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O DESAFIO DO
CRESCIMENTO

LEILÃO DE IMÓVEL
SEM RISCOS

Ministério da Economia quer determinar
onde Fundo alocará recursos.
Por Wanderley de Souza, página 2

Taxa de investimento baixa não repõe a
depreciação dos ativos do Brasil.
Por João Carlos Marchesan, página 2

É necessário conferir se o leiloeiro está
cadastrado na Junta e no Tribunal.
Por Antonio Pietrobelli, página
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Bitcoin derrete
30% após
pressão feita
pela China
Uma repressão do governo chinês ao uso de criptomoedas pelos
bancos levou a cotação do bitcoin
a despencar 30% nesta quarta-feira, para cerca de US$ 30 mil.
A moeda virtual se recuperou ao
longo do dia, para em torno de
US$ 39 mil, uma queda de 10%
sobre terça-feira. Em relação ao
recorde alcançado em meados de
abril (US$ 64 mil), representou
um tombo de quase 40%.
Em 18 de abril, o Banco Popular da China (BC) anunciou que
estava estudando regras regulatórias para bitcoin e stablecoin.
“Se qualquer tipo de stablecoin
se tornar um instrumento amplamente usado para pagamento no
futuro, deve estar sujeito a uma
supervisão estrita, como instituições financeiras, como bancos ou
quase-bancos”, disse Li Bo, vice-presidente do Banco Central, durante uma videoconferência.
Ao falar em stablecoins, Li
refere-se a iniciativas de moeda
digital apoiadas por grandes empresas de tecnologia ou financeiras e baseadas na tecnologia blockchain.
O vice-presidente do BC disse
que medidas precisam ser tomadas para que a especulação sobre
ativos criptográficos não cause
grandes riscos financeiros. “Esses
ativos são opções de investimento
e não são as moedas em si”, disse
ele, de acordo com a agência de
notícias Xinhua. Página 10

Xi Jinping e Putin
inauguram projeto
nuclear conjunto
Os presidentes chinês, Xi Jinping, e russo, Vladimir Putin, testemunharam nesta quarta-feira,
por meio de um link de vídeo, a
cerimônia de inauguração de um
projeto de cooperação bilateral
em energia nuclear, a usina nuclear de Tianwan e a usina nuclear de
Xudapu
As unidades 7 e 8 da usina nuclear de Tianwan e as unidades 3 e
4 da usina nuclear de Xudapu são
projetos de um acordo de cooperação em energia nuclear entre os
dois países, assinado em junho de
2018. Quando concluídos e colocados em operação, a geração
anual de energia chegará a 37,6
bilhões de quilowatts-hora, o que
equivale à redução das emissões
de dióxido de carbono em 30,68
milhões de toneladas por ano, segundo a agência Xinhua.

‘Alterações na tributação têm funcionado como medidas paliativas’, alerta especialista

Reduzir ICMS não terá impacto
sobre preço dos combustíveis
Alta é provocada pela paridade com mercado internacional

O

ICMS não é o principal
responsável pela alta do
preço dos combustíveis. Na variação do custo do diesel entre maio de 2020 e fevereiro
de 2021, o fator mais significativo
foi o aumento do preço das refinarias, que teve um impacto de R$
0,60 no litro vendido no posto de
abastecimento, calcula a pesquisadora do Instituto de Estudos
Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep)
Carla Borges Ferreira.
Ela acrescenta que a recente
isenção de tributos federais nos

combustíveis não chegou ao consumidor. Os preços ficaram estáveis porque a redução dos tributos federais foi incorporada por
outros agentes do setor, que se
aproveitaram da oportunidade para reajustar o preço de produção,
a margem de revenda e o ICMS.
Em debate na Comissão de
Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, a pesquisadora do Ineep
culpou o preço de paridade de
importação (PPI) da Petrobras,
a alta do dólar e custos de logística, provocando maior vola-

tilidade e constantes aumentos.
“A única queda significativa do
diesel foi por causa da queda dos
preços internacionais do barril
do petróleo, durante a pandemia
de coronavírus”, notou.
Carla alertou que o PLP 16/21
– que unifica as alíquotas de ICMS
entre os estados e muda a forma de
recolhimento do imposto – pode
não alcançar o objetivo de reduzir
o preço na bomba. “Alterações na
tributação têm funcionado como
medidas paliativas, mas não resolvem a questão da alta dos preços
de sua volatilidade”, explicou.

Imposto representa 20% da arrecadação estadual

O

principal temor dos estados é a perda da arrecadação, já que o ICMS
de combustíveis é a sua principal
fonte de receita, equivalente a
quase 20% do total. O mercado
de combustível foi responsável
por uma arrecadação de R$ 130
bilhões no ano passado, sendo R$
81 bilhões somente em ICMS. A
elevação dos preços dos combustíveis acabou ajudando os estados
a manter ou aumentar a arrecadação durante a pandemia.
O secretário-adjunto da Fazenda de Minas Gerais, Luiz Cláudio
Fernandes Gomes, declarou que
o Comitê Nacional de Secretários
de Fazenda (Consefaz) é contra as

mudanças na tributação do ICMS
de combustíveis.
Gomes observou que, entre
2017 e 2021, o preço do diesel em
Minas Gerais subiu 27,06%, mas
a alíquota de ICMS não teve variação. O secretário culpou a inflação, a alta de 72% no dólar e
de 100,5% no barril do petróleo,
segundo a Agência Câmara de
Notícias.
O secretário-adjunto afirmou
que a mudança na tributação não
vai contribuir para estabilizar os
preços. Ele também teme que a
unificação da alíquota leve a uma
aumenta nos preços de combustíveis em alguns estados, como São
Paulo, que tem alíquota menor do

que a nacional.
O objetivo do Projeto de Lei
Complementar (PLP) 16/21, do
Poder Executivo, é simplificar
o sistema e evitar oscilações nos
preços ao consumidor. No entanto, os deputados entenderam que
o ICMS não é o principal responsável pelas altas recentes no custo
dos combustíveis. Apesar de reconhecerem o impacto do tributo
no valor pago nos postos de abastecimento, eles culparam a política
da Petrobras que vincula os preços ao mercado internacional.
O Projeto acaba servindo de
escudo para o Governo Federal se
esquivar da responsabilidade pela
alta de preços ao adotar o PPI.

Oposição
propõe CPI
para investigar
Ricardo Salles
O deputado federal Marcelo
Freixo (PSOL-RJ) afirmou que
está recolhendo assinaturas para a
instalação de CPI para investigar
o Ministério do Meio Ambiente.
“A Câmara precisa cumprir com
seu papel e investigar os crimes de
Ricardo Salles”, tuitou o líder da
minoria na Câmara.
O ministro é um dos alvos da
Operação Akuanduba, deflagrada
pela Polícia Federal nesta quarta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Foram expedidos mandados de
busca e apreensão “de itens, bens,
documentos, mídias, dados e objetos” contra Salles e mais 17 pessoas, além de cinco pessoas jurídicas – empresas, associações e
madeireiras. O ministro teve também seus sigilos bancário e fiscal
quebrados.
Moraes determinou, ainda, o
afastamento de Eduardo Bim do
cargo de presidente do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A Operação Akuanduba investiga crimes contra a
administração pública, como corrupção, advocacia administrativa,
prevaricação e facilitação de contrabando, praticados por agentes
públicos e empresários. De acordo com as investigações, o esquema criminoso tinha caráter transnacional.
A jornalistas, Salles classificou
a operação de “exagerada e desnecessária”. O ministro disse que
não teve acesso a todas as informações do inquérito.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3115
R$ 5,4700
R$ 6,4663
R$ 0,8251
R$ 312,00

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (mar.)
SP (mar.)
Selic
Hot Money

1,51% (abril)
2,94% (março)
0,52%
0,67%
3,5%
0,60% a.m.
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Por um FNDCT autônomo e seguidor dos preceitos legais
Por Wanderley de
Souza

H

á muitos anos o
Governo Federal
vem se considerando como “dono” dos
recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(FNDCT) – um dos principais instrumentos de apoio
às atividades de pesquisa
científica, desenvolvimento
tecnológico e inovação tecnológica do país – interferindo na sua liberação e até
mesmo no destino a ser dado a esses recursos.
A Lei que rege o FNDCT
é clara. Inicialmente, cabe lembrar que o atual
FNDCT é constituído por
recursos arrecadados de vários setores da economia,
via leis específicas que fo-

ram propostas, aprovadas
pelo Congresso Nacional
e promulgadas para cada
fundo setorial. Não são recursos decorrentes da arrecadação de impostos, mas
canalizados por empresas
que atuam nos vários setores com o objetivo exclusivo
de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico
do país.
Mais ainda, cabe exclusivamente ao seu Conselho
Diretor, presidido pelo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, e integrado
por representantes de várias
áreas do governo, bem como da comunidade científica e industrial do país, definir suas prioridades, sempre
em consonância com a legislação pertinente para cada fundo setorial.
Felizmente, após inten-

sa mobilização por parte
da comunidade científica e
empresarial junto ao Congresso Nacional, passamos
a contar recentemente com
um FNDCT liberto de suas
amarras. É agora um Fundo
Financeiro, cujos recursos
podem passar de um ano
para o outro, sem os impedimentos impostos pelo
orçamento federal. Por outro lado, sua nova legislação
impede os constantes contingenciamentos de seus
recursos, como ocorreu ao
longo de muitos anos.
Como consequência dessas mudanças, a Secretaria
do Tesouro Nacional imediatamente transferiu para uma
conta específica do FNDCT,
administrada pela Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), todos os recursos
contingenciados ao longo de

anos, equivalentes a cerca de
R$ 28 bilhões.
Cabe agora ao presidente do Conselho Diretor do
FNDCT convocar o Conselho Diretor para que este estabeleça a proposta de
utilização dos recursos orçamentários previstos para
2021 (R$ 7,4 bilhões), seguindo a legislação vigente,
o que implica alocação de
recursos para todos os fundos setoriais e a convocação
dos comitês gestores de cada fundo para identificar os
vários temas a serem financiados via editais públicos
específicos, que devem ser
o principal instrumento de
financiamento transparente
para desenvolvimento de
projetos científicos.
É ainda necessário estabelecer o volume de recursos para cada área, que

prevê percentuais de até um
determinador valor, como
é o caso das operações de
crédito por parte da Finep
(até 50%) ou para Organizações Sociais que atuam na
área (até 25%). Certamente
o Conselho Diretor estará atento para fazer uma
distribuição que privilegie,
sempre na forma de lei, recursos não reembolsáveis
tanto para instituições científicas como para empresas
de base tecnológica, via
subvenção econômica.
No entanto, a área econômica do governo ainda
não perdeu o vício antigo
de querer usurpar (pesado)
as prerrogativas do Conselho Diretor e estabelecer
diretrizes para a utilização
dos recursos. Esta atitude
não pode ser aceita, mesmo
que para tal seja necessária a

utilização da via judicial.
O Ministério da Economia
acaba de enviar diretrizes (ou
ordens) para que o FNDCT
aloque recursos onde eles
achem mais interessante sob
o ponto de vista econômico, esquecendo (?) que essa
é uma atribuição do Conselho Diretor do FNDCT,
que deve deliberar a partir de
sugestões encaminhadas por
vários atores, como os membros do referido Conselho,
o próprio MCTI, através do
seu ministro, ou até mesmo
o Ministério da Economia.
É preciso uma vez mais estarmos vigilantes para que os
princípios legais sejam seguidos por todos.

em uma grande problema
para o País. Primeiro porque não existe a PEC da
Calamidade, e o governo
está limitado a R$ 44 bilhões, menos de 5% do
que foi gasto do ano passado que foi autorizado
pela PEC 86; então vai haver dificuldade porque vai
haver uma quantidade de
recursos muito menor do
que foi no ano passado.
Dessa forma, o momento que vivemos exige que
as políticas públicas sejam
políticas estimulativas com
a possibilidade de mudança
da política monetária. E é
exatamente nesse momento
que estamos vivendo que
destacamos a importância
dos investimentos e da reorganização da economia a
partir de uma indústria moderna e desenvolvida para
criar empregos e alavancar
serviços sofisticados. Para
isso, precisamos de investimentos no Brasil. O nosso
baixo patamar da taxa de
investimento compromete a produtividade, limita a
competitividade e retarda o
crescimento econômico.
Os investimentos possuem a capacidade de reorganizar a economia brasileira, lembrando que somente
através de investimentos o
Brasil vai criar empregos.
E o investimento no Brasil

está travado como nunca na
história do País.
Se analisarmos os últimos
30 anos, a média dos investimentos no Brasil foi de 18%
do PIB, o que é muito pouco, se considerarmos a média
mundial de países pobres e
emergentes que é de 24% do
PIB. E de acordo com vários
economistas, para que o Brasil tenha um crescimento sustentável acima de 3% ao ano
do PIB precisa ter uma taxa
de investimentos acima de
24% do PIB. Esse é o nosso
grande desafio, uma vez que
a média dos últimos 30 anos
foi de 18% do PIB, enquanto que após 2015 até 2020 a
nossa taxa de investimentos
está na ordem de 15% do
PIB, o que é inimaginável
num país como o Brasil.
Essa taxa é tão baixa que
ela não repõe a depreciação
dos ativos do Brasil. Isso é
uma demonstração inequívoca de que o Brasil está
sendo sucateado, porque
não está conseguindo repor
os ativos existentes. Então
esse é o grande desafio do
Brasil, já que todos sabemos que sem investimentos o Brasil não vai voltar
a crescer e a ter produtividade.
A falta de investimentos, além de comprometer
a nossa produtividade, vai
limitar a nossa competitivi-

dade e vai retardar o nosso
crescimento
econômico.
Então consideramos esse o grande desafio para a
criação de políticas públicas, além da necessidade
de investimentos públicos
também. Na infraestrutura
mundial, a média dos investimentos públicos 4,5%
é feito pelos Estados. No
Brasil, não é diferente. Se
analisarmos a nossa média
história, na infraestrutura
brasileira sempre foi aplicado em torno de 4,5% do
nosso PIB.
No entanto, isso caiu para 1,5% do PIB, porque os
estados, os municípios e a
União não têm espaço fiscal
para fazer investimentos.
Então esse é um grande desafio: como investir em infraestrutura?
Acreditamos que, com a
aprovação de projetos que
tragam maior segurança jurídica, previsibilidade regulatória e aprovação de marcos regulatórios, isso talvez
seja possível, ou seja, talvez
o desafio do crescimento a
partir de políticas públicas
que favoreçam o investimento possa se tornar uma
realidade.

Wanderley de Souza é professor titular
da UFRJ, é membro da Academia
Brasileira de Ciências e da Academia
Nacional de Medicina.

O desafio do crescimento
Por João Carlos
Marchesan

P

recisamos sensibilizar os nossos dirigentes para que adotem políticas públicas que
favoreçam o crescimento
do País e a eliminação do
desemprego, por uma questão social e uma questão
econômica, de fortalecimento do mercado interno.
Comumente referida no
plural, políticas públicas, é
a soma das atividades dos
governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam a
vida dos cidadãos. De uma
forma ainda mais abrangente, pode-se considerar as
políticas públicas como “o
que o governo escolhe fazer ou não fazer” e que no
caso, podem mudar a vida
do País. O desafio do crescimento passa pelo desafio
do investimento. Precisamos portanto, de políticas
públicas que favoreçam o
crescimento do País.
Não há outra saída. O
setor de máquinas, por sua
vez, vive um momento de
crescimento; ainda que possamos considerar que esse
crescimento se dá em base
de números muito baixos,
ainda assim, o setor cresce.
Enquanto em 2020 sofremos um processo de re-

adequação, com a pandemia
acelerando o processo de
transformação no padrão
de produção (novas tecnologias, inovação, regulação,
modelo de negócio...) e alterando o funcionamento da
sociedade, com isolamento
social, fechamento de fronteira e consumo eletrônico,
nossas pesquisas indicaram
em janeiro bons índices de
crescimento, fazendo com
que começássemos 2021
com as esperanças renovadas, especialmente pela
possibilidade mais presente
da vacinação.
As vendas da indústria brasileira de máquinas e equipamentos totalizaram no mês
de janeiro R$ 12,5 bilhões,
resultado 38,5% superior ao
registrado no mesmo mês
de 2020, e o melhor para um
mês de janeiro desde 2015,
quando o setor havia faturado R$ 13,2 bilhões.
Da receita total de R$
12,5 bilhões, R$ 9,6 bilhões
foram de vendas para o
mercado interno brasileiro,
resultado 50,8% superior a
janeiro de 2020. Dentre os
segmentos que sinalizaram
aumento nas vendas, destaque para máquinas agrícolas, com avanço nas empresas de todos os portes.
Outro segmento que tem
colaborado para a alta das
vendas internas é máquinas
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para infraestrutura, incentivado, em grande medida,
pelo andamento do Programa de Parcerias de Investimento (PPP).
De outro lado, o cenário
internacional também está
oferecendo boas alternativas, especialmente pelo pacote fiscal anunciado pelos
EUA, que certamente terá
impactos positivos para o
nosso setor, na medida em
que 10% do nosso setor é
representado pela economia americana.
Os impactos desse pacote certamente serão sentidos
em toda a economia mundial,
o que certamente gera expectativas otimistas, principalmente quando levamos em
consideração a moderação
que temos observado no cenário geopolítico.
Soma-se a essa perspectiva otimista a recuperação
consistente da China e uma
menor aversão ao risco. O
que traz um certo alento
ao setor, uma vez que, em
2020, o cenário nacional na
chegada da pandemia trouxe um aumento de desemprego e do endividamento.
Em 2021, no entanto,
vivemos uma realidade de
preocupações com a recuperação sustentada, levando em conta o timing da
vacinação e as dificuldades
fiscais, que se constituem
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Motoristas acreditaram
nos apps e se deram mal

N

as eleições do ano passado, os eleitores da Califórnia
foram chamados a aprovar uma exceção à Lei AB
5, que concedia direitos a trabalhadores da “economia de
bicos” (gig economy). A Prop 22, elaborada por empresas
de transporte como Uber e Lyft, deixava os motoristas
sem esses direitos.
Movida a milhões de dólares de campanha, que angariou apoio dos próprios trabalhadores dos aplicativos, a
Prop 22 foi aprovada. As empresas retiraram sua pele de
cordeiro e estão impondo condições leoninas aos motoristas, com aumento dos custos para passageiros e redução
dos ganhos para os (quase) empregados. Quanto aos
benefícios de seguro-saúde prometidos, apenas 14% dos
motoristas estão elegíveis ao apoio.
Por outro lado, a Califórnia deve aprovar nesta quintafeira resolução determinando que os veículos elétricos
respondam por 90% das milhas percorridas por carros
de aplicativos até 2030. Uber e Lyft recentemente anunciaram meta mais ambiciosa: converter integralmente suas
frotas dos EUA para carros elétricos até 2030.
Diante disso, são contra a norma da Califórnia, pois diz
que o custo recairá sobre os contribuintes. Mas admitem
que, sem subsídios, não haverá como arcar com a transição. Há coerência aí?
Após uma década de atuação, nem Uber, nem Lyft
apresentaram 1 dólar de lucro. Porém, a especulação na
Bolsa garante à primeira valor de mercado de US$ 86
bilhões e à segunda, US$ 16 bilhões.

Quem pegar primeiro
O Wabi, espécie de Uber do ramo de alimentos, já
chegou em 12 países, por meio de investimento da CocaCola, e movimentou mais de R$ 24 milhões em vendas
no ano passado. Em 2021, quer multiplicar o faturamento
por 8 e expandir a operação para outros estados, principalmente o Nordeste.
O negócio funciona assim: o consumidor entra no aplicativo, faz o pedido, e o primeiro pequeno comércio da
região que aceitar fica com a venda e a responsabilidade
da entrega. O frete não é cobrado ao cliente.

Alvo errado
A França (13,6% da população integralmente vacinada)
iniciou a reabertura de restaurantes, com 50% de ocupação
e toque de recolher às 21h. No Brasil (8,3%), entidades do
comércio e serviços de alimentação criticam abertura com
limitações. Deveriam mirar no Ministério da Economia.

