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5 maiores 
bancos lucram 
R$ 26 bilhões 
em 3 meses

Bradesco, Itaú, Santander, Ban-
co do Brasil e Caixa: os cinco 
maiores bancos do país somaram 
R$ 26,4 bilhões de lucro líquido 
no primeiro trimestre de 2021. Os 
três do setor privado acumularam 
R$ 16,9 bilhões, crescimento mé-
dio de 46,9% ante os primeiros 
três meses de 2020. O lucro da 
Caixa cresceu 50,3%, e o do Ban-
co do Brasil, 44,7%. Os cálculos 
são da RBA.

Apesar do lucro, lembra o Die-
ese, o setor continua demitindo. 
Bradesco, Itaú e Santander fecha-
ram 8.625 vagas. “E a redução de 
postos poderia ser ainda maior, 
não fosse o Itaú apresentar seus 
números considerando os funcio-
nários de uma empresa que com-
prou (Zup, da área de tecnologia, 
adquirida em 2019). Na verdade, 
não são novos empregos”, afirma 
à RBA o secretário de Assuntos 
Socioeconômicos da Contraf-
-CUT, Mario Raia.

A economista Vivian Macha-
do, do Dieese, observa que, em 
2020, os bancos, receando calo-
te, fizeram provisões para dívidas 
duvidosas (PDD). “Os índices de 
inadimplência estavam e continu-
aram muito baixos. As provisões 
acabaram maquiando o grande lu-
cro que eles tiveram no ano passa-
do, assim como tiveram este ano, 
mostrando, mais uma vez, que os 
bancos, com crise, ou sem ela, lu-
cram muito.”

A Caixa divulgou lucro de R$ 
4,6 bilhões, crescimento de 50,3% 
sobre igual período de 2020. Se-
gundo o Dieese, a Caixa teve lucro 
nos últimos 18 anos.

Para Bolsa dos EUA, Eletrobras 
aponta riscos da privatização

Distribuidoras privatizadas violam indicadores
Análise do TCU aponta que reclamações aumentaram

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) iniciou 
acompanhamento para 

verificar as ações fiscalizatórias 
realizadas entre 2017 e 2021 pe-
la Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) nos contratos de 
concessão das distribuidoras da 
Eletrobras privatizadas.

Os resultados parciais sinali-
zam, em alguns casos, para um 
“não atingimento recorrente de 
metas contratuais”. Para prosse-
guimento da análise, será necessá-
ria a obtenção de novas informa-
ções a respeito da sustentabilidade 
dos contratos de concessão, infor-
ma o TCU.

O TCU verificou a existência, 
em alguns casos de forma rei-
terada, de violações dos limites 
de indicadores regulatórios. O 
trabalho abrangeu as empresas 
Amazonas Energia, Boa Vista 
Energia, Ceal, Cepisa, Ceron, 
Eletroacre e Celg-D.

Na avaliação dos indica-
dores de qualidade das distri-
buidoras, os diagnósticos das 
análises realizadas pela Aneel 
destacaram problemas na apu-
ração de dois indicadores de 
qualidade: Duração Equivalen-
te de Interrupção por Unidade 
Consumidora (DEC) e Frequ-
ência Equivalente de Interrup-
ção por Unidade Consumidora 
(FEC). Também foi constatado 
aumento expressivo do núme-
ro de reclamações na Aneel, 
sobretudo após a troca de con-
trole das concessionárias.

O Tribunal analisou o Plano de 
Resultados, considerado insatisfa-
tório como medida para buscar a 
recuperação da qualidade do ser-
viço prestado pelas concessio-
nárias. Já o Plano Emergencial, 
acompanhado mensalmente pela 
Agência, envolveu, entre outros, 
aspectos como melhoria dos indi-
cadores de continuidade contratu-

ais e dos conjuntos de Unidades 
Consumidoras.

O trabalho avaliou que os con-
tratos de concessão das distribui-
doras recém-privatizadas, exceto 
Enel Goiás, não apresentaram 
limites contratuais para os indica-
dores, sujeitando-se somente aos 
determinados exclusivamente pela 
Aneel. Já o contrato de concessão 
da Enel Goiás contém indicado-
res contratuais, além de se subme-
ter aos indicadores regulatórios.

Não foi possível, ainda, avaliar 
se a sustentabilidade econômico-
-financeira dos contratos será afe-
tada, o que ocorrerá quando da 
conclusão das análises da Agência 
Reguladora. A previsão de análise 
do desempenho das distribuido-
ras deve ocorrer em meados de 
2021, de acordo com a Aneel.

O processo, de relatoria do 
ministro Jorge Oliveira, retornou 
para análise da área técnica para 
continuar as apurações.

Empregados: fatos foram ocultados dos parlamentares

A Eletrobras, que tem 
ações listadas na bolsa de 
Nova York, publicou em 

10 de maio o relatório padroniza-
do obrigatório, que contém infor-
mações que não foram reveladas a 
seus acionistas brasileiros e à po-
pulação em geral.

O levantamento feito pe-
la Associação dos Engenheiros 
e Técnicos do Sistema Eletro-
bras (Aesel) aponta que, ao citar 
a privatização, objeto da Medida 
Provisória 1.031/2021, a estatal 
admite que não pode prever os 
impactos operacionais e financei-
ros do projeto.

No caso da privatização, segui-
da da descotização de suas usinas 
(mecanismo que elevará o preço 
para o consumidor), a companhia 
deixará de receber as receitas da 
GAG Melhoria, o que afetará 
adversamente o fluxo de caixa, 
condições financeiras e resulta-
dos de suas operações, segundo 
o relatório.

A Eletrobras ressalta que o 
fato de as subsidiárias Itaipu e 
Eletronuclear serem segregadas 
da empresa privatizada “causaria 
perdas dos ativos e da geração de 
9.000 MW, podendo resultar na 
inadimplência de vários financia-

mentos junto aos seus [da empre-
sa] credores”.

Por fim, o relatório 20-F aos 
acionistas estrangeiros afirma 
não poder garantir que os termos 
apresentados de renovação sejam 
atrativos para a empresa e que a 
privatização pode resultar em 
um menor suporte do governo à 
companhia. Sem contar a possibi-
lidade de aumento dos custos de 
capital de terceiros pelo fato da 
União deter menos de 50% das 
ações, o que caracterizaria possi-
bilidade de inadimplência.

“O que nos chama atenção 
é o fato das autoridades bra-
sileiras esconderem proposi-
tadamente tais informações 
do Parlamento e da população 
brasileira, já que as preocupa-
ções expostas à SEC [CVM dos 
Estados Unidos] jamais foram 
levadas à sociedade e ao par-
lamento brasileiro”, destaca a 
Aesel.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
quer votar a MP da privatização 
nesta quarta-feira. Página 6

Usinas de Angra ficam de fora da venda

Custo nas 
emergências 
subiu 89%
na pandemia

Levantamento feito pela Planisa 
em 105 hospitais brasileiros, entre 
públicos, privados e filantrópicos, 
comparando os custos unitários 
médios assistenciais dos primeiros 
trimestres de 2019, 2020 e 2021, 
constatou que os valores aumen-
taram 89% no atendimento dos 
prontos-socorros. A diária hospi-
talar teve aumento de 44%, e os 
exames de raios-X subiram 51%.

A escalada aconteceu principal-
mente no biênio 2020–2021 e está 
relacionada ao aumento exponen-
cial dos custos de alguns itens de 
material e medicamentos hospi-
talares, além da ociosidade destas 
unidades. Os altos custos na saú-
de não devem se limitar à situação 
atual da pandemia, ressalta o di-
retor técnico da Planisa, Marcelo 
Carnielo.

Europa em 
recessão técnica 
com queda
na economia

No primeiro trimestre de 2021, 
o PIB diminuiu 0,6% na Zona do 
Euro e 0,4% na União Europeia 
em comparação com o trimestre 
anterior (dados dessazonalizados, 
ou seja, já levam em conta a dife-
rença entre os períodos), de acor-
do com a Eurostat, o serviço de 
estatística da UE.

Essas quedas seguem retra-
ções no quarto trimestre de 2020 
(-0,7% na área do euro e -0,5% na 
a UE), o que configura uma reces-
são técnica.

O número de pessoas emprega-
das diminuiu 0,3% tanto na Zona 
do Euro como na UE no primeiro 
trimestre de 2021, em compara-
ção com o trimestre anterior. No 
quarto trimestre de 2020, o em-
prego havia aumentado 0,4% em 
ambos.

A primeira estimativa para as 
exportações de bens da Zona do 
Euro para o resto do mundo em 
março de 2021 foi de € 212,1 bi-
lhões, aumento de 8,9% em rela-
ção a março de 2020, que havia 
sido afetado pela pandemia.

As importações do resto do 
mundo ficaram em € 196,3 bi-
lhões, um aumento de 19,2%. O 
superávit ficou em € 15,8 bilhões 
no comércio mercadoriasqua-
se metade dos € 29,9 bilhões em 
março de 2020. Página 3
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Por Felipe Quintas e 
Pedro Augusto Pinho

O Estado-nação é o modo 
consagrado de organização 
das comunidades modernas, 
a tal ponto que, mesmo aos 
estudiosos da política, parece 
natural e eterno. A banalidade 
do objeto impede uma refle-
xão mais aprofundada sobre as 
formas e as finalidades do Es-
tado Nacional, que, em última 
análise, são o que estabelecem 
os rumos coletivos do país, nos 
mais diversos sentidos.

Em primeiro lugar, é neces-
sário advertir que não há uma 
fórmula universal de organiza-
ção estatal. Ela existirá de tal 
ou qual forma dependendo da 
realidade histórica, territorial, 
religiosa, cultural, social etc. da 
nação.

Não existe um manual para 
construir Estados, de modo 
que, na comunidade de nações, 
não existe nem nunca houve 
um Estado Nacional idêntico 
a outro.

Como afirmou o historia-
dor alemão Jacob Burckhardt 
(1818–1897), em seu livro A 
Cultura do Renascimento na Itália, 
o Estado é uma obra de arte. 
Os estadistas são os autores 
que, por meio da “virtú” ma-
quiaveliana, planejam e execu-
tam suas ações de acordo com 
as contingências apresentadas, 
tendo por fim modelar todo 
um corpo coletivo voltado ao 
bem comum.

Joaquim Nabuco (1849–
1910), em seu livro Balmaceda, 
também nos esclarece: “A po-
lítica em si mesma é uma arte 
tão prática como a conduta do 
homem na vida. (...) Conhecer 
o seu país, conhecer os homens, 
conhecer-se a si mesmo, há de 
ser sempre a parte principal da 
ciência do homem de Estado.”

Urge, também, desfazer-se 
de concepções prejudiciais de 
Estado, infelizmente muito in-
fluentes, como a hobbesiana e 
a montesquieusiana, que estão 
na raiz de muitos problemas da 
modernidade.

A filosofia política do inglês 
Thomas Hobbes (1588–1679) 
fundamenta o Estado como 
Leviatã – monstro marítimo 
mitológico, considerado um 
dos Sete Príncipes Infernais, 
pela Igreja Católica na Idade 

Média. O Leviatã estatal erigir-
-se-ia com base no medo dos 
seres humanos uns em rela-
ção aos outros, com o fito de 
garantir-lhes a segurança bio-
lógica.

O Estado hobbesiano, as-
sim, prescindiria da nacio-
nalidade, uma comunhão de 
sentimentos entre pessoas per-
tencentes a um mesmo povo. 
Sendo os seres humanos iguais 
em sua natureza competitiva 
e predatória universal, o Esta-
do também seria, em essência, 
destacado da realidade social, 
simbólica e afetiva dos cida-
dãos, constituindo-se em um 
repressor-genérico.

O Barão de Montesquieu 
(1699–1755), se, por um lado, 
assentou a sua teoria do Esta-
do em uma teoria da socieda-
de, entendendo cada formação 
estatal de acordo com as bases 
físico-climáticas, sociais e mo-
rais do país, por outro lado, foi 
o idealizador da separação de 
funções do Estado em distin-
tos poderes, o que, na prática, 
conduziria à fragmentação da 
soberania e ao enfraquecimen-
to da soberania estatal.

