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Faltam os trabalhadores e as massas
populares. O Chile é um ótimo exemplo.
Por Afonso Costa, página 2

A sequência clássica – investidor anjo, VC,
PE e IPO – evoluiu muito nos últimos
anos. Por Marco França, página 2

Modelo menos famoso da franquia de
filmes saiu por quase R$ 1 milhão em
2015. Por Antonio Pietrobelli, página 4

Em 4 meses,
superávit na
conta externa
vira déficit
As contas externas fecharam
abril com superávit recorde de
US$ 5,663 bilhões, informou o
Banco Central (BC). No mesmo
mês do ano passado, fase mais
aguda da crise econômica, o superávit havia sido de R$ 199 milhões.
O resultado foi puxado pelo
desempenho recorde da balança comercial, que em abril teve
superávit de US$ 9,145 bilhões,
resultado impulsionado pela alta
recente nos preços de commodities, entre elas minério de ferro e
alimentos.
Houve também aumento no
ingresso de investimentos diretos
do exterior no país, de US$ 3,544
bilhões em abril, ante US$ 1,632
bilhão em igual mês de 2020.
Houve redução do déficit na
conta de renda primária (entrada e
saída de lucros e dividendos). Em
abril deste ano, o saldo negativo
ficou US$ 2,37 bilhões, recuo de
37,7% em relação a abril de 2020.
No acumulado dos 12 meses
encerrados em abril, as contas
externas registram déficit de US$
12,4 bilhões, equivalente 0,84%
do Produto Interno Bruto (PIB),
taxa menor que os 1,23% do PIB
registrados em março.
Na soma dos quatro primeiros
meses do ano, o déficit é de US$
9,717 bilhões, contra um superávit de US$ 199 milhões em igual
período de 2020.

Atividade e
na construção
recua pelo
quinto mês
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) divulgou que,
pelo quinto mês consecutivo, o
setor da construção apresenta
resultado inferior a 50 pontos na
Sondagem Indústria da Construção. O indicador varia de 0 a
100. Abaixo de 50 pontos indica
queda da atividade. Em abril, ficou em 46,5 pontos, um pouco
acima dos 44,9 pontos registrados em maio.
O Índice Nacional de Custo da
Construção-M (INCC-M), calculado pela FGV, registrou inflação
de 1,8% em maio deste ano, superior ao 0,95% de abril. Com isso, o
INCC-M acumula 6,92% no ano e
14,62% em 12 meses.

Colchão para garantir dívida
cai para menos de 10 meses
Resgastes de títulos prefixados somou R$ 333 bilhões

O

vencimento de um
grande volume de títulos prefixados fez a
Dívida Pública Federal (DPF) cair
de R$ 5,243 trilhões em março
para R$ 5,089 trilhões em abril,
com recuo de 2,92%, informou
o Tesouro Nacional. Essa queda
é temporária e típica do primeiro
mês de cada trimestre, quando se
concentram o vencimento de títulos prefixados. Os resgates somaram R$ 332,91 bilhões.
Nos últimos meses, o Tesouro
tinha intensificado a emissão de
títulos públicos para recompor o
colchão da dívida pública (reserva
financeira usada em momentos de
turbulência ou de forte concentração de vencimentos). Essa reserva, que tinha somado R$ 1,119
trilhão em março, caiu para R$
969,3 bilhões em abril para cobrir
parcialmente o vencimento recorde de títulos prefixados.
Atualmente, o colchão cobre
cerca de 9,9 meses de vencimentos da dívida pública. Até o fim de
2021, está previsto o vencimento
de R$ 735 bilhões em títulos federais. Nos primeiros meses da pandemia, o governo queimou parte
desse colchão para compensar a
instabilidade no mercado finan-

ceiro. Em agosto do ano passado,
o Banco Central teve de repassar
ao Tesouro R$ 325 bilhões para
ajudar a recompor essa reserva.
A proporção de papéis prefixados caiu de 34,67% em março
para 31,9% em abril. Os títulos
corrigidos pela Taxa Selic (juros
básicos da economia, que estão
subindo) passou de 33,78% para
35,5%. A fatia de títulos vinculados à inflação subiu de 26,38%
para 27,69%.
A dívida pública mobiliária
(em títulos) interna (DPMFi) caiu
2,7%, para R$ 4,852 trilhões em
abril. A dívida pública federal externa (DPFe) caiu 7,23%, para R$
237 bilhões. Além da queda de
5,16% do dólar no mês passado,
houve o vencimento de R$ 6,88

bilhões referentes à última emissão de títulos em euro do Brasil,
ocorrida em 2014.
O Tesouro revisou para baixo
a previsão de aumento para a dívida pública neste ano. Segundo
a nova versão do Plano Anual de
Financiamento (PAF), a DPF deverá encerrar 2021 entre R$ 5,5
trilhões e R$ 5,8 trilhões.
A estimativa anterior, divulgada no fim de janeiro, previa que a
DPF deveria encerrar o ano entre
R$ 5,6 trilhões e R$ 5,9 trilhões.
Em nota, o Tesouro Nacional informou que, desde a apresentação
da versão original do PAF, as condições de mercado melhoraram,
permitindo que o governo emitisse
mais títulos corrigidos pela Selic e
pela inflação, com prazos maiores.

Alerj aprova
em 1ª sessão
fundo soberano
do estado
A Assembleia Legislativa do
Estado do Rio (Alerj) aprovou,
em primeira discussão, nesta quarta-feira, a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 56/21, que
cria o Fundo Soberano do Estado.
O objetivo deste Fundo é garantir sustentabilidade fiscal e
custear investimentos em ações
estruturantes nas áreas de Saúde,
Educação, Segurança Pública, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente.
A PEC, de autoria original do
presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), foi aprovada por 66
votos; houve duas abstenções. A
proposta ainda vai passar por uma
segunda votação na próxima terça-feira.

RESERVA DE
EMERGÊNCIA É
ESSENCIAL
CDB com liquidez diária e
taxa acima do CDI é ideal para
imprevistos.
Por Rosano
Ouriques,
página 2

Rio pede adesão a regime de
recuperação, mas dívida é questionada
Economista calcula que estado tem valor a receber

O

secretário de Fazenda
do Estado do Rio de
Janeiro, Nelson Rocha, entregou, nesta terça-feira,
em Brasília, o pedido para o ingresso do Rio de Janeiro no novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A solicitação foi feita
ao secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia,
Bruno Funchal.
O prazo para que o Governo
Federal dê uma resposta é de dez
dias corridos. Caso a solicitação
seja aceita, o estado terá até seis
meses para apresentar um Plano
de Recuperação Fiscal com reformas estruturantes – leia-se privatizações, demissões e congelamento de salários.
Rocha anunciou que pretende
incluir ativos do governo para ajudar no pagamento da dívida. Entre as reformas que o Rio preten-

de fazer estão a administrativa e a
da previdência.
“A adesão ao RRF é de extrema importância para que o estado possa equilibrar as suas contas.
Estamos confiantes que o nosso
pedido será aceito e já estamos
trabalhando para apresentarmos
um plano adequado às atuais condições econômicas do Rio”, afirmou o governador Cláudio Castro.
O governo calcula a dívida total
com a União em R$ 126,77 bilhões
e a dívida do estado em R$ 172 bilhões. A Receita Corrente Líquida
do Rio de Janeiro em 2020 foi de
R$ 59,5 bilhões. O déficit primário previsto para 2021 alcança R$
3 bilhões. O estado terá que pagar
até 2023, dentro do novo RRF, R$
9 bilhões.
O economista José Carlos de
Assis, porém, discorda desses

números. Ele afirma que o Rio
não deve nada à União; ao contrário, tem créditos de R$ 65 bilhões.
Em 1997, quando o Governo
Federal impôs aos entes federativos a renegociação da dívida,
o total refinanciado de todos os
estados somava cerca de R$ 112
bilhões. Cerca de R$ 400 bilhões
foram pagos até 2017. Assim
mesmo restavam a pagar, há quatro anos, R$ 540 bilhões, calcula
Assis.
De acordo com a Lei Complementar 178/21, que cria o novo
RRF, o Plano terá duração de dez
anos. Nos primeiros 12 meses
desse período, o estado fica livre
do pagamento das dívidas com a
União e as garantias pelo Governo
Federal. Nos nove anos seguintes,
as parcelas vão sendo retomadas
gradativamente.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3289
R$ 5,5070
R$ 6,5286
R$ 0,8316
R$ 323,50

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

1,51% (abril)
2,94% (março)
0,52%
0,67%
3,5%
0,61% a.m.
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O tabuleiro incompleto
Por Afonso Costa

A

intervenção da senadora Kátia Abreu
(PP-TO) dirigida ao
ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo na CPI
da Covid dá uma boa noção do
crescente isolamento das hostes governistas. Ex-presidente
da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
e ex-ministra da Agricultura no
segundo governo Dilma, a senadora representa parcela significativa da elite do agronegócio
no país. Não a troco de nada, o
capitão reformado se antecipou
e foi ao Mato Grosso do Sul andar a cavalo de chapéu e fazer
demagogia entregando alguns
títulos de terra. Já previa o que
vinha pela frente.
A volta do ex-presidente
Lula ao cenário político mudou a correlação de forças, as
pesquisas de opinião demonstram isso claramente, indicando-o como favorito na corrida
presidencial. Afinal, é inegável
que a campanha eleitoral para
o ano que vem já começou.
Com quase meio milhão de
mortos e cerca de 16 milhões
de infectados pela Covid, o
Brasil enfrenta a pandemia de
maneira descontrolada em nível nacional devido a absoluta
ausência de políticas públicas
calcadas na ciência. Reiteradamente, o Governo Federal
e seus parceiros em nível estadual e municipal se recusam
a adotar medidas implantadas
em diversos países com resultados positivos.

Juntam-se a esse quadro
14,5 milhões de desempregados que, somados aos subocupados, totalizam cerca de 32
milhões de trabalhadores, mais
de 40% da População Economicamente Ativa (PEA). É um
recorde conseguido pelo atual
governo: o povo passando fome e vivendo na miséria. E o
que o governo faz: destina um
auxílio emergencial de R$ 150
mensais. Ou seja, se o povo
comprar gás ou pagar as contas de luz e água, não compra
comida. Se comprar comida,
não paga nenhuma das três
contas. Até o Banco Mundial,
escaldado em mascarar a realidade para proteger o capital,
preconiza um total de R$ 440
mensais.
Em verdade, “116,8 milhões
de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a alimentos. Desses, 43,4 milhões
(20,5% da população) não
contavam com alimentos em
quantidade suficiente (insegurança alimentar moderada ou
grave) e 19,1 milhões (9% da
população) estavam passando
fome (insegurança alimentar
grave)”, segundo o Inquérito
Nacional sobre Insegurança
Alimentar, em pesquisa realizada no final do ano passado.
A economia como um todo vai mal. É óbvia a queda
no consumo e, portanto, na
produção, a exacerbada concentração de renda se mantém
inabalável, algumas grandes
empresas deixaram o país, há
o incremento de atividades ilegais, vide o meio ambiente e as

milícias, além do isolamento
internacional e problemas com
o maior parceiro comercial do
país, a China (vide a soja), e
tantos outros fatores que tornam a atual conjuntura de extrema dificuldade para o atual
governo e sua prioridade: a reeleição.
Diante desse quadro, o sempre presidenciável coronel
nordestino chamou para si a
tarefa de oposição ao Lula e
se aproximou da direita, com
destaque para ACM Neto, todo poderoso do DEM. Procura desbancar o governador de
São Paulo e ser o candidato da
direita, isolando ainda mais o
capitão reformado.
Essa mesma política econômica, entretanto, implica
substancial apoio ao governo,
tanto pela retirada dos direitos
dos trabalhadores e do povo,
quanto pelas privatizações de
setores estratégicos altamente lucrativos, as “meninas dos
olhos” do grande capital.
A privatização da Eletrobras
é criminosa, não só pelo papel
estratégico que ela representa,
mas pelas condições arroladas,
uma verdadeira doação, não só
pela produção e distribuição
de energia, mas pelo imenso
volume de água doce envolvido. É um crime de lesa-pátria e
de lesa-humanidade.
A própria mídia empresarial,
em grande parte, deixa claro
o quanto a agenda econômica
coesiona a burguesia. Crítica do governo em suas ações
diante da pandemia, é uníssona
em apoiar as medidas de inte-

resse do grande capital.
Cabe destacar que a agenda
econômica também favorece
as Forças Armadas, as milícias
e as seitas neopentecostais (aí
com algumas divergências dentre a burguesia), além de alguns
setores da pequena burguesia,
bases da sustentação política
do atual governo.
Ainda assim, o desgaste do
governo é evidente, não há
indicador de que vá mudar,
apesar de no Brasil atual nada
mais ser considerado surpresa.
O tabuleiro político começa
a se definir, as peças estão se
movendo em busca de ampliar seus espaços e obter mais
adeptos.
A única novidade é a candidatura do deputado federal
Glauber Rocha (PSOL-RJ),
parlamentar combativo e um
dos melhores, quiçá o melhor
parlamentar em nível nacional. A proposta visa coesionar
a esquerda em um programa
de verdadeiras mudanças, não
somente de derrota do genocídio, apesar desta ser prioritária.
Infelizmente, a principal peça do jogo ainda está apartada
do jogo, ocupa um pequeno
espaço no canto do tabuleiro.
Caberia e cabe às forças progressistas dedicarem todos
seus esforços e ações para incrementar e fortalecer a ação
dos trabalhadores e das massas
populares, a fim de assumirem
seu papel de protagonistas.
O Chile é um ótimo exemplo!
Afonso Costa é jornalista.