Rápidas
A Microsoft anunciou que Rodrigo Kede Lima é o novo
presidente para a América Latina e vice-presidente Corporativo da Microsoft Corporation *** Um dos fundadores da
empresa, o diretor de Tecnologia e Produtos da Target Meio
de Pagamentos, William Rego, assume o cargo de presidente
*** A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L)
conectará o universo jurídico à realidade 4.0 em seminário
de 24 a 26 de maio *** A faculdade BSSP apresentará, de 25
a 27 de maio, oficina sobre “Gestão do Risco Fiscal”. Inscrições: encurtador.com.br/eiDR5 *** A Fundação Ceperj,
em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão do Rio de Janeiro, realiza entre 27 de maio e 27 de
julho uma série de cinco aulas para esclarecer como será a
aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos.
Inscrições: ceperj.rj.gov.br

Relatório sobre revisão das
compras públicas federais
Em 2020, o Brasil gastou R$ 35,5 bi em compras públicas

A

s compras públicas
desempenham um
papel estratégico
na economia brasileira e na
qualidade dos serviços que
o governo fornece aos seus
cidadãos. Em 2020, o Brasil gastou cerca de R$ 35,5
bilhões em bens, serviços
e obras. Em 2017, as compras públicas representaram
13,5% dos gastos totais do
governo brasileiro e aproximadamente 6,5% do PIB
do país.
Nesta quarta-feira, o
Conselho
Administrativo de Defesa Econômica

(Cade), em parceria com a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
lançou o relatório “Combate a cartéis em licitações
no Brasil: uma revisão das
compras públicas federais”.
O documento apresenta
recomendações para aprimorar a prevenção e detecção de cartéis em compras
públicas, de acordo com as
recomendações e diretrizes
da OCDE.
O relatório é fruto do
projeto de revisão concorrencial do regime de com-

pras públicas no Brasil, que
teve início em novembro de
2019 com o objetivo de avaliar o quadro regulatório sobre licitações e contratos da
Administração Pública. Para Alexandre Barreto, presidente do Cade, a parceria
que tem sido desenvolvida
ao longo dos anos com a
OCDE foi fundamental para a conclusão do trabalho,
que traz orientações para
melhoria da concorrência e,
consequentemente, para o
desenvolvimento econômico do país.
O superintendente-geral

do Cade, Alexandre Cordeiro, falou sobre o trabalho que a autarquia desenvolve há mais de uma
década para fortalecer a
concorrência no Brasil.
“Desde 2007 o Cade vem
trabalhando de maneira
muito cuidadosa e preocupada, tentando treinar,
capacitar servidores públicos, leiloeiros, sempre
oferecendo documentos
importantes. Este relatório ficará como um documento de consulta, que
será colocado em prática”,
concluiu.

Pazuello é visto como mentiroso por defender Bolsonaro
Mais uma vez a mentira
foi tema predominante nas
declarações de alguns depoentes na Comissão Parlamentar de Inquérito que
investiga ações e possíveis
omissões do governo Jair
Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Nesta quinta-feira foi a vez do
ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ser rotulado de “mentir muito” pelo
senador Renan Calheiros
(MDB-AL).
Segundo o relator da
CPI, em entrevista após a
interrogatório, “o depoimento do ministro Pazuello
foi verdadeiramente sofrível. Ele fez um exercício
para não responder as perguntas que foram colocadas. Quando as respondia,
respondia com imprecisão.

Infelizmente, ele mentiu
muito”.
Mesmo após leituras de
várias declarações do presidente da República orientando e desautorizando
decisões do Ministério da
Saúde, no depoimento, Pazuello disse que o presidente Jair Bolsonaro “nunca
deu ordens diretas para nada” enquanto ele foi ministro. “Em momento algum o
presidente me desautorizou
ou me orientou a fazer nada
diferente do que eu estava
fazendo”, disse. “As orientações foram fazer a coisa
acontecer o mais rápido
possível.”
Na avaliação do presidente da CPI, senador
Omar Aziz (PSD-AM),
Pazuello se esquivou de algumas perguntas, mas terá

mais cinco ou seis horas na
frente dos senadores, porque havia ainda 24 deles
para questionar Pazuello
e a comissão precisava de
mais tempo.. Também disse não ver necessidade de
quebrar os sigilos do exministro.
O vice-presidente da CPI,
Randolfe Rodrigues (RedeAP), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmaram que Pazuello mentiu
várias vezes aos senadores,
além de omitir informações
Para Randolfe, as contradições do depoimento mostram que Pazuello terá de
ser acareado com outros
depoentes da CPI. Para Renan, Pazuello estava “fingindo responder” e negou
as próprias declarações que
fez anteriormente.

Está previsto o retorno
de Pazuello para a manhã
desta quinta-feira, após
ser acometido de uma síndrome vasovagal, segundo
avaliação do senador Otto Alencar (PSD-BA) que,
por ser médico, atendeu
o ex-ministro, ressaltando
que Pazuello tinha todas as
condições de continuar depondo.
Segundo a Agência Senado, como o depoimento
de Pazuello será retomado
nesta quinta-feira, acabou
sendo adiada a audiência
com Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho
e da Educação na Saúde do
Ministério da Saúde (ela seria ouvida nesta quinta). A
nova data para a audiência
com Mayra Pinheiro ainda
será definida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEGUNDA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL/RJ
AV. ERASMO BRAGA, 115, LAMINA I, SALA 707, CENTRO/RJ - Tel: (21) 3133-3604 e-mail: cap02vemp@tjrj.jus.br
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
A Excelentíssima Senhora Doutora MARIA CHRISTINA BERARDO RUCKER, MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara Empresarial da
Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER a todos quantos virem, ou tiverem conhecimento do presente EDITAL,
com o prazo de 30 (trinta) dias, que a Segunda Vara Empresarial levará à venda em público leilão, através do portal de leilões on-line
BRAME LEILÕES (www.brameleiloes.com.br), o imóvel arrecadado nos autos da Massa Falida de DEFELIPPE TRANSPORTES LTDA.,
processo nº 0274823-07.2010.8.19.0001, em condições que se segue: DO OBJETO: LAUDO PERICIAL AVALIATÓRIO DE FLS. 2500/
2513: Apartamento 508, bloco 02, da Rua Alfredo Ceschiatti, nº 155, Jacarepaguá/RJ. O apartamento encontra-se vazio e é composto
por 3 quartos, sala, varanda, 2 banheiros, cozinha, área de serviço e WC de serviço, com área útil de 85m2. O imóvel se localiza em
região valorizada, denominada Rio 2, de predominância residencial, no bairro de Jacarepaguá, na zona Oeste da Cidade do Rio de
Janeiro, em condomínio bem equipado, com área de lazer, quadras de esportes, salão de festas, tendo direito a uma vaga de garagem.
AVALIAÇÃO: R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais). Conforme certidões anexadas aos autos, o imóvel encontra-se
devidamente matriculado sob o nº 229.213 do cartório do 9º Ofício de Registro de Imóveis, transcrito em nome de Carvalho Hosken S/
A Engenharia e Construções que, por sua vez, através de Escritura Particular datada de 08/12/2000, prometeu vende-lo à ora falida
DEFELIPPE TRANSPORTES LTDA. Considerando a inadimplência da Massa no pagamento das mensalidades relativas à Promessa
de Compra e Venda, a promitente vendedora, Carvalho Hosken S/A, ajuizou perante o Juízo da 4ª Vara Cível Regional da Leopoldina –
proc. nº 0006660-21.2004.8.19.0210, a Execução contra a Massa Falida para a cobrança do saldo inadimplido de R$ 58.811,85. O
Condomínio do Edifício Residencial Bretanha, onde se localiza a unidade 508 que será objeto do leilão, ajuizou ação de cobrança
perante a 7ª Vara Cível da Barra da Tijuca, processo nº 0022667-42.2014.8.19.0209, cobrando débitos que abrangem as cotas relativas
ao período de agosto/2010 a julho 2014, no valor de R$ 67.123,25, tendo o pleito sido julgado procedente para condenar a Massa Falida
no pagamento das cotas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento. Consta débito de IPTU no valor de R$ 29.199,94, relativo aos
exercícios de 2005/2021. DA VISITAÇÃO - O imóvel será alienado no estado em que se encontra (“ad corpus”). Os interessados
deverão inspecioná-los para inteirar-se das suas condições e nada poderão reclamar, posteriormente. As visitas deverão ser agendadas
via e-mail leiloes@brameleiloes.com.br. DO PERIODO E DA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO ELETRÔNICO – O recebimento de
lances no Leilão Eletrônico se iniciará no dia 14 de maio de 2021, a partir das 15h:00min, ficando designado o dia 22 de Junho de 2021,
a partir das 15h00min, para o encerramento do Leilão Eletrônico, ocasião em que o(s) bem(s) será(ão) vendido(s) pela melhor
oferta, desde que o lance vencedor não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao(s) bem(ns) na(s) avaliação(ões),
abaixo do qual os lances serão considerados “preço vil” para os fins da lei (Art. 891, § único, do CPC/2015). DO CONDUTOR DO LEILÃO
– O Leilão será conduzido pela Leiloeira Oficial Sra. Maria Teresa Dias Brame, matriculada na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro – JUCERJA sob o nº 31, e/ou seu preposto, Sr. Luis Cerino de Almeida. DOS LANCES – Os lances somente poderão ser
ofertados pelo site da leiloeira www.brameleiloes.com.br. Os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. O Usuário é
responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em
nenhuma hipótese. DOS DÉBITOS - O imóvel será apregoado sem quaisquer ônus (“aquisição originária”), sejam débitos de água, luz,
gás, taxas, multas, condomínio e Imposto Predial Territorial Urbano. O imóvel será vendido livre de quaisquer ônus e não haverá
sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza propter rem, os quais serão de responsabilidade da
Massa Falida, exceto se o arrematante for: I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; II - parente, em linha reta
ou colateral, até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; III - identificado como agente do
falido com o objetivo de fraudar a sucessão. DO PAGAMENTO – Conforme disposto no Art. 892 do CPC/2015, o pagamento deverá
ser realizado de imediato pelo arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, por meio de
depósito judicial ou por meio eletrônico, através de guia a ser emitida pelo Leiloeiro e enviada por e-mail. Faculta-se ao arrematante
o depósito da caução de 30% (trinta por cento), para garantia do lanço, e o restante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, mediante
depósito judicial ou por meio eletrônico. Não serão aceitos como pagamento os créditos na Massa Falida ou de qualquer outra. DA
COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à Leiloeira, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o
preço de arrematação do(s) bem(ns). A comissão devida à Leiloeira não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao
arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial por razões alheias à vontade do
arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão da Leiloeira deverá
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, na conta corrente da Sra. Leiloeira, através de
depósito bancário, DOC, TED ou PIX. A conta corrente da Sra. Leiloeira será informada ao arrematante através e-mail ou contato
telefônico. Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.brameleiloes.com.br. A publicação deste edital
supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. As demais condições obedecerão ao que dispõe
a Lei 11.011/2005, o CPC e o caput do artigo 335, do CP.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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LEILÕES &
COMPANHIA
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pietrobelliantonio0@gmail.com

Leilão de imóvel sem riscos

O

leilão judicial ou extrajudicial é uma forma de aquisição de bens com descontos representativos. Este
bem está sendo levado à venda por uma determinação do
juiz, como uma ação de cobrança contra o devedor, em
decorrência de falta de pagamento de dívida do proprietário. Para assegurar que esse bem seja adquirido, o juiz
consegue um bom desconto pela venda.
Mas será que vale a pena participar de leilões de imóvel?
A advogada especialista em Direito Imobiliário e sócia do
Osório Batista Advogados, Ana Carolina Osório, explica
que sim, principalmente por conta do valor do desconto.
“Nessa forma de aquisição de imóvel, o adquirente pode
conseguir comprar um imóvel com até 70% de desconto
sobre o valor de mercado”. Além disso, a especialista em
Direito Imobiliário garante que os leilões judiciais são
confiáveis: “São vendas de imóveis realizadas de forma
forçada pelo judiciário, através de leiloeiros cadastrados
no tribunal.”
O pagamento do preço do imóvel adquirido pode ser
feito tanto parcelado, quanto à vista. O Código de Processo Civil admite o pagamento parcelado mediante o depósito de um sinal de 25% e o remanescente em 30 parcelas
mensais, mas a proposta de pagamento à vista sempre
terá prioridade para a compra. É necessário conferir se o
leiloeiro está cadastrado na Junta Comercial do Estado e
no Tribunal onde está sendo realizada a venda em leilão.

Leilão de 537 obras de arte
Luiz Carlos Moreira (tableau.com.br) informa que
oferece leilão de 537 obras de arte (quadros, aquarelas e
gravuras). A Tableau Arte & Leilões foi fundada em 1975
pelo leiloeiro público oficial, perito e avaliador Luiz Carlos
Moreira, que atua no mercado de arte nacional desde
1966. É atualmente a mais antiga casa de leilões do Brasil
sob uma mesma direção, informa o leiloeiro. Nesses 46
anos de atividade foram leiloadas mais de 270 mil obras
de arte, desde artistas pouco conhecidos até artistas de renome, como Portinari, Di Cavalcanti, Castagneto, Visconti
e Antonio Bandeira, entre muitos outros.

Ofertas de imóveis
do Santander
O Santander disponibilizou para leilão vários imóveis
comerciais na cidade do Rio de Janeiro com lances iniciais
abaixo das avaliações e com possibilidade de financiamento em até 420 meses com taxa de apenas 6,99% a.a.
Valores mínimos para financiamento: imóveis com valor
a partir de R$ 90 mil. Leilão está sendo organizado pelo
Leiloei.com. Encerramento dia 24/5 às 11h.

Voando com aeronave Piper
Aeronave Piper está sendo leiloada no site leiloesjudiciais.com.br/externo. Modelo PA-46-350P, número
de série 4636439, ano de fabricação 2008, cor predominante branca, matrícula 17636, peso máximo decolagem
1.969kg. Capacidade: 5 passageiros e 1 tripulante. Dados
gerais: piloto automático Warning System, GPS Garmin,
radar e ar-condicionado. Avaliação: R$ 500.000,00. Lance
mínimo de R$ 250.000,00.

Casa em São Conrado
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está anunciando
leilão de casa com integração à Mata Atlântica localizada em rua fechada com cancela e segurança total na
Rua Professor Mikan, 44, São Conrado/RJ. O imóvel é
composto, no pavimento superior, por: hall e 4 quartos
(sendo 3 suítes com closet). No térreo: sala de estar, sala de jantar, hall, lavabo, quarto de brinquedos, cozinha,
jardim de inverno, varanda e área de lazer com churrasqueira e piscina. No subsolo: garagem, área de serviço,
salão de jogos, depósito, quarto, sauna, banheiro social
e área aberta. Lance inicial: R$ 3.050.000,00. Leilão: 27
de maio, às 13h.
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Quarta-feira de greve
no Metrô de São Paulo
O

s metroviários de
São Paulo entraram em greve. A
decisão foi tomada em assembleia online realizada
na noite desta terça-feira.
Com isso, as linhas 1-Azul,
2-Verde, 3-Vermelho e
15-Prata começaram o dia
desta quarta-feira com as
estações fechadas. Outras
estações, que operam transferências para linhas não
afetadas por essas negociações estão funcionando. A
linha 1 tem a estação Luz
aberta só para transferência
para a 4. Mas na linha 2, a
estação Chácara Klabin,
com transferência para a
linha 5-Lilás, ainda permanece fechada. A estação
Consolação da linha 2 está
aberta para acesso à linha
4. A linha 3 está fechada no
Brás, na integração com a
CPTM, e aberta na estação
República, para a linha 4.
Segundo nota no site do
Sindicato dos Metroviários
de São Paulo, a categoria

está trabalhando sem parar
desde o início da pandemia
de coronavírus. De acordo
com o sindicato, 25 trabalhadores já morreram e cerca de 700 casos de Covid-19
já foram confirmados. “O
Metrô está funcionando
graças à dedicação de seus
funcionários, que estão expostos diariamente ao coronavírus, mas mantêm a qualidade do serviço prestado à
população”, diz a nota.
O governo não mandou representantes para a
audiência de conciliação
que seria realizada na tarde
desta terça-feira pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e, na assembleia,
os metroviários rejeitaram
a proposta do Metrô, que
previa reajuste abaixo da inflação e apenas em janeiro
do próximo ano.
Na 2ª Audiência de Conciliação, realizada na segunda-feirametro, no Tribunal Regional do Trabalho
(TRT), a empresa recusou a

proposta apresentada pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT) e apresentou
proposta em que manteve
a diminuição de direitos. O
MPT apresentou uma sugestão para a conciliação.
Mesmo insuficiente, pois
implica em redução temporária do Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT), o Metrô não aceitou e manteve
a postura de ataque permanentemente ao ACT.
Os metroviários reivindicam reajuste com base na
inflação, pagamento da Participação dos Resultados dos

Rovena Rosa/ABr

últimos dois anos e a garantia
dos direitos da categoria. O
Ministério Público do Trabalho (MPT) formulou uma
proposta alternativa. Entre
outros itens, previa reajuste de 9,7% em três parcelas:
maio deste ano e janeiro e
maio de 2022. O Metrô rejeitou essa proposta.
De acordo com representantes dos trabalhadores, em plena pandemia,
o governador João Doria
(PSDB) quer cortar direitos
dos metroviários, reduzindo seus salários, que já estão
congelados há dois anos.

E-consumidor quer gastar mais no
Dia dos Namorados do que nas Mães

A

comemoração do
Dia dos Namorados superou o Dia
das Mães em intenção de
investimento, é o que mostrou a pesquisa realizada
pela Shopee Brasil. Segundo o grupo entrevistado, a
intenção de preço médio
por presente é de R$ 240
(contra R$ 210 do Dia das
Mães) e 50% dos entrevistados pretendem gastar até
R$ 130.
Participaram da pesquisa mais de 2.300 pessoas
entre 19 e 55 anos, de todos os estados brasileiros.
Considerando os hábitos
dos consumidores, a maior
parte do grupo (62%) faz
compras online há mais de
um ano, 23% há menos de
seis meses e 14% entre seis
meses a um ano.
Quanto às celebrações,

69% dos participantes têm o
hábito de comprar presentes
on-line para datas especiais.
O tempo parece ser um fator
muito importante, pois muitos dos entrevistados (31%)
costumam comprar seus
presentes com uma semana
de antecedência, outros 30%
consideram três semanas e
28% preferem duas semanas
antes da data real. Contra esse grupo, apenas 10,5% não
têm problema em comprar
um a três dias antes da comemoração.
Já para o Dia dos Namorados, a pesquisa mostrou
que 61% das pessoas consideram o preço acessível o
elemento mais importante
na hora de escolher o presente e a maioria dos participantes (74%) ainda não
sabe o que comprar para
seus parceiros. Já para uma

pequena parte dos entrevistados que já se decidiu, perfume, roupa, relógio e celular são os itens escolhidos
para presentear. Joias e relógios, seguidos de acessórios
de moda e calçados foram
as opções de presentes que
mais tiveram destaque pelo
grupo entrevistado.
Já segundo transações
realizadas pela Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco,
o faturamento das vendas
virtuais no Dia das Mães
seguiu em alta, registrando
aumento de 32%, em relação aos resultados apurados
na celebração de 2020. A
grande surpresa, entretanto,
veio do aumento de 66%
na receita movimentada pelas compras presenciais de
2021, no último domingo
(9), contra os dados do ano

passado. Afinal, embora haja urgência na recuperação
das perdas causadas pela
covid-19, o vírus ainda está
por toda a parte e a crise sanitária segue em curso.
Considerando todas as
transações realizadas via
Rede, incluindo o comércio
presencial e virtual, o último Dia das Mães registrou
um acréscimo de 57% ao
faturamento dos varejistas,
se comparado a 2020. Além
dos itens de vestuário, que
geraram incremento de
200% nas vendas, outros
setores que se destacaram
pelo bom desempenho relacionado à homenagem
materna deste ano foram
beleza (+155%) e restaurantes (+130%), neste último, vale ressaltar que dados
não incluem transações via
aplicativos de delivery.