Em sua concepção, o “equi-
líbrio” de poderes públicos e 
de forças sociais caracterizaria 
a “moderação” política, esteio 
da liberdade, em contraste com 
o “despotismo”, celeiro do 
medo, próprio dos impérios 
orientais, onde não haveria res-
trições à capacidade do sobera-
no de interferir socialmente.

As concepções hobbesiana 
e montesquieusiana, em con-
junto, formam o arcabouço da 
teoria liberal do Estado, máxi-
mo no polo da segurança pri-
vada e mínimo ou inexistente 
para prover os demais aspectos 
da cidadania, deixando livre o 
exercício do poder privado, 
que a história do capitalismo já 
mostrou à exaustão ser tão ou 
mais temível que o despotismo 
estatal.

O Estado, para proteger a 
soberania e promover a cida-
dania, não pode ser o Estado 

despótico de Hobbes tam-
pouco o Estado parcelado de 
Montesquieu. O Estado deve 
representar, em termos ins-
titucionais e administrativos, 
a sua respectiva comunidade 
nacional e orientá-la para a re-
alização dos seus mais nobres 
desígnios.

O Estado, fundamenta-se, 
assim, não no medo das pes-
soas, mas na esperança, não no 
isolamento natural dos indiví-
duos, mas na sua comunhão 
patriótica em torno dos sím-
bolos, valores e do patrimônio 
físico (territorial, natural e eco-
nômico) do país. Por isso mes-
mo, deve ser uno e indivisível, 
como a Nação que representa, 
e deve organizar-se conforme 
o caráter e a realidade do país, 
para melhor representá-lo.

Nesse sentido, vale a pe-
na resgatar, de forma crítica e 
não automática, a concepção 
aristotélica de Estado. Para o 
filósofo estagirita, o Estado é 
a própria comunidade organi-
zada para alcançar, pelos pró-
prios meios, o bem comum e 
a boa vida. Nele, os cidadãos 
vinculam-se entre si pela Jus-
tiça, isto é, pela busca da me-
diania, em termos sociais e de 
conduta, e da felicidade.

Aristóteles reconhecia a plu-
ralidade de formas organiza-
cionais do Estado. Em sua ta-
xonomia política, distinguiu os 
Estados pela quantidade dos 
governantes mas, sobretudo, 
pela sua qualidade, isto é, pe-
la sua finalidade. As “formas 
boas” (monarquia, aristocracia 
e politia) visavam o bem co-
mum, e as “formas ruins” (ti-
rania, oligarquia e democracia), 
os interesses particulares dos 
seus respectivos dirigentes.

A virtude da “obra de arte” 
estatal consistiria pois, menos 
na questão de quem governa 
e mais na de “como governa” 
e “para que governa”. Cabe à 
soberania nacional estabelecer 
os seus próprios critérios de 
organização, tendo em vista 
resguardar e incrementar os 
padrões materiais e existenciais 
coletivos, ou seja, a cidadania.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando em 

Ciência Política na Universidade Federal 

Fluminense.

Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.
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A virtude estatal 
consistiria menos 

na questão de quem 
e mais na de como 

governa

Construção do Estado Nacional: 
fundamentos e finalidade

Segurança de dados e os 
riscos da não priorização 
do compliance
Por Marcos Rodrigues

Uma parcela considerável dos pro-
blemas que levam o Brasil a ser atual-
mente a nação com mais dificuldade 
no combate à pandemia é uma carac-
terística já conhecida há anos da nossa 
sociedade. O brasileiro é conhecido 
por acreditar que pode encontrar uma 
alternativa, uma forma diferente pa-
ra não precisar cumprir regras, seguir 
procedimentos, obedecer às direções. 
Assim, parece uma boa ideia não usar 
as máscaras corretamente, não fazer 
isolamento da forma necessária, e as-
sim por diante. Ocorre que as normas 
são estabelecidas por algum motivo e 
quando não são seguidas levam justa-
mente às consequências que queriam 
ser evitadas.

Trazendo este raciocínio para o 
mundo corporativo, podemos fazer 
uma analogia com as regras de com-
pliance. Elas são desenvolvidas com 
o objetivo de garantir as melhores 
práticas. Ao seguir as recomendações, 
as empresas asseguram a máxima 
qualidade aos seus produtos e servi-
ços, consequentemente a satisfação 
de seus clientes, o retorno do inves-
timento aos controladores e acionis-
tas, além de uma relação saudável com 
seus colaboradores, com a sociedade e 
com o meio ambiente.

Já quando as corporações procu-
ram driblar as regras do compliance, 
dando algum “jeitinho”, esse ciclo vir-
tuoso definitivamente não acontece 
de uma maneira tão harmoniosa.

Durante muito tempo, os especia-
listas em compliance pareciam pre-
gar no deserto ao convocar empre-
endedores de todos os portes para 
uma marcha em direção às regras, às 
normas, aos procedimentos corretos. 
Eles apresentavam os benefícios, aler-
tavam para os riscos, mas pareciam 
falar de coisas abstratas. O caminho 
do drible aos processos corretos pare-
cia oferecer resultados mais palpáveis 
enquanto o compliance se mostrava 
como uma utopia.

Agora, a impressão que se tem 
é de que essa forma de encarar as 
regras está sendo forçada a mudar 
na marra. E a razão dessa mudança 
ocorreu pela relevância que o pro-
cessamento de dados passou a ter 
com o advento da transformação di-
gital. Chamada de novo petróleo, a 
informação sobre o comportamen-
to do consumidor se transformou 
em peça fundamental para garantir 
o protagonismo das empresas, mas 
esbarra diretamente nos direitos in-
dividuais de privacidade e segurança 
das pessoas.

Para assegurar essas condições, foi 
aprovada a Lei Geral de Proteção de 

Dados (LGPD), que, mesmo sem ain-
da estar totalmente em vigor, já está 
materializando os riscos aos quais 
uma empresa pode estar submetida 
caso não desenvolva uma rígida políti-
ca de compliance.

Recentemente, a gigante do seg-
mento de bureaus de crédito Serasa 
Experian foi acusada de ter, de al-
guma forma, sido responsável, ou 
corresponsável, por um vazamento 
de dados que expôs 223 milhões 
de CPFs e 40 milhões de CNPJs. 
Em função disso, e com base entre 
outras leis, na LGPD, o Instituto 
Brasileiro de Defesa da Proteção 
de Dados Pessoais, Compliance e 
Segurança da Informação Sigilo 
entrou com uma ação na 22ª Vara 
Cível Federal de São Paulo pedindo 
uma indenização por danos morais 
e materiais coletivos no valor de R$ 
200 milhões.

O processo ainda não foi concluí-
do, já que a Serasa contesta sua res-
ponsabilidade neste vazamento. Desta 
forma, não é possível saber o que vai 
acontecer.

Apesar disso, o caso em questão 
materializa o risco. O pedido de R$ 
200 milhões apresenta uma dimen-
são que, no entanto, se refere apenas 
à indenização. Não estão somados aí 
outros valores intangíveis que podem 
ser até maiores do que este, como a 
perda da credibilidade da marca, por 
exemplo.

Ao obrigar as empresas a busca-
rem a excelência na proteção dos 
dados de seus clientes, a LGPD 
está certamente dando um grande 
impulso para o compliance como 
um todo, já que pouquíssimas ati-
vidades realizadas pelas organiza-
ções atualmente deixam de estar 
ligadas ao manuseio de dados de 
seus clientes.

Além disso, ela coloca preço na de-
cisão de não cumprir regras e estabe-
lece a materialidade do compliance. A 
prática de fazer as coisas como devem 
ser feitas, seguir regras e obedecer a 
procedimentos nunca deveria ter sido 
considerada distante em termos de 
gestão corporativa.

Contrariando o antigo pensamento, 
utopia é achar que as coisas podem 
dar certo sem que tenham complian-
ce. A partir de agora, parece que fi-
cará mais fácil entender quanto isso 
vai custar a quem insistir na busca por 
outras alternativas.

Marcos Rodrigues é sócio-fundador da BR Rating.

Nova lei coloca  
preço na decisão de não 

cumprir regras
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No STF, empresa tem 
prioridade sobre trabalhador

Pela terceira vez, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
tirou de pauta o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ADI 5090/2014, que pede a troca 
da TR pelo INPC na atualização monetária do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O que não vale para Chico, vale para Francisco. Na 
semana passada, o STF concluiu o julgamento, iniciado 
em 2017, sobre a exclusão do PIS/Cofins para cálculo do 
ICMS. A decisão, ainda que indiretamente beneficie con-
sumidores (redução de tarifas de energia, por exemplo, se 
é que dá para acreditar nisso), era de interesse das empre-
sas. Trabalhadores e seu FGTS ficaram para depois.

Para sensibilizar o presidente do STF, ministro Luiz 
Fux, o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador 
(IFGT) inicia nesta quarta-feira a campanha de abaixo-
assinado “STF, julgamento já das perdas dos expurgos da 
TR no Fundo de Garantia”. Para participar basta entrar 
no site fundodegarantia.org.br

Segundo Mario Avelino, presidente do Instituto, o jul-
gamento é uma esperança para que as perdas dos trabal-
hadores cheguem ao fim. Nos últimos 22 anos, foram R$ 
543 bilhões confiscados, prejudicando mais de 60 milhões 
de trabalhadores. São mais de 200 mil ações que estão 
suspensas na justiça aguardando o julgamento do STF, 
e enquanto não se julga, o governo continua corrigindo 
mensalmente o dinheiro do trabalhador no Fundo de 
Garantia com a TR, que atualmente é zero.

A campanha de abaixo-assinado acontecerá até o próx-
imo dia 5. O Instituto entregará o documento ao ministro 
Luiz Fux, presidente do STF, em 7 de junho.

Estrela

O livro Mania de Fotografar o Rio (Editora CRV), de Ba-
yard Do Coutto Boiteux, terá lançamento virtual dia 29, às 
18h30. A transmissão do evento acontecerá via Youtube, 
por meio do canal da Associação dos Embaixadores de 
Turismo do RJ.

A obra tem como objetivo fazer com que as pessoas se 
sintam ainda mais estimuladas a conhecer as belezas, as 
culturas e os costumes do estado. “Não é um guia turísti-
co”, explica Boiteux.

Massacre

Chamar de “guerra” o que acontece entre Israel e Pales-
tina é como classificar um acidente entre um caminhão e 
uma motocicleta de “colisão”.

Rápidas

Os primeiros impactos da Lei 14.112/2020 serão deba-
tidos 31 de maio, às 11h, no webinário “120 dias da nova 
Lei de Recuperação e Falência”, promovido pela Revista 
Justiça & Cidadania *** Benjamin Ferreira Neto (Alfagrês), 
tomou posse como presidente do Conselho de Administ-
ração da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmi-
ca para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres 
(Anface) *** Está sendo lançada a segunda edição do 
livro Inteligência Artificial – Uma abordagem de Aprendizado de 
Máquina (Editora LTC), prêmio Jabuti de 2012, dos pro-
fessores Katti Faceli e Tiago Almeida (UFSCar-Sorocaba), 
Ana Carolina Lorena (ITA), João Gama (Universidade do 
Porto) e André Carvalho (USP) *** O Itaú Unibanco está 
com vagas em todo o Brasil. Em São Paulo, são cerca de 
80 – é necessário possuir a certificação CPA10 ou CPA 
20 da Anbima e ensino superior completo. Inscrições: 
99Jobs.cc/RedeDeAgenciasItau *** “Multiculturalismo 
na Comunicação” é tema da Semana de Comunicação da 
UVA, que será realizada entre 24 e 28 de maio, via You-
Tube, no Canal CasaCom Conecta.

