelho – Presidente Maria de Fa-
tima de Almeida Coelho – Secretária. Maria de Fátima de Almeida Coelho 
- secretária; Renata Baroni Coelho - Presidente. Jucerja nº 00004066356 
em 13/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRACÃO DE 28 DE 
ABRIL DE 2021. Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e 
vinte e um, às dezesseis horas, reuniram-se os membros do Conselho de 
Administração das INDUSTRIAS GRANFINO S.A., na sede da empresa, 
na Rua Oscar Soares, 1525, em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. 
Devidamente convocada por editais publicados nos Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro nos dias 19 de março de 2021 e 22 e 23 de março de 
2021 e no jornal monitor mercantil nos dias 19 de março de 2021 e 20,22 e 
23 de março de 2021, A reunião foi presidida pela Presidente do Conselho 
de Administração, Sra. Silvia Maria Soares Coelho Lantimant, que convidou 
a mim, José Carmelo Mastrangelo para secretariá-la, com a finalidade, de 
deliberarem sobre as contas da Diretoria e seus relatórios referentes ao 
exercício encerrado em 31/12/2020.  Dando início aos trabalhos, a Sra. 
Presidente, distribuiu aos membros presentes, o relatório da Administração 
para que fosse por todos apreciado. Após uma pequena exposição da 
Sra. Presidente que mais uma vez teceu elogios a dedicação da Diretoria, 
franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Pela ordem, o 
Conselheiro Sr.Cleucio Gonçalves Lantimant, pediu a palavra e entre outras 
observações, dissertou sobre o esforço feito pela empresa neste ano de 2020 
que se notabilizou, pela Pandemia do novo Corona Vírus (COVID 19); esses 
impactos impuseram a Granfino desafios de toda a ordem - operacionais – 
administrativos e financeiro mas que a companhia soube navegar a fim de 
manter a continuidade de seus negócios e a sua solida saúde financeira 
sem perder o foco na preservação da integridade física e mental dos seus 
funcionários e terceirizados, o faturamento obteve um aumento na ordem de 
10,54% a mais em relação ao exercício anterior. Em relação a tonelagem, 
obtivemos uma diminuição na venda dos nossos produtos em 5,73%. No 
que foi acompanhado pelos demais membros do Conselho, pelo que pedia 
a aprovação do Relatório da Diretoria e suas Contas ora apresentadas.
Deliberou também, os membros do Conselho de Administração, aprovar 
por unanimidade as contas do exercício acima mencionado, bem como a 
proposta da Diretoria para distribuição de dividendos da ordem de R$ 94,766 
(noventa e quatro reais e setenta e seis centavos e seis milésimos) por 
lote de 1.000 ações, totalizando um desembolso de R$ 2.842.982,83(Dois 
milhões Oitocentos e Quarenta e dois mil Novecentos e oitenta e dois reais 
e oitenta e três centavos) Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando 
acrescentar ou fazer uso da palavra, a Sra. Presidente, parabenizou a todos, 
desejando que tenham uma profícua administração, e que a empresa e seus 
acionistas esperam dos mesmos, plena dedicação e muita habilidade na 
condução dos destinos de nossa empresa, sendo aplaudido pelos demais 
membros presentes a essa reunião, suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário a lavratura da presente ATA, que após sua leitura, foi aprovada 
por todos. Nova Iguaçu, 28 de abril de 2021. ASS. Silvia Maria Soares 
Coelho Lantimant-presidente, José Carmelo Mastrangelo, Maria de Fatima 
de Almeida Coelho, Paulo Roberto Gomes Coelho e Cleucio Gonçalves 
Lantimant - conselheiros. Certifico que a presente é cópia Fiel extraída do 
livro próprio. (Ass) Silvia Maria Soares Coelho Lantimant - Presidente, José 
Carmelo Mastrangelo -Secretario. Silvia Maria Soares Coelho Lantimant 
- Presidente; José Carmelo Mastrangelo - Secretario. Jucerja nº 
00004064992 em 11/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Doações e heranças no exterior 
precisam ser regulamentadas 

No início de março 
deste ano, o Su-
premo Tribunal 

Federal (STF) reconheceu 
a inconstitucionalidade da 
incidência do Imposto de 
Transmissão Causa Mortis 
e Doação (ITCMD)  em 
doações e heranças para o 
exterior. Foi apresentado, 
então, um projeto de Lei 
Complementar (LC), mas 
que até agora não teve uma 
condução relevante. Mesmo 
diante da ausência de uma 
lei, os estados, de forma re-
corrente, cobram o imposto 
em doações e heranças no 
exterior por meio de nor-
mas estaduais editadas no 
âmbito de sua competência. 
O Itamaraty estima que 2,5 
milhões de brasileiros vi-
vam fora do país.