Investimento para crescer em tempos de mudança
Por Marco França

P

or muito tempo, vivemos a intermitência
entre o apetite de fundos de VC (venture capital),
com investimentos de maior
risco, e de PE (private equity),
em empresas mais consolidadas e maduras no Brasil. Desde
os anos 2000, os gaps de acesso ao capital eram claros, os
sócios anjo quase inexistentes
e pouca competição entre os
fundos.
O que isto representava na
prática? O ciclo de crescimento da empresa convivia com
hiatos intermináveis de acesso ao dinheiro, além da pouca
barganha negocial quando se
referia a valuation e a autonomia política para tocar a gestão
do negócio. O middle market,

composto por companhias de
médio porte com faturamento
entre R$ 100 milhões e R$ 500
milhões, era praticamente inexistente no radar dos fundos,
muito pela falta de visibilidade
de liquidez do investidor e pelos juros altos. A bolsa de valores era focada em empresas
de grande porte, tradicionais e
maduras.
A sequência clássica – investidor anjo, VC, PE e IPO (inicial public offering) – evoluiu
muito nos últimos anos. Existem mais atores nas fases do
investimento e cheques mais
robustos em todas as etapas
do ciclo, além de uma concorrência maior com o investidor
estratégico que surgiu mais
recentemente com a aceitação
de processo de listagem de empresas menores na bolsa B3.
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Estas últimas, ávidas por
alvos que horizontalizam ou
verticalizam suas atuações e
dominância trouxeram novo
momentum ao processo. Particularmente aí, temos uma
discussão interessante e pragmática. Enquanto os fundos
visam alvos que possam dar o
retorno anualizado aos acionistas acima de 20% ao ano no
ciclo de sete anos, o investidor
estratégico listado, ou em vias
de, está mais preocupado com
arbitragem de múltiplo e tem
se mostrado mais rápido na
compra e agressivo no preço.
Os cheques dedicados ao
middle market, entre R$ 200
milhões e R$500 milhões, aparecem com mais frequência, dentro de um ambiente com maior
tolerância ao risco, permitindo
fechar alguns gaps importantes

no Brasil. É óbvio que os desafios de investir e empreender
permanecem. Entretanto, muitos fundos já tiveram sucesso e
aprenderam a apostar na economia, respeitando a dificuldade
política da região, mas sem se
prender a ela.
Tudo somado e evitando um
tom de ufanismo, temos uma
bela oportunidade de crescimento real pela frente. Permitindo assim, a qualificação dos
empreendedores e a profissionalização das empresas através do
suporte intelectual e financeiro
de consultorias e fundos focados em transformação e crescimento, em que pese o ambiente
macroeconômico e o inconstante humor político no Brasil.
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A essencialidade
da reserva de
emergência
Por Rosano Ouriques

H

á alguns anos, começamos a ver um
processo de redução da taxa Selic.
Após inúmeros cortes, entre agosto de 2020 e janeiro deste ano, a taxa atingiu
o menor índice da história: 2%. Agora, verificamos um aumento gradual do índice para
conter a inflação e já atingiu 3,50%, similar ao
que verificamos antes da pandemia (3,75%).
Segundo o último boletim Focus, pesquisa
divulgada semanalmente pelo Banco Central
(BC), com a projeção para os principais indicadores econômicos, a Selic deve terminar o
ano de 2021 em 5,50%.
Mesmo com esses reajustes, estamos longe
dos elevados patamares de anos atrás. Taxas
para financiamento, empréstimos e até a do
cheque especial estão bem menores do que
eram. Os rendimentos de produtos de renda
fixa também estão acompanhando a taxa. Porém, ainda há investimentos bem competitivos
que superam significativamente a rentabilidade da poupança e do Tesouro, especialmente
os produtos de bancos de médio porte.
O fato é que qualquer pessoa, seja o
investidor mais arrojado ou o mais conservador, ou até quem ainda nem tem um
investimento, precisa de uma reserva de
emergência. A pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro, da Anbima (Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais), de 2020, mostrou que 62% da população brasileira não
conseguiu economizar dinheiro em 2019
e entrou o ano passado sem qualquer reserva financeira para algum tipo de emergência. E, infelizmente, tivemos um dos
piores anos deste século do ponto de vista
sanitário, social e também econômico.
Isso prova que imprevistos acontecem, como desemprego, gastos com doenças, reparos
na casa ou do carro e até crises econômicas e
pandemia, fatos que impactam o coletivo. Por
isso, é essencial ter uma reserva de emergência, um valor equivalente a, pelo menos, seis
meses do orçamento mensal, segundo especialistas. Até mais, se for possível, porque há
imprevistos de maior duração, como vemos
agora.
O Certificado de Depósito Bancário (CDB)
de liquidez diária com taxa acima de 110% do
CDI de uma instituição sólida é ideal para esta
reserva de emergência. Esse tipo de produto,
além de garantir segurança e rentabilidade,
pode ser sacado a qualquer momento. Assim,
não é preciso resgatar aplicações de longo
prazo, fazer empréstimo, entrar no cheque especial ou passar por grandes privações, como
temos acompanhado.
Algumas coisas mudaram bastante, mas
sem dúvida, uma das lições da pandemia é que
precisamos nos preparar para as adversidades.
Elas acontecem e sem aviso prévio. Então, esteja sempre pronto com uma reserva de emergência.
Rosano Ouriques é gerente-executivo de Tesouraria do Banco
RCI Brasil (Renault/Nissan).
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O impacto das mortes
por Covid na renda

J

uliana Trece e Claudio Considera, respectivamente
analista e coordenador do Núcleo de Contas Nacionais
do FGV Ibre, realizaram um estudo preliminar sobre o
impacto da pandemia na renda. Com base na média de
rendimento e de anos de estudo dos brasileiros, calcularam quanto poderiam ter gerado de renda as 430 mil
pessoas (à época do levantamento) que morreram de
Covid-19 no Brasil entre março do ano passado e meados
de maio deste ano:
– Entre as 216,6 mil vítimas entre 20 e 69 anos, a potencial geração de renda mensal é de R$ 492 milhões. São
R$ 5,9 bilhões por ano.
– No caso das pessoas acima de 70 anos (211 mil mortos), o rendimento médio mensal real de aposentadorias e
pensões a preços de 2019 seria de R$ 413,8 milhões. Por
ano, são R$ 5 bilhões.
– Somados o rendimento mensal do trabalho das pessoas até 69 anos mais a renda dos idosos a partir dos 70
anos, chega-se a R$ 905,8 milhões. São R$ 10,9 bilhões
anuais (0,4% da massa de rendimentos de 2019).
Um outro exercício possível, afirmam Trece e Considera, é calcular o quanto que essas pessoas falecidas
ainda poderiam produzir e gerar de rendimento dada as
suas expectativas de vida. As vítimas com idade entre 20 e
69 anos no Brasil teriam um rendimento total de R$ 182,6
bilhões até o falecimento.
“Muitas dessas pessoas poderiam continuar conosco
caso tivessem sido mais bem informados, se alertados
através de campanhas sobre os cuidados a serem tomados
e da virulência dessa doença”, afirmam os pesquisadores.
Os autores fazem algumas observações, como o pagamento de pensão por mortes e as características dos
trabalhadores, com alto grau de desemprego, subocupação e informalidade, o que afetaria essa conta. A coluna
acrescentaria o impacto da recessão, maior do que poderia
ter sido se houvesse esforços coordenados do Ministério
da Economia. Com menor crescimento, menos empregos
e menos renda.

Manobra para privatizar
ensino universitário?
Alerj rejeita proposta bolsonarista de extinção da Uerj

P

rojeto de Lei do
deputado estadual
Anderson Moraes
(PSL) que pede a extinção
da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (Uerj) foi
protocolado na Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj).
Em seu Twitter, o parlamentar bolsonarista diz
que “Protocolamos Projeto de Lei que dispõe sobre
a extinção da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro
e a transferência da oferta
de vagas a instituições privadas. Balbúrdia nas universidades custeadas com o

dinheiro do povo, nós não
iremos aceitar!”.
No projeto do atual governo de privatizar o ensino
universitário, em outra publicação, mais antiga, (dia 19,
Moraes chama os integrantes
da Uerj de “vagabundos”:
“Não podemos mais aturar
essa ‘balbúrdia’ nas Universidades públicas, quantas placas contra o presidente colocarem eu vou tirar!”
Segundo o portal G1, “em
julho do ano passado, ele teve contas vinculadas ao seu
gabinete removidas pelo Facebook por criar perfis fal-

Rápidas
“Limpando & Reciclando” movimentará as praias da
cidade do Rio de Janeiro neste sábado, das 10h às 13h,
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O
evento, copatrocinado pela rede Rei do Mate, consistirá
num mutirão para coleta de lixo descartado nas areias e
no mar *** O Grupo Educacional Seda encerra nesta
quinta-feira a Semana Minha Universidade no Exterior,
que explica como entrar em uma universidade fora do
país. Inscrições: lp.pathwayonline.me/inscricoes *** Nesta
quinta-feira, às 12h, o advogado João Marcos Guimarães
Siqueira, procurador do STJD e sócio do Bosisio Advogados, participará do Seminário Direito Esportivo, promovido pela OAB São Gonçalo. O evento será transmitido
online em tvoitava.com

bara é uma das mais importantes da América do Sul,
presente em oito cidades
do Estado do Rio de Janeiro. Na soma de todos os
campi, possui um total de
90 cursos de graduação, 63
cursos de mestrado, 46 cursos de doutorado, 2,8 mil
professores e 43 mil alunos
matriculados entre graduação e pós-graduação. Sua
Faculdade de Direito já formou nomes, como RicardoCésar Pereira Lira, Joaquim
Barbosa, Luiz Fux, Otávio
Leite, Wadih Damous e Liis
Roberto Barroso.

IR: Cerca de 7 milhões ainda não enviaram declaração
A cinco dias para o fim do
prazo, cerca de 7 milhões de
contribuintes ainda não acertaram as contas com a Receita
Federal. Segundo o balanço
mais recente, 25.323.371 contribuintes enviaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, 77,6% do previsto
para este ano.Os números
foram divulgados pela Receita
Federal, com dados apurados
até as 11h desta quarta-feira.
Neste ano, o Fisco espera receber até 32.619.749
declarações. No ano passado, foram enviadas

31.980.146 declarações.
O prazo de entrega começou em 1º de março e vai
até as 23h59min59s de 31 de
maio. A data limite foi adiada
em um mês para suavizar as
dificuldades no recolhimento de documentos impostas
pela pandemia de Covid-19.
Acontece que essa suavização
não atingiu o parcelamento de
quem vai pagar mais imposto.
Nos anos anteriores prevaleceram 10 meses de prazo e neste
ano só oito.
Em abril, a Câmara e o Senado aprovaram projeto de lei

que adiaria novamente o prazo
para 31 de julho, por causa do
agravamento da pandemia. No
entanto, o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta.
O programa para computador está disponível na página da Receita Federal na internet.. Quem perder o prazo
de envio terá de pagar multa
de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo
o maior valor. A entrega é
obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70
em rendimentos tributáveis
em 2020. Isso equivale a um

salário acima de R$ 1.903,98,
incluído o décimo terceiro.
Também deverá entregar a
declaração quem tenha recebido rendimentos isentos acima
de R$ 40 mil em 2020, quem
tenha obtido ganho de capital
na venda de bens ou realizou
operações de qualquer tipo na
Bolsa de Valores, quem tenha
patrimônio acima de R$ 300
mil até 31 de dezembro do
ano passado e quem optou pela isenção de imposto de venda
de um imóvel residencial para
a compra de um outro imóvel
em até 180 dias.

Pazuello não
quer sair da ativa

cedimento disciplinar, que
daria suas razões para estar
no ato político de apoio a
Jair Bolsonaro, infringindo
regras militares e sanitárias,
mas que não poderia agora
ir para a reserva, por ter sido reconvocado para depor
na CPI da Covid.

prefeito de Maricá (RJ),
Fabiano Horta (PT), o expresidente Lula (PT) disse
que o gestor municipal deveria ter convidado o exministro da Saúde Eduardo Pazuello para “ensinar
como se cuida da saúde”.
A declaração ocorreu, nesta quarta-feira, 26, em live sobre “A Revolução de
Maricá”.
Os petistas comentaram
sobre o Hospital Doutor
Ernesto Che Guevara,
fundado pela Prefeitura de

Maricá durante a pandemia
do novo coronavírus e que
se tornou referência regional no tratamento de pacientes com Covid-19. “Se
aquele general (Pazuello)
conhecesse um pouco do
que vocês estão fazendo
em Maricá do ponto de
vista social, talvez ele não
tivesse tratado com tanta
indecência e falta de respeito o povo pobre desse
país que está morrendo de
Covid”, afirmou Lula.