Rio é o destino brasileiro mais buscado desde 2019

O

comportamento
dos turistas brasileiros mudou ao
longo da pandemia do novo coronavírus. No entanto, a cidade do Rio de Janeiro lidera, com folga, como
o destino mais buscado,
considerando o período de
abril de 2019 até março de
2021, segundo um recente
levantamento do ViajaNet,
que aponta quais são os locais mais procurados nos
últimos 24 meses.
Logo na sequência, aparecem Fortaleza, Salvador
e Recife, respectivamente,
que também fazem parte
das opções de destinos mais
cotados no mesmo período.
As cidades litorâneas do
país se mantiveram em alta

e atraíram os turistas que
viajam de avião por possibilitar mais contato com a
natureza, oferecer estrutura
para hospedar e atender as
necessidades dos visitantes
que estão trabalhando remotamente, por exemplo.
De acordo com o head
of marketing do ViajaNet,
Gustavo Mariotto, as viagens focadas em locais nacionais são impulsionadas
por dois motivos: variar o
cenário do trabalho home
office e o ecoturismo, duas
tendências que ganharam
destaque em decorrência
da crise sanitária. “Estes
lugares estão bastante alinhados com as alterações
de hábitos dos brasileiros,
como priorizar destinos

que incentivem o turismo
ecológico e hospedagens
que ofereçam condições
tanto para trabalhar quanto
para se distrair, descansar e
aproveitar somente dentro
da própria acomodação”,
detalha.
O estudo também analisou as buscas por passagens
aéreas para rotas nacionais
e internacionais por meio
do Keyword Planner, uma
ferramenta de pesquisa do
Google, e identificou que,
em 2020, houve uma média de 2.542.770 pesquisas
para destinos nacionais. Já
para viagens internacionais,
a quantidade média de consultas foi de 1.366.170.
Cidades como o Rio de
Janeiro, Fortaleza, Salvador

e Recife são referência para
as pessoas que viajam dentro do país e contribuem
fortemente para a economia
e para o setor de turismo
nacional. Uma justificativa
para isto é que são destinos
com praias, muitas opções
de hospedagens, passeios
ao ar livre e comércios.
O monitoramento da
agência virtual apurou ainda o interesse de busca por
esses lugares nos últimos
cinco anos e foi possível
observar as oscilações de
comportamento dos consumidores. Vale destacar que,
em todos os destinos do
ranking, houve uma queda
no ano passado, em função
do início das medidas restritivas de isolamento social.
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Terminal portuário no Sergipe vira rota de exportação para o agro

A

penas entre maio e
julho deste ano, 90
mil toneladas de farelo de soja serão embarcadas no Terminal Marítimo
Inácio Barbosa com destino
ao mercado externo
A VLI, empresa de soluções logísticas que integra
terminais, ferrovias e portos, operadora do Terminal
Marítimo Inácio Barbo-

sa (TMIB), localizado em
Barra dos Coqueiros, em
Sergipe, transformou o terminal portuário uma nova e
importante porta de saída
para commodities com destino aos mercados europeu
e asiático.
Com novos contratos
firmados com importantes
players do agro nacional,
o TMIB voltará a embar-

Companhia Aberta
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92
NIRE 33.300.108.611 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM DE 30 DE ABRIL
DE 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2021, às 09h,
na sede social da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala
101-parte - Leblon, CEP 22430-060. 1. Convocação: O Edital de Convocação foi
publicado, na forma do art. 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”), (i) no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 15 de abril de 2021, 16 de abril de 2021 e 19 de abril de
2021, nas páginas 43, 20, e 12, respectivamente; e (ii) no Jornal Monitor Mercantil, nas edições dos dias 15 de abril de 2021, 16 de abril de 2021 e 19 de abril de
2021, nas páginas 08, 04, e 05, respectivamente. 3. Presença: Presentes acionistas titulares de 11.860.569 (onze milhões, oitocentas e sessenta mil, quinhentas e sessenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, representando 96,81% do capital social total
e com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de
Acionistas. Presentes, ainda, (i) o representante da administração, Sr. Joaquim
Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello; e (ii) o representante da Ernst &
Young Auditores Independentes S/S, Sr. Felipe Sant’Anna Vergete, inscrito no
CRC-1RJ106842/O-6. 4. Mesa: Presidente: Sr. Joaquim Pedro Monteiro de
Carvalho Collor de Mello; Secretária: Sra. Adriana Ramos Cascardo. 5. Publicações e Divulgação: Foram publicados, de acordo com o art. 133 da Lei das S.A.,
o relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas das
respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Monitor Mercantil, nas edições do dia 09
de abril de 2021, nas págs. 11 a 17 e 19 a 25, respectivamente. Os documentos
acima e os demais documentos pertinentes a assuntos integrantes da ordem do
dia, incluindo a proposta da administração, foram também tempestivamente disponibilizados na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
e da Companhia. 6. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária, deliberar sobre: (i) a reforma do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a consolidação do
Estatuto Social da Companhia. Em Assembleia Geral Ordinária, examinar discutir e votar: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, e as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (ii) a revisão anual do orçamento de capital; (iii) a destinação do resultado do exercício
social findo em 31 de dezembro de 2020; (iv) fixar o número de membros do
Conselho de Administração; (v) a eleição dos membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes; (vi) a fixação da remuneração global anual
dos administradores. 7. Deliberações: Instalada a assembleia, os acionistas
aprovaram, por 11.860.569 (onze milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos
e sessenta e nove) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a lavratura da ata em forma de sumário, contendo a transcrição apenas das deliberações
tomadas, e sua publicação com a omissão dos nomes e assinaturas dos acionistas presentes, conforme os §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei das S.A. Na sequência,
depois do exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas deliberaram o quanto segue: Em Assembleia Geral Extraordinária:
I. Aprovar, por 11.860.569 (onze milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos e
sessenta e nove) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a reforma
do Estatuto Social da Companhia, na forma da Proposta da Administração.
II. Aprovar, por 11.860.569 (onze milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos
e sessenta e nove) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as alterações aprovadas
no item I acima, o qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I.
Em Assembleia Geral Ordinária: I. Aprovar, por 6.193.903 votos favoráveis, 0
votos contrários e 5.666.666 abstenções, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes. II. Aprovar, por 11.860.569 (onze milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta e nove) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0
abstenções, a proposta da administração de revisão anual do orçamento de capital, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia. III. Aprovar, por
11.860.569 (onze milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta e
nove) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a proposta da administração para a destinação do prejuízo da Companhia relativo ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante total de R$ 9.345.244,86
(nove milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro
reais e oitenta e seis centavos), nos termos do artigo 189 da Lei das S.A., conforme segue: (i) o montante de R$ 28.041,10 (vinte e oito mil e quarenta e um reais
e dez centavos) será absorvido pelo saldo de dividendos e juros sobre o capital
próprio prescritos no exercício; (ii) o montante de R$ 8.589.190,62 (oito milhões,
quinhentos e oitenta e nove mil, cento e noventa reais e sessenta e dois centavos)
será absorvido pelo saldo da realização do ajuste do custo atribuído ao ativo
imobilizado no exercício; e (iii) a reversão da reserva de investimento, no montante de R$ 728.013,14 (setecentos e vinte e oito mil, treze reais e catorze centavos),
para absorção integral do saldo remanescente do prejuízo do exercício. III.1. Consignar que, em reuniões realizadas em 21 de janeiro de 2020, 03 de abril de 2020,
20 de maio de 2020, 18 de setembro de 2020 e 16 de dezembro de 2020, a Diretoria deliberou a declaração de montante total de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois
milhões de reais) de dividendos e R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de
reais) de juros sobre capital próprio, no decorrer do exercício de 2020. IV. Aprovar,
por 11.860.569 (onze milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta
e nove) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, considerando a
aprovação da reforma estatutária, o número de 6 (seis) membros efetivos e 5
(cinco) membros suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia. V. Aprovar, por 11.860.569 (onze milhões, oitocentos e sessenta mil,
quinhentos e sessenta e nove) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções,
já considerando a aprovação da reforma estatutária realizada em assembleia
geral extraordinária nesta mesma data, a eleição dos membros para o Conselho
de Administração da Companhia, abaixo qualificados, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2021, que serão investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos
termos de posse e das declarações, previstas nos arts. 147 e 149 da Lei das S.A.,
os quais ficarão arquivados na sede da Companhia: (i) Sergio Alberto Monteiro
de Carvalho, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade
nº 01.706.709-1, inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av.
Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP:
22430-060, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração,
tendo como respectivo suplente o Sr. Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho
Neto, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº
11550886-3, inscrito no CPF sob o n. 054656617-04, residente e domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de
Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060;
(ii) Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, brasileiro, casado,
economista, portador da carteira de identidade nº 05438231-2, inscrito no CPF
sob o nº 725.095.897-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala
101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060, como membro efetivo
do Conselho de Administração, tendo como suplente o Sr. Pedro Alberto Guimarães Filho, brasileiro, casado, Internacionalista, portador da carteira de identidade nº 05.438.228-8, inscrito no CPF sob o nº 846.021.807-44, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na
Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ,
CEP: 22430-060; (iii) Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 2.754.386-3, inscrito no CPF sob o nº 321.680.848-31, residente e domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290
- Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060, como membro
efetivo do Conselho de Administração, tendo como respectivo suplente Ana
Maria Monteiro de Carvalho, brasileira, divorciada, empresária, portadora da
carteira de identidade nº 3.876.406-4, inscrita no CPF sob o nº 955.713.968-49,
residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço
profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de
Janeiro - RJ, CEP: 22430-060; (iv) Arnon Affonso de Farias Mello Neto, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 10896206-9,
inscrito no CPF sob o nº 072.231.567-83, residente e domiciliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo
Franco, 290 - Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060, para
ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, tendo como
suplente a Sra. Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, brasileira, divorciada,
empresária, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4, inscrita no CPF
sob o nº 428.912.807-68, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala
101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060; (v) Roberto Duque
Estrada de Sousa, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 08.497.769-3, inscrito no CPF sob o nº 016.468.087-03, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na

car grãos com origem nas
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Av. Rio Branco, 25, 19º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20090-003, para
ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, tendo como
suplente o Sr. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n. 10896205-1, inscrito no CPF sob o nº 085.081.467-79, residente e domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. Afrânio de Melo Franco, 290
- Sala 101-parte - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22430-060. (vi) Túlio Capeline Landin, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº
30.721.310-9, inscrito no CPF sob o nº 286.656.548-79, residente e domiciliado
na Rua João Cachoeira, 1325, apt. 93, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP:
04535-014, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração.
V.1. Consignar que a chapa originalmente apresentada na Proposta da Administração e no boletim de voto a distância sofreu as seguintes alterações: (i) a Sra.
Ana Maria Monteiro de Carvalho e o Sr. Octavio Francisco Monteiro de Carvalho
Domit informaram que desejavam se candidatar de forma diversa da informada,
apresentando nova candidatura pela qual o Sr. Octavio Francisco Monteiro de
Carvalho Domit se candidatou ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração e Ana Maria Monteiro de Carvalho ao cargo de conselheira suplente;
(ii) o Sr. José Luiz Alquéres, indicado pela administração como candidato ao
Conselho de Administração da Companhia, informou que assumiu outros compromissos profissionais e assim retirava sua candidatura ao cargo de membro
efetivo do Conselho de Administração; e (iii) em substituição ao nome do Sr. José
Luiz Alquéres, a acionista Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. indicou como
candidato ao Conselho de Administração o Sr. Túlio Capeline Landin. VI. Aprovar,
por 11.860.569 (onze milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta
e nove) votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R$ 10.440.000,00
(dez milhões, quatrocentos e quarenta mil reais) para o exercício de 2021, ficando a cargo do Conselho de Administração a fixação do montante individual e, se
for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer
natureza, conforme art. 152 da Lei das S.A. 8. Documentos: Os documentos
submetidos à assembleia pelos acionistas foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na sede da Companhia. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou a assembleia encerrada. Foi
lavrada a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, depois de
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30
de abril de 2021. Mesa: (aa) Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
- Presidente; (aa) Adriana Ramos Cascardo - Secretária; Representante da Administração: (aa) Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello; Representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S: (aa) Felipe Sant’Anna
Vergete, inscrito no CRC-1RJ106842/O-6; Acionistas presentes: Sociedade
Técnica Monteiro Aranha S.A.; Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho; Sergio
Alberto Monteiro de Carvalho; Joaquim Álvaro Monteiro de Carvalho; Ana Maria
Monteiro de Carvalho; Monteiro Aranha Participações S.A; Álvaro Luiz Monteiro
de Carvalho Garnero; Mario Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero; Myrna Rita
Monteiro de Carvalho Domit; Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit;
Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães; Antônio Luis Monteiro de
Carvalho Guimarães; Astrid Monteiro de Carvalho Guimarães Lima Rocha Faria;
Pedro Alberto Guimarães Filho; Espólio de Ana Cristina Monteiro de Carvalho (p.p.
Tania Camilo); Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello. A presente
é cópia fiel do original lavrado no livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia, nos termos do Artigo 130, §3º, da Lei das S.A. Rio de Janeiro, 30 de abril
de 2021. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello - Presidente.
Adriana Ramos Cascardo - Secretária. Arquivado na JUCERJA em 13/05/2021
sob o nº 00004066759. Anexo I. Estatuto Social. Capítulo I - Denominação,
Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º - Monteiro Aranha S.A., que também se
apresenta sob a sigla MASA, constituída na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, é uma sociedade anônima que se rege por este Estatuto e pela
legislação em vigor. Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, devendo o endereço da sede ser fixado por
deliberação da Diretoria. Parágrafo único - A Companhia poderá, por deliberação
da Diretoria, abrir filiais, escritórios e outras dependências em qualquer parte do
País ou do exterior. Artigo 3º - A sociedade tem por objeto: I - A participação em
outras sociedades como acionista, quotista ou sócia, mesmo quando não for meio
de realizar o objeto social; II - Realização de negócios ou serviços relativos à
engenharia civil, construção e incorporações; III - Execução de serviços públicos
por concessão ou empreitada, por conta própria ou de terceiros; IV - Prática de
atos de intermediação comercial, por conta própria ou na qualidade de agente,
representante ou consignatário; V - Exploração de indústria, existente ou a ser
constituída, mediante prévia reforma estatutária para expressa indicação do tipo
ou objeto da indústria a ser explorada; VI - Importação e Exportação de bens e
serviços; VII - Realização, por conta própria ou de terceiros, de estudos e projetos
de investimentos agrícolas, industriais ou financeiros. Parágrafo Único - Quando
efetivamente exercidas as atividades previstas no inciso II, a Companhia manterá
profissional habilitado pelo CREA para, com autonomia, dirigir departamento
técnico. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações. Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 716.837.898,75 (setecentos e dezesseis milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e cinco
centavos), dividido em 12.251.221 (doze milhões, duzentos e cinquenta e um mil,
duzentos e vinte e uma) ações ordinárias nominativas escriturais, sem valor nominal. Parágrafo Primeiro - A sociedade poderá aumentar o seu capital por
subscrição pública ou particular. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de
aumento de capital serão distribuídas aos acionistas no prazo de 60 (sessenta)
dias, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, contado da publicação
da respectiva ata. Parágrafo Terceiro - Cada ação ordinária dará direito a um
voto nas deliberações sociais. Parágrafo Quarto - O valor de reembolso devido
aos acionistas dissidentes que exercerem, nas hipóteses previstas na Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), o direito de retirada, será determinado pela divisão do valor do patrimônio líquido, conforme apurado nas últimas
demonstrações financeiras individuais aprovadas pela Assembleia Geral, pelo
número total de ações de emissão da Companhia, desconsideradas as ações em
tesouraria. Capítulo III - Assembleia Geral. Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e extraordinariamente, sempre que o exigirem os interesses
e conveniências da Companhia, podendo, contudo, ser cumulativamente convocadas. Parágrafo Único - Ressalvadas as hipóteses previstas em lei, a Assembleia
Geral será convocada pelo Conselho de Administração, por meio de seu Presidente ou de seu substituto, conforme o caso. Artigo 7º - Salvo nos casos previstos em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do capital social com direito a voto, em primeira convocação e, com qualquer número, em segunda
convocação. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral será presidida por 01 (um)
acionista, Diretor ou não, eleito pelos acionistas, o qual designará 01 (um) dos
presentes para secretariar os trabalhos. Parágrafo Segundo - Os acionistas
podem ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores constituídos
há menos de 01 (um) ano, que sejam acionistas, administradores da companhia,
advogados ou administradores de fundos de investimentos. Parágrafo Terceiro
- No caso de acionistas estrangeiros, os documentos de representação devem
ser notarizados e consularizados ou apostilados, conforme o caso, bem como
traduzidos na forma juramentada. Artigo 8º - As deliberações das Assembleias
Gerais, ressalvadas as exceções da lei e deste Estatuto Social, serão tomadas
por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Capítulo
IV - Administração. Artigo 9º - A Companhia será administrada por um Conselho
de Administração e por uma Diretoria, cujos respectivos honorários serão fixados
globalmente pela Assembleia Geral, nos termos da Lei. Parágrafo único - O
prazo de gestão do Conselho de Administração e da Diretoria se estende até a
investidura dos novos administradores. Seção I - Conselho de Administração.
Artigo 10º - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo 3 (três)
e no máximo 09 (nove) membros, com prazo de gestão de 01 (um) ano, a contar
da data da Assembleia Geral que os eleger, permitida a reeleição. Poderá a Assembleia Geral Ordinária designar membros suplentes para a totalidade ou parte
dos Conselheiros eleitos. Parágrafo Primeiro - O Conselho de Administração
designará o seu Presidente e 2 (dois) Vice-Presidentes dentre seus membros.
Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho serão investidos, independentemente de caução, mediante assinatura de termo de posse lavrado no “Livro de
Atas das Reuniões do Conselho de Administração” e permanecerão no exercício
de suas funções até a posse de seus substitutos. Artigo 11 - O Conselho de
Administração reunir-se-á ordinariamente, em cada trimestre e extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou por um dos Vice-Presidentes. Parágrafo Primeiro - As reuniões do Conselho de Administração reputar-se-ão regularmente instaladas, quando convocadas, na forma do seu Regimento Interno,
presente a metade de seus membros. Parágrafo segundo - Os membros do
Conselho de Administração serão representados por seus suplentes ou por outro
membro do Conselho com poderes de representação outorgados por meio de
procuração específica ou poderão participar nas reuniões do Conselho por telefone, videoconferência, telepresença ou e-mail. O Conselheiro, nessa hipótese,
será considerado presente à reunião para verificação do quórum de instalação e
de votação e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais. Parágrafo terceiro - No caso de outorga de procuração de 01 (um) dos membros
do Conselho de Administração a outro, deverá levar-se em conta que os poderes
outorgados valerão apenas para a reunião designada na procuração e que cada
membro do Conselho de Administração não poderá representar mais de um
Conselheiro. Parágrafo quarto - Das reuniões do Conselho de Administração
poderão participar, se assim for julgado conveniente pelo Conselho, 01 (um) ou
mais Diretores, não cabendo, porém, a estes direito de voto. Parágrafo Quinto
- As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de
votos, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. Parágrafo Sexto - As Atas de Reuniões do Conselho de Administração serão lavradas

para o mercado externo.
Além disso, confirma o potencial versátil e crescente do
terminal”, aponta Italo dos
Santos Leão, gerente comercial da VLI para o TMIB.
Apenas em 2020 foram movimentadas 763,28
mil toneladas no local, ante 578,71 mil toneladas
em 2018, um aumento de
31,8% no período. Ao todo,