A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) encami-
nhou ao STF cerca de 24 
ADIs (Ação Direta de In-
constitucionalidade) para 
questionar as leis estaduais 
que preveem a incidência 
do imposto e uma ADO 
(Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade Por Omissão) 
diante da ausência de regu-
lamentação do tema pelo 
Congresso Nacional.

A aprovação de um proje-
to de Lei complementar so-

bre o tema está entre as prio-
ridades de âmbito tributário, 
mas não é possível prever o 
momento que isso aconte-
cerá. Para entender a impor-
tância do tema, a reportagem 
do Monitor Mercantil ouviu 
a opinião do advogado Ales-
sandro Fonseca, sócio da 
prática de Gestão Patrimo-
nial do escritório de advoca-
cia Mattos Filho. 

A decisão é muito impor-
tante no âmbito do planeja-
mento patrimonial e suces-
sório, tendo em vista que há 
muitos brasileiros residen-
tes atualmente no exterior. 
“Além disso, famílias em que 
brasileiros são beneficiados 
utilizam estruturas de trusts 
e foundations em jurisdições 
estrangeiras”. “Somente após 
tal lei os estados poderão edi-
tar suas leis definindo o crité-
rio de incidência do tributo”, 
ressalta Alessandro Fonseca 
(veja abaixo a entrevista com-
pleta).

Diante da pressão que 
sucede a decisão do STF 
e às ações que vêm sendo 
adotadas pela PGR, espe-
ra-se em breve ter-se apro-
vada a Lei Complementar 
Federal em questão?

- Em 17 de março de 
2021, foi apresentado um 
projeto de Lei Complemen-

tar (LC) tratando sobre o 
tema, antes mesmo da pu-
blicação do acórdão que 
ocorreu no dia 20 de abril 
de 2021. Apesar disso, até 
o momento, tal projeto não 
apresentou nenhum anda-
mento relevante em termos 
de tramitação. 

O que é necessário pa-
ra isso acontecer?

- A aprovação de uma LC 
necessita de quórum elevado 
para aprovação e a perspec-
tiva de tempo depende da 
prioridade que será adotada 
pelo Poder Legislativo, espe-
cialmente em um momento 
em que vários temas tributá-
rios estão sendo discutidos. 
Acreditamos que esse tema 
esteja entre as prioridades, 
mas não é possível prever o 
momento de aprovação.

Há ainda alguma mar-
gem para os estados rei-
vindicarem eventual di-
reito à arrecadação do 
ITCMD em doações e 
heranças no exterior?

- Essa é uma decisão do 
STF que reconhece a neces-
sidade de LC para definir 
o parâmetro de incidência, 
portanto, somente após tal 
lei os Estados poderão editar 
suas leis definindo o critério 
de incidência do tributo.

Diante da decisão do 

STF e da ausência, até 
o momento, de uma Lei 
Complementar Federal 
para regular essa matéria, 
é possível vermos mais 
pessoas buscarem por 
modelos de planejamen-
to sucessório que evitem 
o pagamento de ITCMD 
no Brasil? Em sendo o ca-
so, quando a Lei Comple-
mentar Federal vier a ser 
promulgada e entrar em 
vigor, teremos novamente 
discussões sobre fatos ge-
radores que tiverem ocor-
rido anteriormente à sua 
entrada em vigor?

- O ITCMD incide sobre 
transferências que ocorrem 
tanto em situações de doação 
quanto falecimento e leva em 
consideração bens e pessoas 
residentes no Brasil. Portan-
to, a incidência tributária é 
uma premissa mesmo em 
situações de planejamento 
sucessório. O elemento de 
conexão da decisão do STF 
contempla as situações em 
que o falecido (ou doador) 
era residente no exterior, de 
forma que não basta apenas 
que o bem esteja localizado 
fora do território brasileiro. 
Nesse sentido, não vislum-
bramos a possibilidade de 
questionamentos anteriores à 
edição da LC.

GetNinjas concluiu 
nesta 2ª f IPO na B3

A plataforma digital de 
profissionais autônomos   
GetNinjas (Ticker NINJ3) 
estreou no pregão da Bo-
vespa nesta segunda-feira, 
após ter precificado na sex-
ta-feira (14) sua oferta ini-
cial de ações (IPO), numa 
operação que movimentou 
cerca de R$ 555 milhões. 