O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, afirmou a oficiais do
Comando do Exército que
não irá para a reserva antes
da CPI da Covid terminar.
Segundo a jornalista Carla
Araújo, do UOL, ele disse
aos colegas da corporação
que pretende responder no
prazo o formulário do pro-

Por que não
visitou Maricá?
Durante debate com o

Trabalhar em situações
não-estruturadas
Sabe agir mesmo quando não tem a visão completa da
situação. Lida de forma segura e efetiva com as incertezas
e a falta de informação. Define imediatamente um rumo
de ação, dimensionando possíveis riscos. Mobiliza os
recursos que tem à disposição e usa a ação para estruturar
melhor o problema, diminuir a faixa de indefinição e focar
uma solução mais definitiva. Assim Luiz Affonso Romano
define um consultor organizacional e de pessoas.

sos.” Ainda de acordo com o
portal, a proposta foi descartada nesta quarta-feira pelo
presidente da Alerj, André
Ceciliano (PT): “Enquanto
eu for presidente, não vota.
É inconstitucional e isso seria
atribuição do Poder Executivo”.
Na internet, já corre
abaixo-assinado
contra
a extinção da Uerj: “Os
inimigos da educação não
são maiores do que a força dos estudantes”, diz o
apelo.
A Uerj, antiga Universidade do Estado da Guana-

Ibiracica Administração e Participações S.A.
CNPJ/ME nº 50.259.951/0001-58
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ibiracica Administração e Participações S.A., CNPJ/ME sob nº 50.259.951/0001-58 - NIRE 35300568893 - Comunicado/Convocação Acham-se à disposição dos Acionistas, na sede da Companhia, localizado no Estado de São Paulo, Município de São Paulo, na Rua Oswaldo Leite
Ribeiro, n° 222, Morumbi CEP 05655-020, os documentos do artigo 135, §3º, da Lei 6.404/76. Convidamos os acionistas para se reunirem em AGE,
dia 03 de junho de 2021, às 10h, no endereço supra, com a seguinte ordem do dia: 1) deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da
Companhia. São Paulo - SP, 24 de maio de 2021. Nelson de Sampaio Bastos - Diretor Presidente.

Águas de Araçoiaba S/A
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0
Edital de Convocação
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 04 de junho de 2021,
às 12 horas, na sede da sociedade, na Rua Professor Toledo, nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP,
a fim de deliberarem sobre a eleição/reeleição de Diretoria da Companhia. Araçoiaba da Serra,
26 de maio de 2021. Ivan Mininel da Silva - Diretor.

FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ n° 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021
1. Data. Hora e Local: Assembleia realizada em 09 de fevereiro de 2021, às 12h, na sede da Faro Energy Projetos Solares
Holding S.A. (“Companhia”), localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Comendador Eduardo Saccab, n° 215,
salas 314/15/16, Brooklin Paulista, CEP 04601-070. 2. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do §4° do
artigo 124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude
da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia com direito a voto. 3. Presença:
Foram cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei Sociedades por Ações e estiveram presentes acionistas
da Companhia representando 100% (cem por cento) do capital com direito a voto da Companhia, conforme se verifica
das assinaturas constantes e apostas no “Livro de Registro de Presença dos Acionistas”. 4. Mesa: Foi escolhido para
presidir os trabalhos o Sr. Pedro Miguel de Araujo Mateus e para secretariá-lo o Sr. Raphael Chaves Narciso Roque.
5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Aprovar os termos e condições da emissão de 1 (uma) Cédula
de Crédito Bancário (“CCB”), pela Companhia, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”), no valor
de R$ 105.800.000,00 (cento e cinco milhões e oitocentos mil reais), com prazo total de 24 (vinte e quatro) meses,
contados do primeiro desembolso, com juros remuneratórios correspondentes a variação do CDI + 3,70% a.a. (três
inteiros e setenta décimos por cento ao ano), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias
Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a data de cada desembolso
(inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive), para financiamento da construção e implementação dos Projetos de a
construção o de centrais geradoras fotovoltaicas a serem construídas e implantadas pela Companhia em regime de
minigeração distribuída (“Projetos” e “Emissão de CCB”). A Emissão de CCB terá a Companhia como emissora e as
seguintes Sociedades de Propósito Específico (“SPE”), controladas pela Companhia, como coobrigadas: (a) Faro Ponta
do Céu Locação e Soluções em Energia Ltda.; (b) Monte Alto Locação e Soluções em Energia Ltda.; (c) Canabrava Locação
e Soluções em Energia Ltda.; (d) Oiticica Locação e Soluções em Energia Ltda.; (e) Alto do Pajeú Locação e Soluções em
Energia Ltda.; (f) Faro Ponta da Pedra Locação e Soluções em Energia Ltda. (g) Faro Pedra do Sal Locação e Soluções em
Energia Ltda; (h) Riacho Fundo Locação e Soluções em Energia Ltda; (i) Faro Cabo Branco Locação e Soluções em Energia
Ltda; e (j) Faro Rio do Fogo Locação e Soluções em Energia Ltda (todas em conjunto “SPEs”); e (ii) Caso aprovada a
Emissão, a autorização à Diretoria da Companhia para negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis
à Emissão de CCB e às garantias a ela vinculadas; (iii) Caso aprovada a Emissão de CCB, aprovar a outorga das seguintes
garantias, em favor do titular da CCB: (i) alienação fiduciária da totalidade das ações de emissão da Companhia detidas
atualmente e no futuro pelo Faro Energy Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME
sob o n° 33.304.964/0001-82 (“Faro FIP”) e pela Faro Energy Desenvolvimento e Locação De Projetos Ltda., inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 31.191.534/0001-76 (“Faro Desenvolvimento”), nos termos do “Instrumento Particular de Alienação
Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças” a ser celebrado entre o Faro FIP, a Faro Desenvolvimento, o Banco
Santander e a Companhia (“Alienação Fiduciária de Ações”): (ii) alienação fiduciária da totalidade das quotas de emissão
das SPE detidas atualmente e no futuro pela Companhia, nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária
de Quotas em Garantia e Outras Avenças” a ser celebrado entre a Companhia, o Banco Santander e as SPEs (“Alienação
Fiduciária de Quotas”); (iii) alienação fiduciária de máquinas e equipamentos de propriedade das SPEs no âmbito dos
Projetos, nos termos do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Equipamentos e Outras Avenças”, a ser
celebrado entre a Companhia, as SPEs e o Banco Santander (“Alienação Fiduciária de Equipamentos”); e (iv) cessão
fiduciária dos direitos creditórios presentes e/ou futuros, decorrentes, relacionados e/ou emergentes (a) dos Contratos
de SGES, (b) dos Contratos de EPC, e (c) dos Contratos de O&M, e (d) das contas bancárias onde serão depositados e
retidos, conforme aplicável, os recursos decorrentes dos direitos creditórios listados no itens “a”, “b” e “c” acima, nos
termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Direitos Emergentes em Garantia e
Outras Avenças”, a ser celebrado entre as SPEs e o Banco Santander (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”): e
(v) Aval (conforme abaixo definido), prestado pelas SPEs, controladas pela Companhia (todas, em conjunto,
denominadas “Garantias”); (iv) Caso aprovada a Emissão de CCB, aprovar (i) a prestação de aval pelas SPEs ficando estas
coobrigadas como principal pagadora da totalidade das obrigações principais e acessórias que serão assumidas pela
Companhia no âmbito da Emissão de CCB, nos termos do artigo 897 e seguintes do Código Civil (“Aval”): e (ii) a
autorização expressa à administração da Companhia para que esta possa tomar todas e quaisquer providências
necessárias à formalização da deliberação prevista no item (i); e (v) Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da
Companhia até a presente data. 6. Deliberações: Os acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas,
deliberaram: 6.1. Aprovaram a realização da Emissão de CCB, no valor de R$ 105.800.000,00 (cento e cinco milhões e
oitocentos mil reais), com prazo total de 24 (vinte e quatro) meses e a uma taxa de CDI + 3,70% a.a. (três inteiros e setenta
décimos por cento ao ano), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos,
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, desde a data de cada desembolso (inclusive) até
a Data de Vencimento (exclusive) para financiamento dos Projetos; 6.2. Autorizaram a Diretoria da Companhia a
negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão de CCB e às garantias a ela vinculadas.
6.3. Aprovaram a outorga, pela Companhia, das seguintes garantias, as quais serão outorgadas em favor do titular da
CCB e constituídas por meio de: (i) Alienação Fiduciária de Ações; (ii) Alienação Fiduciária de Quotas; (iii) Alienação
Fiduciária de Equipamentos; (iv) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; e (v) Aval. Para tanto, autorizaram a Diretoria
da Companhia a praticar todos os atos necessários à outorga, pela Companhia, das Garantias, incluindo a negociação
dos termos e condições finais dos respectivos instrumentos de garantia, a contratação de prestadores de serviços
relacionados à estruturação e manutenção dos instrumentos de garantia e a celebração de todos os instrumentos e
prática de todos os atos necessários à efetivação das Garantias, incluindo os seus registros junto aos cartórios
competentes. 6.4. Ratificaram todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia até a presente data no âmbito da
Emissão de CCB. 7. Encerramento: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou
e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, da qual se lavrou a presente
ata, que, uma vez lida, achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes. 8. ASSINATURAS:
Mesa: Presidente - Sr. Pedro Miguel de Araujo Mateus; e Secretário - Raphael Chaves Narciso Roque. São Paulo, 09 de
fevereiro de 2021. Confere com a original Lavrada em livro próprio. Pedro Miguel de Araujo Mateus - Presidente.
Raphael Chaves Narciso Roque - Secretário. JUCESP 233.381/21-1, em 20/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária
Geral.Presidente. Raphael Chaves Narciso Roque - Secretário. JUCESP 233.381/21-1, em 20/05/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
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Congresso aprova MP que reduz
tributos da internet por satélite

Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com

Congresso Nacional concluiu nesta quarta-feira a
votação Medida Provisória
(MP) 1018/2020, que reduz
a carga tributária sobre o
serviço de banda larga via
satélite prestado via antenas de pequeno porte ou
very small aperture terminal
(VSAT). O texto aprovado
pelos plenários da Câmara
e do Senado também traz
alterações na Lei do Fundo
de Universalização dos Serviços de Telecomunicações
(Fust) e em outros temas ligados às telecomunicações.
O presidente executivo
da Conexis, Marcos Ferrari,
elogiou o trabalho dos relatores da Câmara e do Senado, dos parlamentares e
enfatizou a importância da
MP para impulsionar investimentos no país. “Medidas
como esta são necessárias
para a ampliação dos investimentos e das políticas
públicas em telecom. E
fundamentais para preparar
o país para a chegada do 5G
”, afirmou.
O texto que vai para
sanção traz avanços necessários para a nova Lei
do Fust, visando a utilização dos recursos do
fundo e o maior alcance
das políticas públicas para a população.

Carro de ‘Velozes e
Furiosos’ em leilão

O

famoso Toyota Supra 1994 laranja, dirigido pelo
personagem Brian O’Conner nos dois primeiros filmes de Velozes e Furiosos, está a caminho
do Barrett-Jackson, famoso leilão de carros colecionáveis
realizado nos Estados Unidos desde 1960.
De acordo com a casa de arremates, o veículo foi obtido
na quinta-feira da semana passada e vai ser leiloado aos interessados em junho. O modelo é o mesmo usado pelo ator
Paul Walker, que faleceu em 2013 após um trágico acidente.
E quanto custa ter o Toyota Supra de Velozes e Furiosos?
A informação só será revelada pela casa de leilões quando
o carro for apresentado ao público, na cidade de Las Vegas. Para se ter uma noção, o último modelo relacionado
ao filme foi arrematado em 2015 por US$ 185 mil, cerca
de R$ 990 mil. Mas o esportivo laranja tem muito mais
apelo emocional, por ter sido o carro de Walker…

Casa em Búzios
Leandro Brame (brameleiloes.com.br) comunica realização de leilão de casa em Búzios. Situada em prédio residencial com pavimento térreo e superior e casa de caseiro
e o seu respectivo terreno, constituído pelo lote de terreno
nº 30 do loteamento denominado Alto de Búzios, em
zona urbana de Armação dos Búzios.
O imóvel possui dois pavimentos. No primeiro, conta com
uma ampla sala, banheiro social, dois quartos, uma pequena
cozinha. No segundo pavimento, há uma suíte, com varanda
para os fundos do imóvel, com vista para a praia da Ferradura.
Além do imóvel principal, há uma casa anexa, como uma casa
de caseiro, que conta com sala, um quarto, banheiro e cozinha.
Na parte externa, há um pequeno quintal na parte da frente, e
nos fundos há um amplo espaço, com uma piscina de azulejos.
Leilão no dia 25 de junho. Avaliação: R$ 1.050.000,00.

Oportunidade na Tijuca
Bianca Carvalho (bspleiloes.com.br) divulga leilão do
apartamento 804 da rua Mariz e Barros, 923, na Tijuca.
Imóvel tem direito ao uso de garagem inferior e área edificada 121m², utilização residencial, posição fundos. Está
no condomínio denominado Edifício Quarto Centenário,
com 8 pavimentos, contando com 4 apartamentos por
andar e uma cobertura. Construção em alvenaria, fachada
com pastilhas, entrada gradeada, porteiro eletrônico. O
prédio possui dois elevadores. Fechamento dos lances:
22/6/2021 às 12h. Lance inicial: R$ 680.000,00.