nos últimos cinco anos, 3,31
milhões de toneladas foram
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Marítimo Inácio Barbosa.
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em livro próprio. Artigo 12 - Ocorrendo vacância do cargo de conselheiro de
administração efetivo, o membro suplente será efetivado no cargo e completará
o prazo de gestão do substituído. Na ausência de suplente, o Conselho de Administração poderá eleger o substituto que completará o prazo de gestão do substituído. Parágrafo Único - Ocorrendo ausência ou impedimento temporário do
conselheiro de administração, o membro suplente fará a sua substituição temporária. Artigo 13 - Competirá ao Conselho de Administração: I - Fixar a orientação
e as normas gerais dos negócios da Companhia; II - Eleger e destituir os Diretores
da Companhia, fixando-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser
o Estatuto; III - Convocar a Assembleia Geral Ordinária, anualmente, e a Extraordinária quando julgar necessário; IV - Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras de cada exercício
a serem submetidas à Assembleia Geral; V - Escolher e destituir Auditores Independentes; VI - Manifestar-se sobre a proposta de destinação do resultado e
distribuição de dividendos ou emissão de ações; VII - Manifestar-se previamente
sobre atos ou contratos que envolvam responsabilidade da Companhia e excedem
a administração normal; VIII - Autorizar a alienação de bens do ativo permanente,
a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros,
quando estes bens e garantias excederem, em cada operação, ou conjunto de
operações efetuadas no decurso do mesmo período anual, ao valor equivalente
a 5% (cinco por cento) do capital social integralizado da Companhia; IX - Autorizar
a aquisição de ações de emissão da Companhia nas condições e limites da Lei.
X - Aprovar a participação da Companhia e de suas subsidiárias integrais no capital de outras empresas, tanto em novos negócios quanto em aumento de negócios nos quais já participem, sempre que o valor, em cada operação, ou conjunto
de operações realizadas no decurso do mesmo período anual, ultrapassem 10%
(dez por cento) do capital social integralizado da companhia. XI - Aprovar a designação dos representantes da Companhia e de suas subsidiárias e controladas
em todos os órgãos sociais de empresas controladas e coligadas. XII - Constituir
comitês para acompanhamento e orientação de assuntos específicos, permanentes ou temporários, definindo as funções, competências, composição e eleição
dos seus membros. XIII - Aprovar o orçamento anual da Companhia; XIV - Deliberar sobre quaisquer propostas da Diretoria a serem submetidas à Assembleia
Geral; XV - Deliberar sobre qualquer matéria que seja submetida pela Diretoria
e/ou pelos comitês, bem como convocar os membros da Diretoria e dos comitês
para reuniões em conjunto, sempre que entender conveniente. Artigo 14 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração: I - Convocar Assembleia Geral
nos termos da Lei ou quando autorizado pelo Conselho de Administração; II Convocar, orientar e presidir as reuniões do Conselho de Administração; III - Participar, quando entender necessário, das reuniões de Diretoria, não lhe cabendo,
contudo, direito de voto. Artigo 15 - Ao 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração compete substituir o Presidente nos seus impedimentos ocasionais,
praticando todos os atos de competência do substituído. Não podendo o 1º Vice-Presidente exercer a substituição, caberá ao 2º Vice-Presidente exercê-la. Na
ausência ou impedimento de ambos, o substituto interino será designado pelo
Conselho. Parágrafo Único - O mesmo critério será observado no caso de vacância do cargo de Presidente, fazendo-se a substituição definitiva mediante
eleição do substituto pelo Conselho de Administração, que assumirá o cargo de
Presidente até o final do prazo de gestão do substituído. Artigo 16 - Aos membros
do Conselho de Administração compete, em geral: I - Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões ordinárias do Conselho de Administração e, quando convocados, às reuniões extraordinárias daquele órgão; II - Servir com lealdade à Companhia, mantendo absoluta reserva em relação aos negócios que, em função do
cargo exercido, venham ao seu conhecimento. Seção II - Diretoria. Artigo 17 - A
Diretoria será composta de, no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) membros,
sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente, 01 (um) Diretor de Relações com Investidores e os demais sem designação especial. Parágrafo Primeiro - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração dentre as pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no país. Parágrafo Segundo - O prazo de gestão dos Diretores será de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Parágrafo Terceiro - Os Diretores ficam dispensados de prestar
caução em garantia de sua gestão. Parágrafo Quarto - Os Diretores eleitos serão
investidos nos seus cargos no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da
reunião do Conselho de Administração que os eleger, mediante termo de posse
lavrado no “Livro de Atas das Reuniões da Diretoria” e permanecerão no exercício
dos seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores, havendo, para este
efeito, como prorrogados automaticamente os respectivos mandatos. Parágrafo
Quinto - No caso de vacância de qualquer cargo de diretor, o substituto deve ser
nomeado interinamente pela Diretoria dentre os demais diretores, perdurando a
substituição interina até a investidura de novo diretor, eleito na primeira reunião
do Conselho de Administração que se realizar, que completará o prazo de gestão
do substituído. Artigo 18 - Cada Diretor terá os poderes e funções que lhe forem
atribuídos por este Estatuto ou pelo Conselho de Administração. Artigo 19 - Dois
diretores em conjunto têm as seguintes atribuições comuns: I - Representar a
Companhia em Juízo ou fora dele; II - Constituir procuradores, devendo a outorga
de poder especificar os atos e operações que poderão praticar e fixar o prazo de
vigência. As procurações com poderes “ad judicia” ou para a defesa em processos
administrativos poderão ser outorgadas por tempo indeterminado. III - Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias. Artigo 20 - A Diretoria reunir-se-á sempre
que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomadas por
maioria simples dos presentes, observado o quórum de instalação de metade dos
membros eleitos, cabendo ao Diretor Presidente, além de seu voto, o de desempate. Artigo 21 - Compete à Diretoria em conjunto: I - Elaborar o orçamento
anual, o fluxo de caixa da Companhia e suas revisões trimestrais; II - Manifestar-se sobre os estudos relativos a novos investimentos da Companhia e de suas
controladas que devem ser submetidos à deliberação do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, e submeter as respectivas propostas à
apreciação do Conselho de Administração, quando necessária; III - Aprovar a
contratação de empregados em nível de Gerência e Assessoria, fixando-lhes a
remuneração; IV - Aprovar a abertura, encerramento ou alteração de endereço
de filiais e escritórios; V - Estabelecer a política de pessoal; VI - Declarar o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio aos seus acionistas, os
quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório de cada exercício,
observado o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 26 do Estatuto Social; VII Zelar pela observância das leis, do Estatuto e das resoluções do Conselho de
Administração; VIII - Desempenhar as atribuições que lhe forem determinadas
pelo Conselho de Administração; IX - Aprovar a alteração do endereço completo
da sede da Companhia, dentro do município sede, conforme definido no Art. 2º.
Artigo 22 - Compete ao Diretor Presidente: I - Presidir as reuniões de Diretoria,
nas quais terá o voto de desempate; II - Coordenar a ação dos demais diretores;
III - Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as leis e as deliberações das Assembleias
Gerais, do Conselho de Administração e da Diretoria; IV - Representar a Companhia junto ao Governo e às entidades de Classe e desenvolver as relações públicas. Artigo 23 - Compete ao Diretor Vice-Presidente: I - Substituir, exercendo
todos os poderes previstos, no artigo 22, o Diretor Presidente em suas ausências
ou impedimentos ocasionais; II - Auxiliar e assessorar o Diretor Presidente, em
todas as suas funções, bem como cooperar com a Diretoria na consecução do
objeto social. Artigo 24 - Compete ao Diretor que exercer a função de Diretor de
Relações com Investidores a prestação de informações aos investidores, à CVM
e à Bolsa de Valores ou mercado de balcão onde forem negociados os valores
mobiliários da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável.
Capítulo V - Conselho Fiscal. Artigo 25 - O Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente. Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal funcionará apenas
nos exercícios em que, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, o
percentual indicado na regulamentação aplicável, das ações com direito de voto,
for instalado pela Assembleia Geral, a qual elegerá, para constituí-lo 3 (três)
membros efetivos e igual número de suplentes. Parágrafo Segundo - As regras
sobre constituição e competência do Conselho Fiscal, requisitos e impedimentos,
remuneração, pareceres, representação, deveres e responsabilidades de seus
membros são estabelecidos no Capítulo XIII da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstração Financeira e Destinação do Resultado do Exercício. Artigo 26 - O exercício social termina em 31 de
dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as correspondentes demonstrações financeiras exigidas em lei, observando-se, quanto à destinação do resultado apurado, as seguintes regras: a) Do resultado do exercício serão deduzidos
os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. b) O lucro líquido
apurado será destinado como segue: (i) 5% (cinco por cento) para constituição
de reserva legal até esta atingir 20% (vinte por cento) do capital social; (ii) constituição de outras reservas previstas em lei; (iii) atribuição aos acionistas, em cada
exercício, de um dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento)
calculado sobre o lucro líquido ajustado na forma da lei e da realização da conta
de “Ajustes de Avaliação Patrimonial; (iv) formação de Reserva para Investimentos e Capital de Giro, constituída por parcela variável de até 75% (setenta e cinco
por cento) do lucro líquido ajustado na forma da lei, para financiamento da manutenção, expansão e do desenvolvimento das atividades que compõem o objeto
social da Companhia, incluindo investimentos, acréscimos de capital de giro, inclusive através de amortizações de dívida, e reforço de capital de giro, cujo saldo,
em conjunto com as demais reservas de lucros, exceto as reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar a cifra
do capital social. c) A Assembleia Geral decidirá sobre o destino a ser dado ao
eventual saldo do lucro líquido apurado no exercício. Parágrafo Único - A Diretoria da Companhia, observadas as prescrições legais, poderá levantar balanços
semestrais ou em períodos menores e, com base neles, declarar dividendos ou
juros sobre capital próprio à conta de lucro líquido do exercício em curso, ou
contra as reservas de lucros existentes no último balanço. Capítulo VII - Dissolução, Liquidação e Extinção. Artigo 27 - Para os casos de dissolução, liquidação e extinção da Companhia serão observadas as disposições da legislação
vigente. Capítulo VIII - Disposições Gerais. Artigo 28 - As omissões deste Estatuto serão supridas mediante a aplicação das normas da Lei das S.A.

6 Financeiro

Quinta-feira, 20 de maio de 2021

Três perguntas: hidrogênio
verde, o futuro dos combustíveis
Por Jorge Priori

S

egundo a organização
Hydrogen
Council
(Conselho do Hidrogênio), neste momento, existem pouco mais de 30 países
trabalhando para fazer com
que o hidrogênio verde se
transforme em realidade. São
228 projetos nos mais diferentes estágios, sendo 85%
deles localizados na Europa,
Ásia e Austrália. Com a redução de custos e desenvolvimento de novas tecnologias,
o hidrogênio verde pode se
tornar, já na década de 2030,
no mais competitivo combustível com baixa emissão
de carbono para mais de 20
setores, como transportes rodoviário e marítimo e produção de aço.
Para que tenhamos uma
boa dimensão desse assunto,
o Conselho do Hidrogênio
é uma organização formada por CEOs de empresas
como a 3M, Airbus, British
Petroleum, CHN (China)
Energy, Microsoft e Toyota.
Conversamos com Leila
Pelegrino, economista, professora e coordenadora do
curso de Administração da
Universidade Presbiteriana
Mackenzie em Campinas, sobre o hidrogênio verde, sua
utilização e os ganhos para o
Brasil com a sua adoção.
O que é o hidrogênio
verde? Como ele pode ser
utilizado?
O hidrogênio é um elemento químico abundante
na natureza e que tem gran-

de potencial de liberação de
energia. Apesar de abundante, o hidrogênio não
está disponível no planeta
em sua forma pura, estando
associado a outros elementos. Comumente, é obtido
a partir de fontes fósseis,
num processo que resulta
na emissão de dióxido de
carbono (CO2) e outros
poluentes atmosféricos.
O hidrogênio verde consiste no hidrogênio obtido a
partir de matrizes energéticas
renováveis, como eólica e solar. Num processo chamado
eletrólise, uma corrente elétrica é utilizada para separar
as moléculas de oxigênio e
hidrogênio da água.
Seu elevado potencial
energético e as pressões para reduzir impactos ambientais e a poluição transformaram o hidrogênio verde
num possível combustível
do futuro. A grande aposta
é de que o hidrogênio verde
possibilite a descarbonização do planeta.
O hidrogênio verde tem
ampla possibilidade de utilização. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA),
seu uso é possível na indústria, transportes, edificações
urbanas e uso residencial.
Como está a utilização
do hidrogênio verde no
Brasil e no exterior?
Apesar do otimismo, a
produção de hidrogênio verde ainda é muito pequena.
Menos de 0,1% do hidrogênio produzido no mundo
é proveniente da hidrólise

MERCK S.A.
CNPJ/MF nº 33.069.212/0001-84 - NIRE 3.330.002.278-3
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 30 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local da Reunião: aos 30 dias do mês de abril de 2021, às
14:00 horas, na sede social da Merck S.A., situada na Estrada dos
Bandeirantes, 1099, Jacarepaguá, CEP 22710-571, na cidade e Estado do
Rio de Janeiro (“Companhia”). 1. Convocação e Presenças: Dispensadas
as formalidades de convocação por estarem presentes a totalidade dos
membros do Conselho de Administração. 2. Composição da Mesa: Os
trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Alberto Barreto e secretariados pela
Sra. Priscila Nobre Rodrigues. 3. Ordem do Dia: (i) aceitar a renúncia ao
cargo de Diretor-Presidente; e (ii) deliberar sobre a eleição de membros da
Diretoria. 4. Deliberações: Por unanimidade e sem ressalvas: (I) Os
conselheiros presentes aceitam a renúncia do Sr. Pedro David Galviz
Belalcazar ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, nos termos do
termo de renúncia recebido pela Companhia em 31 de março de 2021,
anexo I a este instrumento (Anexo I); (II) Aprovar a eleição para o cargo de
Diretor Presidente da Companhia, do Sr. Jose Arnaud de Carvalho
Coelho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG
nº 32.240-59, inscrito no CPF/ME sob o nº 712.098.754-20, bem como a
reeleição dos Srs. Luiz Alberto Barreto, brasileiro, casado, economista,
portador da Cédula de Identidade nº 04.797.252-6, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/ME sob o nº 606.485.207-06, como Diretor Financeiro e
Ariovaldo Cruppe Junior, brasileiro, casado, engenheiro eletroeletrônico,
portador da carteira de identidade nº 06.336.197-6, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 939.512.137-87, como Diretor sem
designação específica, todos com endereço comercial na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Estrada dos Bandeirantes, nº 1099,
Jacarepaguá, CEP: 22.710-571, com prazo de mandato de 3 (três) anos, ou
seja, até dia 30 de abril de 2024 ou Assembleia Geral Ordinária que aprovar
as contas da Companhia em relação ao exercício findo em 31/12/2023, nos
termos do art. 143 da Lei nº 6.404/76 e art. 18 do Estatuto Social da
Companhia; e (III) Ato subsequente, os Diretores ora eleitos declararam não
estarem impedidos por lei especial de exercer a administração de sociedades
empresárias, bem como não foram condenados por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, atendendo a todos os
requisitos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76. Os Diretores ora eleitos
tomaram posse de seus cargos nesta data, mediante a assinatura dos
termos de posse anexo a esta ata (“Anexo II”), comprometendo-se a
transcrevê-los oportunamente no Livro de Atas de Reunião de Diretoria.
5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer
outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, é por todos
assinada. Luiz Alberto Barreto; Priscila Nobre Rodrigues e Jose Arnaud de
Carvalho Coelho. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Certidão: Confere
com original lavrado em livro próprio. Luiz Alberto Barreto - Presidente;
Priscila Nobre Rodrigues - Secretária. JUCERJA Certifico o Arquivamento
em 14/05/2021 sob o número 00004067078. Protocolo: 00-2021/124325-6
em 12/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
TERCEIRA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM. Juiz de Direito,
Dr.(a) Luiz Felipe Negrão - Juiz Titular, do Cartório da 3ª Vara Cível da
Regional da Barra da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro, FAZ SABER aos
que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz
Carlos Prestes, s/nº 2º andarCEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj03vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos
da Execução de Título Extrajudicial - Confissão de Dívida, nº 004000728.2016.8.19.0209, requerida por CENTRO DE ENSINO FARIA BRITO
LTDA; Representante legal: MAYRA FARIA BRITO, em face de PATRICK
LIMA BOSCO; SORAYA MARIA DO REGO LIMA, alegando em síntese
o seguinte, conforme despacho: ´ determino a citação da executada, por
edital para, para, no prazo de 3 dias, co ntado da citação (artigo 829 do
NCPC), pagar a dívida acrescida das despesas processuais e honorários
advocatícios, estes que fixo em 10% da quantia em execução, sob pena de
penhora de bens. Informe-se ao executado que se não efetuar o pagamento
ocorrerá penhora de seus bens e que poderá oferecer embargos à execução
no prazo de 15 dias úteis, contado, conforme o caso, na forma do artigo
915 do NCPC. ´. Assim, pelo presente edital, CITA os executados PATRICK
LIMA BOSCO; SORAYA MARIA DO REGO LIMA, que se encontram em
lugar incerto e desconhecido, para no prazo de 3 (três) dias efetuar o
pagamento da quantia de R$ 66.305,35 (sessenta e seis mil, trezentos e
cinco reais e trinta e cinco centavos). ou nomear bens à penhora, sob pena
de lhes serem penhorados tantos bens quantos bastarem para garantia do
débito. Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos treze dias do
mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Claudia Curi Fernandes
- Analista Judiciário - Matr. 01/19666, digitei. E eu,Paula Santos Stoduto
de Carvalho - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/24875, o subscrevo.

da água com a utilização de
matrizes sustentáveis. A razão de sua utilização ainda
limitada está no custo dessa
produção, que é muito elevado em comparação com o
hidrogênio obtido a partir de
matrizes fósseis.
As empresas produtoras
de hidrogênio verde lançaram a iniciativa global
Green Hydrogen Catapult
(Catapulta de Hidrogênio
Verde). A ideia é promover
uma coalizão de empresas
da cadeia do hidrogênio
verde com vistas a redução
dos custos.
A perspectiva é de que a
produção e a utilização do hidrogênio verde se amplifique
nos próximos anos. A União
Europeia tem investimentos previstos em hidrogênio
verde de US$ 430 bilhões até
2030. A Alemanha estabeleceu o hidrogênio verde como
elemento central no seu projeto de descarbonização da
economia. O governo norte-americano também tem manifestado especial interesse
no hidrogênio verde em seu
plano energético.
Atualmente, a Austrália
lidera os planos de produção de hidrogênio verde,
com 5 megaprojetos. Também tem projetos em andamento na área na Holanda,
Alemanha, China, Arábia
Saudita e Chile.
Quais são os ganhos
que o Brasil pode ter investindo no hidrogênio
verde?
Recentemente,
foi