Nuvini S.A.
CNPJ/ME nº 35.632.719/0001-20 - NIRE 35300.557956

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17/05/2021
1. Data, Hora e Local: Em 17/05/2021, às 15h, na sede social da Nuvini S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Rua Jesuíno Arruda, nº 769, 
sala 20B, CEP 04532-082, em São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Presente o único acionista da Companhia, conforme assinatura constante 
do Livro de Presença de Acionistas, ficando dispensada a convocação, conforme faculta o artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Presidente: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann; e Secretário: Ronald Domingues. 4. Ordem do Dia: Examinar, 
discutir e deliberar sobre: (I) a retificação do item (d) contido na deliberação “(I)” da ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada 
em 26/03/2021 (“AGE Emissão”), que deliberou, entre outros assuntos, sobre a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia, 
nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações (“Emissão” e “Debêntures”); (II) a ratificação das demais disposições constantes da AGE 
Emissão; e (III) a autorização à Diretoria da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização das 
deliberações acima. 5. Deliberações: Após discussão a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia, o único acionista da Companhia aprova, 
sem quaisquer ressalvas, reservas e/ou oposições, as seguintes deliberações: (I) a retificação do item (d) contido na deliberação “(I)” da ata da AGE 
Emissão, passando a vigorar com a redação abaixo: “(d) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto da Oferta Restrita, 
a qual será realizada em regime misto de distribuição, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de 
valores mobiliários (“Coordenador Líder”) responsável pela colocação das Debêntures, conforme os termos e condições do “Contrato de Coordenação, 
Colocação e Distribuição Pública, com Esforços Restritos, em Regime Misto de Colocação, da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Con-
versíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, da Nuvini S.A.”, a ser celebrado entre o Emissor e o Coordenador Líder (“Contrato 
de Distribuição”).” (II) a ratificação das demais disposições constantes da AGE Emissão; e (III) a autorização à Diretoria da Companhia para que 
esta possa tomar todas e quaisquer providências necessárias à formalização das deliberações acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
a presente Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes: Presidente: Pierre 
Carneiro Ribeiro Schurmann; e Secretário: Ronald Domingues; Acionista presente: Keiretsu Tecnologia S.A. (por seu Presidente Pierre Carneiro Ribeiro 
Schurmann). São Paulo, 17/05/2021. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann - Presidente, Ronald Domingues - Secretário.

HADEON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 20.702.243/0001-89 - NIRE 35.300.467.868

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de março de 2021. Data, Hora e Local da Assembleia: Rea-
lizada em 17 de março de 2021, às 10 horas, na sede social da Hadeon Participações S.A. (“Companhia”), situada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Doutor Guilherme Bannitz, nº 126, 8º andar, conjunto 81, Itaim Bibi, 
CEP 04.532-060. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se evidencia pelas assinaturas lançadas no Livro de 
Registros de Presença de Acionistas da Companhia, na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Mesa: Presidente. Ricardo José Melo de Moura Júnior. Secre-
tário: André Gustavo Rodrigues de Menezes. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, 
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) autorização para primeira emissão privada de debêntures 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em até 3 (três) séries, no montante total de R$ 70.000.000,00 
(setenta milhões de reais), da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”). nos térreos do artigo 59 da Lei das S.A., que 
será objeto de colocação privada, sem a interveniência de instituições financeiras do sistema de distribuição de valo-
res mobiliários e esforços de venda, e, uma vez cumpridas determinadas condições, serão subscritas mediante a as-
sinatura dos respectivos boletins de subscrição, que serão devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo, assim como os termos e condições das Debêntures, emitidas por meio do “Instrumento Particular de Es-
critura de Primeira Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, em até Três Séries, com Garantia Real, da 
Hadeon Participações 5.A.” (“Escritura’”); (ii) autorização para que a administração da Companhia tome todas e 
quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários para a realização, operacionalização, constituição e 
formalização da Emissão e dos Contratos de Garantia, incluindo, mas não se limitando, a celebração da Escritura e dos 
Contratos de Garantia e os seus respectivos anexos perante os órgãos aplicáveis; (iii) reforma e consolidação do Esta-
tuto Social da Companhia; e (iv) eleição de membros para o Conselho de Administração da Companhia. Delibera-
ções: A única acionista da Companhia, após a devida análise das matérias constantes da ordem do dia e documentos 
correlatos, deliberou, sem ressalvas: (i) Aprovar a Emissão, com as seguintes características e condições principais, as 
quais serão detalhadas e reguladas por meio da Escritura: (a) Número da Emissão: A Emissão constitui a 1ª (primeira) 
emissão de debêntures da Companhia; (b) Data de Emissão: Para todos os efeitos legais, a data de emissão das De-
bêntures será 16 de março de 2021 (“Data de Emissão””): (c) Valor total da Emissão: O valor total da Emissão será de 
R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme definido abaixo); (d) Séries: A Emissão 
será realizada em até 3 (três) séries, sendo (i) R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) correspondentes à Primeira 
Série das Debêntures (“Primeira Série”); (ii) R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), correspondentes à Segunda 
Série de Debêntures (“Segunda Série”). e (iii) R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), correspondentes à Terceira 
Série de Debêntures (“Terceira Série”): (e) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 70.000 (setenta mil) Debên-
tures, sendo (i) 10.000 (dez) Debêntures da Primeira Série; (ii) 30.000 (trinta mil) Debêntures da Segunda Série; e (iii) 
30.000 (trinta mil) Debêntures da Terceira Série; (f) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures 
será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (g)Número de Séries: A Emissão será 
realizada em 3 (três) séries; (h) Destinação dos Recursos: Os recursos terão a destinação prevista na Escritura; (i) 
Forma, Negociação e Circulação das Debêntures; Custódia: As Debêntures serão emitidas sob forma nominativa, 
sem a emissão de certificados e, para todos os fins de direito, a sua titularidade será comprovada pelo registro do 
nome de seu titular no Livro de Registro de Debêntures a ser aberto pela Companhia, registrado na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo e arquivado na sede da Companhia. As Debêntures não serão admitidas à distribuição e/ou 
negociação em bolsa e em outros mercados regulamentados de valores mobiliários, nem mesmo em mercado de 
balcão não organizado; (j) Espécie das Debêntures: As Debêntures serão da espécie com garantia real; (k) Tipo das 
Debêntures: As Debêntures serão emitidas sem qualquer ágio ou deságio; (I) Conversibilidade: As Debêntures, em 
sua totalidade, serão conversíveis em um determinado número de ações de emissão da Companhia, na forma da 
Escritura, (m) Modo de Colocação e Subscrição das Debêntures: As Debêntures serão objeto de colocação privada, 
sem a interveniência de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e esforços de ven-
da, e serão subscritas mediante a assinatura dos respectivos boletins de subscrição, e uma vez que as condições 
previstas na Escritura para cada uma das Séries; (n) Condições Precedentes para Subscrição e Integralização das 
Debêntures: A Debêntures integrantes de cada uma das Séries serão subscritas e integralizadas pelo Debenturista 
uma vez que determinadas condições sejam observadas, conforme estabelecido na Escritura; (o) Prazo de Subscri-
ção e Forma de Integralização: As Debêntures de cada uma das Séries serão subscritas pelo Valor Nominal Unitário 
multiplicado pelo montante aplicável a cada uma Séries, uma vez que as condições aplicáveis a cada uma Séries seja 
cumprida, conforme mencionado na Escritura. Com exceção das debêntures da Primeira Série, as quais serão subs-
critas na data de assinatura da Escritura e deverão ser integralizadas no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da 
data de assinatura do boletim de subscrição correspondente, o Debenturista subscreverá as Debêntures da Segunda 
Série e da Terceira Série em até 12 (doze) dias contados das datas em que forem cumpridas ou renunciadas a totali-
dade das condições relativas a cada uma das referidas Séries, devendo, em tais casos, integralizar, em até 4 (quatro) 
dias úteis contados de cada subscrição, a totalidade do Valor Nominal das respectivas Debêntures. As Debêntures 
serão integralizadas em moeda corrente nacional, mediante depósito do seu correspondente Valor Nominal pelo 
Debenturista na conta corrente de titularidade da Companhia; (p) Data de vencimento- as Debêntures vencerão em 
84 (oitenta e quatro) meses contados da data da integralização das Debêntures da Primeira Série (“Data de Venci-
mento”), quando as Debêntures de todas as Séries em circulação deverão ser resgatadas, nos termos do disposto na 
Escritura, mediante o pagamento do seu Valor Nominal acrescido da Remuneração devida, em moeda corrente na-
cional, observadas as hipóteses de Conversão ou Vencimento Antecipado; (q) Atualização e Remuneração: A partir 
da data de integralização das Debêntures de cada uma das Séries até a data de seu efetivo e integral pagamento, as 
Debêntures farão jus a seguinte remuneração: sobre o Valor Nominal das Debêntures incidirão juros calculados com 
base na variação mensal do índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística - IBGE, acrescida de 5% (cinco por cento) ao ano (‘’Remuneração”); (r) Amortização: A Companhia 
poderá promover a amortização (parcial ou total) das Debêntures, desde que com a prévia e expressa autorização do 
Debenturista; (s) Resgate: Exceto conforme disposto na Escritura, a Companhia não poderá realizar o resgate anteci-
pado das Debêntures sem a prévia e expressa aprovação do Debenturista; (t) Cessão da Emissão Exceto conforme 
disposto na Escritura, o Debenturista não poderá ceder ou transferir as Debêntures para qualquer terceiro sem a 
aprovação prévia e expressa da Companhia; (u) Garantia: Em garantia do fiel, integral e pontual cumprimento de 
todas as Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura), serão outorgadas em favor do Debenturista as ga-
rantias estabelecidas na Escritura (“Garantias” ou “Contrates de Garantia”). (v) Eventos ae Vencimento Antecipado 
As Debêntures estarão sujeitas às hipóteses de vencimento antecipado usuais de mercado, conforme estabelecido 
na Escritura; e (w) Matérias sujeitas à Aprovação Prévia do Debenturista: Conforme mencionado na Escritura, sob 
pena de nulidade dos atos, determinadas matérias estabelecidas na Escritura estarão sujeitas à aprovação por parte 
do Debenturista para serem implementadas na Companhia e/ou em suas Afiliadas (conforme definido na Escritura). 
(ii) Autorizar expressamente a administração da Companhia para tomar todas e quaisquer medidas e celebrar todos 
os documentos necessários para a realização, operacionalização, constituição e formalização da Emissão e dos Con-
tratos de Garantia, incluindo, mas não se limitando, a celebração da Escritura e os registros da Escritura e dos Contra-
tos de Garantia, assim como ratificar todos os atos praticados pela administração da Companhia para fins das delibe-
rações previstas nesta ata. (iii) Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social, que passa a vigorar na forma do 
“anexo I”. (iv) Aprovar a eleição dos seguintes indivíduos para os cargos de membros do Conselho de Administração 
da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, quais sejam (a) Rafael Faria da Rocha Miranda, brasileiro, casado, 
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 58.476.967-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 
011.798.387-00, residente e domiciliado na cidade de Cascais, Portugal, na Rua Tenente Valadim, nº 64/RCDT, CEP 
2750-502; (b) Ricardo José Melo de Moura Júnior, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identida-
de RG nº 3.157.241, expedida pela SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 510.512.574-68, residente e domiciliado na cida-
de de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, nº 2.724, apartamento 402, Boa Viagem, CEP 51020-
000; e (c) Bruno Caraciolo Ferreira Albuquerque, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG 
nº 6398507 SDS PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 072.289.524-05, residente e domiciliado na Rua Japão, 85, aparta-
mento 52, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04530-070. Os membros do Conselho de Administração ora 
eleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, nos termos do 
Artigo 149 da Lei das S.A.. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declararam, sob as penas da lei, ter 
conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A. e preencher os requisitos legais para integrar o Conselho 
de Administração da Companhia, bem como (i) não estarem impedidos por lei especial, ou 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, como previsto no 
§ 1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não estarem condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada 
pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tome inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta., 
como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atenderem ao requisito de reputação ilibada estabelecido 
pelo § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocuparem cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente 
da Companhia, não tendo, nem representando, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II 
ao § 3º do art. 147 da Lei das S.A.. VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados 
os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua inte-
gralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, por mim Secretário e pelo Presidente. Acionista. 
Hadeon Holding Ltda. A presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada em livro próprio. São Paulo, 17 de março de 
2021. Ricardo José Melo de Moura Junior - Presidente. André Gustavo Rodrigues de Menezes - Secretário. JUCESP 
186.901/21-5, em 22/04/2021. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Katia Abreu diz que Araújo  
tem ‘memória seletiva’

“Memória seletiva”. 
Foi assim que a se-
nadora Kátia Abreu 

(PP-TO) classificou o ex-
ministro das Relações Ex-
teriores, Ernesto Araújo, 
no seu depoimento, nesta 
terça-feira na Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
da Covid quando deixou de 
fazer referência às citações 
que ele mesmo fazia, em 
blogs e redes sociais, contra 
a China e o governo chinês. 
Ao responder aos senado-
res. Ele também disse que 
o presidente Jair Bolsonaro 
nunca deu ordem ou orien-
tação para rejeitar parcerias 
internacionais destinadas ao 
fornecimento de insumos 

e vacinas, especialmente 
da China, apesar das vá-
rias manifestações públicas 
mostrando entendimento 
contrário.