Apartamento em São
Conrado
Valeria Khna (mvleiloes.com.br) anuncia leilão do
apartamento situado na Avenida Niemeyer, 805, s1001,
em São Conrado. Está localizado na posição frente, sendo
composto por 2 suítes, sala, lavabo, cozinha e dependência de empregada, com área edificada de 112m². Leilão no
dia 7/6/2021 às 13h30. Lance inicial: R$ 940.000,00.

Prensa excêntrica
Bianca Pais (bspleiloes.com.br) destaca leilão de prensa excêntrica de capacidade para 60 toneladas, marca Vitor, número
33536, nas cores verde e amarela, funcionando. Fechamento
dos lances: 23/6/2021 às 13h. Lance inicial: R$ 60.000,00.

Leilão de 16 lanchas
Menon Leilões (menon-leiloes.org) organiza leilão de 16
lanchas, com destaque para a de marca Kawasaki, modelo 260
RXP, versão 1350 cc, categoria Sport, ano do modelo 2012,
gasolina. Avaliação: RS 17 mil. Leilão no dia 25 de junho.

O

Após a votação, Ferrari
destacou a importância dos
ajustes defendidos pelo Ministério das Comunicações,
sob a liderança do Ministro
Fabio Faria, na nova Lei do
Fust, entre eles a retirada da
restrição de uso de recursos
do fundo apenas para munícipios de baixo IDH. A
mudança amplia o universo
de municípios que podem
se beneficiar com o avanço
da conectividade. “É uma
defesa histórica a utilização
dos recursos recolhidos pelo setor para a construção
de políticas públicas de telecomunicações para os cidadãos que mais precisam
de conectividade”, apontou
Ferrari, que também destacou a liderança do presidente da Anatel, Leonardo
Euler de Morais, nesse processo.
Além disso, a MP moderniza a legislação quanto
ao compartilhamento de
torres pelas prestadoras de
serviços de telecomunicações, retirando as amarras
para a ampliação da infraestrutura de antenas, o que
poderá beneficiar a chegada
do 5G no país.
Segundo o relator da matéria no Senado, senador
Vanderlan Cardoso (PSD/
GO), a revogação proposta
se justifica num cenário pró-

ximo de instalação de antenas para o 5G, que exigirá
um significativo aumento
de densidades de antenas,
com estações muito pequenas operando em baixa potência. “O projeto além de
estimular a ampliação do
acesso à internet por meio
de antenas de pequeno porte, notadamente em áreas
rurais, regiões mais remotas
e localidades desassistidas,
introduz no arcabouço legal
que rege as comunicações
brasileiras uma série de mecanismos que aperfeiçoarão
a prestação dos respectivos
serviços em benefício do cidadão”, afirmou o senador.
O relator na Câmara,
deputado Paulo Magalhães
(PSD/BA), enfatizou a importância do projeto para
ampliar a conectividade do
país. “É uma medida conveniente e oportuna considerando a necessidade de
se implementarem medidas
que resultem no aumento
da penetração do serviço
de banda larga utilizando-se
todas as plataformas possíveis”.
Desoneração
A MP desonera a Taxa
de Fiscalização de Instalação (TFI), a Taxa de Fiscalização de Funcionamento

l Monitor Mercantil

(TFF), a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) e a
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional
(Condecine), que incidem
sobre as antenas de internet
banda larga via satélite de
pequeno porte.
A redução da carga tributária do VSAT é um passo
importante para ampliar a
oferta de serviços de telecom via satélite, usado principalmente para atender
regiões de difícil acesso, em
especial as rurais. Segundo o governo, a redução
dos encargos deve ampliar
as estações disponíveis em
mais de duas vezes: de 350
mil para 750 mil.
O presidente executivo
da Conexis enfatizou a alta tributação do setor de
telecomunicações apesar
da pandemia ter mostrado
como o serviço é essencial
e voltou a defender a aprovação de uma Reforma Tributária ampla que reduza os
impostos para os consumidores.
Atualmente o setor de telecomunicações no Brasil é
um dos mais tributados do
mundo. Só em 2020 o setor
pagou R$ 60,6 bilhões em
tributos, o que representou
42% da receita líquida.

Setor de máquinas e equipamentos
tem alta de 72% no faturamento

O

faturamento da
indústria brasileira de máquinas
e equipamentos cresceu
72,2% em abril na comparação com o mesmo mês do
ano passado, totalizando R$
16,6 bilhões em 2021. Nos
últimos 12 meses, as vendas
do setor acumulam o montante de R$ 179 bilhões, alta
de 18,1%. Os dados foram
divulgados hoje (26) pela
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
Nos primeiros quatro
meses do ano, a receita
do setor teve crescimento de 37,4% na compara-

ção com igual período de
2020. O faturamento de
janeiro a abril alcançou
mais de R$ 62 bilhões. “O
setor de máquinas rodoviárias cresceu muito, e não
tem a ver com a pandemia.
O setor de infraestrutura
como um todo está crescendo, e o que mais cresceu foi o agrícola”, disse
José Velloso, presidente da
Abimaq.
A estimativa para o setor
em 2021 é de crescimento
de 13,5%.
Ao observar abril, a
entidade aponta que o
mercado externo foi responsável pela melhora no

desempenho da indústria
de máquinas e equipamentos. O setor vendeu
ao exterior US$ 702,3 milhões em equipamentos,
montante 37,3% superior
ao registrado no mesmo
mês de 2020. Em relação
a março, as exportações
foram 8% maiores. Nos
últimos 12 meses, o setor
registrou queda de 16,5%
nas exportações.
Enquanto isso, as vendas no mercado doméstico
tiveram queda de 6,1% em
relação ao mês anterior. No
entanto, na comparação
interanual, houve alta de
102% ante abril de 2020. A

entidade aponta que o resultado é explicado porque
as vendas encolheram 33%
nesse período do ano passado por conta da chegada
da pandemia da covid-19.
Com a vacinação em curso,
a Abimaq avalia que o comércio internacional está
ganhando ritmo, o que tem
repercussão nas exportações.
Em relação aos empregos na indústria de máquinas e equipamentos, foram
criados 47 mil postos de
trabalho em abril, na comparação com o ano passado.
O setor emprega 346 mil
pessoas.

Pandemia puxa alta de 55% de delivery de comida

P

esquisa da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil), em parceria com a
Offer Wise Pesquisas apontou que 91% dos internautas
brasileiros realizaram alguma
compra virtual nos últimos
12 meses, um crescimento de
cinco pontos percentuais em
comparação com 2019.
De acordo com os entrevistados, o dispositivo
mais utilizado nas compras pela internet é o celular smartphone (87%), que
apresentou um avanço de

20 pontos percentuais em
relação ao estudo realizado
em 2019, sobretudo entre
as mulheres (90%) e entre
os mais jovens, com idades
entre 18 e 34 anos (93%).
Os notebooks estão em
segundo lugar no ranking
de uso nas compras virtuais
(40%). Quem perde espaço
são os computadores de mesa, com queda de 11 pontos
percentuais comparados a
2019 (de 39% para 28%).
Ainda de acordo com o
levantamento, houve um aumento importante também no
número de categorias de produtos e serviços que passaram

a ser mais frequentemente adquiridos pela internet.
Das 23 categorias estudadas, 12 apresentaram crescimento significativo comparadas ao estudo de 2019.
Com as medidas de restrição
de funcionamento de bares e
restaurantes, a “comida por
delivery” foi a categoria que
mais cresceu, quase dobrando em relação aos números
de 2019 (de 30% para 55%).
Outro hábito que cresceu
substancialmente durante a
pandemia foi o de realizar
a compra de supermercado
pela internet, saindo de 9%
para 30%. O terceiro maior

crescimento verificado na
pesquisa foi a compra de cursos online. Houve aumento
de 11 pontos percentuais
em relação ao ano de 2019,
alcançando 20% dos entrevistados.
As opções de entretenimento e lazer, que estão sob
fortes restrições, como shows, cinemas, teatros, parques
e mesmo bares, restaurantes
e viagens, abriram espaço para o crescimento dos serviços
de streaming, tanto de filmes
(36%, aumento de 9 pontos
percentuais), quanto de músicas (19%, aumento de 8
pontos percentuais).
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Mais de 60% da população portuguesa nunca investiu

C

alcula-se que um
quarto dos portugueses dispensa
a leitura de documentos
contratuais de investimento. Eles dizem confiar no
funcionário do banco ou no
consultor financeiro. A segunda razão é considerarem
que “os documentos não são
muito importantes”. Os dados estão em um estudo encomendado pela Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), apoiada
pela Direção-Geral do Apoio
às Reformas Estruturais, da
Comissão Europeia, divulgado na terça-feira (25). O Diário de Notícias de Portugal

publicou reportagem sobre o
estudo.
Um dado que chamou
atenção foi que mais de
60% da população portuguesa nunca investiu e
apenas 28% dos portugueses se assumem como
investidores. Conforme o
levantamento, mais de um
terço dos entrevistados não
poupou nos 12 meses anteriores e a percentagem da
poupança em Portugal - de
7% - permanece abaixo da
média União Europeia, que
é de quase 12%.
Os principais resultados
do estudo foram apresentados durante o seminário

“Literacia sobre mercados
de capitais em Portugal:
diagnósticos e desafios”,
um evento inserido no programa de comemorações
dos 30 anos da CMVM.
O estudo foi elaborado
pelas consultoras Valdani
Vicari & Associati e KPMG
e envolveu uma amostra total de 15.173 pessoas e decorreu entre 2020 e início
de 2021, já no contexto da
pandemia de Covid-19.
Segundo o levantamento,
cada vez mais portugueses
indicam que poupam dinheiro e que são avessos ao risco.
“Em comparação com o resultado do estudo anterior de

literacia financeira, a parcela
daqueles que não pouparam
diminuiu continuamente de
48% em 2010 para 41% em
2015 e 38% em 2020”, refere
um comunicado da CMVM
com os resultados do estudo.
“Em comparação com a
União Europeia, no entanto, de acordo com o Eurostat, a taxa anual de poupança
das famílias na UE-27 foi de
11,96% em 2019, tendo aumentado nos últimos anos,
com um pico de 24,6% no
início de 2020 e uma queda
acentuada para 16,1% no terceiro trimestre”, destaca. Em
comparação com a UE27, “a
taxa de poupança em Portu-

gal era de 7% em 2019, permanecendo uma taxa inferior
à mais elevada percentagem
de 9,36% em 2013”. “Isto
sugere que embora mais portugueses possam estar a poupar, o valor economizado é
inferior à média da UE”.
O estudo revelou um
aumento dos conhecimentos dos cidadãos na área
financeira em Portugal, já
que 18% dos inquiridos
responderam corretamente
quando questionados sobre
o que é capital garantido na
maturidade”. Os programas
de formação, workshops e
seminários são as iniciativas
que os inquiridos mais reco-

mendariam para aumentar a
percepção dos concidadãos
sobre os investimentos.
Segundo o estudo, existe uma correlação entre as
habilitações acadêmicas e
a propensão para investir,
mas frisa que apenas 14%
da população tem nível de
educação superior. Quanto
maior o rendimento auferido, maior a probabilidade
de “o inquirido ser ou ter sido um investidor no passado”. Em termos de gênero,
a população feminina, sendo mais de metade da população portuguesa (53%),
está sub representada no
grupo de investidores.