anunciado o projeto de
construção da maior usina de hidrogênio verde do
mundo no Ceará. A iniciativa é da Enegix Energy, empresa australiana de
energia, que anunciou investimento de US$ 5,2 bi
para o projeto. O projeto
estima uma produção anual de 600 mil toneladas de
hidrogênio obtidas a partir
da combinação das energias eólica e solar.
Grande parte da produção será destinada à
Alemanha, mas é possível utilizar a energia
gerada para abastecer o
aeroporto de Fortaleza,
bairros residenciais e a
indústria local próxima
à usina.
Os benefícios do investimento em hidrogênio verde
para o Brasil são inúmeros.
O projeto prevê a geração
de cerca de 1 mil empregos
durante a fase de construção
e centenas de novos empregos com alto grau de qualificação quando as operações foram iniciadas. Além
disso, o projeto vislumbra
a possibilidade de parcerias
com as universidades locais
para pesquisas e qualificação profissional. Outra vantagem está na perspectiva
de desenvolvimento de um
ecossistema de empreendimentos na região.
Por fim, a produção de
hidrogênio verde no Ceará
pode ser um impulso importante na substituição de
matrizes energéticas fósseis
no Brasil.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
1ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE CAMPO GRANDE
R. CARLOS DA SILVA COSTA,141 PRÉDIO NOVO - 2º ANDAR
CAMPO GRANDE
Tel.: (21) 3470-9826 - E-mail: cgr01vfam@tjrj.jus.br
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO
DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM MOVIDA POR
EDNA REIS COUTO em face de ROGÉRIO DE CARVALHO PROCESSO Nº 0040200-89.2015.8.19.0205, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) JOAO FELIPE NUNES FERREIRA MOURAO – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) Condôminos
supramencionado(s) - EDNA REIS COUTO e ROGÉRIO DE CARVALHO - que será realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA MODALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos
Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do
CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236
de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação,
que será encerrado no dia 22/06/2021 às 13:00h, e, o Segundo
Leilão, por valor igual ou superior a 50% da avaliação, será
encerrado no dia 29/06/2021 às 13:00h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme o laudo de avaliação de fls. 134e): Direitos
Possessórios do Imóvel na Rua Professor Bastos, nº 362, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro – RJ, CEP 23027-370. (...) VALOR DE VENDA: O valor de venda é de R$ 120.000,00 (Cento e
vinte mil reais), dentro da média de preços para a venda de
imóveis situados na área em epígrafe. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo, ficando o(s) Executado(s)/
Condôminos(s) (EDNA REIS COUTO e ROGÉRIO DE CARVALHO) intimado(s) da hasta pública se não for(em)
encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art.
889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio de
Janeiro, em 09 de abril de 2021. Eu, digitei __, e Eu, Chefe da
Serventia, subscrevo __. (ass.) JOAO FELIPE NUNES FERREIRA
MOURAO – Juiz de Direito.
Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município
do Rio de Janeiro – SindilojasRio
Edital de convocação de AGE
O presidente do SindilojasRio convoca os integrantes da categoria econômica dos lojistas do comércio do Município do Rio de Janeiro, que se
encontrem quites com suas contribuições, para a Assembleia Geral Extraordinária – AGE, a ser realizada no dia 2 de junho de 2021, de forma
híbrida, ou seja, presencial e por meio do aplicativo Zoom, por conta da
pandemia de covid-19, devendo ser solicitado o link para acesso pelo email secretaria@sindilojas-rio.com.br até às 17 horas do dia imediatamente anterior à data da assembleia, sendo a primeira convocação às 10
horas e 30 minutos, com mais da metade em condições de votar, e, não
havendo quórum estatutário, às 11 horas, em segunda e última convocação com qualquer número de presentes, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: 1. Autorizar a Diretoria do SindilojasRio a negociar com
o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro - SECRJ as
Convenções Coletivas de Trabalho - CCT referentes a: a. Salarial; b.
Banco de Horas; c. Tempo Parcial d. Prazo Determinado e a criação de
Câmara de Mediação. 2. Renovar ou firmar as referidas CCTs e possíveis
Termos Aditivos às CCTs em vigor. 3. Cobrança de contribuição assistencial
e contribuição patronal, independentemente de ser firmada a CCT salarial
ou proposto dissídio coletivo de natureza econômica. 4. Autorizar a Diretoria do SindilojasRio a discordar da instauração de dissídio coletivo pelo
SECRJ, assim como propor, contestar ou reconvir. Poderão participar da
AGE as empresas do comércio lojista do município do Rio de Janeiro,
independentemente de serem associadas, por incluir esta AGE matéria de
interesse da categoria. Conforme disposto no art. 16 do Estatuto, deverá
ser comprovada à Assembleia a condição de empresário da categoria.
Associados quites e integrantes da categoria quites com suas contribuições poderão votar. No caso de não associada, não é admitida a representação. Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021.
Aldo Carlos de Moura Gonçalves – Presidente.
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CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONSIEUR LE BLOND
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Atendendo determinação da Sra. Síndica do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
MONSIEUR LE BLOND, vimos pela presente, convocar os senhores condôminos para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará
no supramencionado condomínio, no dia 24 de Maio de 2021 – segunda-feira, às 19:00 horas em primeira convocação com o quórum legal, ou às 19:30
horas em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes,
para discutirem e deliberarem os seguintes assuntos constantes da Ordem
do Dia: 1. Aprovação das contas referentes ao exercício findo (10/2020
a 02/2021); 2. Aprovação do orçamento para o exercício 2021/2022; 3.
Eleição de Síndico e Subsíndico; 4. Eleição dos membros do Conselho
Consultivo; 5. Deliberação e aprovação para realização do teste de percussão dos revestimentos da fachada (conforme AGO de 28/10/2020); 6.
Deliberação e aprovação para execução da obra da sauna, com apresentação do projeto arquitetônico, para transformá-la de seca em sauna a
vapor e espaço para descanso; 7. Esclarecimentos sobre os processos
judiciais do condomínio; e 8. Assuntos gerais.
Para votação ou participação na Assembleia, o condômino deverá estar
quite com as quotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s)
no condomínio que se vencerem até a data da Assembleia (Artigo 335 III,
do Código Civil). O representante de condômino deverá estar munido de
procuração outorgada com observância das normas legais, inclusive com
firma reconhecida (Parágrafo 2º . do art. 654 do Código Civil).
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Em função da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e por determinação da
Sra. Síndica, informamos que a assembleia será organizada de modo que
ocorra da forma mais célere possível. Serão adotadas as medidas de prevenção e distanciamento social para realização da reunião, tais como: - As
cadeiras serão espaçadas com, no mínimo, 1,5 metros de distância entre
si; - O condomínio disponibilizará álcool em gel para uso de todos os presentes; - O uso de máscaras será obrigatório para todos os presentes, conforme
determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, de 03.06.2020; e - A assembleia deve
encerrar-se até as 22:00 horas. Rio de Janeiro, 06 de Maio de 2021.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor
PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 18.593.815/0001-97
NIRE 33.3.0031102-5 | Código CVM nº 024236
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de Abril
de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2021, às 11:00h,
na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Avenida Geremário Dantas, nº 1400, lojas 249 e 267, Freguesia (Jacarepaguá), na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22760-401. 2. Convocação: O edital de convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das S.A.”) (i) no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
nas edições dos dias 30 de março de 2021 e 08, 09 e 12 de abril de 2021, nas páginas 99, 52 e 53, 30 e 27, respectivamente; e (ii) no jornal “Monitor Mercantil”, nas
edições dos 30 de março de 2021 e 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2021, nas páginas
04, 08, 06 e 05, respectivamente. 3. Presença: Presentes acionistas titulares de
18.984.029 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia, representando mais de 48,86 % do capital social total e
com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas da Companhia, constatando-se, dessa forma, a existência
de quórum para instalação da Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, conforme o Art. 125 da Lei das S.A. Não foi atingido o quórum mínimo de 2/3
(dois terços) do capital votante da Companhia para a instalação da Assembleia
Geral Extraordinária nesta convocação, nos termos do Art. 135 da Lei das S.A., ficando as deliberações de sua ordem do dia adiadas. 4. Mesa: Os trabalhos foram
presididos pelo Sr. Pedro Henrique Chermont de Miranda e secretariados pelo Sr.
Marcelo Gonçalves Costa. 5. Publicações e Divulgação: Foram publicados, de
acordo com o art. 133 da Lei das S.A., (i) o aviso aos acionistas, comunicando que
as demonstrações financeiras acompanhadas do relatório da administração e do
parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020 foram colocados à disposição dos acionistas, no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições dos dias 30 de março de 2021 e
08, 09 e 12 de abril de 2021, nas páginas 99, 52 e 53, 30 e 27, respectivamente; e
no jornal “Monitor Mercantil”, nas edições dos 30 de março de 2021 e 08, 09, 10, 11
e 12 de abril de 2021, nas páginas 04, 08, 06 e 05, respectivamente, (ii) as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório
da administração e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nas edições do dia 09 de abril de
2021 no “Monitor Mercantil”, nas páginas 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, nos termos
do artigo 19, da Lei 13.043/2014. Os documentos acima e os demais documentos
pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia geral, foram também colocados à disposição dos
acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e da
Companhia, com até 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da
Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável. 6. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas dos relatório de administração e parecer dos auditores independentes
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) aprovar a
proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021, nos termos da proposta da administração; e
(iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia. 7. Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram: Em Assembleia Geral Ordinária: 7.1. Aprovar a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário,
contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o Art.
130, §1º, da Lei das S.A., e sua publicação com a omissão das assinaturas dos
acionistas presentes na forma do §2º do mesmo artigo da Lei das S.A.; 7.2. Aprovar
as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, acompanhadas do
relatório de administração e parecer dos auditores independentes, relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 7.3. Consignar, tendo em
vista que foi apurado prejuízo no valor de R$ 2.136.481,95 (dois milhões, cento e
trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) no
exercício de 2020, que não haverá distribuição de dividendos e que o valor será
destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia, restando um saldo de
R$ 3.472.813,91 (três milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e treze
reais e noventa e um centavos) a título de prejuízos acumulados na Companhia; e
7.4. Aprovar a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia
de até R$ 2.865.326,56 (dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, trezentos
e vinte e seis mil reais e cinquenta e seis centavos). 7.5. O Presidente da Mesa informou aos presentes que não houve solicitação de voto múltiplo, conforme o art.
141, caput, da Lei 6.404/76; em seguida, foi colocada em votação a chapa única de
candidatos composta por 5 (cinco) membros efetivos, indicados pelos acionistas
controladores e apresentados na Proposta da Administração, a ser composta pelos seguintes membros: (i) Pedro Henrique Chermont de Miranda, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 9.299.8327, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 023.120.657-70, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer,
02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220, para exercer a função de presidente do
Conselho de Administração; (ii) Bruno de Mello Pereira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10048539-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 054.224.087-48, com endereço na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer, 02, sala
201, Leblon, CEP 22450-220, para exercer a função de vice-presidente do Conselho de Administração; (iii) Pedro Hermes da Fonseca Rudge, brasileiro, casado,
economista, portador da carteira de identidade nº 00603552209, expedida pelo
DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.802.887-50, com endereço na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer, 02, sala
201, Leblon, CEP 22450-220, para exercer a função de Conselheiro de Administração; (iv) Eduardo Khair Chalita, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador
da cédula de identidade RG nº 043440487-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME sob o nº 600.137.107-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Faro, 41/605, Jardim Botânico, CEP
22461-020, para exercer a função de Conselheiro Independente; e (v) Roberto
Carmelo de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de
identidade nº 45891, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº
399.935.827-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida João Cabral de Mello Neto 350, apto. 1704, bloco 1,
Barra da Tijuca, CEP 22775-057, para a exercer a função de Conselheiro Independente. 7.6. Aprovar a eleição da chapa única apresentada para o Conselho de
Administração da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral
Ordinária de acionistas que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2022. 7.7. A caracterização dos Conselheiros Independentes ora
eleitos como conselheiros independentes, nos termos do artigo 17, inciso I, do
Regulamento do Novo Mercado, foi atestada por cada um deles mediante declarações previamente encaminhadas. 7.8. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomaram posse na presente data, conforme os termos de posse
constantes do Anexo I à presente ata, os quais contemplam a sua sujeição à
cláusula compromissória estatutária, nos termos do artigo 39 do Regulamento do
Novo Mercado. 8. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o presidente
declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da
presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130,
§ 1º, da Lei das S.A, e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas
dos acionistas, nos termos do art. 130, § 2º, da Lei das S.A., que, lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.
Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda – Presidente; Marcelo Gonçalves
Costa – Secretário. Representante da Administração: Túlio Cintra – Diretor Presidente e Marcelo Gonçalves Costa – Diretor Financeiro e de Relação com Investidores. Acionistas Presentes: Leblon Equities Partners V FIA, Leblon Ações II Master Fundo de Investimento de Ações, Leblon Icatu Previdência Fundo de
Investimento Multimercado, Leblon Ações I Master Fundo de Investimento de
Ações, Leblon 70 Brasilprev Fundo de Investimento Multimercado FIFE, Leblon
Prev Fundo de Investimento Multimercado FIFE, Leblon Equities Institucional I
Fundo de Investimento de Ações, Ataulfo LLC, Barra FIA, Tobias Cepelowicz e
Tulio Cintra. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Certificamos que a presente é
cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da
Companhia. Pedro Henrique Chermont de Miranda - Presidente. Marcelo
Gonçalves Costa - Secretário. Jucerja nº 4068893, em 18/05/2021. Bernardo F.
S. Berwanger - Secretário Geral.
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Vale: Relatório do Comitê Independente de Segurança de Barragens

A

mineradora
Vale
divulgou ao mercado, nesta quartafeira (19) o relatório final
do Comitê Independente
de Assessoramento Extraordinário de Segurança de
Barragens (CIAE-SB), que
encerrou suas atividades em
maio de 2021.
Anunciado em 15 fevereiro de 2019, o CIAE-SB foi

constituído pelo Conselho
de Administração da Companhia, sob a coordenação
do professor Flavio Miguez
Mello, referência em engenharia de barragens e com
mais de 50 anos de experiência profissional. Atuaram em
conjunto com Mello, os especialistas em geotecnia Willy
Lacerda e Pedro Repetto.
“O CIAE-SB se dedicou,

durante aproximadamente
seus dois anos de atuação,
ao diagnóstico das condições de segurança, gestão e
mitigação de riscos relacionados às barragens da Vale, bem como recomendou
medidas a serem tomadas
para reforçar as condições
de segurança das mesmas”,
informou a mineradora.
O relatório final do

CIAE-SB apresentou um
resumo com as 380 recomendações que foram geradas durante o período,
compreendido por visitas e
análises técnicas realizadas
para as principais barragens
e instalações de disposição
de rejeitos da Vale em território nacional. As recomendações e observações
produzidas pelo CIAE-

SB tiveram como objetivo
principal assessorar o Conselho de Administração da
Vale, bem como as equipes
de geotecnia e projetos da
Vale rumo ao aperfeiçoamento de suas práticas em
segurança e gestão de risco.
Das 380 recomendações do
CIAE-SB, 265 já foram adotadas pela Vale. Com a emissão
do relatório final, o CIAE-SB

no formato atual será descontinuado e os membros do comitê passarão a fazer parte de
um dos Independent Tailings
Review Board (ITRB), atuando como revisores externos às
três linhas de defesa usadas no
modelo de gestão de riscos da
Vale, alinhado às melhores práticas internacionais e ao Global
Industry Standard on Tailings
Management (GISTM).

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

Site com dados
terrestres
em bacia
sedimentar
O site lançado pela Agência Nacional de Petróleo
e Gás (ANP), em parceria
com o Serviço Geológico
Brasileiro (CPRM), para
disponibilizar gratuitamente os dados técnicos públicos digitais de bacias sedimentares terrestres, teve em
sua primeira semana no ar
mais de quatro mil acessos,
vindos de quase 300 cidades de 29 países, de todos
os continentes. O site, publicado em 12/5, pode ser
acessado em https://reate.
cprm.gov.br/anp/.
“Até o momento (18 de
maio), mais de mil pessoas
se registraram no site (preencheram alguma informação na home). No período,
o maior público tem sido
o acadêmico. Mais de 50%
das pessoas registradas se
identificaram como ‘acadêmico’, ‘professor’ ou ‘estudante’ e, entre as instituições, 38,5% são de ensino”,
informou a ANP.
O objetivo do site é promover a ampliação do conhecimento geológico sobre as bacias sedimentares
terrestres e fomentar os investimentos em exploração
e produção de petróleo e
gás natural.
O conteúdo está organizado por bacias sedimentares terrestres, num total de
23, e possui dados digitais
de poços, dados sísmicos
2D e 3D pós-stack (dados
sísmicos que passam por
algum processamento), dados não-sísmicos, dados
geoquímicos e estudos diversos.
Os 23 pacotes de dados
contêm informações referentes a 22.641 poços, 329
levantamentos
sísmicos
2D, 204 levantamentos
sísmicos 3D, 217 levantamentos não-sísmicos (gravimetria, magnetometria,
magnetotelúrica e gamaespectometria), 38 levantamentos geoquímicos, e
17 estudos existentes no
acervo de dados técnicos
do Banco de Dados de
Exploração e Produção da
ANP (BDEP).
Segundo a ANP, para a
publicação do site, foram
recuperados mais de 14 mil
dados de poços, que foram
organizados, junto com os
demais dados, por bacias
terrestres. Dessa forma, é
mais fácil e rápido para o
usuário encontrar uma unidade específica de informação.