Tal comportamento 
que levou o presidente da 
CPI, o senador Omar Aziz 
(PSD-AM), a pedir que o 
ex-chanceler não faltasse 
com a verdade, ao lembrar 
do texto de um artigo em 
que o Araújo sugeriu que a 
pandemia tinha como obje-
tivo trazer de volta o comu-
nismo e usou o termo “co-
munavírus”. 

Segundo a senadora, o 
crescimento dos negócios 
brasileiros com a China e 
as mais de 85% das doses 

de imunizantes aplicadas 
no Brasil, resultantes do 
trabalho conjunto entre o 
laboratório chinês Sinovac 
e o Instituto Butantan, se 
deram a “despeito” da di-
plomacia conduzida por 
Ernesto Araújo. Para a se-
nadora, hoje o Brasil de-
pende daqueles que foram 
diretamente atacados pelo 
ex-ministro.

O ex-chanceler acusou 
a parlamentar de atuar em 
favor dos interesses da 
China nas negociações de 
infraestrutura que envolve 
o 5G. Katoa Abreu, por 
sua vez, afirmou que o ex-
ministro é “fraco” e “co-
varde” e “um negocista 

compulsivo, omisso”.
A senadora apresentou 

um requerimento no qual 
solicita todos os ofícios do 
Ministério das Relações Ex-
teriores (MRE) às embaixa-
das brasileiras que tratem de 
vacinas, cloroquina e todas 
as medicações relacionadas 
à Covid-19.

O ex-chanceler deixou 
o governo em março deste 
ano e admitiu na CPI que o 
governo pediu que ele dei-
xasse o cargo por pressão 
do Congresso — parlamen-
tares estavam incomodados 
com atritos com a China e 
acreditavam que a atuação 
de Araújo prejudicava essa 
relação.

Portugal teve maior queda do PIB entre países da UE
A economia da zona euro 

teve queda de 1,8% e a da 
União Europeia 1,7% no pri-
meiro trimestre do ano, em 
comparação ao mesmo perí-
odo de 2020. A maior baixa 
foi em Portugal que reportou 
que de 5,4%, segundo uma 
estimativa do Eurostat, Ser-
viço de Estatística da União 
Europeia responsável pela 
publicação de estatísticas e 
indicadores. A informação 
foi replicada nesta terça-feira 
(18) pela agência Lusa. 

De acordo com uma es-
timativa rápida do Euros-
tat, em comparação com 
o mesmo trimestre do ano 

anterior, o Produto Interno 
Bruto (PIB) ajustado sazo-
nalmente diminuiu 1,8% na 
zona euro e 1,7% na UE no 
primeiro trimestre de 2021, 
após ter recuado 4,9% e 
4,6%, respectivamente, no 
trimestre anterior.

Entre os Estados-mem-
bros para os quais há dados 
disponíveis, Portugal apre-
sentou, nos primeiros três 
meses do ano, o maior re-
cuo do PIB (-5,4%), segui-
do pela Espanha (-4,3%) e 
Alemanha (-3%).

França (1,5%), Lituânia 
(1,0%) e Eslováquia (0,5%) fo-
ram os únicos Estados-mem-

bros cujo PIB cresceu face ao 
primeiro trimestre de 2020.

Segundo estima o Euros-
tat, face ao trimestre anterior, 
entre janeiro e março o PIB 
da zona euro diminuiu 0,6% 
e o da UE 0,4%, com Portu-
gal indicando a maior baixa 
entre os países para os quais 
há dados disponíveis (-3,3%), 
seguido da Letônia (-2,6%) 
e da Eslováquia (-1,8%). Na 
variação trimestral, a Romê-
nia (2,8%), a Bulgária (2,5%) 
e Chipre (2,0%) foram os pa-
íses cuja economia mais cres-
ceu nos primeiros três meses 
do ano.

A taxa de emprego, em 

comparação com o mesmo 
trimestre do ano anterior, 
diminuiu 2,1% na zona euro 
e 1,8% na UE no primeiro 
trimestre de 2021, face aos 
-1,9% e -1,6%, respectiva-
mente, no quarto trimestre 
de 2020.

No primeiro trimestre de 
2021, o número de pessoas 
empregadas diminuiu 0,3% 
tanto na zona euro como na 
UE, em comparação com 
o trimestre anterior. No 
quarto trimestre de 2020, o 
emprego tinha aumentado 
0,4%, tanto na zona euro 
como na UE, face ao perí-
odo anterior.

PF faz campanha  
contra proposta da 
reforma administrativa

A Associação Nacional 
de Delegados da Polícia 
Federal (ADPF) e da Fede-
ração Nacional dos Delega-
dos da Polícia Federal (Fe-
nadepol) 

lançaram campanha de 
anúncios no rádio e na TV 
(incluindo canais abertos) 
com duras críticas à pro-
posta atual da reforma 
administrativa, numa de-
mostração de que o gover-
no encontrará dificuldades 
para a sua aprovação no 
Congresso.

Na peça publicitária um 
homem de paletó surge em 
um ambiente escuro para 
dar o recado: “A Polícia Fe-
deral, uma das instituições 
mais respeitadas pelos bra-
sileiros, está sob ameaça”. 
Segundo o Uol, o persona-
gem relaciona a seguir os 
fatores que levam a tal con-
clusão: congelamento de 
investimentos na PF e con-

tratações por até 15 anos; 
mudança no regime de esta-
bilidade dos delegados e na 
liberdade para investigar e, 
por fim, a ideia de “indicar 
gente de fora” para dirigir o 
órgão.

Um ponto importante de 
crítica é a sugestão que está 
no texto da reforma de criar 
a figura de agente e delega-
do temporários, que seriam 
uma espécie de trainee, su-
jeita a demissão após perí-
odo probatório. Além de 
sujeitar esses servidores a 
pressão política, dará a res-
ponsabilidade de conduzir 
investigações a policiais que 
depois poderão não estar na 
instituição.

“A associação realmen-
te está preocupada com os 
efeitos da reforma adminis-
trativa em um órgão de Es-
tado, como a Polícia Fede-
ral”, reitera Edvandir Paiva, 
presidente da ADPF. 
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SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF n° 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1

Companhia Aberta
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/21

1. Data, hora e local: Aos 30/04/21, às 14h, na sede social da Cia., localiza-
da na Rua Voluntários da Pátria, 45, 8º andar, Botafogo/RJ. 2. Composição 
da Mesa: Sr. Fabio Bergman, Presidente; Sr. Daniel Bergman, Secretário. 
2.1. Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da Ata: 
(1) dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados 
às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que 
são do inteiro conhecimento dos acionistas; (2) as declarações de voto, 
protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, rece-
bidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Cia., nos 
termos do disposto no §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76; (3) autorizada a 
lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com 
omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos §§1º 
e 2º do Art. 130 da Lei 6.404/76. 3. Convocação/Publicação: (1) O Edi-
tal de Convocação e a comunicação referente ao Art. 133 da Lei 6.404/76 
foram publicados nos jornais “Jornal Monitor Mercantil” e no “DOERJ” nos 
dias 14, 15 e 16/04/21; (2) Os documentos de que trata o Art. 133 da Lei 
6.404/76, incluindo o Relatório da Administração, Demonstrações Finan-
ceiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/20, foram publicados nos jornais “Jornal Monitor Mer-
cantil” e “DOERJ”, no dia 30/03/21. 4. Presença: Presentes os acionistas 
representando mais de 2/3 do capital social com direito de voto, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes, tam-
bém, o Diretor Presidente da Cia. e Diretor de Relações com Investidores, 
Sr. Fabio Bergman. 5. Ordem do Dia: A) Em matéria de Ordem Ordi-
nária: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações financeiras; b) deliberar sobre a destinação do lucro do 
exercício encerrado em 31/12/20; c) eleger os membros do Conselho de 
Administração, que terão mandato até a realização da AGO em 2022; e 
d) fixar o montante da remuneração dos administradores. B) Assuntos le-
gais. 6. Deliberações: Após detida análise e discussão das matérias cons-
tantes da Ordem do Dia, os Srs. Acionistas deliberaram: A) Em matéria de 
Ordem Ordinária: a) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com 
a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o 
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Cia. refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, as quais foram auditadas 
pela Mazars Auditores Independentes; b) Tendo em vista que, do Lucro 
Líquido apresentado no exercício de 2020, no valor de R$21.100.287,33, 
já se acham deduzidas as provisões para o IR e para a contribuição social, 
aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a seguinte destinação do 
lucro apurado no exercício em comento, conforme proposta dos membros 
do Conselho de Administração e Diretoria: I) R$1.055.014,37, para Reser-
va Legal; II) R$20.045.272,96, para distribuição a título de dividendo aos 
acionistas, conforme previsto no Estatuto Social e já aprovado pelos mem-
bros do Conselho de Administração, a ser pago em 17/05/21, considerando 
como posição acionária a data de realização desta AGO, correspondendo 
a R$7,7433144401925, por ação ordinária; R$8,5176458842118 por ação 
preferencial Classe “A” e R$8,5176458842118 por ação preferencial Clas-
se “B”, não havendo desconto relativo ao IR Retido na Fonte (IRRF), de 
acordo com a legislação vigente; c) Aprovar o uso do montante total de 
R$3.000.000,00, oriundo das reservas constituídas nas assembleias ge-
rais ordinárias realizadas em 30/04/20 e em 29/04/19, para investimento 
em migração tecnológica e transformação digital; d) Reeleger os membros 
do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2022. Assim, 
o referido órgão permanecerá com a seguinte composição: Sr. Fabio 
Bergman, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA/RJ 200155969-0 e  
CPF 082.820.237-01, residente e domiciliado na Rua Faro, 255, casa nº 
06, Jardim Botânico/RJ, como Presidente do Conselho; Sr. Daniel Berg-
man, brasileiro, casado, administrador de Cias., CRA/RJ 02.61047-7 e  
CPF 055.268.477-56, residente e domiciliado na Av. Lavandisca, 31, Ap.141, 
Moema/SP, como Conselheiro; e Sra. Sheila Bergman, brasileira, casada, 
assistente social, RG 2924458 - IFP/RJ, CPF 349.490.977-68, residente e 
domiciliada na Rua Gaivota, 222, Ap. 41, Moema/SP, como Conselheira. 
Os membros ora eleitos serão empossados mediante assinatura do compe-
tente Termo de Posse lavrado em livro próprio. e) Aprovar a fixação do mon-
tante global mensal de R$ 142.000,00 para remuneração dos membros dos 
órgãos de administração da Cia., ficando a critério e a cargo do Conselho de 
Administração a sua distribuição individualizada; B) Assuntos Legais: Por 
não haver sido solicitada sua instalação, a Assembleia deixou de instalar o 
Conselho Fiscal para o exercício de 2021/2022. 7. Recebimento de Votos: 
O Secretário da Mesa recebeu as declarações de voto dos acionistas, as 
quais foram numeradas e autenticadas, e ficarão arquivadas na sede da Cia., 
nos termos do disposto no §1º do Art. 130 da Lei 6.404/76. 8. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida 
e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da 
Mesa e pelos acionistas abaixo identificados. RJ, 30/04/21. Fabio Bergman 
- Presidente Acionista; Daniel Bergman - Secretário Acionista. Jucerja em 
14/05/21 sob o nº 4067575. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SMARTCOAT - SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME n°: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL 
DE 2021. 1. Data, Hora e Local: Nos 30 dias do mês de abril de 2021, às 10:00 
(dez) horas, na sede social da Smartcoat - Serviços em Revestimentos S.A. 
(“Companhia”), na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 
n° 1.400, loja 250, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22760-401. 2. Convocação: O 
Edital de Convocação foi publicado, nos termos do disposto no Artigo 124 da Lei 
n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) no Diário Oficial do Estado 
do Rio de Janeiro, nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2021, às fls. 32, 25 e 37 e no 
jornal “Monitor Mercantil”, nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2021, às fls. 05, 03 e 08.  
3. Presença: Presentes acionistas que representam a totalidade do capital social 
da Companhia, conforme lista de presença a qual, devidamente assinada, foi 
anexa à presenta ata. 4. Mesa: Presidente: Sr. Felipe Demori Claudino; Secretário: 
Sr. José Freire Murad. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas presentes 
da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:  
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras e o parecer do conselho fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2020 (“Exercício de 2020”); (ii) aprovar a destinação do resultado 
do Exercício de 2020; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da 
Companhia; e (iv) fixar a remuneração global anual dos membros da administração 
da Companhia para o exercício social corrente de 2021. 6. Deliberações: Após 
exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas presentes 
resolvem: 5.1. Aprovar, por maioria de votos, as demonstrações financeiras, 
publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 09 de abril de 2021, 
na página 28, e no jornal “Monitor Mercantil”, em 09 de abril de 2021, na página 
12, e o parecer do conselho fiscal referentes ao Exercício de 2020. Os acionistas 
minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de 
Freitas Barbiero e Carlos Alberto Barbiero, se abstiveram de votar a referida 
matéria e apresentaram manifestação de voto e protesto em separado, que foi 
recebida pela mesa e arquivada na sede da Companhia. 5.2. Aprovar, por maioria 
de votos, a destinação do resultado do Exercício de 2020, tendo sido apurado 
prejuízo no montante de R$1.982.679,12 (um milhão, novecentos e oitenta e dois 
mil, seiscentos e setenta e nove reais e doze centavos), o qual será destinado à 
conta de prejuízos acumulados. Tendo em vista que a Companhia não auferiu 
lucro líquido no Exercício de 2020, não haverá distribuição de dividendos aos 
acionistas à conta do resultado do Exercício de 2020. Os acionistas minoritários, 
Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero 
e Carlos Alberto Barbiero se abstiveram de votar a referida matéria. 5.3. Aprovar 
a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. 
(i) ROBERTO CARMELO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade n° 45.891, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o n° 399.935.827-00, com endereço na cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, na Av. João Cabral de Mello Neto, n° 350, apto. 1.704, bloco 1, Barra 
da Tijuca, CEP 22.775-057, como Presidente do Conselho de Administração;  
(ii) PAULO MUNIZ BARRETO CURY, brasileiro, casado, economista, portador da 
cédula de identidade RG n° 14.600.051-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/
ME sob o n° 166.562.018-81, com endereço comercial na cidade e Estado de São 
Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n° 1.052, conjunto 121, CEP 04534-004, como 
membro do Conselho de Administração; e (iii) BERNARDO MILLER, brasileiro, 
casado, portador da carteira de identidade n° 112713144, expedida pelo IFP/RJ e 
inscrito no CPF/ME sob o n° 073.609.657-48, residente e domiciliado na cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Conde Afonso Celso, n° 96, apto. 401, Jardim 
Botânico, CEP 22461-060, como membro do Conselho de Administração, sendo 
investidos nos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, 
que, lavrados, ficam arquivados na sede da Companhia, todos com mandato 
unificado até 30 de abril de 2023. 5.4. Consignar que o Conselho de Administração 
da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: Sr. ROBERTO 
CARMELO DE OLIVEIRA, como Presidente do Conselho de Administração.  
Sr. PAULO MUNIZ BARRETO CURY, como membro do Conselho de 
Administração; e Sr. BERNARDO MILLER, como membro do Conselho de 
Administração. 5.5. Aprovar, por maioria de votos, a remuneração global para os 
membros da administração da Companhia, relativo ao presente exercício social, no 
montante de até R$ 497.000,00 (quatrocentos e noventa e sete mil reais), incluindo 
benefícios de qualquer natureza e os encargos sociais de responsabilidade da 
Companhia. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero 
de Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto Barbiero, não 
aprovaram a referida proposta no tocante a inclusão de qualquer remuneração 
para os membros do Conselho de Administração e apresentaram manifestação 
de voto e protesto em separado, que foi recebida pela mesa e arquivada na sede 
da Companhia. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: 
Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, 
nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida, conferida, e achada 
conforme, foi por todos assinada. Mesa: Felipe Demori Claudino - Presidente; 
José Freire Murad - Secretário. Acionistas Presentes: Priner Serviços Industriais 
S.A., por seus procuradores Felipe Demori Claudino e José Freire Murad; e Igor 
Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero, 
Carlos Alberto Barbiero, por seu procurador Andre de Godoy Fernandes. Rio de 
Janeiro, 30 de abril de 2021. Jucerja nº4068972, em 18/05/2021. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