‘Private equity’: Disparidade na remuneração de profissionais do Brasil e EUA

E

studo realizado pelo
Instituto de Ensino
e Pesquisa (Insper)
em parceria com a Spectra
e a Heidrick & Struggles
mostra que a média da remuneração de profissionais de private equity no Brasil equivale à de gestoras
dos Estados Unidos com

ativos sob gestão inferior
a US$ 500 mil. Conforme
o estudo, há disparidades
entre os valores pagos por
pequenas e grandes do setor. De 2018 a 2020, os
pesquisadores conduziram
entrevistas presenciais em
25 gestoras que atuam no
Brasil.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos
das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários
da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
(“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”),
vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI (“Titulares dos CRI”), para
a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“Assembleia Geral”) a se realizar
no dia 01/06/2021 às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, através
da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado
individualmente, pela Securitizadora aos Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”), para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo
em vista a repactuação aprovada pelos Titulares dos CRI na Assembleia Geral
de Titulares dos CRI realizada em 24 de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e
que na referida assembleia, segundo o entendimento do Agente Fiduciário,
não constou de forma clara: (a) as novas datas das parcelas de pagamento
de principal e juros dos CRI (“Fluxo de Pagamento”); (b) a alteração da Data
de Vencimento dos CRI, conforme definido no Termo de Securitização; (c) a
definição do termo “arrecadação” para recomposição da Reserva de Liquidez,
para que seja dada ciência que este faz referência a arrecadação dos Créditos
Imobiliários, conforme definido no Termo de Securitização; e (d) a definição
de que a concessão do período de carência foi apenas para o pagamento de
principal e juros dos CRI nos meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o
pagamento de principal dos CRI nos meses de setembro, outubro e novembro
de 2020 e não para o pagamento dos Créditos Imobiliários pelos devedores.
Assim, mediante o exposto acerca dos itens acima que não constaram de forma explicita em ata, deliberar acerca das alterações das deliberações tomadas
na AGT 24/06/2020 para aprovação expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b)
da alteração da Data de Vencimento dos CRI; (c) da definição do termo “arrecadação”; (d) a ratificação do período de carência dos CRI. (ii) Declaração ou
não do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento
do Procedimento de Substituição dos Compromissos de Compra e Venda
desenquadrados, conforme definido na cláusula 9.7 do Contrato de Cessão
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 21 de fevereiro de 2018
(“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de recomposição da Reserva
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendimentos Imobiliários Sul
de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY Construções Empreendimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa
Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) nos termos da cláusula
9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos
de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de
Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas
pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no item (ii)
da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento
das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração
de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento antecipado da Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora sobre quais medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente,
poderão apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada
para aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação
de proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da proposta e
convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a aprovação da referida proposta será deliberada; (iv) Deliberação sobre a solicitação das Cedentes, para
alteração da cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitização, passando o índice de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV para IPCA/
IBGE, sendo certo que os Titulares dos CRI deverão informar na Assembleia
a data na qual passará a valer a alteração, caso aprovado este item; (v) Caso
aprovados os itens acima da Ordem do Dia, autorização para que a Emissora,
em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos
Documentos da Emissão; A Emissora esclarece ainda que, conforme o disposto no item (i) da Ordem do Dia, será necessário aos Titulares de CRI, presentes na AGT, a ratificação das deliberações tomadas na AGT 24/06/2020,
em virtude da constatação feita pelo Agente Fiduciário, de que a ata da AGT
24/06/2020 não foi suficientemente clara quanto às referidas deliberações. As
deliberações constantes nos itens (ii), (iv) e (v) da Ordem do Dia, para serem
aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem 50%
(cinquenta por cento) mais um dos CRI em circulação, nos termos da Cláusula
10.10 do Termo de Securitização. Com relação as deliberações constantes
nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter
votos de Titulares dos CRI que representem 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 10.11 do Termo de Securitização. Uma vez
aprovadas, as matérias da Ordem do Dia serão oponíveis a todos os Titulares
dos CRI. Em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a
Assembleia será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft
Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico ri@reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br, os documentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição
de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Os documentos e
informações relacionados à Ordem do Dia, encontram-se à disposição para
consulta dos Titulares dos CRI na sede da Emissora e no endereço eletrônico
www.reit.net.br, mediante senha a ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem por escrito por correio eletrônico ri@reit.com.
br. Para os fins acima, serão aceitos como documentos de representação:
participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade
do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da
respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de
identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes – cópia digitalizada
do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de
documento societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i)
com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI.
Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Gestoras de private equity investem em empresas
mais maduras e com alto
potencial de expansão. O
objetivo é impulsionar esse processo, o que fazem
por meio de medidas que
promovem melhorias operacionais e crescimento orgânico, além de aquisições.

Concluído o ciclo, que dura cerca de cinco anos, elas
vendem sua participação.
Conforme o estudo, para
que toda essa operação seja
bem-sucedida, considera-se essencial a qualidade da
equipe de investimentos,
que precisa ser mantida
motivada pela gestora para

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359
Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30 de abril de 2021. Aos 30 (trinta) dias
do mês de abril de 2021, às 11h00min, na sede da Sociedade, na Praia do
Flamengo, nº 200 - 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, presentes os acionistas representando mais de 90% (noventa por
cento) das ações com direito a voto, conforme consignado no Livro de Presença
de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. Por indicação dos
presentes, assumiu a direção dos trabalhos o Sr. Don David Lemos de Moraes
Magalhães Leite Jayanetti, que convidou para Secretário o Sr. Álvaro Veras do
Carmo procurador do acionista Sr. Wilson Lemos de Moraes Neto. Constituída
a mesa, o Sr. Secretário procedeu à leitura do anúncio de convocação da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal
Monitor Mercantil, nos dias 09, 12 e 13 de abril de 2021, nos seguintes termos:
“Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da WLM PARTICIPAÇÕES
E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará às 11h00min do dia 30 de
abril de 2021, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º
andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item 1: Examinar e Votar as contas dos
Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, conforme Relatório da Administração; Item 2: Examinar e Votar o
Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas,
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; Item 3: Examinar e Votar
Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro
líquido ajustado do exercício de 2020, no valor de R$ 13.214.423,70, (treze
milhões, duzentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta
centavos) que corresponde a R$ 0,34413 por ação ON e R$ 0,37855 por ação
PN, a serem distribuídos aos acionistas, conforme Proposta da Administração;
Item 4: Fixar em 05 (cinco) o total de membros que comporão o Conselho de
Administração da Companhia a serem eleitos para o mandado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2022; Item 5: Fixar em até R$ 1.032.240,28
(um milhão, trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e vinte e oito centavos)
a verba média mensal para remuneração do Conselho Administração, Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal (se houver), para o período de maio de 2021 a abril
de 2022; Item 6: Ratificar o valor excedente de remuneração paga (ad referendum da Assembleia Geral Ordinária de 2021) aos membros do Conselho de
Administração, Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, no período de maio de
2020 a abril de 2021, no valor de R$ 801.730,69 ( oitocentos e um mil, setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos); e Item 7: Eleição dos membros
do Conselho de Administração para o mandato que se encerrará na Assembleia
Geral Ordinária de 2022. Informações Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da
Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção
do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas antes
da realização da Assembleia para tal requisição; (b) Encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no
website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital, conforme exigidos pela Instrução CVM 481/09, como
também, o Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) onde os acionistas poderão
exercer o voto por meio de preenchimento e entrega do Boletim, obedecendo
as regras estabelecidas nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09;
(c) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos
constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações, em
estrita observância ao disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (d) Flexibilização
das exigências para o exercício do direito de voto à distância, ante a situação
de exceção decorrente da pandemia causada pela COVID-19, da seguinte forma:
1) Dispensando o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no Boletim
de de Voto à Distância; 2) Dispensando a autenticação do RG, RNE, CNH para
Pessoa Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos societários para
Pessoa Jurídica; 4) Aceitando o envio dos documentos por e-mail, sem a necessidade de envio das vias originais por correio. Rio de Janeiro, 09 de Abril de
2021. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti Presidente do
Conselho de Administração”. Ato contínuo, o Sr. Presidente informou que a
Companhia recebeu diretamente de acionistas Boletim de Voto à Distância e
que não houve registro de instruções de votos por meio do Escriturador. Logo
em seguida, fez a leitura do Mapa de Votação Consolidado dos votos proferidos
à distância, que foi disponibilizado para consulta dos acionistas presentes. A
seguir, o Sr. Presidente registrou a presença do representante dos auditores
independentes da Companhia da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, Sr. Antônio Carlos Brandão de Sousa, do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Álvaro Veras do Carmo, e do membro do Conselho Fiscal Sr.
Jorge Eduardo Gouvêa Vieira. Passando às deliberações da Ordem do Dia, com
relação aos Itens 1 e 2, o Sr. Presidente informou que o aviso aos acionistas de
disponibilização dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76,
foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor
Mercantil, nos dia 25/03/2021, 26/03/2021 e 29/03/2021, bem como esclareceu
aos presentes que, por ser do conhecimento geral, era dispensada a leitura do
Relatório Anual da Administração, das demonstrações financeiras e notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e
no Monitor Mercantil no dia 20/04/2021, os quais ficaram à disposição dos interessados pelo prazo de lei, tendo sido os pareceres do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal favoráveis à aprovação. Em seguida, o Sr. Presidente
colocou em votação a deliberação do Item 1 da Ordem do Dia, registrando-se,
com relação especificamente à tomada de contas dos administradores, que tal
matéria não foi aprovada, tendo em vista as abstenções de todos acionistas
presentes com direito a voto, em observância à atual interpretação da Comissão
de Valores Mobiliários com relação ao impedimento de voto previsto no art. 115,
§ 1º da Lei 6.404/76, conforme Processo Administrativo Sancionador CVM nº
RJ 2014/10060. Colocada em votação a deliberação do Item 2 da Ordem do
Dia, registrou-se a aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, com
suas notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, pela totalidade dos acionistas presentes com direito de voto, com

permanecer em seus quadros a longo prazo.
A maioria das gestoras analisadas na pesquisa,
74%, tem origem local. As
demais são estrangerias e
contam com um escritório
no Brasil. Da amostra total, 48% delas administram
mais de R$ 1 bilhão em ati-

vos, enquanto outras 48%,
abaixo disso – não há informações para os 4% restantes. O rendimento de quem
trabalha nessas empresas
constitui-se de um salário
pago anualmente e de um
percentual do “carry”, termo que se refere à taxa de
performance do fundo.

registro de abstenção. Logo em seguida, o Senhor Presidente submeteu à deliberação o item 3 da Ordem do Dia, tendo sido aprovado, pela maioria dos
acionistas presentes com direito de voto, com registro de rejeição, por meio do
Boletim de Voto à distância, e abstenção, a Proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020,
bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado
do exercício de 2020, no valor de R$ 13.214.423,70, (treze milhões, duzentos
e quatorze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos) que corresponde a R$ 0,34413 por ação ON e R$ 0,37855 por ação PN, a serem distribuídos aos acionistas. Dando prosseguimento aos trabalhos da Assembleia, o Sr.
Presidente submeteu à deliberação o Item 4 da Ordem do Dia, tendo sido
aprovado pela unanimidade dos acionistas com direito de voto, com registro de
abstenção, fixar em 05 (cinco) o total de membros que comporão o Conselho
de Administração da Companhia para o mandato que se encerrará na Assembleia
Geral Ordinária de 2022. Seguidamente, passou-se a discussão e votação da
deliberação do Item 5 da Ordem do Dia, registrando-se a aprovação, pela
unanimidade dos acionistas com direito de voto, com registro de abstenção, fixando em até R$ 1.032.240,28 (um milhão, trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e vinte e oito centavos) a verba média mensal para remuneração do
Conselho Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (se houver), para
o período de maio de 2021 a abril de 2022, ficando a cargo do Conselho de
Administração a distribuição dos mencionados valores. Passou-se, então, a
votação do Item 6 da Ordem do Dia, registrando-se a ratificação do valor excedente de remuneração paga (ad referendum da Assembleia Geral Ordinária
de 2021) aos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal, no período de maio de 2020 a abril de 2021, no valor de R$
801.730,69 ( oitocentos e um mil, setecentos e trinta reais e sessenta e nove
centavos); Item 7 da Ordem do Dia, tendo sido eleitos para membros do Conselho de Administração para o mandato de um (1) ano, que se encerrará na
Assembleia Geral Ordinária de 2022, por unanimidade de votos dos acionistas
com direto de voto, incluindo a acionista Sajuthá Rio Participações S.A., com
registro de abstenção: Conselheiro-Presidente: Don David Lemos de Moraes
Magalhães Leite Jayanetti, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador
da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.336.817-47, residente e domiciliado na Rua Barão
de Jaguaripe, 29 - Apto. 301, Ipanema, Rio de Janeiro - RJ; Conselheiro Vice-Presidente: Felipe Lemos de Moraes, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo,
portador da identidade nº 11.080.383-0, expedida pelo IFP/RJ, CPF nº
076.197.287-08, residente e domiciliado na Rua G, Quadra 1, Lote 26, Parque
Solar do Agreste, Rio verde - GO; e, como Conselheiros: Luis Octavio da Motta
Veiga, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade OAB/RJ 26.121 e
CPF/MF nº 254.704.777-20, residente e domiciliado na Travessa do Ouvidor, nº
5 - 14º andar, Rio de Janeiro - RJ; Celso Hiroo Ienaga, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da identidade nº 12.855.285-2, da SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 072.230.928-74, residente e domiciliado na Av. Magalhães
de Castro, 4800, Cj. 191 a 193 (19º andar), São Paulo-SP; e Fernando Magalhães
Portella, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da identidade nº
10.377.977-3, do IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 748.442.108-15, residente e
domiciliado na Av. Lúcio Costa, nº 3.600, Bl. 4, COB. 2, Barra da Tijuca, Rio de
Janeiro-RJ. Por fim, o Sr. Presidente disse que nos Boletins de votos à distância
há acionistas detentores de ações preferenciais que formularam pedidos de
instalação de Conselho Fiscal e, tendo sido constada a existência de quantidade ações preferenciais suficientes para tanto, foi aprovada a instalação do
Conselho Fiscal, com a composição de 3 (três) membros e seus respectivos
suplentes. Em votação em separado, os acionistas detentores de ações preferenciais, Sr. Dirceu Luiz Natal, Werner Mueller Roger, Fundo de Investimento
Trígono Verbier e Trígono FlagShip Small Caps Master Fundo de Investimento
em Ações, indicaram e elegeram como membro efetivo e respectivo suplente
do Conselho Fiscal, a Sra. Maria Elvira Lopes Gimenez, brasileira, divorciada,
economista, portadora da identidade nº 19.114.234-7, expedida pela SSP/SP,
CPF nº 136.012.018-10, residente e domiciliada na Rua Laurindo Feliz da Silva,
nº 47, Jardim Esperança, Mairiporã-SP, e seu suplente, o Sr. Massao Fábio Oya,
brasileiro, casado, contador, portador da identidade 34.872.970-4, expedida pela
SSP/SP e CPF 297.396.878-06, com endereço na Rua Benedito de Almeida
Bueno, 526 - Centro, Atibaia, Estado de São Paulo. Por sua vez, a acionista
controladora Sajuthá Rio Participações S.A., indicou e foram eleitos como membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal: os Srs. Vitor Rogério
da Costa, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade
nº 15.193 - OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 012.622.707-15, residente e domiciliado à Av. Henrique Dumont, 21/ Cob. 01 - Ipanema, Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, e seu suplente o Sr. Armando Villela Fossati Balteiro, brasileiro,
solteiro, advogado, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 140.581,
inscrita no CPF/MF sob o nº 053.259.297-20, com escritório na Avenida Rio
Branco 110 - 11º andar - Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e Sr. Jorge
Eduardo Gouvêa Vieira, brasileiro, casado, advogado, portador da identidade
profissional OAB/RJ nº 083657, inscrito no CPF sob o nº 962732757-34, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa nº 566, apto. 1601 - Flamengo, Cidade
e Estado do Rio de Janeiro, e sua suplente a Sra. Julie Schein, francesa, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade OAB/RJ nº 190.077, inscrita
no CPF/MF sob o nº 758.117.071-34, com escritório na Avenida Rio Branco, nº
85, 14º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Todos os membros
do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, foram eleitos para um mandato de um
(1) ano a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária de 2022. Como nada mais
houvesse a ser tratado e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra,
o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia às 12h00min, lavrando-se
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes fisicamente, sendo considerados também presentes na Assembleia os acionistas
que votaram por meio de Boletim de Voto à Distância (Art. 121, Parágrafo Único,
da Lei 6.404.76 c/c Art. 21-V da Instrução CVM nº 481/2009), conforme abaixo
listados. Sajuthá Rio Participações S.A. - Acionista Controlador - p/Don David
Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Compareceu fisicamente por seu
representante legal. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti Acionista - Presidente da Assembleia - Compareceu fisicamente. Wilson Lemos
de Moraes Neto - Acionista - Secretário da Assembleia - p.p. Álvaro Veras do
Carmo - Compareceu fisicamente por seu procurador. Felipe Lemos de Moraes
- Acionista - Compareceu fisicamente. Dirceu Luiz Natal - Acionista - Compareceu por meio de Boletim de Voto à Distância - Artigo 121, Parágrafo Único, da
Lei 6.404.76 c/c Art. 21-V da Instrução CVM nº 481/2009. Werner Mueller Roger
- Compareceu por meio de Boletim de Voto à Distância - Artigo 121, Parágrafo
Único, da Lei 6.404.76 c/c Artigo 21-V da Instrução CVM nº 481/2009. Trígono
Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento em Ações - Compareceu
por meio de Boletim de Voto à Distância - Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei
6.404.76 c/c Artigo 21-V da Instrução CVM nº 481/2009. Fundo de Investimento
em Ações Trigono Verbier - Compareceu por meio de Boletim de Voto à Distância - Artigo 121, Parágrafo Único, da Lei 6.404.76 c/c Artigo 21-V da Instrução
CVM nº 481/2009. JUCERJA 4073480 em 25/05/2021.
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Cade condenou duas
empresas por formação de cartel