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ nº 06.057.223/0001-71 - NIRE 33.3.002.7290-9
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2021
1. Data, Hora e Local: aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2021, às 10 horas, na sede (q) Colocação e Plano de Distribuição: as Debêntures serão objeto de Oferta Restrita destinada
social da Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia”), na Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, exclusivamente a Investidores Profissionais, conforme definido no artigo 9º-A Instrução da CVM
Pal 48959, Anexo A, Jacarepaguá, CEP 22775-005, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de nº 539, de 13 de novembro de 2013 (“Instrução CVM 539”), conforme alterada, em observância
Janeiro. 2. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jean Charles Henri Naouri; Secretária: Aline ao plano de distribuição previamente acordado entre a Companhia, a instituição intermediária
Pacheco Pelucio. 3. Convocação e Presença: Dispensada convocação em razão da presença da líder da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”) e outras instituições financeiras integrantes do
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, Srs. Jean-Charles sistema de distribuição de valores mobiliários que participarem da Oferta Restrita (em conjunto
Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Josseline Marie-José Bernadette de Clausade, com o Coordenador Líder, “Coordenadores”). Os Coordenadores organizarão a colocação da
David Julien Emeric Lubek, Philippe Alarcon, Christophe José Hidalgo, Luiz Nelson Guedes de totalidade das Debêntures em regime de garantia firme de subscrição. Os Coordenadores
Carvalho, José Flávio Ferreira Ramos e Geraldo Luciano Mattos Júnior. 4. Ordem do Dia: poderão acessar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo possível a
Deliberar sobre (i) a realização, bem como sobre os termos e condições, da 2ª (segunda) emissão subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais; (r) Depósito
de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: as Debêntures deverão ser depositadas
da Companhia, no montante total de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de para (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos
reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), para distribuição pública com esforços (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3; e (ii) negociação no mercado secundário por
restritos nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado
janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, respectivamente) e pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures
do artigo 59, parágrafo 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei custodiadas eletronicamente na B3; (s) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: a
das Sociedades por Ações”) e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis; (ii) a integralização das Debêntures no mercado primário será realizada de acordo com os
celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários para realizar a procedimentos adotados pela B3, à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição,
Emissão, assumir as obrigações oriundas das Debêntures e implementar a Oferta Restrita;(iii) a admitindo-se uma ou mais subscrições e integralizações, podendo ser colocadas com ágio ou
autorização e ratificação à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para que estes deságio, a ser definido, se for o caso, no ato de subscrição, desde que aplicadas em igualdade de
pratiquem todos os atos e adotem todas as medidas necessárias para a formalização da Emissão, condições a todos os investidores de uma mesma série em cada data de subscrição e
inclusive, mas não se limitando, a assinatura da Escritura de Emissão (conforme abaixo definido), integralização. Na data da primeira subscrição e integralização da respectiva série (“Data da
do contrato de distribuição da Oferta Restrita, e de todos os outros documentos relacionados à Primeira Subscrição e Integralização”), a integralização das Debêntures será realizada pelo seu
Emissão, bem como eventuais aditamentos a referidos instrumentos; e (iv) a autorização à Valor Nominal Unitário. As demais integralizações das Debêntures serão realizadas pelo Valor
diretoria da Companhia a contratar, dentre outros, dos prestadores de serviço, necessários à Nominal Unitário acrescido da respectiva Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data
realização da Emissão das Debêntures e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando da Primeira Subscrição e Integralização até a respectiva data de subscrição e integralização.
(1) às instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários Todas as subscrições e integralizações serão realizadas dentro do período de distribuição na
responsáveis pela estruturação, coordenação e intermediação da distribuição das Debêntures, forma dos artigos 7º-A e 8º da Instrução CVM 476; (f) Vencimento Antecipado: as Debêntures
(2) aos assessores jurídicos, (3) ao banco liquidante e ao escriturador, (4) à instituição responsável da Primeira Série e as Debêntures da Segunda Série, bem como todas as obrigações constantes
pela classificação de risco da Emissão, (5) ao Agente Fiduciário e (6) às eventuais outras da Escritura de Emissão, estão sujeitas às Hipóteses de Vencimento Antecipado Automático e às
instituições, fixando-lhes os respectivos honorários. 5. Deliberação: Dando início aos trabalhos, Hipóteses de Vencimento Antecipado Não Automático, nos termos estabelecidos na Escritura de
os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e Emissão, tornando-se exigível da Companhia o pagamento do Valor Nominal Unitário, ou saldo do
deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Autorizar a realização da Emissão Valor Nominal Unitário, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis, desde
pela Companhia, com as seguintes características principais, as quais serão detalhadas e a respectiva Data da Primeira Subscrição e Integralização, ou da respectiva Data de Pagamento
reguladas no âmbito do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de da Remuneração imediatamente anterior, até a data de seu efetivo pagamento, independentemente
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Duas Séries, de qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial à Emissora, na ocorrência
para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Sendas Distribuidora S.A.” (“Escritura de de determinadas Hipóteses de Vencimento Antecipado Automático e de Hipóteses de Vencimento
Emissão”), bem como a celebração da Escritura da Emissão, demais documentos da Emissão e Antecipado Não Automático, nos termos estabelecidos na Escritura de Emissão; (u) Resgate
de eventuais aditivos a tais documentos, pelos diretores da Companhia e/ou procuradores Antecipado Facultativo: a Companhia poderá: (i) em relação às Debêntures da Primeira Série,
constituídos, nos termos do artigo 17, alínea (h) de seu Estatuto Social, independentemente de a partir da data definida na Escritura de Emissão, e (ii) em relação às Debêntures da Segunda
aprovação adicional nesse sentido em Assembleia Geral. (a) Valor Total da Emissão: o valor total Série, a partir da data definida na Escritura de Emissão, resgatar, a qualquer momento, a
da Emissão será de R$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões), na Data de Emissão totalidade das Debêntures da respectiva série, por meio de envio de comunicado à totalidade dos
(conforme definido abaixo); (b) Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissão titulares das Debêntures da respectiva série, com cópia para o Agente Fiduciário, ou de publicação
das Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (c) Número da de comunicado aos titulares das Debêntures da respectiva série, nos termos descritos na Escritura
Emissão: a Emissão representa a 2ª (segunda) emissão de Debêntures da Companhia; (d) Valor de Emissão, com 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data do evento (“Resgate Antecipado
Nominal Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures, na Data de Emissão, será de Facultativo”), informando: (i) a data em que será realizado o Resgate Antecipado Facultativo, que
R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); (e) Séries: a Emissão será realizada em até 2 deverá ser Dia Útil, e a qual série ele se relaciona; e (ii) qualquer outra informação relevante para
(duas) séries (“Séries”), observado que a existência de cada série será definida em Sistema de os titulares das Debêntures da respectiva série. Na hipótese de Resgate Antecipado Facultativo,
Vasos Comunicantes, de acordo com o resultado do Procedimento de Bookbuilding; (f) Quantidade será realizado o pagamento do seu respectivo Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor
de Debêntures: serão emitidas 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) Debêntures, na Data de Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da respectiva Remuneração, calculada pro rata
Emissão, sendo que a quantidade de Debêntures a serem alocadas como Debêntures da primeira temporis desde a respectiva Data de Primeira Subscrição e Integralização ou da respectiva última
série (“Debêntures da Primeira Série”) e/ou como Debêntures da segunda série (“Debêntures da Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado
Segunda Série” e, em conjunto com as Debêntures da Primeira Série, as “Debêntures”), poderá Facultativo, acrescido a tal valor o Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo
ser livremente alocada entre as próprias séries, sem que haja valor mínimo para qualquer das definido), bem como multa e juros moratórios, se houver. Considera-se “Prêmio de Resgate
séries, sendo que qualquer uma das séries poderá não ser emitida, a depender do resultado do Antecipado Facultativo” um prêmio equivalente a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano,
Procedimento de Bookbuilding (conforme definido na Escritura de Emissão), respeitado o Sistema pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidente sobre o Valor
de Vasos Comunicantes (conforme definido na Escritura de Emissão), sendo certo que a efetiva Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário da respectiva série, acrescido da
emissão das respectivas Séries e a quantidade final de Debêntures alocadas, por série, serão respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Primeira Subscrição e
formalizadas por meio de aditamento à Escritura de Emissão, sem a necessidade, para tanto, de Integralização ou da respectiva última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso,
aprovação societária da Companhia e/ou dos Debenturistas; (g) Garantias: as Debêntures não até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, considerando a quantidade de Dias Úteis a
contarão com garantias; (h) Prazo de Vigência e Data de Vencimento: as Debêntures da transcorrer entre a data do Resgate Antecipado Facultativo e as Datas de Vencimento das
Primeira Série terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo- Debêntures, conforme o caso, conforme fórmula definida na Escritura de Emissão; (v) Amortização
se na data estipulada na Escritura de Emissão (“Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Extraordinária Facultativa: a Companhia poderá, observados os termos e condições
Série”), ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo da totalidade das Debêntures, estabelecidos na Escritura de Emissão, (a) em relação às Debêntures da Primeira Série, a partir
Oferta de Resgate Antecipado (conforme definido abaixo) com o consequente cancelamento da da data definida na Escritura de Emissão, e (b) em relação às Debêntures da Segunda Série, a
totalidade das Debêntures e as Hipóteses de Vencimento Antecipado (conforme definido na partir da data definida na Escritura de Emissão, a seu exclusivo critério e independentemente da
Escritura de Emissão). As Debêntures da Segunda Série terão prazo de vigência de 7 (sete) anos vontade dos titulares de Debêntures, realizar amortização facultativa do Valor Nominal Unitário
contados da Data de Emissão, vencendo-se na data estipulada na Escritura de Emissão (“Data das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série ou do saldo do Valor
de Vencimento das Debêntures da Segunda Emissão” e, em conjunto com a Data de Vencimento Nominal Unitário das Debêntures da Primeira e das Debêntures da Segunda Série, conforme o
das Debêntures da Primeira Série, as “Datas de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de caso, em conjunto ou individualmente, mediante pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário
Resgate Antecipado Facultativo da totalidade das Debêntures com o consequente cancelamento ou do saldo do Valor Nominal Unitário da respectiva série, acrescido da respectiva Remuneração,
da totalidade das Debêntures e as Hipóteses de Vencimento Antecipado; (i) Conversibilidade, calculada pro rata temporis desde a Data de Primeira Subscrição e Integralização ou da respectiva
Forma e Comprovação de Titularidade das Debêntures: as Debêntures serão emitidas na última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, até a data da efetiva amortização
forma nominativa, escritural, sem a emissão de certificados ou cautelas e não serão conversíveis antecipada, acrescido do Prêmio de Amortização Facultativa (conforme a seguir definido), bem
em ações de emissão da Companhia. Não serão emitidos certificados representativos das como multa e juros remuneratórios, se houver (“Amortização Facultativa”). Considera-se “Prêmio
Debêntures, nos termos do artigo 63, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 de Amortização Facultativa”, um prêmio equivalente a 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao
(“Lei das Sociedades por Ações”). Para todos os fins e efeitos legais, a titularidade das Debêntures ano, pro rata temporis, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, sobre a parcela do
será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário da respectiva série, acrescido da
comprovante de titularidade para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, respectiva Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Primeira Subscrição e
Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”) o extrato em nome dos titulares das Debêntures emitido pela B3; Integralização ou da respectiva última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso,
(j) Espécie: as Debêntures serão da espécie quirografária, ou seja, sem qualquer garantia ou objeto da Amortização Facultativa, considerando a quantidade de Dias Úteis a transcorrer entre a
preferência com relação aos ativos da Companhia, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das data de Amortização Facultativa e a Data de Vencimento das Debêntures da respectiva série,
Sociedades por Ações; (k) Destinação de Recursos: os recursos captados por meio da Oferta conforme fórmula definida na Escritura de Emissão. A Amortização Facultativa deverá ser limitada
Restrita serão utilizados pela Companhia para usos gerais, incluindo reforço de caixa. A a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures da respectiva série;
Companhia deverá enviar ao Agente Fiduciário declaração em papel timbrado e assinada por (w) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá realizar, a seu exclusivo critério, a
representante legal, atestando a destinação dos recursos da Emissão, em até 30 (trinta) dias qualquer tempo a partir da Data de Emissão, oferta de resgate antecipado da totalidade das
corridos da data da efetiva destinação da totalidade dos recursos ou na Data de Vencimento, o Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série, em conjunto ou individualmente
que ocorrer primeiro, podendo o Agente Fiduciário solicitar à Companhia todos os eventuais (“Oferta de Resgate Antecipado”), devendo a Oferta de Resgate Antecipado proposta pela
esclarecimentos e documentos adicionais que se façam necessários; (l) Banco Liquidante e Companhia ser dirigida a todos os titulares de Debêntures da respectiva série, com cópia para o
Escriturador: as funções de banco liquidante serão exercidas pelo Itaú Unibanco S.A., instituição Agente Fiduciário. A Oferta de Resgate Antecipado será endereçada a todos os titulares de
financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio Debêntures, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os titulares de
Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, inscrita no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04 (“Banco Debêntures para aceitar o resgate antecipado das Debêntures de que forem titulares, de acordo
Liquidante”), cujas definições incluem qualquer outra instituição que venha a suceder o Banco com os termos e condições previstos na Escritura de Emissão; (x) Aquisição Facultativa: a
Liquidante na prestação dos serviços relativos às Debêntures. As funções de escriturador Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir, total ou parcialmente, Debêntures, conforme o
mandatário serão exercidas pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira com sede disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15 da
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º Instrução CVM 476, na Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020 (“Instrução CVM 620”) e
andar, parte, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64 (“Escriturador”), cujas definições na regulamentação aplicável da CVM, devendo o fato constar do relatório da administração e das
incluem qualquer outra instituição que venha a suceder o Escriturador na prestação dos serviços demonstrações financeiras (e/ou informações financeiras trimestrais) consolidadas e auditadas
relativos às Debêntures. O Escriturador será responsável por realizar a escrituração das (ou objeto de revisão especial, conforme o caso) da Companhia. As Debêntures adquiridas pela
Debêntures entre outras responsabilidades definidas nas normas editadas pela CVM e pela B3; Companhia poderão, a critério desta, ser canceladas, permanecer em tesouraria ou ser novamente
(m) Agente Fiduciário: a Companhia nomeará a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em
Valores Mobiliários, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio tesouraria, se e quando forem recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração
de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, Bloco 08, Ala B, Salas 302, 303 e 304, Barra da aplicável às demais Debêntures; (y) Repactuação: as Debêntures não serão objeto de
Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob nº 17.343.682/0001-38 (“Agente Fiduciário”); repactuação programada; (z) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamento,
(n) Remuneração e Atualização Monetária: o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal pela Companhia, de qualquer quantia devida aos titulares de Debêntures, os débitos em atraso
Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série não será objeto de atualização vencidos e não pagos pela Companhia, ficarão, desde a data da inadimplência até a data do
monetária. A partir da Data da Primeira Subscrição e Integralização (conforme definido abaixo), efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
as Debêntures da Primeira Série farão jus a uma remuneração correspondente à variação extrajudicial, além da respectiva Remuneração: (i) multa convencional, irredutível e não
acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros compensatória, de 2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao
de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e mês, ambos incidentes sobre as quantias em atraso, exceto se a inadimplência ocorrer por
cinquenta e dois) Dias Úteis (“Taxa DI”), calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no problema operacional de terceiros e desde que tal problema seja resolvido em até 1 (um) Dia Útil
informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida após a data da inadimplência; (aa) Local de Pagamento: os pagamentos a que fizerem jus as
exponencialmente de spread de 1,70% (um inteiro e setenta centésimos por cento) ao ano, base Debêntures serão efetuados pela Companhia por meio da B3, em conformidade com o
252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre procedimento da B3, caso as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente na B3, ou pela
o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série, e pagos Companhia, por meio do Escriturador, caso as Debêntures não estejam custodiadas
ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série, conforme definido eletronicamente na B3; e (bb) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão automaticamente
abaixo, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão (“Remuneração da Primeira prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista na Escritura de
Série”); O Valor Nominal Unitário ou o respectivo saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o Emissão até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento coincidir com dia em que não haja
caso, das Debêntures da Segunda Série não será objeto de atualização monetária. A partir da expediente bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem nenhum acréscimo aos
Data da Primeira Subscrição e Integralização, as Debêntures da Segunda Série farão jus a uma valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio
remuneração correspondente à variação acumulada de 100,00% (cem por cento) da Taxa DI, da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com
acrescida exponencialmente de spread de 1,95% (um inteiro e noventa e cinco centésimos por feriado declarado nacional, sábado ou domingo. (ii) Celebrar todos e quaisquer instrumentos
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor necessários para a realização da Emissão, bem como assumir as obrigações oriundas das
Nominal Unitário ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Debêntures e implementar a Oferta Restrita; (iii) Autorizar e ratificar à Diretoria e demais
Segunda Série, e pagos ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures da Segunda representantes legais da Companhia para que estes pratiquem todos os atos e adotem todas as
Série, conforme definido abaixo, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão medidas necessárias para a formalização da Emissão, inclusive, mas não se limitando, a
(“Remuneração da Segunda Série”, e, em conjunto com a Remuneração Primeira Série, assinatura da Escritura de Emissão, do contrato de distribuição da Oferta Restrita, e de todos os
“Remunerações”); (o) Período de Capitalização: para fins de cálculo das Remunerações, outros documentos relacionados à Emissão, bem como eventuais aditamentos a referidos
define-se “Período de Capitalização” como o intervalo de tempo que se inicia na respectiva Data instrumentos; (iv) Autorizar a Diretoria e demais representantes legais da Companhia, a contratar
da Primeira Subscrição e Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na os prestadores de serviços necessários à Emissão das Debêntures e à Oferta Restrita, incluindo,
respectiva Data de Pagamento da Remuneração (conforme definida na Escritura de Emissão) o Agente Fiduciário, o agente de liquidação, o escriturador, os Coordenadores e todos os demais
imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na data do prestadores de serviços para a Oferta Restrita, tais como assessores legais e B3, entre outros,
próximo pagamento da respectiva Remuneração correspondente ao período (exclusive). Cada podendo para tanto, negociar, assinar os respectivos contratos e fixar-lhes os respectivos
Período de Capitalização da respectiva série sucede o anterior sem solução de continuidade até honorários. 6. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos
a Data de Vencimento; (p) Amortização do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário, ou suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada,
o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Primeira Série será tendo sido assinada por todos os presentes. São Paulo, 22 de abril de 2021. Presidente: Sr. Jean
amortizado em 2 (duas) parcelas anuais, sendo a primeira parcela devida na data prevista na Charles Henri Naouri; Secretária: Sra. Aline Pacheco Pelucio. Membros presentes do Conselho de
Escritura de Emissão e a última na Data de Vencimento das Debêntures da Primeira Série, de Administração: Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira, Josseline
acordo com a tabela prevista na Escritura de Emissão, ressalvadas as hipóteses de Resgate Marie-José Bernadette de Clausade, David Julien Emeric Lubek, Philippe Alarcon, Christophe
Antecipado Facultativo, Oferta de Resgate Antecipado, Amortização Extraordinária Facultativa e José Hidalgo, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, José Flávio Ferreira Ramos e Geraldo Luciano
das Hipóteses de Vencimento Antecipado, conforme o caso; O Valor Nominal Unitário, ou o saldo Mattos Júnior. Certifico, para os devidos fins, que o presente documento é um certidão da ata
do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, das Debêntures da Segunda Série será amortizado lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme
em duas parcelas anuais, sendo a primeira parcela devida na data definida na Escritura de alterada. Aline Pacheco Pelucio - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Emissão e, a última, na Data de Vencimento das Debêntures da Segunda Série, ressalvadas as Certifico que o ato da SENDAS DISTRIBUIDORA S.A., NIRE 33.30027290-9, Protocolo 00hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo, Oferta de Resgate Antecipado, Amortização 2021/111295-0, arquivado em 10/05/2021, sob o número(s) 00004063696, foi assinado
Extraordinária Facultativa e das Hipóteses de Vencimento Antecipado, conforme o caso; digitalmente. Bernardo Feijó Sampaio Berwander - Secretário Geral.
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Setor segurador encerra trimestre com alta de dois dígitos

A

arrecadação do setor segurador expandiu 10,3% no
primeiro trimestre do ano
se comparado com o mesmo período de 2020, totalizando R$ 71,2 bilhões,
sem saúde e sem Dpvat.
O resultado foi influenciado pela forte demanda do
segmento de Danos e Responsabilidades, com alta de
12,8% (na comparação dos
trimestres), e de Vida e Previdência, com incremento
de 10,2%. A Capitalização
cresceu 3,3% no comparativo dos primeiros trimestres
de 2020 e 2021.
Os dados constam da
nova edição da Conjuntura
CNseg (nº 43), publicação
da Confederação Nacional
das Seguradoras (CNseg).
As provisões técnicas so-

maram R$ 1,206 trilhão em
março, 8,9% acima do mesmo mês do ano passado.
O desempenho do primeiro trimestre do ano,
embora importante, permanece abaixo do registrado no quarto trimestre de
2020 (-6,2%) e do mesmo
trimestre de 2019 (-3,5%),
este último antes da pandemia do novo coronavírus.
“A despeito dessa recuperação, o setor de seguros ainda não conseguiu
obter o mesmo resultado
do trimestre antecedente,
o último de 2020, estando R$ 4,7 bilhões (6,2%)
distante dele. O mesmo
se observa na comparação
com o último trimestre
pré-pandemia do Coronavírus – o 4º trimestre de

2019, desta vez a distância
sendo menor, de R$ 2,6
bilhões (3,5%)”, escreve
o Presidente da CNseg,
Marcio Coriolano, no editorial da Conjuntura 43.
Segundo ele, o desempenho acumulado até março,
porém, fez o setor manter
a dianteira de crescimento sobre outros setores da
economia - com exceção do
agronegócio -, ratificando
o acerto da guinada digital
das seguradoras em resposta às restrições à mobilidade
da população, que se repete neste ano em virtude do
agravamento da pandemia.
“O pano de fundo dessa
demanda é a crescente preferência da população pela proteção contra riscos,
o aumento da confiança
de empresas e famílias nas

seguradoras, o avanço tecnológico que permite velocidade da inovação em
produtos e serviços e a ampliação da concorrência intrassetorial”, assinala Marcio Coriolano.
A evolução de prêmios
no primeiro trimestre repete a heterogeneidade entre
ramos e modalidades de seguros, em razão dos efeitos
diversos da crise epidemiológica e econômica sobre
as preferências dos clientes
e consumidores dos diferentes produtos e serviços,
constata o Presidente da
CNseg.
Marcio Coriolano explica
que “na ótica de 12 meses
móveis, que é a melhor medida tendencial, a exclusão
do mês de fevereiro de 2020
e concomitante inclusão do

Qualicorp: incentiva
Via Direta: 25 anos
programa de estágio e trainee falando do futuro
“Jovens Talentos da Quali 2021 – Construindo Novos Caminhos” é o primeiro
grande programa de estágio
e trainee da Qualicorp, administradora de planos de
saúde coletivos. Ao todo, são
26 vagas, sendo 18 voltadas
para estágio e 8 para trainees.
Além disso, podem se inscrever candidatos de diferentes
cursos universitários e de todo o país.
Os processos seletivos
serão realizados de forma
online e o trabalho, inicialmente, seguirá o modelo de
home office. As inscrições
podem ser realizadas entre
17 de maio e 18 de junho
pelo site: www.jovenstalentosquali.com.br. Os salários
são de R$ 1.721,00 para estagiários e R$ 5.721,00 para
trainees. Por ter como um
dos pilares a diversidade e
a inclusão, a Qualicorp considera em todas as vagas
a participação de pessoas

com deficiência (PCD’s) em
seus processos seletivos.
“A Qualicorp é uma empresa acolhedora, que preza
pela diversidade, inclusão e
gestão humanizada. Buscamos proporcionar aos nossos Qualis o melhor ambiente de trabalho para que
ele explore o seu potencial
em todas as situações e sinta-se à vontade para contribuir com as equipes a partir
da sua vivência”, comenta
Flávia Pontes, diretora de
Pessoas e Cultura.
O programa de trainee
tem duração de 12 meses
e é destinado a candidatos
formados em graduação
universitária em, no máximo, três anos, além de ser
desejável ao menos um ano
de experiência profissional.
Após a conclusão do programa, há possibilidade de
efetivação a cargos como
analista sênior, especialista
ou coordenador.

CRSNSP alerta
golpe de pagamento
Em nota, o Conselho de
Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de
Previdência Privada Aberta e
de Capitalização (CRSNSP)
informou que tomou conhecimento que está circulando
na praça uma carta expedida
a cidadãos com notificação
de resgate de contribuições
previdenciárias, com emprego do nome do Conselho de
Recursos.
O CRSNSP esclarece que
não tem competência para
pagar qualquer indenização
ou resgate de contribuições
previdenciárias a qualquer
pessoa, não sendo responsável pela expedição de tal
correspondência. A competência do referido Colegiado, prevista no Decreto nº
10.016, de 17 de setembro de
2019, é de: “realizar o julgamento, em última instância
administrativa, dos recursos
de decisões da Superintendência de Seguros Privados
- Susep, nos casos especificados”.

“Portanto, qualquer tipo
de carta, ligação telefônica, email, ou outra forma de contato feito por pessoa se identificando como conselheiro
ou servidor do Ministério da
Economia, da Superintendência de Seguros Privados
(Susep), da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
(PGFN), etc, com notificação para resgatar direitos referentes a planos contratados
no passado ou indenizações
em nome do CRSNSP, tratase de tentativa de golpe, e
deve ser denunciado imediatamente.”
Segundo a nota, o Conselho de Recursos esclarece
ainda que já encaminhou
denúncia à Polícia Federal
com o objetivo de coibir
essa prática. “Confira o comunicado fraudulento que
está sendo enviado em nome do CRSNSP. Quem receber esse tipo comunicado
ou abordagem em nome do
Conselho de Recursos deve
denunciar na Ouvidoria.”

No dia 13 de maio, a Via
Direta Corretora de Seguros
promoveu uma transmissão
online comemorativa no
seu canal no YouTube, com
o tema “As novas tendências do mercado de seguros:
Os próximos 25 anos”.
O evento teve a mediação
do jornalista Fábio Ventura
e contou com a participação
do CEO Jefferson Floriano,

da CGO, Michelle Vilarinho,
do vice presidente Comercial
e Marketing da Porto Seguro, Rivaldo Leite e da sóciafundadora da Safe2Go, Ana
Carolina Mello. O chat obteve uma interação constante
e contou com a participação
dos colaboradores, amigos,
clientes, dos parceiros de negócios e dos grandes players
do mercado segurador.

BaetaPro vai alavancar
vendas dos corretores
“Um trabalho intenso de
mais de um ano, consultando os corretores até chegar
este dia do anúncio e do início das operações”, afirmou
o diretor da Baeta Assessoria, João Arthur Baeta Neves, ao abrir o evento que
marcou o lançamento, nesta terça-feira (17), da nova
plataforma, sem similar no
mercado, que coloca a Bae-

ta Assessoria na vanguarda
tecnológica das assessorias
Todas as facilidades que a
empresa oferece aos corretores estão na plataforma, provendo ao profissional tudo
que precisa para decolar nas
vendas de forma rápida, precisa e simples, num único ambiente tecnológico. Para isso,
basta fazer o cadastramento
em www.baeta.com.br/pro

SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Luciana de Oliveira Leal Halbritter - Juiz Titular do Cartório da 6ª Vara
Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo Braga, 115, Salas
201 203 205 A CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 31332246 e-mail: cap06vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto
Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016)
- Multa / Condomínio em Edifício, de nº 0131670-71.2014.8.19.0001,
movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PROCION em face de ALAIN
HENRI TERSIS, objetivando intimação. Assim, pelo presente edital INTIMA
o réu ALAIN HENRI TERSIS,CPF do MF sob o nº 261.134.657-72, que se
encontra em lugar ince rto e desconhecido, para para na forma do art.523 do
CPC/2015, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 34.579,36 (trinta
e quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), no
prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% sobre
o valor da execução - a qual incidirá automaticamente após o decurso
do prazo , bem como penhora.. Dado e passado nesta cidade de Rio de
Janeiro, vinte e seis de junho de dois mil e vinte . Eu, Fernanda Serra Alonso
- Analista Judiciário - Matr. 01/28511, digitei. E eu, Marta de Oliveira Gomes
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/21903, o subscrevo.

