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O DIA EM QUE TRUMP
FINALMENTE DERROTOU BIDEN
EUA investigam a China por origem do coronavírus;  
China investiga os EUA por origem do coronavírus.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

CONSTRUÇÃO DO ESTADO 
NACIONAL: CIDADANIA – TRABALHO
Chegamos à 3ª década do século 21 em condições  
de termos uma Revolução como a de 1930.  
Por Felipe Quintas e Pedro Augusto Pinho, página 2

PIB sobe com dólar
mas sem consumo
Elevação concentrada em agro e indústria extrativa

O resultado do Produto 
Interno Bruto (PIB) 
do primeiro trimestre 

de 2021, com avanço de 1,2% 
quando comparado ao mesmo 
período do ano passado, surpre-
endeu o mercado financeiro, que 
esperava alta de 0,9%. “Dentro 
da nossa projeção a principal sur-
presa foi em serviços, com desta-
que especial para transportes, que 
não chegou a recuar na margem e 
avançou 3,6% QoQ [trimestre so-
bre trimestre]”, explica Étore San-
chez, economista-chefe da Ativa 
Investimentos.

A economista e professora do 
Coppead/UFRJ Margarida Gu-
tierrez ressaltou que o resultado 
foi baseado nos gastos privados, 
ao contrário do ano passado, em 
que a economia foi movida a es-
tímulos fiscais e monetários. Mar-
garida elevou as projeções para o 
PIB de 2021 para algo em torno 
de 5%. “Se o ritmo de vacinação 
avançar, pode dar mais.”

Paulo Skaf, presidente da Fe-
deração Indústrias de São Paulo 
(Fiesp), acredita em uma taxa de 
crescimento de 5,7%, “podendo 
chegar a 6%”. O PIB no trimestre 
totalizou R$ 2,048 trilhões. A eco-
nomia brasileira iniciou o ano em 
expansão, mas com desaceleração 

Países ricos ficariam com parte do 
leão do imposto corporativo global
Brasil teria um acréscimo de arrecadação de € 11 bi

O G7, que reúne as seis 
nações mais poderosas 
do Ocidente e o Japão, 

se reúne neste final de semana, em 
Londres, e deverá aprovar a ado-
ção de uma taxa corporativa glo-
bal mínima. Os Estados Unidos, 
que chegaram a propor uma alí-
quota de 21%, recuaram para 15% 
de forma a garantir a aceitação.

A entidade europeia EU Tax 
Observatory divulgou nesta terça-
-feira relatório em que estima a 
receita tributária que a União Eu-
ropeia, assim como outros países, 
poderá arrecadar com o imposto 
mínimo sobre os lucros das em-
presas multinacionais.

Se a taxa chegasse a 25%, a UE 
aumentaria suas receitas atuais de 
impostos corporativos de empre-

sas sediadas na Europa em cerca 
de 50% em 2021 – de € 340 bi-
lhões para € 510 bilhões. Para os 
Estados Unidos, o ganho seria si-
milar, em torno de € 165 bilhões. 
UE e EUA arrecadariam outros 
€ 45 bilhões, cada, com tributos 
sobre empresas sediadas fora de 
seus territórios.

A estimativa mostra que União 
Europeia e EUA ficariam com o 
maior benefício. Outros 12 países 
analisados – entre eles o Brasil – 
teriam um acréscimo de cerca de € 
136 bilhões. Mesmo assim, Canadá 
(€ 35 bilhões), China (€ 30 bilhões) 
e Japão (€ 29 bilhões) ficariam com 
70% desse valor.

O Brasil alcançaria um ganho 
de € 7,4 bilhões das corporações 
sediadas aqui. Além disso, poderia 

elevar a receita em mais € 3,4 bi-
lhões de companhias dos EUA e 
de outros países, totalizando € 10,8 
bilhões, equivalente a um aumen-
to de 18,6% no imposto de renda 
corporativo, calcula o EU Tax Ob-
servatory. Se a taxa ficar nos 15% 
propostos pelos EUA, o ganho de 
arrecadação brasileiro seria de ape-
nas € 900 milhões.