Resoluções sobre
intermediação de operações
com valores mobiliários

a sessão de julgamento desta
quarta-feira, o
Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) condenou duas empresas e quatro pessoas físicas
por formação de cartel no
mercado de serviços de manutenção predial. As multas
somam R$ 10,6 milhões.
Foram condenadas as
empresas Hersa Engenharia e Serviços, com multa
de R$ 465.132,77, e Vivan-

A Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) editou
nesta quarta-feira, três resoluções sobre intermediação de operações com
valores mobiliários. As normas entram em vigor em
1/7/2021. “Por não acarretarem mudanças de mérito nas obrigações vigentes,
essas resoluções não foram
submetidas a audiências públicas”, disse a autarquia em
comunicado.
A CVM explicou que no
âmbito de ações específicas envolvendo revisão e
consolidação de regras, a
CVM vem, desde novembro de 2017, realizando
um amplo trabalho de redução do custo de observância regulatória entre os
participantes do mercado
de capitais.
“O principal foco dessa iniciativa é incrementar
a eficiência da regulação,
sem desconsiderar os ris-

N

te (denominação atual de
Dalkia Brasil S.A.), no valor
de R$ 9.572.527,01, além de
quatro pessoas físicas, que
deverão pagar multas que
somam R$ 580 mil.
O processo administrativo foi instaurado a partir
do desmembramento de
uma outra investigação no
setor, que teve início com a
assinatura de um acordo de
leniência. O caso foi condenado pelo Tribunal do Cade
em agosto de 2017.

De acordo com o voto
vogal do conselheiro Luiz
Hoffmann, que foi seguido
pela maioria do Conselho,
o cartel se estruturou por
meio da troca de informações comercialmente sensíveis e da divisão de mercado entre os concorrentes.
Os envolvidos no conluio
combinaram os valores das
propostas a serem apresentadas tanto em contrações
privadas quanto em licitações públicas e simularam

a competição apresentando
nos certames propostas fictícias ou de cobertura.
As principais evidências
das condutas são documentos obtidos em operação de
busca e apreensão, por meio
do acordo de leniência celebrado no processo originário (08012.006130/200622), além de Termos e
Compromisso de Cessação
(TCC) e outras diligências
conduzidas no âmbito do
caso desmembrado.

Fitch: perspectiva positiva Moura Dubeux
A agência classificação de
risco Fitch Ratings afirmou,
nesta quarta-feira (26), o
Rating Nacional de Longo
Prazo ‘BBB-(bra)’ da Moura Dubeux Engenharia S.A.
A empresa atua no mercado
de Incorporação e Construção Civil na região Nordeste. A Perspectiva do rating
foi revisada de negativa para positiva.
O balanço do primeiro
trimestre da empresa, divulgado no início de maio,
reportou lucro líquido de
R$ 18 milhões no período, com margem líquida
de 11,1%, e R$ 41 milhões
nos últimos 9 meses. Foram lançados dois proje-

tos no 1T21, somando R$
90 milhões.
De acordo com a Fitch, a
revisão da perspectiva para
positiva reflete a expectativa de que a Moura Dubeux
continuará a recuperar gradativamente sua rentabilidade. “Apesar da retração
econômica causada pela
pandemia de coronavírus,
a demanda por imóveis
permaneceu forte, apoiada pelas reduzidas taxas de
juros, beneficiando as vendas da companhia. O rating
permanece suportado pelo
reduzido
endividamento
da empresa, o que a favorece dentro do novo ciclo
de crescimento”, destacou a

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 13 de maio de 2021, às 8:00 horas,
na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400,
lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. CONVOCAÇÃO:
Convocação dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do
conselho de administração da Companhia, conforme o artigo 13, parágrafo 6° do
estatuto social da Companhia. 3. MESA: Presidente: Pedro Henrique Chermont
de Miranda; Secretário: Bruno de Mello Pereira. 4. ORDEM DO DIA: (i) Ratificar a
nova versão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria, deliberada na reunião
do conselho de administração da Companhia ocorrida em 25 de março de 2020; e
(ii) Divulgação do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria referentes
ao exercício social de 2020. 5. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão do item
constante da ordem do dia, os membros do conselho de administração presentes,
por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram: 5.1. A ratificação da nova versão do
Regimento Interno do Comitê de Auditoria, que constitui o Anexo I à presente ata,
conforme deliberado em reunião interna do Conselho de Administração, ocorrida
em 25 de março de 2020. 5.2. A divulgação do relatório anual de atividades do
comitê de auditoria referentes ao exercício social de 2020, que constitui o Anexo
II à presente ata. 6. ENCERRAMENTO: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada
a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por
todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos
termos do §1° do artigo 130 da LSA. Presidente: Pedro Henrique Chermont
de Miranda; Secretário: Bruno de Mello Pereira. Membros do Conselho de
Administração: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira,
Roberto Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair Chalita e Pedro Hermes da Fonseca
Rudge. [Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro
próprio.] Rio de Janeiro, 13 de maio de 2021. Bruno de Mello Pereira - Secretário.
Jucerja nº 4071060, em 20/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO
DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL DO MÉIER
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO à CLEUSA MARIA
DE SOUZA, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da
Ação Sumária (Processo nº 0028075-80.2015.8.19.0208)
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALMEIDA DE CARMO
contra CLEUSA MARIA DE SOUZA, na forma abaixo: O DR. LUIZ
CLAUDIO SILVA JARDIM MARINHO, Juiz de Direito da Vara acima,
Faz Saber por este edital aos interessados, que nos dias
07.06.2021 e 10.06.2021, às 12:15 horas, através do site de
leilões online: www.portellaleiloes.com.br, da Leiloeira Pública
FABÍOLA PORTO PORTELLA, será apregoado e vendido a Loja
nº 428-A, do edifício situado na Rua Vinte e Quatro de Maio,
Riachuelo, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: R$ 437.756,96
(quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis
reais e noventa e seis centavos).- O edital na íntegra está afixado
no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site
www.portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros
do Rio de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

agência em comunicado.
Na opinião da agência,
o rating da Moura Dubeux
continua a incorporar sua limitada escala de operações
e o importante desafio de
elevar os lançamentos de
projetos. A capacidade de
a Moura Dubeux fortalecer
suas margens operacionais,
aumentar a base de negócios e gerenciar maiores
necessidades de capital de
giro, ainda precisa ser testada por um maior período de
tempo e ciclo de entregas. A
classificação também reflete
os elevados riscos do negócio de incorporação imobiliária, de natureza cíclica e
volátil.

A Oferta Pública Inicial de Ações (IPO), de R$
1,1 bilhão em fevereiro de
2020, fortaleceu a estrutura
de capital da companhia, a
posicionando para um novo
ciclo de crescimento. A estratégia da Moura Dubeux
é ter capacidade de lançar
em torno de R$1,5 bilhão
em valor geral de vendas
(VGV) por ano, em empreendimentos nos regimes de
incorporação e condomínio
na região Nordeste. Em
2020, o VGV de lançamentos da Moura Dubeux totalizou R$ 672 milhões, e se
compara com lançamentos
anuais abaixo de R$400 milhões entre 2016 e 2019.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES
DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 16ª SÉRIE DA
2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos termos do
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora, vem, pela presente, convocar os Titulares dos CRI
(“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares (“Assembleia Geral”) a se realizar no dia 16 de junho de 2021 às 15:00 horas, de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo
o acesso disponibilizado individualmente pela Emissora aos Titulares dos CRI
devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). A Emissora recebeu da Prolotes
Participações S.A. (“Cedente”), comunicação solicitando que fosse convocada Assembleia Geral para deliberar sobre a apresentação de uma proposta
de repactuação do fluxo de pagamento dos CRI aos seus investidores. Assim
a Emissora convoca os Titulares a deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
(i) Aprovação da repactuação do fluxo de pagamento dos CRI, para amortização do saldo devedor pela tabela price (“PMT”); (ii)Aprovação da amortização
antecipada do saldo devedor (“cash sweep”) com todo excedente de arrecadação; e (iii) Alteração do fundo de reserva de liquidez, equivalendo a 1 (uma)
PMT do novo fluxo dos CRI. As deliberações constantes da ordem do dia,
para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de CRI representando a maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos CRI em circulação (“Quórum
de Aprovação”). Uma vez aprovada, a ordem do dia será oponível a todos os
Titulares. A Emissora e o Agente Fiduciário, em qualquer caso, aprovando-se a matéria constante da Ordem do Dia, estarão autorizados a tomar todas
as providências necessárias para implementar as alterações necessárias. A
presente convocação da Assembleia Geral será enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao
escriturador dos CRI, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a
sua publicação nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o
previsto no Termo de Securitização. Em razão da situação de calamidade
pública, visando à segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da
CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da
plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela
Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e
para gdc@gdcdtvm.com.br, os documentos que comprovem os poderes de
representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua
condição de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante
pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do
CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade
do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou
contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Qualquer informação
acerca das matérias da ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou
ao agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e gdc@gdcdtvm.com.br,
respectivamente. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021.

cos que tais ações possam
representar para a proteção
dos investidores, mandato principal da CVM, e da
maximização do bem-estar
econômico decorrente da
competição plena, eficiente
e íntegra entre seus participantes”, destacou o comunicado.
Resoluções: CVM 35- Estabelece normas e procedimentos a serem observados
na intermediação de operações realizadas com valores
mobiliários em mercados
regulamentados; CVM 36
- trata de normas e procedimentos para a organização e o funcionamento das
corretoras de mercadorias
e revoga a Instrução CVM
nº 402, de 27 de janeiro de
2004; CVM 37- Dispõe sobre a atividade de captação
de ordens pulverizadas de
venda de ações e revoga a
Instrução CVM nº 454, de
30 de abril de 2007.