TRIGÉSIMA NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Luiz Antonio Valiera do Nascimento - Juiz
Titular do Cartório da 39ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, na forma
da Lei, etc... FAZ SABER a quantos virem o presente edital ou dele tiverem
conhecimento, com prazo de 20 (vinte) dias, que se processam perante
este Juízo e Secretaria da Cartório da 39ª Vara Cível, os autos da Classe/
Assunto de ´ Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO
ATÉ 17.03.2016) - Pagamento; Despesas Condominiais / Condomínio em
Edifício ´ nº 0135808-52.2012.8.19.0001 em que é Autor CONDOMINIO
DO EDIFICIO CLARICE - CNPJ n° 03.841.505/0001-77, e Réu FLAVIO
ALEXANDRE DOS SANTOS. E, para INTIMAR a parte ré, ora devedora,
para pagar o débito apontado na planilha de indexador 363, no valor de
R$ 268.724,46 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e
quatro reais e quarenta e seis centavos) que corresponde ao valor total da
condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
Fica o devedor advertido de que: a) não ocorrendo o pagamento no prazo
legal assinalado, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários
de 10%; b) efetuado o pagamento parcial no prazo previsto, a multa e os
honorários incidirão sobre o restante; c) não efetuado tempestivamente o
pagamento voluntário, seguir-se-ão os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º
a 3º, do CPC). O prazo para apresentação de impugnação, de 15 (quinze)
dias úteis, independerá de nova intimação e transcorrerá automaticamente
após o prazo para o pagamento (art. 525 do CPC). E para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro não possa alegar ignorância, foi expedido
o presente edital que se rá publicado e afixado em local de costume, na
forma da lei. Ciente de que este Juízo funciona na Av. Eramos Braga, 155
Salas 301A,303Ae305ACEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.:
3133-3227 e-mail: cap39vciv@tjrj.jus.br. DADO E PASSADO nesta cidade
e Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021. Eu, Paulo Ferreira de Andrade Analista Judiciário - Matr. 01/17920, digitei. E eu, Rosely Rodrigues Antunes
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/29962, o subscrevo.

mês de março daquele ano
na base de comparação traz
um efeito estatístico de sinal
positivo, já que este último
mês foi de baixa arrecadação (o primeiro a ser atingido pela pandemia), levando
agora a crescimento setorial
de 2,0% (0,1% em fevereiro
e 0,3% em janeiro)”.
Na margem (mês contra
mês anterior), o comportamento do setor também
foi positivo: alta de 12%
em março sobre fevereiro
(sem saúde e sem Dpvat),
depois da queda de 10,1%
em fevereiro contra janeiro. Em março (R$ 24,7
bilhões de prêmios), os
ramos que cresceram acima de dois dígitos foram o
Rural, com 96,6%, Marítimos e Aeronáuticos, com
66,8%, Crédito e Garan-

tias, com 21,6%, seguidos
de Transportes (15,1%),
Automóveis (14,1%), Planos de Vida-Risco (12,7%)
e Planos Previdenciários
de Acumulação (11,3%).
Capitalização evoluiu com
9,4%.
Na comparação entre
março e o mesmo mês do
ano passado, que ameniza
sazonalidades, o progresso
foi significativo, também
na casa dos dois dígitos
(23,4%), assinala o editorial.
Destacaram se ramos de
maior densidade setorial em
arrecadação absoluta, como Plano de Acumulação
VGBL com crescimento
de 48,9%; Planos de VidaRisco, 10,4%; Automóvel,
5,8%; Patrimonial, 6,6%;
Rural: 42,1%; e Transportes, 31,5%.

Segflix realiza
transmissão sobre
Seguro de Vida
A Kuantta Consultoria
promove uma transmissão
online no próximo dia 20,
às 19 horas no canal Segflix, no YouTube. O evento conta com a participação
da masterfranqueada da
Prudential, Katia Servello
e do Gestor da Jordan ClarkConsultoria, Sergio Clark. Com apresentação do
fundador do Canal Segflix,
Arley Boullosa, o evento será transmitido através do link: https://www.
youtube.com/channel/UCA_C3Qw1 M O i h m f D s e R v b r S g.
De acordo com o apresentador do canal Segflix, Arley
Boullosa, o seguro de vida
além de oferecer proteção

familiar em um prazo de
acordo com a necessidade
do cliente, é uma modalidade de seguro que avançou
no Brasil. “Sabemos que o
seguro de vida está inserido
no seguro de pessoas e geram muitas oportunidades
de negócios para os corretores de seguros, independente de ser pessoa física ou
jurídica. Com a pandemia, a
demanda de solicitações de
cotações e até mesmo de
proteção aumentaram de
forma significativa. A Katia e o Sergio vão abordar
todas as conduções desse
tipo de seguro, tendo como foco a gestão dessa
carteira. Contamos com
a participação de todos!”

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de trinta dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a)
Carlo Artur Basilico - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca de
Teresópolis, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de trinta
dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este
Juízo, que funciona a Carmela Dutra, 678 5º andar CEP: 25963-140 - Agriões
- Teresópolis - RJ e-mail: ter01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Procedimento Comum - Adjudicação Compulsória / Propriedade,
de nº 0004026-23.2018.8.19.0061, movida por SAMUEL CHOMENTOWSKI
e MIRIAN CHOMENTOWSKI em face de IACOV VOLDMAN, objetivando a
outorga da escritura definitiva da cessão dos diretos de 1/20 do imóvel situado
na Alameda Jacauna, n° 160, GranjaComary, destinado a construção da
casa n° 1, Condomínio Refugio Alpino, em Teres&oacu te;polis-RJ. Assim,
pelo presente edital CITA o réu IACOV VOLDMAN, que se encontra em lugar
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Teresópolis, nove de
abril de dois mil e vinte e um. Eu, Juliana Warol da Rocha - Estagiário - Matr.
120000032745, digitei. E eu, Angela Patricia de Almeida Ferraz - Chefe de
Serventia - Matr. 01/20644, o subscrevo.
HAGA S.A. Indústria e Comércio.
Companhia Aberta - CNPJ 30.540.991/0001-66 - NIRE 333.0014610-5
Ata sumária da AGO, realizada em 30/04/21. Deliberações Aprovadas: 1)
As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/20, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores
Independentes, LMPG Auditores Independentes Ltda e o Relatório da
Administração, publicadas, no DOERJ e no Jornal “A Voz da Serra” da cidade de
Nova Friburgo no dia 25/03/2021, apresentados à Assembleia; 2) A destinação
do resultado Consolidado da Cia. de R$ 5.577.962, que se soma ao prejuízo
acumulado e ao patrimônio líquido negativo; 3) A proposta da Chapa para
compor o Conselho de Administração, a seguir: Pelo Acionista Controlador, José
Luiz Abicalil - CPF 177.604.887-34; Ney Coelho Rodrigues - CPF 129.988.42704; Braulio Rezende Filho, CPF nº 516.221.307-15; Ronaldo Lo Bianco, CPF
261.277.507-25; Antonio Ranha da Silva, CPF 833.063.667-49; 4) A fixação
da remuneração mensal global dos Administradores em até R$ 90.000,00,
corrigida anualmente; 5) Suspensa à sessão o Conselho de Administração se
reuniu e elegeu por unanimidade e entregaram à mesa a Ata da reunião que
designou para os cargos de Diretores: Para Diretor Presidente e de Relações
com Investidores, o Sr. José Luiz Abicalil, CPF 177.604.887-34; para Diretor, o
Sr. Jorge Caetano da Silva, CPF 641.018.277-53. As deliberações receberam
2.884.730 aprovações, 0 rejeições e 0 abstenções. Feita esta comunicação
a Assembleia declarou empossados os membros da Administração de
Companhia que acabaram de ser eleitos, com mandato de 03 (três) anos, até
30/04/ 2024, que se estende até a data da investidura dos que os sucederem,
conforme estabelecido no Art. 15 do Estatuto Social da Companhia. Assinaturas:
José Luiz Abicalil, Presidente da AGO, Luzia Teresa A. Cereja, Secretária. O
presente é extrato fiel do Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia,
ficando autorizada sua publicação. Nova Friburgo, 30/04/2021. JUCERJA reg.
nº 4066936 em13/05/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.
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CSN Cimentos protocola prospecto preliminar para IPO

A

Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) disponibilizou o prospecto preliminar da oferta pública inicial
(IPO, na sigla em inglês) da
CSN Cimentos (unidade da
Companhia Siderúrgica Nacional), registrada na última

segunda-feira (17). O documento indica que a oferta
terá como coordenador líder o BTG Pactual, além da
atuação do Citi, do Safra e
da XP.
Conforme o prospecto,
a CSN Cimentos registrou
lucro líquido de R$ 30,985

milhões no primeiro trimestre deste ano e Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e
amortização) de R$ 61,449
milhões.
Parece que já está definido que a oferta terá somente distribuição primária. Isso

significa que todo o valor
captado entrará no caixa da
CSN Cimentos. No caso da
CSN Mineração, do total de
R$ 5,2 bilhões levantados no
IPO realizado há três meses,
R$ 1,37 bilhão ficaram com a
companhia, enquanto a controladora CSN ficou com R$

SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

2,78 bilhões. O restante ficou
com os sócios que venderam
ações na oferta.
A companhia informou
que pretende utilizar os recursos captados integralmente para fazer frente à
parte dos recursos necessários à execução de seus pro-

jetos de expansão.
A oferta foi aprovada
em assembleia geral extraordinária de acionistas
e em reunião do conselho
de administração da CSN
Cimentos, ambas realizadas na última sexta-feira
(14).

CNPJ/ME: 20.404.895/0001-37
Relatório de Administração
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019
(em milhares de reais)
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V. Sa. o Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 2019 e as correspondentes
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa correspondentes ao período encerrado naquela data. Rio de Janeiro, 13/04/2021. Fluxo de caixa das atividades operacionais:
2020
2019
Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)
Demonstração do Resultado em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)
Lucro do exercício
14.892 35.266
Nota
2020
2019 Receitas (despesas) operacionais
Nota
2020
2019 Ajustes:
71
211
Ativo
164.980 152.213 . Resultado de equivalência patrimonial
11.1
17.343
36.211 . Depreciação
(2.702)
Circulante
30.595
15.267 . Despesas administrativas
11.2
(2.002)
(571) . Lucro na venda de participação societária
. Resultado da equivalência patrimonial
(17.343) (36.211)
Caixa e equivalente de caixa
4
423
53
.
Despesas
tributárias
11.3
(200)
(3)
Variação nos ativos e passivos operacionais:
Instrumentos financeiros
5
8.812
913
(71)
(211) . Instrumentos financeiros
(7.899)
160
Dividendos a receber
6
17.801
14.301 . Despesas com depreciação
(286)
- . Despesas antecipadas
(3.557)
Despesas antecipadas
7
3.557
- . Outras despesas (receitas) operacionais
3.043
Outros créditos
2
- Receitas operacional
14.784
35.426 . Outros créditos
70
1
Não Circulante
134.385 136.946 . Receitas financeiras
12
483
3 . Fiscais e previdênciárias
(1)
Outros créditos
3.045 . Despesas financeiras
12
(375)
(163) . Provisão para pagamentos a efetuar
. Transações com partes relacionadas
(757)
Propriedades para investimento
8
4.869
108
(160)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(14.183)
(573)
Investimentos
9
134.385 129.032
Lucro
do
exercício
14.892
35.266
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Passivo e Patrimônio Líquido
164.980 152.213
7.500
14.404.346 11.241.650 Alienação de imobilizado
Circulante
71
2 Quantidade de ações:
1.000
Fiscais e previdênciárias
71
1 Lucro por lote de mil ações - R$
1,03
3,14 Dividendos recebido de coligada
Investimento a integralizar
- (1.200)
Provisão para pagamentos a efetuar
1
Demonstração
dos
resultados
abrangentes
em
31/12/2020
e
2019
Outros créditos
- (1.335)
Não Circulante
87.819
757
(em milhares de reais)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento
8.500 (2.535)
Dividendos a pagar
10 (c) 87.819
Nota
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Transações com partes relacionadas
757
14.892 35.266 Adiantamento para futuro aumento de capital
- (3.961)
Patrimônio líquido
77.090 151.454 Lucro do exercício
Outros
componentes
de
resultados
abrangentes
Aumento de capital
6.053
6.822
Capital social
10 (a) 77.275
73.622
.
Variação
positiva
reflexa
no
PL
da
investida
13
(b)
4.025
1.242
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
6.053
2.861
Reservas de lucros
4.703
77.630
(9.115)
(1.040)
.
Variação
negativa
reflexa
no
PL
da
investida
13
(b)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
370
(247)
Ajustes de avaliação patrimonial
10 (b) (4.888)
202
(5.090)
202 Caixa e equivalentes de caixa no início do período
53
300
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios
Total dos resultados abrangentes do exercício
9.802 35.468 Caixa e equivalentes de caixa no encerramento do período
423
53
Findos em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31/12/2020 e 2019 (em milhares de reais)
1. Contexto operacional. A Segpar Participações S.A. (“Companhia” ou “Segpar”) foi
Reservas de lucros
constituída em 16/04/2014 e tem como objeto social participar exclusivamente, como acioCapital social Reserva legal Reserva de retenção de lucros Outros resultados abrangentes Lucros acumulados
Total
nista ou cotista, no capital social de sociedades autorizadas a funcionar pela Superinten66.800
2.195
40.169
- 109.164
dência de Seguros Privados - SUSEP. Conforme instrumento particular de promessa de Saldos em 31/12/2018
202
202
compra e venda de ações e outras avenças, celebrado em 11/06/2015 com o Banco Rural Outros resultados abrangentes
6.822
6.822
S.A. – Em liquidação extrajudicial, a Companhia, adquiriu o lote correspondente a 99,95% Conversão de AFAC´s
35.266 35.266
do capital social da Investprev Seguradora S.A., e, 99,99% do capital social da Investprev Lucro do exercício
1.763
(1.763)
Seguros e Previdência S.A. O direito foi adquirido conforme aviso de licitação de leilão, Reserva legal
33.503
(33.503)
publicado no diário oficial da união em 25/05/2015, e autorizado pelo Banco Central do Reserva de retenção de lucros
73.622
3.958
73.672
202
- 151.454
Brasil. O processo de formalização da transferência do controle acionário foi homologado Saldos em 31/12/2019
Aumento de capital
6.053
6.053
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP em 29/06/2020.
Outros resultados abrangentes
(5.090)
- (5.090)
A Companhia possui participação societária nas seguintes empresas:
Cisão parcial do patrimônio líquido
(2.400)
- (2.400)
% Participação
Lucro do exercício
14.892 14.892
2020
2019
Empresa
Direta Indireta Direta Indireta Destinação:
745
(745)
Investprev Seguradora S. A
99,95%
- 99,95%
- Reserva legal
(73.672)
- (73.672)
Investprev Seguros e Previdência S.A.
99,99%
- 99,99%
- Dividendos de exercícios anteriores
(14.147) (14.147)
Investprev Capitalização
- 99,99%
- 99,99% Dividendos do exercício atual
77.275
4.703
(4.888)
- 77.090
Suhic Investimentos e Participações Ltda.
- 99,99%
- Saldos em 31/12/2020
2. Resumo das principais políticas contábeis. 2.1. Declaração de conformidade. As na Av. Rio Branco, nº 100, Centro, Rio de Janeiro - RJ, representados pelos 3º, 4º, 6º, 8º, e 9º andares de propriedade da Investprev Seguros S.A., por força do segundo aditamento
demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as políticas ao contrato de concessão de participação societária na Segpar Participações S.A. Conforme escritura de compra e venda de 28/09/2020 os imóveis foram vendidos por R$ 7.500. Os
contábeis do Pronunciamento Técnico CPC PME (R1) - Contabilidade para Pequenas e recursos da venda foram empregados na compra de 478.000 cotas do Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliário conforme descrito na Nota nº 5.
Médias Empresas (“PMEs”), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 9. Investimentos. Participações em controladas e coligadas avaliadas ao MEP:
e aprovada pela Resolução CFC nº 1.055/05 e alterações posteriores. A emissão das
2020
2019
demonstrações financeiras foi aprovada pela Administração em 25/03/2021. 2.2. Base de
Investprev Investprev Seguros
Investprev Investprev Seguros
SUHIC Invest. e
elaboração. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentaSeguradora S. A. e Previdência S. A.
Total Seguradora S. A. e Previdência S. A. Participações Ltda
Total
das de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), considerando Participação %
99,95%
99,99%
99,95%
99,99%
100,00%
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Quantidade de ações possuídas
329.195.980
235.051
329.195.980
235.051
2.400
Contábeis (“CPC”), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e pelas dis- Capital social
43.611
23.700
43.611
23.700
2.400
posições contidas na Lei de Sociedades por Ações. A partir de 2014, as práticas contábeis Patrimônio líquido
113.324
21.119
103.939
22.747
2.400
adotadas no Brasil aplicadas às demonstrações financeiras individuais não diferem do Resultado líquido do exercício
18.953
(1.601) 17.352
31.175
5.052
- 36.227
IFRS aplicável às demonstrações financeiras separadas, uma vez que o Comitê de Valor do investimento
113.268
21.117 134.385
103.887
22.745
2.400 129.032
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) passou a permitir a aplicação do método de equiva- Resultado da participação em controladas
18.943
(1.601) 17.342
31.160
5.052
- 36.212
lência patrimonial em controladas nas demonstrações separadas (conforme deliberação (i) Seguradoras: Conforme apresentado no quadro acima, a Segpar detém as parti- investidas. c) Dividendos. Os dividendos em 31/12/2020 foram apurados conforme a seguir:
CVM n° 733/14). Dessa forma, elas também estão em conformidade com as normas cipações no capital das empresas Investprev Seguros e Previdência S/A, Investprev Lucro líquido do exercício
14.892
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS), Seguradora S/A (“Seguradora”) e indiretamente pela Seguradora na Investprev Capita- (-) Reserva legal
(745)
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 2.3. Moeda funcional e lização S/A. As referidas participações foram autorizadas pela SUSEP, através da carta Lucro líquido ajustado
14.147
de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de homologatória eletrônica nº 8/2020/SUSEP, em 29/06/2020, que deferiu o pleito. A Segpar Dividendos declarados no exercício:
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (moeda adquiriu em 11/06/2015 as participações societárias nas empresas Investprev Seguradora - Do exercício atual
14.147
funcional). As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, moeda funcional e S.A. e Investprev Seguros e Previdência S.A., correspondendo a 99,95% e, 99,99%, - De exercícios anteriores
73.672
de apresentação, e todos os valores aproximados para milhares de reais, exceto quando
Saldo de dividendos a pagar
87.819
indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos. As demonstrações respectivamente, do capital social das investidas pelo preço de R$ 60.000, liquidado in- 11. Receitas (despesas) por natureza.
financeiras requerem o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração tegralmente em 21/12/2018. A aquisição dos investimentos diretos e indiretos (Investprev 11.1. Resultado de equivalência patrimonial
2020
2019
da Companhia. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações Capitalização), por força de contrato de compra e venda bem como, seus aditivos, definiu Investprev Seguradora
18.944 31.160
financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento de forma irrevogável e irretratável, de que os benefícios econômicos das investidas são de Investprev Seguros e Previdência
(1.601)
5.051
da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demons- forma liquida e certa em favor da compradora Segpar. Considerando que, a obrigação de
17.343 36.211
trações financeiras. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá pagamento perante o vendedor do investimento, qual seja Banco Rural S/A – ELE, esteja
2020
2019
resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido liquidado, fica desta forma realizado e efetivado, sem condição de previa aprovação para 11.2. Despesas administrativas
(1.567)
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. 2.5. Caixa e equivalente obtenção do benefício econômico. (ii) SUHIC Investimentos e Participações Ltda. Serviços técnicos
(15)
de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, deposito bancário, Representada por 2.400.000 quotas do capital da SUHIC Investimentos e Participações Consultoria jurídica
(35)
(27)
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até Ltda pelo valor total de R$ 2.400. O investimento foi objeto de cisão, em favor do acionista, Auditoria
(31)
(85)
três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas. Orion Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, conforme Assembleia Assessoria contábil
(297)
(413)
2.6. Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quan- Geral Extraordinária. 10. Patrimônio líquido. a) Capital social. O capital social subscrito Condomínio
(3)
(28)
do uma entidade da Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos. está representado por 14.404.343 ações ordinárias no valor de R$ 77.275 (R$ 73.622 - Serviços prestados - PJ
(15)
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos 11.241.650 ações em 2019) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Anuidades e mensalidades
(47)
da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos finan- (i) Principais eventos ocorridos em 2019: Assembleia geral extraordinária de Publicações
(7)
(3)
ceiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do 29/06/2019: • Conversão dos adiantamentos para futuro aumento de capital no valor total Demais despesas administrativas
(2.002)
(571)
resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, de R$ 5.912 sendo R$ 3.961 correspondente ao saldo de 31/12/2018 e R$ 1.951 recebidos Totais
2020
2019
se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis durante o exercício de 2019. Tais adiantamentos corresponderam a emissão de 902.699 11.3 - Despesas tributárias
(12)
à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reco- nova ações, elevando o capital para R$ 72.712 correspondentes a 11.102.699 ações ordi- Despesas de PIS
(58)
nhecidos imediatamente no resultado. 2.7. Investimentos em controladas e coligadas. nárias sem valor nominal. Assembleia geral extraordinária de 31/12/2019: • Aprovado o au- Despesas de COFINS
(127)
(2)
Os investimentos em controladas e coligadas são reconhecidos, inicialmente, pelo custo mento de capital em R$ 910 mediante a emissão de 138.951 ações ordinárias, elevando o Juros e multas sobre impostos e contribuições
(3)
(1)
da transação e ajustado, subsequentemente, pelo método de equivalência patrimonial capital para R$ 73.622 correspondentes a 11.241.650 ações ordinárias sem valor nominal. Taxas e emolumentos diversos
(200)
(3)
para refletir a participação da Companhia no resultado e em outros resultados abrangentes A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social por deliberação de Reunião Totais
2020
2019
das controladas e/ou coligadas. 2.8. Provisões. São reconhecidas quando: a Companhia da Diretoria, independente de reforma estatutária até o limite de R$ 49.090. (ii) Principais 12. Resultado financeiro
483
3
tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados; é eventos ocorridos em 2020: Assembleia geral ordinária e extraordinária de 15/06/2020: Receitas financeiras
3
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor • Cisão parcial da companhia, com consequente redução do capital social em R$ 2.400, Rendimento de aplicação em fundos - FII
9
possa ser estimado com segurança. 2.9. Tributação. A Companhia não apurou lucro tri- sem cancelamento de ações. Parcela do capital cindida está composta pelas 2.400.000 Lucro com certificado de depósito bancário
474
butável e, consequentemente, não obteve base de cálculo positiva para imposto de renda quotas da SUHIC Investimentos e Participações Ltda. detidas anteriormente pela Segpar. Ganho de avaliação a mercado - FII
(375)
(163)
e contribuição social. A Companhia adota o regime de apuração pelo lucro presumido. Em função da cisão o capital social passou de R$ 73.622 para R$ 71.622.Assembleia geral Despesas financeiras
(308)
(29)
3. Demonstração dos fluxos de caixa. Ademonstração dos fluxos de caixa foi preparada ordinária e extraordinária de 30/06/2020: • Aprovação da contratação da empresa de audi- Prejuízo com aplicação em fundos - FII
(67)
(134)
pelo método indireto. 4. Caixa e equivalentes de caixa. O montante de R$ 423, apresen- toria UHY Bendoraytes & Cia Auditores Independente. • Ratificar a integralização do valor Perdas de avaliação a mercado – FII
108
(160)
tado em 31/12/2020 (R$ 53 em 31/12/2019), corresponde ao saldo disponível em banco de R$ 6.050 correspondentes a 923.803 ações ordinárias sem valor nominal. • Aprovação
conta movimento. 5. Instrumentos financeiros. Representadas por aplicações em cotas das contas dos administradores. • Aprovação da distribuição de dividendos a serem pagos 13. Gestão de riscos. a) Risco de taxa de juros. De acordo com suas políticas financeido Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliário avaliados a preço de mercado com base até 31/12/2020. Assembleia geral extraordinária de 1/09/2020: • Nomeação e renúncia ras, a Companhia não tem efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros que
de diretores. Assembleia geral extraordinária de 8/09/2020: • Aprovação do aumento de tenham caráter especulativo. b) Risco de taxa de câmbio. O resultado da Companhia
na cotação média apresentada no último dia útil do ano na BMF&Bovespa:
Valor de Mercado R$ 3 com emissão de 2.238.890 ações ordinárias. Assembleia geral extraordinária de não é suscetível a sofrer variações pela volatilidade da taxa de câmbio, pois a Companhia
Data da aplicação
Quantidade
Valor de custo
2020
2019 21/12/2020: • Criação das ações preferenciais classe A, B e C sem direito a voto e com não possui operações em moeda estrangeira. c) Risco de liquidez. O risco de liquidez
22/08/2018
76.918,8448
950
1.221
913 dividendo fixo. • Aprovação o aumento de R$ 0,03 mediante a emissão de 3 (três) ações consiste na eventualidade da Companhia e sua investida não disporem de recursos sufi30/11/2020
478.000,0000
7.500
7.591
- preferencias das classes A, B e C sendo uma de cada. Assembleia geral extraordinária cientes para cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos
Total
554.918,8448
8.450
8.812
913 de 30/12/2020: • Destinação do lucro líquido do exercício sendo 5% para constituição da de liquidação de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fluxo de caixa da
Companhia é monitorado diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, de modo
As cotas de 30/11/2020, foram adquiridas com os recursos apurados na venda dos imó- Reserva Legal e 95% para pagamento de dividendos.
a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando
Investprev Investprev
veis citados na Nota nº 8 abaixo. 6. Dividendos a receber. Corresponde aos dividendos b) Outros resultados abrangentes
necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos,
Seguros e Pre- Seguradora
obrigatórios apropriados sobre o resultado obtido na investida, Investprev Seguradora
vidência S. A.
S. A. Saldo não gerando riscos de liquidez para a Companhia. 14. Eventos subsequentes. ImpacS.A. Tais dividendos foram apurados considerando o percentual de 25% sobre o lucro.
(147)
349
202 tos do COVID-19: A companhia vem monitorando de forma diligente suas operações
7. Despesas antecipadas. As despesas pagas antecipadamente são registradas pelo va- Saldo anterior
244
3.781 4.025 e realizando avaliações constantes a respeito do tema. Neste sentido a companhia, em
lor efetivamente pago e são reconhecidas no resultado à medida que seus benefícios são Variação positiva reflexa no PL da investida
(270)
(8.845) (9.115) consonância com o disposto na NBC TG 24 (R2) – Evento Subsequente e demais dispoobtidos ou quando não há expectativa de recuperação do valor pago. O saldo apresentado Variação negativa reflexa no PL da investida
sitivos regulamentares, vem acompanhando de perto as atividades operacionais de suas
em 31/12/2020, refere-se contrato de serviços de administração a ser prestados no prazo Resultado das variações reflexas no PL
das investidas no período
(26)
(5.064) (5.090) investidas não tendo sido registrado, até o momento, nenhum impacto que influencie na
de 3 anos conforme contrato celebrado em 31/01/2020.
(173)
(4.715) (4.888) continuidade de seus negócios.
Valor do contrato
Valor amortizado no exercício
Saldo a amortizar Saldo no final do exercício
5.122
1.565
3.557 Referem-se à contrapartida, das atualizações ao valor de mercado dos títulos e valores moA Diretoria
8. Propriedades para investimentos. Refere-se a aquisição de 06 imóveis localizados biliários classificados com disponíveis para a venda, registradas no patrimônio líquido das
Carlos Alberto Inocêncio - Contador - CRC-RJ 081135/O-7
Relatório dos Auditores Independente sobre às Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2020
Ao Conselho de Administração e Diretoria do Segpar Participações S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Segpar Participações S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SEGPAR PARTICIPAÇÕES S.A. em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000). Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Outros Assuntos. Auditoria do período anterior comparativo. As demonstrações financeiras da Segpar Participações S.A. para o exercício findo em 31/12/2019 foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram opinião sem modificação em
13/07/2020. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da corretora. •Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da corretora. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais eficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Rio de Janeiro, 29/03/2021. UHY BENDORAYTES & CIA. - Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8. Geysa Bendoraytes e Silva - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5.
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Bitcoin cai, mas não morrerá