Canalhas! Canalhas! 
Canalhas!

O triplo “Canalhas!”, desferido por Waldyr Pires 
contra os golpistas de 1964, no Congresso, ao 
declararem vaga a Presidência da República, 

com o presidente João Goulart em território brasileiro 
(no Rio Grande do Sul), é ainda hoje o desabafo que ecoa 
contra os canalhas, propriamente ditos.

Taro Aso de saias
A coluna Empresa-Cidadã já fez referência ao ex-minis-

tro das Finanças do Japão Taro Aso, que, em 23/1/2013, 
declarou que os velhos deveriam se apressar e morrer, para 
exonerar o Estado de gastos com eles (“Taro Aso no De-
serto de Ideias”, em 26/3/2019 e “Taro Aso no Deserto de 
Ideias – Parte 2”, em 2/4/2019).

Mais tarde, em junho de 2018, japoneses de todas as ida-
des saberiam que Taro Aso (nascido em Iizuka, Fukuoka; 
20/9/1940) foi condenado a devolver um ano de salários 
como punição por fraudar documentos, para ocultar dados 
de corrupção no seu ministério. Pois não é que Taro Aso 
fez escola?

Recentemente, de acordo com matéria publicada pela 
Agência Internacional Reuters, Solange Vieira, assessora do 
ministro Paulo Guedes e Superintendente da Susep (Supe-
rintendência de Seguros Privados), em reunião com técni-
cos do Ministério da Saúde, realizada na terça-feira, 23 de 
maio de 2020, teria declarado que a morte de idosos seria 
positiva para a redução do déficit previdenciário. Nas suas 
palavras: “É bom que as mortes se concentrem entre os 
idosos... Isso melhorará nosso desempenho econômico.”

Pano rápido.

Um ano sem João Pedro
Há um ano, em 18 de maio de 2021, o extermínio de 

jovens negros apresentou mais um episódio alarmante. O 
adolescente João Pedro, de 14 anos, foi assassinado dentro 
de casa, na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, RJ, 
durante uma incursão conjunta das polícias Civil e Federal.

De lá pra cá, o “rigoroso inquérito”, anúncio de praxe 
nestes casos, foi instaurado, mas, apesar disso, ninguém foi 
ouvido, não há testemunhas, nem suspeitos que permitam a 
escolha de uma linha de investigação que leve aos responsá-
veis.

De acordo com a ONG Rio de Paz, desde 2007, João 
Pedro foi o 71º jovem morto nestas circunstâncias. Desde 
então, o registro já chega a 81 casos! A comoção provoca-
da pelo caso levou até o Supremo Tribunal Federal (STF) a 
determinar que as polícias só poderiam fazer operações em 
comunidades em “hipóteses absolutamente excepcionais”.

Jacarezinho teria sido “excepcional” pelo grau de letalidade 
(28 mortos)?

‘Quando tudo for privado, 
seremos privados de tudo’

A frase, exibida no cartaz de uma manifestante, bem se 
aplica à advertência da Andifes (ONG que reúne os reitores 
das Universidades Federais), sobre a asfixia orçamentária a que 
estão sendo submetidas às Universidades federais brasileiras.

O garrote, que se aplica sobre todos, é mais nocivo do que 
aparenta. Senão, vejamos nas palavras da própria Associação. 
“Andifes faz alerta à sociedade sobre novas restrições orça-
mentárias: as universidades federais se recusam a parar.”

Gianna Floyd
Gianna Floyd (6 anos), filha de George Perry Floyd Jr 

(14/10/1973; Fayetteville/NC – 25/5/2020; Minneapolis/
Minn.), afro-americano torturado até a morte (“Não con-
sigo respirar”, repetia ele para o algoz, lembra-se?) pelo 
então policial Derek Chauvin, detido pelo suposto uso de 
uma cédula falsa de US$ 20, em um supermercado. Indaga-
da, declarou, com justo orgulho: “Papai mudou o mundo.”

#vacina sim.
O governo inventou a vacinação PARE-SIGA. Um 

avanço no retrocesso.

Rio tem queda de 11%  
na circulação de veículos
No mês de abril, 

um ano após o 
início da pan-

demia, o Rio de Janeiro 
registrou queda na movi-
mentação de carros. No 
comparativo com o mês 
anterior, houve um decrés-
cimo de 11,6% nos estacio-
namentos de shoppings do 
Estado, enquanto que os 
centros comerciais do esta-
do registraram queda simi-
lar, de 11,03% no fluxo de 
veículos. A pesquisa foi rea-
lizada em cinco estados pela 
empresa Sem Parar e o Rio 
de Janeiro ocupou a tercei-
ra posição, apenas atrás de 
Santa Catarina e Rio Gran-
de do Sul, com aumento de 
10% cada. Em contraparti-
da, ainda de acordo com a 
empresa, o fluxo geral de 
automóveis nas estradas 
do Rio de Janeiro regis-
trou aumento de 20,28% 
no comparativo com o mês 
anterior. No segmento de 
veículos leves, como carros 
e motos, o crescimento no 
estado chegou a 29%.

Já segundo o estudo Mo-
bility Futures 2021: ‘The 
Next Normal’, lançado pe-
la Kantar agora em maio, 
o volume de viagens para 

trabalho, lazer ou chegar a 
alguma instituição de ensi-
no caiu 30% entre 2019 e 
2020 globalmente. Em São 
Paulo, as viagens em geral 
foram reduzidas em 29% e 
os deslocamentos por conta 
de trabalho em 32%, mes-
mo número de Munique, 
na Alemanha. O transporte 
público foi a modalidade 
que mais sofreu impacto e 
teve redução global de 5,6% 
em volume de viagens.

A necessidade de tra-
balhar e, em alguns casos, 
estudar remotamente é a 
maior responsável pelas 
mudanças de mobilidade 
nas metrópoles. Entre as 
9.500 pessoas entrevistadas 
em 13 capitais em fevereiro 
deste ano, 65% trabalham 
em regime home office e 
metade pretende continuar 
nesta dinâmica mesmo com 
a possibilidade de voltar aos 
escritórios em curto e mé-
dio prazos. Em São Paulo, 
69% têm a chance de traba-
lhar em seus lares, terceiro 
maior número das capitais 
avaliadas, e 52% planejam 
continuar assim. Mumbai 
(ex-Bombaim), na Índia, é 
a cidade com porcentagem 
mais alta de profissionais 

trabalhando de casa (84%), 
seguida de Nova Iorque 
(EUA) (70%). Nesses locais, 
57% e 46% da população, 
respectivamente, planejam 
continuar neste regime no 
futuro. Pequim, na China, e 
Berlim e Munique, na Ale-
manha, são as cidades com 
menor número de pessoas 
trabalhando em casa: 45%, 
56% e 59%, respectivamen-
te.

Por conta dessas mu-
danças na rotina, a boa 
notícia é o crescimento do 
uso de meios de transpor-
te saudáveis e sustentáveis. 
Caminhar lidera o ranking 
das modalidades que mais 
ganhou popularidade com 
a pandemia em todas as ca-
pitais e, junto das opções 
como bicicletas e patine-
tes, cresceu 3%. Na Eu-
ropa, este número é ainda 
maior: 4,8%. Os EUA re-
gistram o menor impacto 
de meios de transporte 
saudáveis, com incremen-
to de apenas 0,6%. Além 
de fazer bem para o corpo, 
outro efeito paralelo das 
novas escolhas é a redução 
da poluição, que, em al-
guns lugares, caiu a níveis 
pré-industriais.