Leilão na B3: Concessão
das rodovias no Piauí
A B3 e o Governo do
Estado do Piauí, por intermédio da Superintendência
de Parcerias e Concessões
(Suparc), realizarão pela internet, a partir das 14h do
próximo dia 28, o leilão para a concessão da prestação
de serviços para trechos das
rodovias Transcerrados e
Estrada Palestina.
O vencedor ficará responsável pela prestação
dos serviços de conser-

vação, recuperação, construção, manutenção, implantação de melhorias
e operação rodoviária de
dois trechos da rodovia
Transcerrados e de um
trecho da Estrada Palestina, que somam 276,8 km
de extensão e abrangem
25 municípios. A concessão terá prazo de 30 anos
e a previsão é de receber
investimentos no valor de
R$ 808 milhões.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os trabalhadores do sindicato dos municípios de Magé, Guapimirim, Cachoeira de Macacu e MangaratibaRJ. Com endereço, praça dr..Nilo Peçanha n°137 sala 207 –MagéCEP:25.900-00 RJ. Associados ou não. A participarem da Assembleia Geral, a ser realizada no endereço Rua Paulo Teixeira dos Santos n°45
Centro Magé-RJ CEP:25900-082, no dia 08 de junho de 2021, às 09:00
horas em primeira convocação , onde deliberarão sobre os seguintes
assuntos: a) Apresentação e aprovação da Pauta de Reivindicações
referentes à Campanha Salarial da Categoria representada. b)-mudança
da data-base da convenção coletiva com inicio ao corrente ano. Altera se
de 1º de março, para, 01 de julho de cada ano. c)- Autorizar a Diretoria a
negociar as reivindicações)- aprovação do percentual de 2% (dois por
cento), para desconto, a título de Taxa Negocial dos funcionários , dos
empregados representados ao qual se refere a taxa assistencial no valor
de R$27,00 reais mensais pago ate o dia 05 de cada mês o desconto será
de responsabilidade integral das empresas em favor do sindicato, com o
desconto os laborais terão direito ao cartão de benefícios. e)- . Fica estabelecido que não havendo número legal na hora marcada, a Assembleia
será realizada, em segunda convocação às 10:00 horas, observadas as
formalidades legais estabelecidas nos artigos 612 e 859 da CLT.
Magé, 28 de Maio de 2021.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 2ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de
Recebíveis Imobiliários S/A, CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”),
nos termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos
Imobiliários da 1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis
Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo
de Securitização”), vem pela presente, em segunda ordem, convocar
os Titulares dos CRI da 1ª Série da 2ª Emisssão dos CRIs da Emissora
(“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI da
Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 07 de junho de 2021,
às 14h00 (quatorze horas) de forma exclusivamente digital, através da
plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos
termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”). A Ordem do Dia da Assembleia Geral será a seguinte:
(i) Deliberar acerca da substituição do índice de atualização monetária
dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, de acordo com a solicitação recebida pela
Emissora; (ii) autorização para que a Emissora, em conjunto com o Agente
Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as
deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos da
Emissão, caso necessário. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do
Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemente de
terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido. Em razão da
situação de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha
com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia
Geral será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams,
cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que enviarem por
correio eletrônico para ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.com.br, os
documentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares
dos CRI ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares
dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão
aceitos como documentos de representação: participante pessoa física cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração
(i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii)
acompanhada de cópia digitalizada do documento de identidade do Titular
do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada do estatuto ou contrato
social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário
que comprove a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma
reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não
se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é
atribuído nos documentos da Emissão.
Rio de Janeiro, 26 de Maio de 2021.
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

Seguros 7

Monitor Mercantil l Quinta-feira, 27 de maio de 2021

Saúde suplementar
impulsiona setor segurador
2020: Crescimento de 3% e 6,7% de participação no PIB

A

arrecadação consolidada do setor
segurador
(Seguros- sem Dpvat -;
Previdência e Vida; Saúde Suplementar e Capitalização) avançou para R$
500,9 bilhões no ano passado, após a incorporação
do resultado final de saúde suplementar em 2020.
O resultado representa
crescimento de 3% sobre
2019. e eleva para 6,7$ a
participação do setor em
proporção ao Produto Interno Bruto (PIB).
A expansão do setor
segurador após a incorporação do resultado final de saúde suplementar
em 2020 somou R$ 227
bilhões em contraprestações líquidas, um crescimento de 5,1% em relação

a 2019. Houve, contudo,
desaceleração sobre 2019,
quando o segmento havia
crescido 8% sobre 2018.
A Conjuntura CNseg
nº 44, a nova edição da
publicação produzida pela Confederação Nacional
das Seguradoras, destaca
a expansão do setor segurador após a incorporação
do resultado final de saúde
suplementar em 2020. No
texto sobre análise setorial, a publicação destaca
que os números fechados
da saúde suplementar em
2020 pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS).
Sobre o quadro macroeconômico, a publicação
constata que a economia
mostrou-se mais resiliente
do que o esperado no pri-

meiro trimestre, mas adverte que as métricas de análise devem ser olhadas com
cautela com a inclusão dos
números de março, porque
indicam um cenário de forte crescimento que, na prática, não se verifica.
A análise macroeconômica explica que os desvios
das métricas, sobretudo na
comparação mês contra mês
do ano anterior, ocorrem
porque em março do ano
passado houve as primeiras
medidas restritivas à circulação e ao funcionamento de
indústrias e empresas comerciais e de serviços, refletindose na dessazonalização dessas
séries em tempos tão excepcionais.
Há exemplos numerosos:
a PIM-PF, por exemplo,
mostrou que a produção

industrial brasileira recuou
2,4% em março perante
fevereiro, na série livre de
efeitos sazonais. No entanto, na comparação contra o
mesmo mês de 2020, março
apresentou alta de 10,5%.
Já a PMC registrou queda de 0,6% no comércio
varejista em março sobre
fevereiro, mas indicou alta de 2,4% na comparação a março de 2020. A
oscilação se repete com o
IBC-Br, indicador de atividade agregada do Banco Central. O índice teve
queda de 1,59%, consideravelmente menor que a
esperada na margem. Na
comparação contra o mesmo mês de 2020, o IBC-Br
marca alta de 6,26%. No
primeiro trimestre, a alta
ficou em 2,3%.

Capitalização entrega R$ 325 mi em sorteios no trimestre
No primeiro trimestre
do ano, os clientes que tiveram seus Títulos de Capitalização contemplados
somaram R$ 325,5 milhões
de prêmios em dinheiro.
Esse montante equivale à
entrega de R$ 5,2 milhões
em sorteios por dia útil do
período. Os dados foram
divulgados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), com
base nas estatísticas da
Superintendência de Se-

guros Privados (Susep).
A receita do mercado
cresceu 3,3%, em comparação ao mesmo período
de 2020, alcançando R$
5,8 bilhões. As reservas
técnicas – compostas pelos recursos de clientes
com títulos de capitalização ativos – apresentaram
alta de 5,8%, alcançando
R$ 32,5 bilhões.
Os resgates aumentaram
1%, totalizando R$ 4,9 bilhões. “Esses indicadores

sinalizam que o consumidor
continua cauteloso e constituindo reservas financeiras,
seja para realização de planos futuros, seja para fazer
frente a situações inesperadas, uma vez que o cenário ainda apresenta muitas
incertezas”, avalia Marcelo
Farinha, presidente da FenaCap.
Os Títulos de Capitalização seguem, portanto,
como importantes instrumentos de educação fi-

nanceira, que, ao longo do
tempo se diversificaram e,
pela versatilidade, se apresentam como soluções de
negócios com sorteios.
São seis modalidades de
produtos - Tradicional,
Popular, Instrumento de
Garantia, Filantropia Premiável, Incentivo e Compra Programada - capazes
de auxiliar o consumidor
– pessoa física ou jurídica
– em várias situações do
dia a dia.

Três perguntas: Simpress – a
pandemia, perspectivas e desafios
Por Jorge Priori

A

Simpress é uma
empresa
especializada em infraestrutura base de TI.
Trabalhando com o modelo
de outsoursing de equipamentos e soluções, a empresa teve que se adaptar
a uma nova realidade dos
seus clientes causada pela
pandemia: o home office.
Conversamos sobre o
processo de adaptação da
empresa com seu CEO,
Vittorio Danesi. Fundada em 2001, a Simpress
foi adquirida pelo Grupo
Samsung em 2016. No ano
seguinte, a empresa passou
a fazer parte da HP (Nyse,
HPQ; B3, HPQB34) depois que a multinacional
americana comprou a divisão de impressoras da
Samsung.
Quais foram os impactos da pandemia na Simpress?
A Simpress desenvolveu
o modelo SaaS – Simpress

as a Solution – tendo como base itens como PCs,
notebooks, smartphones,
coletores de dados e impressoras laser e térmicas.
Trata-se de itens fundamentais para a automatização de
operações de setores como
comércio, indústria, saúde
e, agora, do modelo home
office.
Com a adoção do home
office devido à pandemia,
o outsourcing de impressão
foi a área de atuação mais
impactada. Nosso faturamento chegou a cair de
25% a 30% com a queda
no volume de impressões.
Esse fato vem sendo revertido passo a passo. Ainda
em 2020, o composto de
ofertas Simpress Negócios
equilibrou a receita perdida
em impressão a laser. Esse
comportamento se confirmou no início de 2021.
Tivemos um forte crescimento de outsourcing de
notebooks, smartphones,
tablets e coletores de dados. Havíamos começado
a trabalhar com esses itens

no final de 2019, e isso foi
muito demandado pelos clientes devido à pandemia.
As empresas precisaram
se estruturar para que seus
colaboradores passassem a
trabalhar de casa.
Temos também o exemplo dos centros logísticos
de distribuição de produtos
adquiridos pelos e-commerce, que demandaram
maior quantidade de equipamentos, como impressoras térmicas e coletores de
dados.
Como a Simpress se
saiu nos primeiros meses
de 2021?
Com os aprendizados
do ano passado, 2021
começou positivo para
nós. No primeiro trimestre, a Simpress cresceu
17% em relação ao mesmo
período do ano passado.
O volume de contratos firmados aumentou 21%. A
maior parte envolve notebooks, smartphones e tablets. Foram mais de 32 mil
equipamentos expedidos

só no início deste ano.
Quais são as perspectivas e desafios da empresa?
Vejo uma melhora nas
expectativas para os próximos meses, apesar de a pandemia não estar controlada
e do surgimento de novas
cepas ao redor do mundo.
Nesse momento, já temos
mais informações e já aprendemos com o que vivemos
em 2020. Mesmo atrasados,
se a vacinação não sofrer
mais interrupções, acredito
que o cenário brasileiro
melhore a partir de agosto/
setembro.
A Simpress sai dessa experiência melhor posicionada no mercado. A cultura
do Outsourcing of Things
(OoT; em português, terceirização das coisas) ganhou
força. As empresas estão
mais maduras, e o mercado
exigindo cada vez mais dos
executivos. Terceirizar o gerenciamento de equipamentos de TI é benéfico para
todos.

Hits Assessoria
fecha parceria
com Cliente Agente
Não tem como prorrogar a presença digital no
mercado de seguros. Com
objetivo de oferecer uma
bonificação para os seus
assessorados, a Hits Assessoria fechou uma parceria com a startup Cliente
Agente, para explorar todos
os recursos da Plataforma
Studio, que atua como uma
ferramenta de marketing
digital e atua com a finalidade de desenvolver o seu
negócio e principalmente a
sua marca, onde é possível
manter ativas as redes sociais, para criar conexão e
auxiliar na captação de novos clientes.
O tratamento com cada
lead é o segredo para aumentar o relacionamento
de cada um deles com o
trabalho e dar o impulso
necessário para prospectar
e gerar negócios. Kleber de
Paula além de ser fundador
da Startup Cliente Agente, é
corretor há 25 anos e explica que a atuação nas redes
sociais é uma questão de so-

brevivência e que o corretor
precisa se comunicar pra
mostrar seu valor e ser lembrado pelo cliente. “Entra
em um ônibus, hospital,
qualquer lugar e perceba
que as pessoas não tiram
os olhos do celular, quem
não está lá está perdendo
a atenção do seu público,”
ressaltou.
A Startup criou o Studio,
que oferece peças e vídeos para os corretores a um
preço simbólico. Além de
os ajudar no começo das
postagens. “A cada dia que
passa os clientes têm mais
opções de ofertas e conteúdos para buscar informações sobre o que precisam,
quem não estabelecer conexão vai ficar pra trás. Como
o afastamento social, a necessidade de estar presente
nas redes sociais se tornou
ainda mais importante. O
corretor que não se posicionar e não se conectar com
seus clientes vai perder espaço na mente dele”, explicou

Parceria com corretor
para comercializar
planos de saúde
Com o objetivo de valorizar ainda mais o profissional corretor de seguros e
as empresas de corretagem,
a Qualicorp firmou duas
parcerias estratégicas com
o Sincor-SP para promover
acesso à saúde de qualidade.
A iniciativa consiste em viabilizar acesso aos corretores
associados para comercializar todo o portfólio Qualicorp, que conta atualmente
com produtos de mais de
100 operadoras parceiras,
como assistência de saúde
e odontológica, seguro para
perda de renda sem custo
adicional, auxílio anual de
até R$ 1.800,00 para compra de medicamentos, entre outros benefícios. Além
disso, a companhia está
disponibilizando a todos os
associados do Sindicato no
Estado de São Paulo acesso
aos planos de saúde da SulAmérica, uma de suas principais parceiras.
“Valorizamos e lutamos
pelos corretores. Estamos
sempre ouvindo a categoria, na busca por soluções
inovadoras e para construir
juntos pontes para o futuro. A parceria visa reforçar
nosso contato direto com
esses profissionais e nos
permite dar mais um passo
na direção de apoio ao corretor. Esse é o novo jeito
Quali de ser”, disse Bruno
Blatt, CEO da Qualicorp,
em LIVE no direto & Reto
com Camillo, realizada nesta quarta-feira, dia 26, com
o presidente do Sincor-SP,