O levantamento da entidade 
mostra quanto as grandes firmas 
pagariam a mais. Os bancos euro-
peus teriam que pagar 44% a mais 
em impostos se estivessem sujeitos 
a uma taxa mínima de 25% por pa-
ís. Empresas como Shell, Iberdrola 
e Allianz também teriam que pagar 
de 35% a 50% a mais em impostos. 
De modo geral, as corporações te-
riam um acréscimo de 50%.

no ritmo de recuperação, após 
avanço de 3,2% no quarto trimes-
tre de 2020.

O Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Ie-
di) faz algumas observações para 
qualificar o resultado divulgado 
pelo IBGE. O dinamismo mais 
robusto ficou muito concentra-
do em algumas poucas atividades 
econômicas, notadamente a agro-
pecuária (5,7% ante o 4º trimestre 
de 2020, com ajuste sazonal) e a 
indústria extrativa (3,2%). “Esse 
desempenho tem mais a ver com 
o restante do mundo do que pro-
priamente com a evolução da eco-
nomia brasileira.”

Com recuperação da China e 
dos EUA, os preços de commo-
dities agrícolas e minerais subiram 

muito e impulsionaram as expor-
tações brasileiras destes produtos.

A segunda observação feita pe-
lo Iedi é que os demais compo-
nentes da demanda interna fica-
ram no vermelho. O consumo do 
governo caiu 0,8%, e o consumo 
das famílias registrou 0,1%, sob 
influência da interrupção do au-
xílio emergencial, do elevado de-
semprego e da piora da pandemia.

Do lado da oferta, os setores 
mais dependentes da demanda in-
terna também apresentaram um 
dinamismo fraco. A indústria, por 
exemplo, deve a alta ao ramo ex-
trativo e à construção. A indústria 
de transformação caiu 0,5%, com 
a falta de insumos, aumento de 
custos e com o desaquecimento do 
consumo das famílias. Página 3

Valorização 
rápida do iuan 
é insustentável, 
diz  ex-BC

A rápida valorização do RMB 
(remmimbi, moeda oficial da Chi-
na, cuja expressão é o iuan) é in-
sustentável e não está de acordo 
com a situação econômica e fi-
nanceira doméstica e internacio-
nal, disse Sheng Songcheng, ex-
-funcionário do Banco Popular da 
China (BC) à agência Xinhua. 

O pesquisador, professor de 
economia e finanças da China 
Europe International Business 
School, explicou que a atual valo-
rização rápida do iuan em relação 
ao dólar pode ter ultrapassado o 
limite.

O índice do dólar caiu 2,2% no 
último um mês e meio, enquanto 
o euro se fortaleceu em relação ao 
dólar em 2,3%, e o iene japonês 
se enfraqueceu em 0,4%, mas o 
RMB se valorizou em 2,9%, disse 
Sheng. A taxa de câmbio do RMB 
saltou acima de 6,4 iuans para o 
dólar, o que indica que há um ex-
cesso no mercado, disse Sheng.

Sheng prevê que a rápida va-
lorização do RMB é insustentá-
vel, já que a economia dos EUA 
deve se recuperar no segundo 
semestre do ano, e o dólar pode 
se fortalecer de acordo, enquan-
to o estreitamento do spread de 
juros entre a China e os EUA 
pode enfraquecer o ímpeto de 
entrada de dinheiro.

Goldman 
pagará R$ 7,5 
mi em acordo 
com a CVM

O banco Goldman Sachs do 
Brasil e o Goldman Sachs Inter-
national concordaram em pagar 
R$ 7,280 milhões à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) para 
encerrar um processo administra-
tivo instaurado para apurar possí-
vel criação de condições artificiais 
de demanda, oferta ou preço em 
operações realizadas mensalmente 
entre Goldman Brasil e Goldman 
International durante dois anos, 
entre 1º/1/2018 e 30/12/2019.

As operações eram realizadas 
geralmente em datas próximas ao 
final de cada mês, que envolviam 
lotes relevantes de contratos futu-
ros de DDI que se resumiam em 
ajustes diários positivos e negati-
vos, segundo a CVM. Daniel Mot-
ta Camargo Silva, diretor da área 
de Tesouraria do Goldman Brasil, 
acordou pagar R$ 200 mil.