Outra tendência positi-
va apontada pelo estudo é 
uma maior adesão ao “loca-
lismo”, ou seja, pessoas que 
escolhem se deslocar dis-
tâncias mais curtas usando 
meios saudáveis. Em média, 
15 minutos do raio de suas 
casas são suficientes para 
realizar atividades básicas, 
como compras de mercado, 
por exemplo.

Globalmente, a escolha 
do carro para fazer as via-
gens diárias cresceu 3,8%, 
ao mesmo tempo em que 
as iniciativas de comparti-
lhamento de veículos, que 
vinham subindo gradativa-
mente nos últimos anos, di-
minuíram 2,2%.

Na Europa, o uso do 
carro, geralmente levando 
apenas o motorista, au-
mentou 10% e a busca por 
transporte compartilha-
do caiu 14%. No entanto, 
mesmo com os veículos 
particulares sendo eleitos 
mais vezes, a intenção de 
comprar um novo caiu de 
29% para 25% devido à 
reavaliação dos gastos das 
famílias. Por outro lado, 
aumentou o número de 
pessoas que planejam ad-
quirir um bem elétrico.
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Três perguntas: a CSU, o mercado  
de meios de pagamento e o futuro

Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31/12/2020
Em milhares de reais

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/2020
Em milhares de reais

A DIRETORIA
Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Luciana dos Santos Uchoa – Contadora - CRC-RJ 081.003/O-8.

Arles Empreendimentos e Participações S.A.
CnPj: 17.526.893/0001-06

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020
Em milhares de reais

A Arles Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é uma so-
ciedade anônima, sediada, no Estado do Rio de Janeiro e constituída em 
04 de fevereiro de 2013. A principal atividade da Companhia é a locação do 
imóvel situado a Rua Oswaldo Cruz, 415, Centro, São Luís, Maranhão. 
As demonstrações contábeis completas dos exercícios findos em 31 de dezem-
bro de 2020 e 2019 estão disponíveis aos interessados na sede de companhia.

nota 2020
2019 

(Reapresentado)
Ativo 1.795 878
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 1.025 603
 Valores a receber 5 770 275
não circulante 3 3
 Valores a receber sociedades ligadas 3 3
Propriedade para investimentos 6 38.514 41.499
Total do ativo 40.312 42.380
Passivo
Circulante 3.242 2.166
 Impostos e contribuições a recolher 41 37
 Dividendos a pagar 3.201 3.201
não circulante 28.541 29.645
 Empréstimos e financiamentos 7 21.451 21.781
 Impostos e contribuições diferidos 8 7.090 7.864
Patrimônio líquido 8.529 10.569
 Capital social 9 1.350 1.350
 Capital a integralizar (200) (200)
 Reserva legal 270 270
 Reservas de Lucros 4.370 5.338
 Ajuste de Avaliação Patrimonial 2.739 2.739
Total do passivo e patrimônio líquido 40.312 42.380

nota 2020 2019
Receita operacional líquida 10 3.683 3.625
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas 11 (483) (464)
 Outras receitas (despesas) operacionais (2.919) 5.925
Lucro operacional 281 9.086
 Receitas financeiras 16 37
 Despesas financeiras (1.903) (1.921)
Resultado financeiro líquido 12 (1.887) (1.884)
Lucro (Prejuízo) antes do I.R. e da contrib. social (1.606) 7.202
Imposto de renda e contribuição social - corrente (136) (127)
Imposto de renda e contribuição social - diferido 8 774 (2.232)
Lucro (Prejuízo) do exercício (968) 4.843

Ca-
pital 

social

Capital 
social a 
integra-

lizar

Re-
serva 
Legal

Reser-
va de 

Reten-
ção de 
Lucros

Lucros/
Pre-

juízos 
acumu-

lados

Ajuste 
de 

Ava-
liação 
Patri-

monial Total
Saldo em 31/12/2018 1.350 (200) 270 2.917 - 2.739 7.076
Lucro do Exercício - - - - 4.843 - 4.843
Dividendos - - - - (2422) - (2.422)
Destinação de lucros - - - 2.421 (2.421) - -
Saldo em 31/12/2019 1.350 (200) 270 5.338 - 2.739 9.497
Prejuízo do Exercício - - - - (968) - (968)
Absorção de prejuízo - - - (968) 968 - -
Saldo em 31/12/2020 1.350 (200) 270 4.370 - 2.739 8.529

2020 2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social (1.606) 7.202
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 
pelas atividades operacionais:
   Juros sobre financiamentos 1.901 1.919
   Valor justo das propriedades para investimento 2.985 (5.860)

3.280 3.261
Variações nos ativos e passivos operacionais
   Valores a receber (495) (18)
   Impostos a recuperar (4) 52
   Impostos e contribuições a recolher (9) 2

2.772 3.297
Caixa gerado nas operações
   Imposto de renda e contribuição social pagos (119) (111)

(119) (111)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.653 3.186
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
   Pagamento de empréstimo (2.231) (2.137)
   Dividendos pagos - (1.350)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (2.231) (3.487)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa e 
contas garantidas 422 (301)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 603 904
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 4) 1.205 603
Variação do caixa de equivalentes de caixa 422 (301)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
CTTCRJ LEÃO BR CONVOCA Todos os cooperados para a ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA e que será realizada no dia  31 de Maio de 2021,
na nossa sede na Av. Álvares da Rocha  415 Bloco 32 Ap 106 Engenho da
Rainha-RJ às 11:00hs, a primeira chamada  será  às  08:30hs, e em segun-
da  chamada às 09:30 hs; em terceira última chamada às 10:30 hs. Sendo
necessário a presença de metade +1 dos cooperados e em convocação
às 11:00hs c/ a presença mínima de 10 Cooperados. A pauta será a se-
guinte: AGE: 1º Alteração do Estatuto Social, do seu capital social; 2º
Alterar os tipos de veículos acrescentado caminhões e caminhonetes do
tipo baú; 3º decidir sobre a criação do shopping dos pesados de manuten-
ção em Estados do Brasil; 4º Inclusão de cooperados pessoa física e
jurídica; 5º Exclusão de cooperados e 6- Assuntos Gerais.

PRESIDENTE
FLÁVIO MORAES DA SILVA

DIVIDENDO
Comunicamos aos senhores acionistas, que se encontra a disposição 
o DIVIDENDO autorizado pela Reunião de Diretoria da INDUSTRIA 
GRANFINO S/A, em 28.04.2021, no montante de R$ 94,766 a ser distribuído 
por cada ação ordinária e/ou preferencial possuída. Os interessados 
deverão previamente entrar em contato com o nosso Setor de Ações  para 
os entendimentos necessários a partir do 01.06.2021,diariamente,exceto 
aos sábados e domingos, nos horários  de 09:00 as 11:00 horas  e de 13:30 
as 16:00 horas, na sede da empresa situada na Rua Oscar Soares,1525 
– Califórnia  Nova Iguaçu -  RJ, Os procuradores  dos Acionistas deverão 
apresentar-se  munidos de procuração, com poderes  para tal representação, 
no endereço e horários acima, Rio de Janeiro 20.05.2021. A DIRETORA 
PRESIDENTE DO CONSELHO – Sra. Silvia Maria Soares Coelho Lantimant.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.
SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ/MF nº 30.770.184/0001-30 - NIRE - 33 30014041-7

Por Jorge Priori

Fundada em 1992, 
a CSU é uma das 
principais empresas 

do mercado brasileiro em 
soluções tecnológicas para 
meios de pagamento, cus-
tomer experience, fideliza-
ção e incentivo de clientes. 
Ela viu a evolução do mer-
cado brasileiro de meios de 
pagamento, que agora passa 
pela revolução causada pelo 
Pix e pelo Open Banking.

Em março, a companhia 
anunciou o aporte de R$ 10 
milhões no FitBank, fintech 
fornecedora de soluções de 
infraestrutura para meios 
de pagamento. O FitBank 
é autorizado pelo Banco 
Central como instituição 
de pagamento e possui en-
tre seus investidores o ban-
co J.P. Morgan. Com essa 
compra, a CSU deu início 
à estratégia de aquisição de 
participações em negócios 
complementares no ecos-
sistema brasileiro de paga-
mentos.

Em abril, a companhia 
anunciou o licenciamento 
de longo prazo do core 
banking da Technisys como 
parte relevante da solução 
completa de Banking as a 
Service (BaaS) da CSU, que 
se encontra em implanta-
ção.

Conversamos sobre esses 
assuntos, e sobre a divulga-
ção recente de resultados 
do 1º trimestre de 2021, 

com Ricardo Ribeiro Leite, 
diretor estatuário de Rela-
ções com Investidores.

A CSU acompanhou a 
transformação do merca-
do brasileiro de meios de 
pagamento. Como a em-
presa viu essas mudan-
ças e vê o momento atual 
desse mercado?

O cenário de pagamen-
tos no Brasil está passan-
do por uma grande trans-
formação, não apenas pela 
criação de novos arranjos 
de pagamentos, como é o 
caso do Pix, mas também 
pelo surgimento de no-
vos players, o que tende a 
acelerar ainda mais com a 
implementação do Open 
Banking. O resultado 
dessa transformação é a 
disponibilidade de mais 
alternativas de pagamen-
tos para consumidores 
e comércios. Como em 
qualquer mercado, quanto 
mais alternativas, a tendên-
cia é aumentar a competi-
tividade e, com isso, uma 
queda no custo e uma 
melhoria nos serviços. As-
sim, o momento atual de 
inclusão digital e descon-
centração dos serviços fi-
nanceiros é benéfico para 
empresas de pagamentos 
como a CSU, fornecedora 
de soluções tecnológicas 
de última geração para es-
se ecossistema.

O que representa a 

parceria com a Technisys 
para o futuro?

Com o licenciamento 
de longo prazo da plata-
forma de core bancário 
junto a Technisys, para seu 
projeto de Banking as a 
Service (BaaS), a CSU se 
torna a única prestadora 
de serviço a utilizar este 
ambiente, considerado um 
dos mais avançados do 
mercado mundial de core 
banking. O movimento el-
eva o digital banking para 
outro nível em solo nacio-
nal e oferece novos camin-
hos para a expansão da 
companhia, auxiliando na 
operação de todo o ciclo 
de pagamentos em contas 
digitais de nossos clientes 
e de empresas dos mais di-
versos setores.

Desta maneira, a CSU 
terá acesso a uma ferramen-
ta que viabiliza a criação de 
instituições de pagamentos, 
vinda de uma empresa que 
já atua no ambiente digital. 
Na construção e desen-
volvimento de uma pro-
posta completa de soluções 
de serviços para seu projeto 
de BaaS, a CSU deverá alo-
car recursos superiores a R$ 
150 milhões nos próximos 
cinco anos, na área de tec-
nologia e operações.

Com este investimento, a 
CSU buscará capturar uma 
parcela importante da in-
dústria de outsourcing de 
BaaS, que, pelas suas pro-
jeções, pode gerar cerca de 

R$ 8 bilhões em receitas po-
tenciais nos próximos cinco 
anos no mercado brasileiro.

Considerando a divul-
gação recente dos resul-
tados do primeiro trimes-
tre de 2021, como se saiu 
a CSU?

A CSU está em um ci-
clo crescente de resultados 
iniciado há 2 anos, com au-
mento de receitas e forte 
expansão de lucratividade, 
tanto no negócio de paga-
mentos quanto no de cus-
tomer experience. E este 
início de ano não foi dife-
rente, divulgamos o maior 
lucro líquido da história 
em um 1º trimestre, de R$ 
12,8 milhões, expansão de 
37,5% sobre o mesmo tri-
mestre de 2020.

O Ebitda – importante 
indicador de lucratividade 
operacional – foi recorde, 
R$ 35,8 milhões, aumento 
de 17,7% comparado ao 
1º trimestre do ano ante-
rior, com margem Ebitda 
de 29%. Ainda, a CSU foi 
efetiva em importantes 
renovações contratuais, na 
expansão das operações 
nos atuais clientes e na 
conquista de novos, ainda 
em implantação, que de-
vem passar a gerar recei-
tas em alguns meses. Por 
fim, seguimos focados em 
crescimento e rentabilidade, 
vislumbrando boas per-
spectivas em relação a este 
ano.