Nesta segunda-feira, a 
GetNinjas captou R$ 321,3 
milhões com a venda de 
ações novas. O montan-
te deve ser aplicado em 
markeing, contratação de 
pessoas e reforço de cai-
xa, informou a empresa. 
A operação foi precificada 
a 20 reais por ação, abaixo 
da faixa indicativa definida 
pelos coordenadores, que 
ia de 24,90 a 33,50 reais por 
papel.

Fundada em 2011, em 
São Paulo, a companhia é 
uma plataforma disponível 
em plataformas móveis e 
digitais, presente em todos 
os Estados do Brasil e que 
conecta digitalmente pro-
fissionais de variadas áreas, 
pessoas físicas ou jurídicas a 
potenciais clientes.

Os profissionais ofere-
cem seus serviços mediante a 
compra de pacote de moedas 
virtuais para uso exclusivo 
na plataforma na compra de 
ordens de serviços, ou leads, 
dos clientes cadastrados.

Em 31 de dezembro de 
2020, a empresa contabili-
za cerca de 2,1 milhões de 
profissionais, distribuídos 
em mais de 500 diferentes 
categorias.

Acionistas

Acionistas da companhia 

– que reúne Saint-Gobain, 
Tiger Global, Monashees 
e KV GN Holdings, além 
dos empresários Evan Fein-
berg e Eduardo Orlando 
L’Hotellier-- venderam o 
equivalente a R$ 233 mi-
lhões de na operação. “Esse 
é um grande marco na his-
tória do GetNinjas, estou 
muito feliz em ver o negó-
cio que comecei 10 anos 
atrás dando esse importan-
te passo para promover a 
digitalização do mercado 
de serviços e, dessa forma, 
conectarmos cada vez mais 
quem precisa com quem 
sabe fazer”, comemorou 
Eduardo L’Hotellier, CEO 
do GetNinjas

A oferta pública do Ge-
tNinjas foi feita nos ter-
mos da ICVM 400 sob 
a coordenação do BTG 
Pactual (Coordenador Lí-
der), do J.P. Morgan, do 
UBS Brasil e do Bradesco 
BBI (Coordenadores da 
Oferta). Com a realização 
de seu IPO, o GetNinjas 
passa a ser a 191ª empre-
sa listada no Novo Merca-
do, segmento com os mais 
elevados padrões de go-
vernança corporativa.

“Desde o início de 2020 
até agora, já foram realiza-
dos mais de 50 IPOs, com 
um volume total captado 
na ordem de 77 bilhões de 
reais. Além do volume, o 
perfil da bolsa brasileira es-
tá mudando. A chegada de 
empresas de tecnologia co-
mo o GetNinjas está dando 
uma nova cara para a B3 e 
ampliando as opções para 
os investidores”, comentou 
Juca Andrade, vice-presi-
dente da B3.

Investimentos de US$ 24,6 
bi são assinados na China

Uma série de acordos de 
cooperação envolvendo in-
vestimentos de 158,3 bilhões 
de iuanes (US$ 24,6 bilhões) 
foi assinada na 5ª Exposi-
ção Internacional da Rota 
da Seda, que se encerrou no 
último final de semana em 
Xi’an, capital da Província de 
Shaanxi, noroeste da China. 
Os acordos cobrem 72 proje-
tos em áreas como educação, 
agricultura moderna e indús-
tria de alta tecnologia.

Segundo a  agência Xi-
nhua, a exposição de cinco 
dias atraiu mais de 1.900 
enviados e convidados de 
98 países e regiões como 
Eslováquia, Bélgica, Repú-
blica da Coreia, Tadjiquis-

tão e Zâmbia. Participan-
tes da exposição disseram 
que, com a pandemia de 
Covid-19 ainda afetando 
o mundo, o entusiasmo da 
comunidade internacional 
para promover juntamente 
a cooperação de alta qua-
lidade no Cinturão e Rota 
é um voto retumbante de 
confiança no programa.

A Iniciativa do Cinturão 
e Rota, proposta pela Chi-
na em 2013, visa construir 
redes de comércio e infraes-
trutura para conectar a Ásia 
e a Europa além das antigas 
rotas comerciais na Rota da 
Seda para procurar o desen-
volvimento e a prosperida-
de comuns.
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