Morgan Stanley
prevê recuperação do
crescimento na China

Analista explica que o mercado irá reagir

A

criptomoeda
bitcoin teve queda acima de 20%
nesta quarta-feira ficando
abaixo da marca de US$ 40
mil, atingindo uma mínima
em três meses depois que
a China impôs restrições a
transações que envolvam
moedas digitais. O valor
de mercado total das criptomoedas chegou a cair
mais de US$ 720 bilhões.
Às 12h13 (horário de Brasília), o bitcoin tinha queda
de 13,72% a US$ 37.200,
chegando a uma baixa acumulada de 32,83% em uma
semana. Na mínima do dia,
a criptomoeda chegou a
US$ 30.681 (R$ 158,9 mil).
Depois conseguir reduzir a
queda a menos de 8%.
Todo esse impacto aconteceu depois que o Banco
do Povo da China (PBoC), o
Banco Central do país, emitiu um alerta, nesta terçafeira (18), por meio de sua
conta no aplicativo WeChat,
sobre o alto nível de especulações das criptomoedas
e proibiu instituições financeiras e de pagamentos de
realizarem operações com
essas divisas. “Moedas digitais não podem ser usadas

como forma de pagamento
porque não são moedas reais”, frisou a instituição em
comunicado.
Nesta quarta-feira, Renan Frias, analista de criptomoedas e mercados internacionais da startup de
conteúdo financeiro Top
Gain, esclareceu à reportagem do Monitor Mercantil
que única coisa que a China
proibiu foi a utilização da
criptomoeda como forma
de pagamento. Ele lembrou
que o CEO da Tesla, Elon
Musk, fez um anúncio na
semana passada que não
aceitará mais o Bitcoin como forma de pagamento,
não outras moedas.
Musk suspendeu a venda de carros da companhia com pagamento em
bitcoins. “Estamos preocupados com o rápido uso
crescente de combustíveis
fósseis para mineração e
transações com Bitcoin, especialmente o carvão, que
tem as piores emissões de
qualquer combustível”, escreveu o empresário em
comunicado. “Outras moedas serão aceitas pela Tesla,
como a Cardano e a Dogecoin (duas grandes do mer-

cado)”, disse Frias.
Segundo o analista, a notícia realmente deu impacto
muito forte no mercado de
criptos. “Com essa notícia
(repercussão da China) mal
interpretada pelas pessoas,
muita gente está achando
que o país vai proibir o bitcoin e outras moedas”.
Perguntado como fica a
situação das corretoras brasileiras que operam neste
segmento, ele explicou que
estão ficando para trás ante
as corretoras estrangeiras.
Ele citou a Binance –líder mundial em câmbio de
criptomoedas operando no
Brasil - como uma das principais corretoras do mercado. A empresa foi fundada
na China, mas transferiu
seus servidores e sedes da
China para o Japão antes
da proibição do governo
chinês sobre o comércio de
criptografia em setembro de
2017. Em março de 2018, a
empresa havia estabelecido
escritórios em Taiwan.
Segundo ele, a Binance tem uma própria moeda (binance coin), tem
capitalização de mercado.
“Enquanto, as taxas administrativas das corretoras

brasileiras são altas. Temos
taxas de 2% no saque, taxas
absurdas contra as taxas da
Binance, que são de 0,01%
dependendo do capital dos
clientes. Com isso, as corretoras brasileiras acabam
ficando para trás”, compara
o analista.
Frias diz que o Bitcoin é
muito bem aceito no Brasil
e no mundo. A criptomoeda estava precificada lá em
cima, em torno de US$ 60
mil a US$ 65 mil, caiu próxima à região dos US$ 28,
9 mil e subiu de novo”, ressaltou.
O analista lembra que
os investidores buscam
alavancagem patrimonial
em momentos como esse.
“O investidor aproveita
que está barato e compra muito. O investidor
pequeno vê que a moeda
está subindo e quer comprar também”. Frias lembra que não é necessário
ter tanto dinheiro para
comprar uma criptomoeda. “Você pode comprar
uma fração. Ou seja, cabe
no bolso de qualquer pessoa. Com isso, o mercado
fica cada vez mais volátil”,
conclui.

JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 33.035.536/0001-00
FATO RELEVANTE
Reversão de Suspensão do Registro de Companhia Aberta
João Fortes Engenharia S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), nos
termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), do artigo 2° da
Instrução CVM n.° 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, nesta data, a Superintendência de Relações com Empresas – SEP reverteu
a suspensão do registro de companhia aberta da Companhia (objeto do Fato
Relevante divulgado em 17.6.2020), acatando pedido feito pela administração
da Companhia em 23.04.2021 após a Companhia ter cumprido suas obrigações
periódicas. Com isso, a Companhia volta a ter os valores mobiliários por ela emitidos
admitidos à negociação em mercados regulamentados, quais sejam, balcão
organizado, bolsa ou balcão não organizado. Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021
JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa
Diretor de Relações com Investidores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE 2021 DA COOPAL SP –
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.
O Diretor Presidente da COOPAL SP – COOPERATIVA DE CONSUMO
DE ALIMENTOS E BEBIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CNPJ nº
38.347.205/0001-10, Inscrição Estadual nº 799.318.120.110, NIRE nº
3540018926-6, com sede na Rua Maurício Jacquey nº 200, sala 06,
Vila Helena, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09635-080, convida a
presença de todo o quadro societário composto de (23) vinte e três
cooperantes para comparecer em sua sede no dia 01/06/2021 com
primeira chamada as 18:00h, segunda chamada as 19:00h e terceira e
última chamada as 20:00h, para participar da SEGUNDA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2021, com a seguinte pauta: (1)
Alteração estatutária; (2) Entrada e saída de associados; (3)
Candidatura, eleição e posse de cargos vacantes.
São Bernardo do Campo/SP, 20 de maio de 2021.
Robson dos Santos Miranda - CPF 253.732.018-20 - Diretor Presidente.

TRIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a)
Joao Marcos de Castello Branco Fantinato - Juiz Titular do Cartório da 34ª
Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa, que por este Juízo, que funciona a Erasmo Braga, 115 Sala 302 304
306 D CEP: 20020-970 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2971 e-mail:
cap34vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento
Comum - Despesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 015020225.2016.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LAGO
MAGGIORE em face de ESPÓLIO DE LEOPOLDO MAURICE RYDER.
Assim, pelo presente edital CITA o réu ESPÓLIO DE LEOPOLDO MAURICE
RYDER, na pessoa de sua inventariante, LUCY SOPHIE AIRINE RYDER,
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para n o prazo de quinze
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) ,
caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado
curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade do Rio de
Janeiro, aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um. Eu,
Gabrielle Gouvêa Facina de Oliveira - Técnico de Atividade Judiciária - Matr.
01/30775, digitei. E eu, Mariana da Silva Pinho Nogueira - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/29949, o subscrevo.

DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Rafaella Avila de Souza Tuffy Felippe - Juiz em Exercício do Cartório
da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o
presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av Erasmo
Braga, 115 2º Pav. 233C-235-237 CEP: 20210-030 - Castelo - Rio de
Janeiro - RJ Tel.: 2588-2385 e-mail: cap15vciv@tjrj.jus.br, tramitam os
autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Despesas Condominiais
/ Condomínio em Edifício, de nº 0128709-55.2017.8.19.0001, movida por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ONIX em face de ROSÁLIA RIOS MARÔT,
objetivando ´CITAÇÃO´. Assim, pelo presente edital CITA o réu ROSÁLIA
RIOS MARÔT - CPF.: 299.930.407-20, que se encontra em lugar incerto
e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação ao
pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, seis de
abril de dois mil e vinte e um . Eu, Marcia Almeida da Fonseca - Técnico de
Atividade Judiciária - Matr. 01/26059, digitei. E eu, Tarcisio de Albuquerque
Rocha - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/23620, o subscrevo.

ECOPESA
AMBIENTAL S/A
CNPJ/MF nº 08.165.091/0001-27
Balanço patrimonial Em 31/12/2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
Não circulante
Partes relacionadas
Imobilizado
Intangível
Direito de uso
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos – leasing
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Parcelamento de impostos
Adiantamentos de clientes
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos – leasing
Parcelamento de impostos
Partes relacionadas
Provisão para contingências
Adiantamentos de clientes
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

2020

2019

215
17.552
615
18.382

581
1
6.988
1.196
8.766

34.215
21.291
613
4.207
60.326
78.708

17.351
22.901
59
3.447
43.758
52.524

1.603
3.946
1.938
4.145
2.057
3.608
477
17.774

390
5.140
1.830
3.211
770
7.361
283
18.985

2.779
11.722
29
10.551
4.755
29.836

3.199
3.600
31
6.916
13.746

19.272
11.826
31.098
78.708

19.272
521
19.793
52.524

Demonstração dos resultados Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
2020
2019
Receita operacional líquida
77.772
61.640
Custo dos serviços prestados
(43.695)
(43.509)
Lucro bruto
34.077
18.131
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
(12.877)
(13.144)
Outras receitas, líquidas
(228)
(2.888)
(13.105)
(16.032)
Resultado financeiro
Receitas financeiras
41
11
Despesas financeiras
(2.241)
(1.193)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da
18.772
917
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social Corrente
(7.467)
(1.762)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
11.305
(845)
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
2020
2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
11.305
(845)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
11.305
(845)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Reserva Lucros
Capital Reserva de Inves- acumusocial
legal timentos
lados Total
Saldos em 01/01/2019
19.272
1.366
- 20.638
Prejuízo do exercício
(845) (845)
Destinação do resultado do
exercício
(845)
845
Saldos em 31/12/2019
19.272
1.366
(845)
- 19.793
Lucro líquido do exercício
11.305 11.305
Destinação do resultado do
exercício
11.305 (11.305)
Saldos em 31/12/2020
19.272
1.366
10.460
- 31.098

A China deve testemunhar uma recuperação mais
ampla do crescimento este
ano, abrindo espaço para
um aperto anticíclico e um
novo foco em um caminho
de crescimento sustentável,
de acordo com um relatório de pesquisa do Morgan
Stanley, divulgado nesta
quarta-feira. O banco de investimento previu um mix
de crescimento mais equilibrado para o país em 2021,
com melhorias contínuas
no consumo privado e despesas de capital industrial
(Capex).
“Esperamos uma forte
recuperação cíclica no capex de manufatura acima da
tendência pré-COVID com
base na robusta demanda
externa”, disse Robin Xing,
economista-chefe do banco
para a China, no relatório.
Isso ecoou uma expansão
constante da produção industrial no mês passado,
com a produção industrial
de valor agregado da China
crescendo 9,8% ano a ano
em abril, mostraram dados
oficiais na segunda-feira.
O investimento em ativos fixos no setor manufatureiro continuou a aumen-

tar no período de janeiro a
abril, 23,8% acima do ano
anterior. O número foi 3,9
pontos percentuais superior
ao crescimento geral do investimento.
Segundo a agência Xinhua, o consumo da China
também está retornando ao
nível pré-Covid, disse Xing,
atribuindo a recuperação às
condições favoráveis, como
a recuperação contínua do
mercado de trabalho, a liberação de poupanças preventivas e uma situação epidêmica doméstica estável.
De acordo com dados
oficiais, o mercado de trabalho da China manteve o
ímpeto de recuperação em
abril, com a taxa de desemprego urbano pesquisada
em 5,1% no mês passado,
0,2 ponto percentual abaixo
do nível de março.
O impulso de crescimento contínuo da China deu
espaço para a normalização
gradual da política para estabilizar o índice de alavancagem macro, disse Xing,
acrescentando que espera
que o crescimento do crédito amplo diminua para
11% ano a ano até o final
de 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPCULT
CNPJ 18.209.185/0001-04 / NIRE 33400052510
A Presidente da Sociedade Cooperativa COOPCULT, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em nossa
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede
devido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia
31 de maio de 2021, em primeira convocação às 19h00min com a
presença de 2/3
(dois
terços)
do
número total
de
Cooperados Associados, em segunda às 20h00min com metade mais 01
(um)do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
21h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia
Geral Extraordinária. 1. Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados; 2.
Exclusão de Cargo na Diretoria; 3. Reforma Estatutária.
Rio de Janeiro/RJ, 20 de Maio de 2021.
SUELI LEVY GOULART BOIKO DE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE

NONA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI
EDITAL DE CITAÇÃO Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.
Alexandre Eduardo Scisinio - Juiz Titular do Cartório da 9ª Vara Cível da
Comarca de Niterói, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo
de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por este Juízo, que funciona a Visconde de Sepetiba, 519 5º andar CEP:
24020-206 - Centro - Niterói - RJ Tel.: 2613-9819 e-mail: nit09vciv@tjrj.jus.br,
tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO
OU CONVOLAÇÃO ATÉ 17.03.2016) - Cobrança, de nº 001407107.1997.8.19.0002 (1997.002.017102-7), movida por CONDOMINIO
VIVENDA DE SANTA ROSA em face de SEVERINO BRITO DE LIRA
FILHO. Assim, pelo presente edital CITA o réu SEVERINO BRITO DE LIRA
FILHO, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de
quinze dias oferecer contestação ao ped ido inicial, querendo, ficando ciente
de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art.
344, CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel,
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta
cidade de Niterói, Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil
e vinte. Eu, Karine Reis Sampaio - Técnico de Atividade Judiciária - Matr.
01/30041, digitei. E eu, Jose Carlos Ferreira da Costa - Responsável pelo
Expediente - Matr. 01/26438, o subscrevo.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
11.305
(845)
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
(204)
2.705
Depreciações e amortizações
6.554
4.297
Juros provisionados
2.241
619
Provisão para contingências
3.635
3.281
Aumento (redução) nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
10.768 (3.681)
Outros
(581)
(332)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores
(1.194)
2.217
Salários e encargos sociais
108
158
Impostos e contribuições a recolher
934
3.597
Juros pagos
132
132
(779)
136
Outros
32.919 12.284
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível
(6.850) (3.151)
(1)
5
Aplicação financeira
(6.851) (3.146)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos pagos
(1.448) (3.947)
(24.986) (5.837)
Partes relacionadas
Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de financiamento (26.434) (9.784)
(366)
(646)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
581
1.227
215
581
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
(366)
(646)
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa
Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8
As Demonstrações Financeiras completas
encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