Alexandre Camillo.
“São produtos modernos
e bem abrangentes, além de
diversificados para atender
às diferentes necessidades
dos corretores interessados”, aponta Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos
Negócios da Quali. Para a
compra do plano por parte do corretor, a Qualicorp
disponibiliza os números
(11) 3178-4000 para a capital de São Paulo e (0800)
777-4004 (fora da capital).
“Estamos
realizando
mais uma entrega aos nossos associados. Lutamos
muito para oferecer um
plano de saúde adequado
aos corretores de seguros e
ainda ganhamos mais uma
oportunidade de negócios”,
declara Alexandre Camillo
o presidente do Sincor-SP.
O CEO da Qualicorp,
Bruno Blatt, reforça que
neste momento econômico e sanitário delicado, a
importância dos planos
de saúde se tornou ainda
maior. “Ter um plano de
saúde sempre esteve entre
as prioridades das pessoas,
mas agora está ainda mais
evidente a sua importância
neste momento. E com essa iniciativa, fortalecemos
ainda amis a parceria com
esse profissional qualificado que é o corretor ligado
ao Sincor-SP. Esse é mais
um passo no sentido de
fortalecer ainda mais essa
relação duradoura”, afirma Blatt.
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As vantagens de uma moeda digital
Especialistas: ‘Reduz o custo de fabricação e impressão de moedas físicas’

V

ários países do
mundo estão testando a possibilidade de adoção de moedas
digitais, entre esses o Uruguai e a Suécia. O Brasil está
considerando a possibilidade de ter algo semelhante.
Na segunda-feira (24), o
Banco Central soltou um
comunicado dizendo que o
Brasil poderá ter uma moeda
digital como uma extensão
da moeda física. Em nota,
a instituição disse que “tem
promovido discussões internas e com seus pares internacionais ao eventual desenvolvimento” da moeda”.
De acordo com o BC, a
moeda deve “acompanhar
o dinamismo da evolução
tecnológica da economia
brasileira”. Na nota, o BC
deixou claro a intenção de
diluir qualquer comparação
com as criptomoedas.
“Os criptoativos, como o
Bitcoin, não detém as características de uma moeda, mas
sim de um ativo. A opinião
do BC sobre os criptoativos
continua a mesma: esses são
ativos arriscados, não regulados pelo BC, e devem ser tratados com cautela pelo público”, explicou o coordenador
dos trabalhos sobre a moeda
digital do BC, Fábio Araújo.
A reportagem do Monitor
Mercantil foi ouvir a opinião
de um economista e de um
especialista em criptomoedas
para ampliar o debate.
O economista João Be-

ck, sócio da BRA, escritório credenciado da XP
Investimentos, explica que
Bancos Centrais no mundo todo já deram início a
utilização ou ao estudo das
chamadas CBDC (central
bank digital currency). “As
vantagens são inúmeras.
Principalmente para as classes mais pobres beneficiadas por auxílio benefícios,
bolsa família e tantos outros programas sociais. As
transferências seriam feitas
de modo digital deixando o
sistema todo mais eficiente”, ressalta.
Ele diz que as emissões
de moedas digitais pelo
Banco Central reduziriam
muito o custo de fabricação e impressão de moedas
físicas. “Há no momento
uma inevitável comparação
as criptomoeadas, mas nada tem a ver e em alguns
aspectos é até o inverso”,
esclarece o economista. Segundo ele, o conceito das
criptomoedas (ou criptoativos como definição melhor)
é a descentralização do controle da moeda. A CBDC é
justamente a centralização
do controle da moeda digital que não seria da além do
REAL, porém digitalizado.
O objetivo é diminuir ainda
mais a circulação do dinheiro e promover um sistema
mais eficiente de transferências.
Beck lembra que o mundo ainda discute qual me-

REQUERIMENTO DE LICENÇA (LMRI)
CYRELA PALERMO EMPREENDIMENTOS IMÓBILIARIOS LTDA,
CNPJ n° 10.223.053/0002-06 torna público que requereu à Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo n° 23/300.058/2021, a Licença
Ambiental Municipal de Recuperação e Instalação (LMRI) para
Remediação e Demolição das edificações situadas na Rua Honório,
419 – Todos os Santos, Rio de Janeiro-RJ.

PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2021
1. Data, Hora e Local: Realizada em 14 de maio de 2021, às 8:00 horas, na sede
social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 249 a 267,
Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. Convocação: Convocação dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração
da Companhia, conforme o artigo 13, parágrafo 6° do estatuto social da Companhia.
3. Mesa: Presidente: Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: Sr. Bruno
de Mello Pereira. 4. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a análise e discussão das
Informações Trimestrais da Companhia (ITR) referentes ao período encerrado em
31 de março de 2021; e (ii) Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria. 5. Deliberações: 5.1. Após exame e discussão do
item constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade e sem ressalvas, resolveram aprovar as Informações Trimestrais da
Companhia (ITR), referentes ao período encerrado em 31 de março de 2021 e o
relatório de revisão especial emitido pelos auditores independentes. 5.2. Tomaram
conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria, na reunião
realizada em 18 de março de 2021, conforme relatado pela Sra. Luciana Doria
Wilson, coordenadora do Comitê de Auditoria. 6. Encerramento: Nada a mais
a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi
aprovada e assinada por todos os presentes, sendo autorizada sua lavratura na
forma de sumário, nos termos do §1° do artigo 130 da LSA. Mesa: Pedro Hermes
da Fonseca Rudge – Presidente, Bruno de Mello Pereira – Secretário. Membros do
Conselho de Administração presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda,
Bruno de Mello Pereira, Roberto Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair Chalita e Pedro
Hermes da Fonseca Rudge. Membro do Comitê de Auditoria presente: Luciana
Doria Wilson. (Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro
próprio.) Rio de Janeiro, 14 de maio de 2021. Bruno de Mello Pereira, Secretário.
Jucerja nº 4071062, em 20/05/20. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92 - NIRE 33.3.0010861-1
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE
2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. Afrânio
de Melo Franco 290, sala 101-parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas do dia
17 de maio de 2021. 2. Convocação e Presença: Presentes os diretores
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães e Joaquim Pedro
Monteiro de Carvalho Collor de Mello, representando a totalidade dos membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio
Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pela Sra. Fernanda Martins
Celestino. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre o pagamento de dividendos e
juros sobre capital próprio, na forma do Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após exame e discussão da
matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme previsto no Artigo 26,
Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral, deliberaram o pagamento de juros sobre o capital próprio,
no montante total de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), à razão de
R$ 0,652996138 por ação, com retenção do imposto de renda na fonte, na
forma da legislação vigente, exceto para acionistas que já sejam comprovadamente isentos ou imunes, e o pagamento de dividendos no montante
total de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), à razão de
R$ 3,428229725 por ação, aos acionistas detentores de ações de emissão
da Companhia em 20 de maio de 2021, os quais poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas a partir de 21 de maio de
2021 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão considerados “ex-direito” aos
juros sobre o capital próprio e aos dividendos. O pagamento será realizado
a partir de 02 de junho de 2021, observados os procedimentos do Aviso de
Acionistas a ser oportunamente divulgado na imprensa. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os diretores presentes.
Rio de Janeiro, 17 de maio de 2021. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Presidente. Fernanda Martins Celestino - Secretária. Arquivado na JUCERJA
em 24/05/2021 sob o nº 00004072873.

lhor modelo (ambos com
vantagens distintas): se o
Banco Central irá atuar como uma instituição depositária digital própria ou usará
as instituições financeiras
para tal. “O BC pode ter
sinalizado diretrizes iniciais
que incluem uma instituição
bancária como participante
no processo, mas isso ainda
é objeto de amplo debate
que se dará nos próximos
anos e acredito que ainda será discutido o melhor
modelo, talvez até um modelo híbrido”. Na opinião
dele, as brechas para desvios inclusive se fecham cada vez mais já que a moeda
e o papel moeda são usados
para atividade ilícitas.
Perguntado se o Brasil
oferece segurança suficiente
para criação de uma moeda
digital, Beck reforça que o
sistema financeiro brasileiro
é invejável para o resto do
mundo em relação a segurança bancária e digital. “Países
que viveram períodos grandes de inflação no passado
tiveram evoluções digitais
mais rápidas do que o resto
do mundo. Na África, por
exemplo, transações digitais
são realizadas por SMS desde o início dos anos 2000”,
exemplifica o economista.
Em relação a segurança
das transações e a custódia
do dinheiro, o economista
diz que não são questões
que o preocupa. “O que temos que observar é a nova

cadeia de informação que o
Banco Central terá acesso:
todas as transações efetuadas pelo cidadão. Como ela
vai garantir o sigilo dessa
informação? É uma informação poderosa que pode
orientar política monetária,
fiscal, social e inclusive vazar para o setor privado na
busca de informação privada ou privilegiada”, diz ele.
Diferenças tecnológicas
Na opinião de Tasso
Lago, especialista em criptomoedas, fundador da Financial Move, e professor
de Blockchain e Criptomoedas na Coppead (Instituto
de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da
UFRJ), o CBDC é extremamente útil e necessário para
o sistema financeiro tradicional brasileiro. “A moeda
digital brasileira será uma
extensão do Real, mas no
ambiente digital”. Ele explica que haverá uma tecnologia que pode ser a blockchain
(sistema que permite rastrear o envio e recebimento de
alguns tipos de informação
pela internet) e DLT (tecnologia com alta capacidade de armazenamento) que
estão em fase de testes.
E termos de tecnologias, segundo ele, a grande
diferença é que blockchain é
algo mais descentralizado
e público. Já a DLT é mais
centralizada, mais privada.

Lago cita que alguns países
como Tailândia, Uruguai,
Japão, Rússia, China, Cingapura, Canadá, Bahamas e
Suécia já estão em testes de
suas moedas digitais.
“Esta iniciativa trará
diversos benefícios: integração da moeda digital
brasileira com o mundo,
possibilitando abertura de
mercados, vai facilitar o
controle da circulação da
moeda, permitirá que as
pessoas que não possuem
contas bancárias sejam inseridas no sistema financeiro e, com isso, o real digital
torna-se uma moeda mais
democrática, além de diminuir riscos com falsificação
e custos com impressão de
cédulas, já que as transações
serão realizadas online”,
ressalta.
Lago reforça a segurança
do que está sendo proposto
pelo BC (de que a instituição financeira vai apenas
guardar o dinheiro para o
cliente que optar pela nova
modalidade). “Com certeza
é seguro o fato de a instituição financeira guardar o
dinheiro. Isso basicamente
é um número, pois hoje o
dinheiro já é digital e já é
um número, ou seja, ele está
nas contas correntes, é um
número no cartão de crédito, tudo é baseado em números, em uma planilha, em
uma estimativa do governo.
Portanto, o dinheiro já circula no mercado, ele é um

número. Isso já é fato, mas
muitas vezes as pessoas não
entendem essa dinâmica”,
destaca.
Para ele, o sistema é seguro e não abrirá margem para desvios, pois terá maior
controle e rastreabilidade
do recurso. “A tecnologia já
difundida e é muito segura”,
garante o especialista. Segundo Lago, isto diminuirá
o número de desvios e, inclusive, o custo do dinheiro,
uma vez que este dinheiro
poderá ser transferido em
ambiente virtual entre pessoas de forma independente, e não será passível de
propina, ou seja, por ser um
sistema descentralizado, é
possível acompanhar o histórico do dinheiro.
Indagado sobre qual deveria ser a atuação do BC
no processo, ele respondeu
ser necessário que o Banco
Central faça essa moeda digital porque outros países
já estão em processo e em
testes também. “O Brasil
precisa ter também a sua
própria moeda digital, pois
isto é uma integralização do
sistema financeiro mundial.
As moedas digitais dos bancos centrais terão a característica de conversibilidade,
ou seja, a pessoa poderá
trocar dólar por euro, dólar
por Yuan e assim por diante. Por isso é de extrema
importância o Brasil estar
inserido neste sistema”, defende o especialista.
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Mouaness (CPF. nº 767.743.687-00), e sua esposa, Benilda Piemonte Farias Mouaness (CPF. nº 746.097.777-20); Magda de Fátima dos
Santos Caputo (CPF. nº 508.302.877-87); Maria Alice Simões dos Santos (CPF. nº 859.772.097-20); José Carlos da Cruz Pereira (CPF. nº
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todos os débitos que porventura tiver para com a Associação. – Cientes ainda os interessados, que o arrematante assumirá o custo de
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JOSÉ CARLOS DA CRUZ PEREIRA e sua esposa MAGDA CRISTINA DO AMARAL PEREIRA. – Valor: R$ 153.526,31; 20) Unidade
designada por Loja “F” e sua respectiva fração ideal do terreno de 0,029068 – Adquirentes: NORBERTO TEIXEIRA CRISANTE e sua
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