Ipea aponta 
recuo de 
4,7% nos 
investimentos

O Indicador Mensal de Forma-
ção Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
divulgado pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea) 
registrou recuo de 4,7% em mar-
ço, frente a fevereiro deste ano. Na 
análise trimestral, o crescimento 
foi de 4,6% – resultado já ajustado 
pelo resultado das Contas Nacio-
nais Trimestrais, do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Na comparação com os 
mesmos períodos de 2020, houve 
alta de 27% em março e de 17% 
no primeiro trimestre.

O Indicador de FBCF mede 
os investimentos no aumento da 
capacidade produtiva da econo-
mia e na reposição da deprecia-
ção do estoque de capital fixo. 
No acumulado de 12 meses en-
cerrados em março, a expansão 
foi de 2%.

A FBCF é composta por má-
quinas e equipamentos, constru-
ção civil e outros ativos fixos. O 
consumo aparente de máquinas e 
equipamentos teve queda de 11% 
em março, encerrando o trimestre 
com alta de 25,6%. A produção 
de máquinas e equipamentos des-
tinados ao mercado interno apre-
sentou queda de 5,1% em março, 
encerrando o primeiro trimestre 
com recuo de 4%.

A importação desses itens caiu 
12,8% em março, mas teve alta de 
82,7% no primeiro trimestre, de-
vido à realização de importações 
de plataformas de petróleo, que 
ainda estão em parte associados 
às mudanças no regime aduaneiro 
Repetro, de nacionalização para as 
chamadas “importações fictas”.



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

“Quando uma utopia 
desmorona, é toda a 
circulação de valores 

que regulam a dinâmica so-
cial e o sentido de suas prá-
ticas que entra em crise. É 
esta a crise que vivemos”, 
escreveu em 1988, às véspe-
ras da edição do decálogo 
conhecido como Consenso 
de Washington (1989), o fi-
lósofo austro-francês An-
dré Gorz (1923–2007), de 
pseudônimo Michel Bos-
quet. Esta citação está na 
contracapa da edição bra-
sileira de Métamorphoses du 
travail, Quête du sens: critique 
de la raison économique (Meta-
morfoses do Trabalho, Crítica da 
Razão Econômica, tradução 
de Ana Montoia para An-
nablume editora, SP, 2007, 
2ª edição).

Quase simultaneamen-
te, o louvor do trabalho é 
considerado “uma cortina 
de gás lacrimogêneo para 
melhor ocultar o trabalha-
dor”, como escreveram 
os editores da Achiamé na 
orelha de sua publicação de 
1987, ABC do Sindicalismo 
Revolucionário, de Edgar Ro-
drigues. E hoje o trabalho 
se transforma na escravidão 
dos microempreendedo-
res individuais (MEIs, Lei 
Complementar 128/2008) 
e demais uberizados pelo 
triunfo do neoliberalismo.

É sobre este importante 
fator da construção da cida-
dania, o trabalho, integrante 
da existência, indispensável 
elemento para erigirmos o 
Estado Nacional Brasileiro, 
que trataremos nas suas di-
mensões econômicas, polí-
tica e sociocultural.

Trabalho não é apenas 
um meio de prover a sub-
sistência. É também uma 
fonte de realização. E junto 
com o trabalho também se 
encontra o direito ao lazer. 
E não se identifica, como 
buscam fazer os liberais 
em todos os tempos, com 

o ócio ou a vagabundagem. 
Lazer também é fonte de 
imaginação e de produção 
econômica. Que cresce à 
medida que a sociedade 
deixa para as máquinas os 
trabalhos repetitivos, roti-
neiros, não criativos.

Porém este vício do finan-
cismo, que tem origem numa 
distinção social dos donos 
dos poderes e seus represen-
tantes para os demais mem-
bros da sociedade, é verifi-
cável em vários momentos 
históricos. Eles desconfigu-
ram o trabalho, o descons-
troem, o depreciam, o des-
caracterizam com discursos 
farsantes, com mentiras e 
dissimulações, como denun-
ciam os editores da Achiamé.