Petrobras prevê 22 
sondas marítimas  
em operação este ano

Está prevista, até se-
tembro deste ano, 
a entrada em ope-

ração do navio-sonda NS-
32 (Norbe VIII), para o 
Consórcio de Libra, e da 
monocoluna SS-91 (De-
veloper), para os projetos 
exclusivos da Petrobras nas 
Bacias de Campos e Santos.  
Em comunicado ao merca-
do, nesta terça-feira (18), a 
estatal disse que está am-
pliando sua frota de sondas 
de perfuração para operar 
em blocos exploratórios, 
nos regimes de concessão 
e de partilha. A companhia 
não informou o valor de-
sembolsado. 

Na semana passada, a 
Petrobras reportou que en-
cerrou o primeiro trimestre 
com resultado financeiro lí-
quido negativo em R$ 30,75 
bilhões, contra resultado po-
sitivo de R$ 6,8 bilhões no 
quarto trimestre de 2020. Na 
comparação com o primeiro 
trimestre de 2020, o resultado 
financeiro foi 45,2% superior 
a despesa financeira líquida 
de R$ 21,19 bilhões.

Neste ano, já foram in-
corporados à frota o na-

vio-sonda NS-45 (Brava 
Star), em março, e a semis-
submersível SS-75 (Oce-
an Courage), em maio. Se-
gundo a petroleira, essas 
unidades já estão sendo uti-
lizadas para reforçar a pros-
pecção de novos campos de 
petróleo, intensificando as 
campanhas nas Bacias de 
Campos, Espírito Santo e 
Santos. “Com essas quatro 
novas unidades, a Petrobras 
somará 15 sondas recebidas 
desde 2019, chegando em 
setembro de 2021 a uma 
frota de 22 sondas maríti-
mas em operação”, explica 
comunicado da estatal. 

As sondas de perfuração 
podem operar em áreas já 
desenvolvidas, prospectar 
novas jazidas ou ser utili-
zadas para mapear reserva-
tórios. O início da explora-
ção de um bloco offshore e a 
identificação das melhores 
oportunidades de descober-
tas de petróleo depende de 
estudos e avaliações geoló-
gicas, que somente são con-
firmadas com a posterior 
perfuração dos poços, o que 
torna fundamental a utiliza-
ção de sondas marítimas. 

Securitização de direitos 
creditórios da Cielo

A Fitch Ratings publi-
cou o relatório de emis-
sões de cotas seniores do 
Fundo de Investimento 
em Direitos Creditórios 
Cielo Emissores I (FIDC 
Cielo Emissores I). A 
agência atribuiu, em 14 
de abril de 2021, o Rating 
Nacional de Longo Prazo 
‘AAAsf  (bra)’, com Pers-
pectiva Estável à emissão 
de cotas seniores do fun-
do. A notícia foi comuni-
cada nesta terça-feira.

A operação é uma secu-
ritização de direitos creditó-
rios de titularidade da Cielo 
S.A. (Cielo, Rating Nacio-

nal de Longo Prazo ‘AAA 
(bra)’, Perspectiva Estável). 
Os recebíveis cedidos se-
rão devidos pelo Banco 
Itaucard S.A. (Itaucard, não 
classificado pela Fitch) à 
Cielo e originados em com-
pras de produtos e serviços 
por usuários de cartões de 
crédito com a bandeira Visa 
em estabelecimentos cre-
denciados. 

Além da série de cotas 
seniores, distribuídas publi-
camente, o FIDC emitirá 
uma série subordinada, que 
não foi avaliada pela Fitch 
e integralmente detida pela 
Cielo.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
JUÍZO DA 42ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AVENIDA ERASMO BRAGA 115 SALAS 310, 312, 314 - B -
CASTELO – RIO DE JANEIRO – RJ

C.E.P.: 20020-903 Tel.: (21) 3133-3014 -
E-mail: cap42vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE ALIENAÇÃO EM LEILÃO JUDICIAL NA FORMA
ELETRÔNICA (ON-LINE), COM PRAZO DE 05 DIAS PARA

CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(S), EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por

CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MADAME CURIE E LAVOISIER
inscrita no CNPJ sob o nº 02.185.810/0001-95

em face de MCL280 PARTICIPAÇÕES LTDA
inscrita no CNPJ sob o nº 09.622.117/0001-81, nos autos do

PROCESSO Nº 0245975-63.2017.8.19.0001, NA FORMA ABAIXO:
O(A) Doutor(a) KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM –
Juiz(a) de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital de
Alienação em Leilão Judicial na forma eletrônica, com prazo de 05
(cinco) dias, a todos os interessados e em especial ao(s)
Executado(s), que será realizado o público leilão pelo Leiloeiro
Público SÉRGIO LUIS REPRESAS CARDOSO, com escritório na
Rua Dom Gerardo, 63, Sala 711, Centro, Rio de Janeiro, RJ. CEP:
20090-030; Telefones: (21) 99315-4063, (21) 99670-6366, (21)
98577-7550, onde: O Primeiro Leilão para venda por valor igual
ou superior ao da avaliação será realizado no dia 14/06/2021 às
12h, e não havendo lances no primeiro leilão, o Segundo Leilão
para venda pela melhor oferta será realizado no dia 17/06/2021 às
12h, onde o lanço inicial será por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, sendo certo que os lances serão realizados
exclusivamente através da plataforma de leilões pelo site:
www.sergiorepresasleiloes.com.br, e caso haja propostas para
arrematação pela forma parcelada, as mesmas deverão ser
encaminhadas exclusivamente para o e-mail:
sergiorepresas@gmail.com. DO(S) BEM(NS) OBJETO DO LEILÃO
(Laudo de Avaliação Indireta Fls. 215): APARTAMENTO Nº 1103,
BLOCO A, SITUADO NA RUA BARÃO DE MESQUITA, 280, COM
NUMERAÇÃO SUPLEMENTAR 285, PELA RUA PROJETADA A,
DISTRITO DO ANDARAÍ, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, COM DIREITO
A UMA VAGA NOS LOCAIS DE ESTACIONAMENTO NO SUBSOLO
OU NO PAVIMENTO DE GARAGEM ELEVADA E 0,006082 DO
TERRENO. MATRICULADO NO 10º OFÍCIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS SOB O Nº 42.787 E NA PREFEITURA SOB O Nº 1.254.357-
5 E CL Nº 06638-1. MEDINDO 87m² DE ÁREA EDIFICADA.
DESCRIÇÃO: Três quartos, com uma suíte, banheiro social,
cozinha, e dependências de empregada, segundo informação
Valdenir da Administração do Condomínio. Do Prédio – De
ocupação mista, construção moderna de estrutura de concreto e
tijolos, fachada em granito e pastilhas cerâmicas, constituído por
12 (doze) pavimentos, composto de 08 (oito) apartamentos por
andar, garagem no térreo e subsolo 01 nível, playground, com
salão de festas, com piso em concreto e paredes em alvenaria
com pintura acrílica; hall social mobiliado com piso em cerâmica
tipo porcelanato, paredes parte em madeira, pedra decorativa e
alvenaria com pintura acrílica, corredores de circulação e escadas
de acesso com piso em concreto polido e paredes em alvenaria
com pintura acrílica com corrimões e três elevadores de marca
Atlas, em bom estado de conservação (dois sociais e um de
serviço), portaria 24hs, construção do ano de 1998. Da Região:
Encontra-se servida de distribuição de energia elétrica, rede
telefônica, iluminação pública, asfaltamento, rede de água e
esgotos, comércio em geral, serviços de transportes como táxi,
ônibus, metrô estação Saens Peña. DAS CONFRONTAÇÕES E
DIVISAS: Constituído pelos lotes 10 e 11 da quadra A, do PA 29.672
e 9.026, situados a 81,50m e 105,50m do nº 256 da rua Barão de
Mesquita, limitando com a rua Projetada A, por onde também fazem
testada e pela qual distam 263,34m e 289,34m da esquina da rua
Projetada A com o alinhamento ímpar da Av. Maracanã, esquina
está distante 69,30m da divisa dos fundos da casa XVI da vila nº
45 da rua Babilônia, medindo o lote 10, 38,00m de frente pela rua
Barão de Mesquita, em duas medições, a 1ª de 24,00m com frente
para aquela rua e a 2ª com 14,00m em ligeira curva, limitando com
o lote 9 da quadra A, da Shell Brasil S/A (Petróleo), 26,00m nos
fundos, em curva externa, pela rua Projetada A; 49,50m à direita,
confrontando com o lote 11; e 53,50m a esquerda, confrontando
com uma área destinada a serviços públicos, do Município; e o
lote 11, 33,00m de frente pela rua Barão de Mesquita, 29,00m na
linha oposta, pela rua projetada A, em duas medições, a 1ª de
9,00m em curva externa e a 2ª em reta de 20,00m; 49,00m à direita,
confrontando com o lote 12 da Imobiliária Nova York S/A; 49,50m a
esquerda, confrontando com o lote 10. DA AVALIAÇÃO INDIRETA:
Assim, ante as pesquisas levadas a efeito na região através do
site imobiliários ZAP Imóveis para tomada de preço de imóveis
semelhantes ao avaliando, considerando-se a sua localização,
dimensões, padrão do logradouro e idade, o imóvel acima descrito
foi avaliado em 29 de janeiro de 2021 no valor de R$.575.000,00
(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), correspondentes
a 155.183,11 UFIR. DOS DÉBITOS SOBRE O IMÓVEL: Cientes os
interessados que conforme Certidão Enfiteutica atualizada em 27/
04/2021, constam débitos de IPTU no valor total aproximado de

R$ 12.841,34 (doze mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e
quatro centavos); Constam Débitos de FUNESBOM inerentes aos
anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 cujo valor aproximado é
de R$ 606,04 (seiscentos e seis reais e quatro centavos); Constam
débitos de Condomínio, que atualizado em 27/04/2021 perfaz a
quantia de R$ 41.117,62 (quarenta e um mil, cento e dezessete
reais e sessenta e dois centavos), sendo certo que todos os
débitos acima apresentados, serão atualizados no ato do leilão.
OBSERVAÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PERANTE O RGI:
Cientes os interessados do seguinte: Que conforme consta no AV-
2 da matricula nº 42.787 da Certidão de ônus reais do 10º Ofício de
Registro de Imóveis, foi realizada Promessa de Venda em favor de
Alberto Gomes da Silva e Genoveva Villa-Forte Gomes da Silva,
contudo, na sentença nos Embargos à Execução de nº 0136717-
84.2018.8.19.0001 de Fls. 163/167 constou que “...Note-se que
não há qualquer prova da quitação do preço ajustado ou da entrega
das chaves, de modo a caracterizar a efetiva posse na pessoa dos
compradores. Some-se a isto o fato de que os boletos condominiais
continuam sendo expedidos em nome da executada (fls. 67 e 71/
72) e, ao menos até abril de 2016, estavam sendo pagos
normalmente. Por fim, conforme afirma o embargado, não há nestes
autos qualquer comprovação da imissão na posse dos promitentes
compradores ou da ciência inequívoca do condomínio acerca da
alienação do imóvel, de modo que a responsabilidade pelo
pagamento do débito condominial é da embargante....”; Consta
no R-21 a transferência do imóvel a SPE CONSTRUTORA SÁ
CAVALCANTE RJ II LTDA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO
PROCESSO: Ciente os interessados do seguinte: Que o executado
foi citado da Execução no index. 103/105; Que no index. 175 consta
deferimento da penhora; Que o Termo de Penhora foi Lavrado no
index. 186; Que o executado foi intimado da Penhora no index. 188
e 192; Que no index. 231 o executado se manifesta nos autos
concordando com o valor da avaliação; Que no index. 235/236 foi
homologado o valor da estimativa da avaliação do imóvel. DOS
LANCES ELETRÔNICO (ONLINE): 1. Serão realizados de acordo
com as datas e horários previstos no presente edital, sendo certo
que os horários considerados neste edital serão sempre o fuso
horário de Brasília/DF; 2. Os interessados em participar do leilão
na modalidade Eletrônica (Online), deverão efetuar o cadastro e
ofertar seus lances online exclusivamente através do site do
Leiloeiro Público Oficial, pelo seguinte sítio
eletrônico: www.sergiorepresasleiloes.com.br; 3. Os
interessados deverão se cadastrar previamente no
site www.sergiorepresasleiloes.com.br, com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data do evento e de modo
absolutamente gratuito, ficando o interessado responsável civil e
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do
aludido cadastro, oportunidade em que preencherá os dados
pessoais, anexará os documentos requeridos e aceitará as
condições de participação previstas neste Edital e no Termo de
Compromisso constante do sítio eletrônico; 4. Somente serão
confirmados os cadastros pela internet, após o obrigatório envio
das cópias dos documentos a seguir transcritos: a) se pessoa
física: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência,
enviar uma foto de rosto (selfie) segurando o documento de
identidade aberto (frente e verso), e se for casado(a), anexar ainda
a Certidão de Casamento e Carteira de Identidade e CPF do
Cônjuge; b) se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última
alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do
representante legal ou do preposto da pessoa jurídica respectiva,
bem como procuração com poderes para atuar no leilão destes
autos, e demais documentos que se fizerem necessários. 5. A
aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail
informado pelo usuário, tornando-se indispensável mantê-lo válido
e regularmente atualizado. 6. Os Lances Online serão
concretizados no ato de sua captação pelo provedor e não no ato
da emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes
velocidades nas transmissões de dados, dependentes de uma
série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro não
se responsabiliza por lances ofertados que não sejam recebidos
antes do fechamento do lote. 7. Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer
omissão porventura existente neste Edital. DAS ADVERTÊNCIAS:
1 - Ficam intimadas as partes através deste Edital, caso não o
sejam pelo Senhor Oficial de Justiça (art. 889 do CPC). 2 – Se
Houver: O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada, os promitentes vendedores,
promitentes compradores, os usufrutuários, o coproprietário de
bem indivisível, bem como o próprio Executado, que não foram
intimados pessoalmente, ficam neste ato intimados da realização
dos respectivos leilões (art. 889 do CPC). 3 – As alienações são
feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas
mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de
comunicação, são meramente enunciativas. Os imóveis serão
vendidos no estado em que se encontram, não podendo o
arrematante alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de conservação
e localização. 4 - Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em
se tratando de bens imóveis de eventuais restrições para

construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções
futuras. 5. Havendo arrematação do bem, o preço da arrematação
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A., podendo ainda, ser a mesma enviada pelo leiloeiro
ao arrematante. 5.1. O arrematante pagará diretamente ao Sr.
Leiloeiro o valor de sua comissão, bem como as despesas
realizadas para a realização do Leilão, através de depósito bancário
(DOC ou TED) em sua conta corrente ou na conta de seu Preposto
indicado, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas do
termino do Leilão. 5.2. A conta corrente para a realização do depósito
será informada pelo Sr. Leiloeiro ao arrematante através e-mail ou
através de contato telefônico. 5.3. Decorrido o prazo sem que o(s)
arrematantes(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação
será encaminhada ao Juízo competente para a aplicação das
medidas legais cabíveis. 5.4 - Se o arrematante não honrar com o
pagamento referido no prazo mencionado, configurar-se-á a
desistência da arrematação, ficando impedido de participar de
novos leilões judiciais (art. 897 do CPC), aplicando-se lhe multa, o
qual se reverterá em favor do credor, e responderá ainda, pelas
despesas processuais respectivas, bem como pela comissão e
despesas do leiloeiro. 6 - Assinado o auto de arrematação pelo
juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-
se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado. (art. 903 do
CPC). 7 - Violência ou fraude em arrematação judicial - Art. 358 do
Código Penal. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena – detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. 8 – Na forma do § 1º do Art. 843
do CPC, tratando-se de bem indivisível, é reservada ao
coproprietário ou ao cônjuge não executado, se houver, a
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.
DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO: 1. À Vista: Feito o leilão, o
valor apurado será depositado imediatamente e colocado à
disposição do Juízo, sujeito as penas da lei, na forma do artigo
892, caput, do CPC. 2. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no
caso de arrematação, ser pago diretamente a ele pelo arrematante.
2.1. O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão,
o valor correspondente a 5%, que será devido nos casos de
arrematação ou adjudicação após o início do Primeiro Leilão, o
qual não está incluso no montante do lance. 2.2. Será devido ao
Leiloeiro o reembolso integral das despesas adiantadas para a
realização do leilão, que serão deduzidas do produto da
arrematação, ou no caso de arrematação pelo exequente na forma
do artigo 892, §2º e §3º, do CPC, fica o exequente ciente que deverá
depositar imediatamente na conta corrente do Leiloeiro o valor
das despesas realizadas no leilão. 3. Outrossim, na hipótese de
sustação do leilão por remissão da dívida ou por acordo entre as
partes, será devida a comissão ao Leiloeiro, na forma do Art. 7º, §
3º da Resolução do CNJ nº 236 de 13 de julho de 2016, com
reembolso integral das despesas adiantadas para sua realização.
4.  Caso haja interessados em participar do leilão através de
oferecimento de lances para pagamento parcelado, os mesmos
deverão encaminhar as propostas para aquisição do bem ao
Leiloeiro, sempre antes do início de cada leilão, através do e-mail
sergiorepresas@gmail.com, obedecendo a forma contida no Art.
895 do NCPC e seguintes. 4.1. Não havendo lances para
pagamento a vista, a proposta parcelada com o maior valor de
entrada e menor quantidade de parcelas será declarada como
lance vencedor e será submetida ao Juízo deste processo; 4.2.
Deverá o arrematante no prazo de até 24 horas efetuar o
pagamento referente ao valor da entrada, mediante guia judicial;
4.3. O início para o pagamento das parcelas para quitação do
saldo remanescente, será de trinta dias após o pagamento do
valor da entrada, sendo em parcelas mensais e sucessivas,
corrigidas mensalmente, e depositando-as em conta-judicial à
disposição do Juízo deste processo (CPC, art. 895, § 1º, 2º), sendo
certo, que o próprio imóvel servirá como garantia na forma de
hipoteca judicial (CPC, art. 895, § 1º). 5. Ciente os interessados
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, inciso II, §
7º, do CPC). 6. Cientes os interessados que a alienação será
livre de ônus desde que, após a satisfação do crédito executado,
o produto restante seja suficiente para quitar todas as dívidas,
inclusive de condomínio e impostos incidentes sobre o bem. 7.
Ficam sob encargo dos respectivos arrematantes todos os ônus
inerentes à transferência da propriedade em seu favor. 7.1 A partir
da data da arrematação todas as despesas, em especial os
tributos, as cotas condominiais e as despesas com segurança do
imóvel (quando existentes) passarão a ser de inteira
responsabilidade do respectivo arrematante. E para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados, foi expedido o
presente, para cautelas de estilo. Ficando o(s) Executado(s)
intimado(s) da hasta pública, se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital, na forma do art. 889 do CPC/2015. O edital
se encontra disponibilizado e publicado no site do leiloeiro e nos
autos deste processo. Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021. Eu __
T.J.J. datilografei e eu __, titular subscrevo. (ass) KATIA CILENE DA
HORA MACHADO BUGARIM – Juiz(a) de Direito.

Eletrobras: MP da privatização sem debate democrático 
Quem ficar levará R$ 45 bi de indenização do governo

O presidente da 
Câmara dos De-
putados, Arthur 

Lira (PP-AL), marcou para 
esta quarta-feira a votação 
da Medida Provisória (MP 
1031/21) que autoriza a 
privatização da Eletrobras. 
O texto original apresenta 
um conjunto de ações pa-
ra proporcionar a redução 
das tarifas, por meio da 
destinação de recursos da 
descotização de usinas da 
Eletrobras para a Conta de 
Desenvolvimento Energéti-
co (CDE). O cumprimento 

do prazo é necessário para 
que os senadores tenham 
um mês para avaliar a me-
dida provisória, que caduca 
em 22 de junho. 

Segundo o relatório, a esta-
tal tem cerca de R$ 45 bilhões 
para receber de indenização 
do governo, dinheiro que, 
atendendo ponto de vista de 
mercado, vai todo para a em-
presa privatizada e não mais 
para a parte que continuará 
estatal (com Itaipu e Eletro-
nuclear). A Eletrobras, estatal 
vinculada ao Ministério das 
Minas e Energia com 52% 

do seu controle nas mãos do 
governo, foi criada em 1962 
e atualmente  responde por 
30% da energia gerada no 
país.

O relator da Medida Pro-
visória 1031/21, deputado 
Elmar Nascimento (DEM-
BA), apresentou parecer 
preliminar sobre as regras 
para privatização. Das 570 
emendas apresentadas à 
proposta, ele acatou total 
ou parcialmente 75, apre-
sentadas por 37 deputados 
e senadores. Entre as emen-
das acatadas pelo relator, 

51 buscam manter recursos 
para pesquisa e desenvolvi-
mento científico em energia 
elétrica por meio do Centro 
de Pesquisa de Energia Elé-
trica (Cepel). Oito emendas 
têm como objetivo a pro-
teção de empregos após a 
desestatização da Eletro-
bras. Outras cinco emendas 
apresentam dispositivos pa-
ra reduzir a tarifa de energia 
para os consumidores.

O deputado João Daniel 
(PT-SE) é um dos autores de 
emendas, acatadas pelo rela-
tor, que permitem o reapro-

veitamento de empregados 
da Eletrobras e suas subsidi-
árias no caso de extinção ou 
privatização da empresa de 
energia. Pela emenda, o no-
vo controlador deve manter 
a estabilidade do funcioná-
rio até a aposentadoria. Os 
trabalhadores ainda teriam 
direito a participar de Progra-
ma de Demissão Voluntária 
ou mesmo trabalhar em ou-
tros órgãos da Administração 
Pública Federal.

“A emenda pretende am-
parar os trabalhadores da 
Eletrobras, garantindo o 

acolhimento de profissionais 
concursados altamente quali-
ficados”, explicou. “Além de 
socialmente justa, a medida 
gera economia, pois não se-
rão necessários novos gastos 
com a composição da equi-
pe”, ressalta João Daniel.

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), em seu 
perfil no Twitter, disse que a 
proposta de privatização da 
Eletrobras é um “crime contra 
o povo brasileiro” e que, se for 
adiante, vai aumentar “consi-
deravelmente”” as tarifas de 
energia.

Entidades apontam proposições consideradas lesivas
Elmar Nascimento 

(DEM-BA) contrariam en-
tidades do setor elétrico e 
criam desigualdades para os 
consumidores do ambiente 
de contratação livre (ACL) 
– que representam 85% do 
consumo industrial brasi-
leiro. Entre as proposições 
consideradas lesivas ao mer-
cado, destaca-se a que destina 
o bônus de outorga das no-

vas concessões da Eletrobras 
na parcela destinada ao setor 
elétrico apenas para o consu-
midor cativo (ACR).

A Associação Brasileira 
dos Comercializadores de 
Energia (Abraceel), enti-
dade que representa mais 
de 100 comercializadoras 
de energia, enviou carta ao 
deputado indicando dez 
justificativas pelas quais es-

sa proposição não deva ser 
incorporada:

- As usinas da Eletrobras 
foram pagas por todos os 
consumidores de energia 
elétrica ao longo dos anos, 
pois não havia distinção en-
tre livres e cativos;

- Atualmente, 85% da in-
dústria está no mercado livre. 
Em meio a uma crise sem 
precedentes, como retomar o 

crescimento econômico pre-
terindo a indústria nacional e 
os demais consumidores do 
mercado livre, responsáveis 
por 33% do consumo de ele-
tricidade do país?

- Por que os consumido-
res livres não têm direito a 
receber o que pagaram?

- Não os considerar vai 
no mesmo sentido da injus-
ta e não isonômica MP 579, 

que transferiu o benefício da 
amortização apenas para os 
cativos;

- A amortização das usi-
nas ocorreu quando não 
existia mercado livre;

- Grande risco de parali-
sia do processo de capitali-
zação da Eletrobras;

- A explosão tarifária é 
resultado de um modelo 
comercial esgotado.

Apara a entidade, a mo-
dernização do setor elétrico 
depende da portabilidade da 
conta de luz, que pode me-
lhorar a alocação de riscos e 
custos. Por ser cobrado em 
MWh, os grandes consumi-
dores de energia, que estão 
majoritariamente no mer-
cado livre, acabam pagan-
do mais por consumir mais 
energia.
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