Vamos nos restringir ao 
Brasil, que é nosso único 
interesse. Nos primórdios 
de nossa História, temos 
o exemplo do rico portu-
guês Duarte Coelho (1485–
1554), que recebeu do rei 
João III a Capitania de Per-
nambuco (atuais estados 
de Pernambuco e Alagoas) 
e procurou desenvolver a 
agroindústria canavieira 
com capital judeu e protes-
tante neerlandês, oriundo 
do tráfico de escravos, para 
o financiamento do empre-
endimento.

Lutou contra índios e 
homens ligados ao comér-
cio de pau-brasil, procu-
rando “desqualificar os 
concorrentes pelo domínio 
da mão de obra”, discor-
re Jorge Caldeira (Brasil, A 
História Contada por Quem 
Viu, Mameluco, SP, 2008). 
“Não estão com os traba-
lhos e fadigas e nos perigos 
e derramamentos de sangue 
em que eu estou” e “por 
extraírem sua madeira, im-

portunam tanto os índios e 
prometem-lhe tanta coisa 
fora de ordem, que metem 
a terra em desordem, tiran-
do-a da ordem em que eu a 
tenho posto”, da carta de 
Duarte Coelho a João III.

O trabalho, de algum 
modo valorizado, será ob-
jeto de invalidação pelo 
poder, como se desvenda 
na carta de Duarte Coelho, 
quando concorrentes pro-
curam ser mais generosos 
com os índios. Os epítetos 
de desordeiros, perturbado-
res da ordem, desorganiza-
dores da sociedade, popu-
listas acompanharão os que 
se aventurarem a beneficiar 
os trabalhadores. Serão de-
pois pelegos, comunistas, 
arruaceiros e colocados na 
prisão.

O Brasil nasce, como 
Estado, escravagista. Máxi-
ma desvalorização do tra-
balho, identificado como 
sem dignidade, destituído 
de qualquer inteligência. 
Em 1755, o Marquês de 
Pombal torna a escravidão 
indígena oficialmente extin-
ta. A africana o será mais de 
um século depois, em 1888. 
Porém a pressão da nova 
economia, notadamente a 
inglesa, aboliu, em 1850, o 
tráfico negreiro, restando 
ao escravismo brasileiro o 
crescimento vegetativo ou 
pelo contrabando. A econo-
mia escravagista também se 
tornava antieconômica e, ao 
fim do século XIX, estava 
declinando em sua última 
grande área de manutenção: 
as fazendas de café na re-
gião Sudeste.

Neste final do Império, 
as relações de trabalho assa-
lariado já se impunham na 
economia, e o abolicionis-
mo, na política. Mesmo in-
cipiente, iniciava-se a indús-
tria, como a têxtil, e aquelas 
que a Guerra do Paraguai 
mostrara indispensáveis pa-
ra o país. Apesar disso e por 
toda Primeira República 
(1889–1930), as dificulda-
des de uma economia de-
pendente não fizeram sur-

gir soluções de valorização 
do trabalho, nas duas mais 
significativas vertentes: o 
ensino e a ênfase na indus-
trialização.

A inquietação militar 
surgida ainda na Primeira 
República, em destaque os 
movimentos da década de 
1920, em boa parte tam-
bém se deviam ao atraso 
político e socioeconômico 
que a economia escravagis-
ta trouxera ao Brasil. Uma 
economia fundamental-
mente fundiária e financista 
tornava-se oposta à indus-
trialização e, como seria de 
esperar, com reflexo na área 
política, na luta pelo poder, 
que será uma característica 
das disputas no Brasil, com 
e pós Vargas.

O primeiro e efetivo re-
conhecimento do trabalho 
será devido a Getúlio Var-
gas, dirigente no Governo 
Provisório (1930–1934), 
após a vitória na revolução 
cívico-militar de 1930. As 
criações, em 14 de novem-
bro de 1930, do Ministé-
rio da Educação e Saúde 
Pública e do Ministério do 
Trabalho, Indústria e Co-
mércio, em 26 de novem-
bro de 1930, foram o sinal 
claro que o Brasil escrava-
gista havia encontrado um 
opositor. A luta contra o re-
conhecimento do trabalho, 
uma necessidade do capital 
industrial e do avanço ci-
vilizatório, percorrerá toda 
história até os golpes da 
segunda década do século 
XXI.

É necessário termos bem 
compreendida e identifica-
da as partes neste confron-
to que, por um século, tem 
conseguido avanços e per-
mitido retrocessos na cons-
trução do Estado Nacional 
soberano e cidadão.

Inicialmente, a sujeição 
colonial tem sido uma das 
marcas mais danosas de 
nossa cultura. Ela está na 
pedagogia e em valores até 
ridículos, mas que se per-
petuam na sociedade. Uma 
destas questões é a corrup-

ção. Este comportamento 
individual ou de grupos não 
se origina em falhas ou dis-
funções comportamentais 
ou morais. Ela tem origem 
no valor do dinheiro, na 
posse de bens não essen-
ciais à existência, no rentis-
mo e no que ficou dos sé-
culos de escravismo, agora 
atualizados e reimplantados 
na economia dos ubers e 
“empreendedores”.

Outro elemento é a va-
lorização do trabalho pelos 
salários. No Brasil, o salário 
mínimo, antiga reivindica-
ção dos trabalhadores des-
de a greve geral de 1917, 
foi criado no governo de 
Vargas, com a Lei 185, de 
janeiro de 1936, e Decreto-
-Lei 399, de abril de 1938. 
Já seus valores foram defi-
nidos no Decreto-Lei 2162, 
de 1º de maio de 1940.

Um fato a ser registrado 
nesse sentido é que o valor 
do salário mínimo não era 
o mesmo em todo o país. O 
Brasil foi dividido em 22 re-
giões e 50 sub-regiões. Desta 
forma, para cada sub-região 
havia um valor estipulado, ou 
seja, havia 14 diferentes va-
lores de salários mínimos na 
sua criação. A unificação dos 
valores ocorreu somente em 
maio de 1984.

“Trabalhadores do Brasil, 
aqui estou, como de outras 
vezes, para compartilhar as 
vossas comemorações e tes-
temunhar o apreço em que 
tenho o homem de trabalho 
como colaborador direto da 
obra de reconstrução polí-
tica e econômica da Pátria. 
Não distingo, na valoriza-
ção do esforço construtivo, 
o operário fabril do técnico 
de direção, do engenheiro 
especializado, do médico, 
do advogado, do industrial 

ou do agricultor. O salário, 
ou outra forma de remu-
neração, não constitui mais 
do que um meio próprio a 
um fim, e esse fim é, ob-
jetivamente, a criação da 
riqueza nacional e o surto 
de maiores possibilidades à 
nossa civilização” (Getúlio 
Vargas, Discurso em 1º de 
maio de 1940, apud senador 
Paulo Paim, Salário Mínimo, 
uma história de luta, Senado 
Federal, Brasília, novembro 
de 2005).

Ao longo do século XX, 
o salário mínimo teve acrés-
cimos e reduções por di-
versas ocasiões. A partir de 
1962, com a aceleração da 
inflação, ele começou a per-
der seu poder de compra, 
apesar dos reajustes durante 
o governo de João Goulart 
(1961–1964). Nos governos 
militares (1964–1985), o go-
verno passou a adotar uma 
política que visava manter o 
salário médio. Desde 1994, 
após a criação do Plano Re-
al, houve mais de 24 reajus-
tes nesta breve história do 
salário mínimo.

Com os golpes nas con-
quistas e nos direitos traba-
lhistas e previdenciários, com 
a desintegração da estrutura 
de poder que vem ocorren-
do desde a promulgação da 
Constituição de 1988, quer 
sob a forma de Emendas 
Constitucionais, de decisões 
judiciais, de fraudes eleito-
rais ou, simplesmente, por 
golpes parlamentares, ame-
aças militares, policiais e de 
ativos grupos criminosos, 
dominando parcelas do ter-
ritório nacional, chegamos 
nesta terceira década do sé-
culo 21 em condições muito 
parecidas àquelas de mais de 
100 anos atrás. Ou seja, em 
condições de vermos surgir 
uma Revolução como a de 
1930.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 

em Ciência Política na Universidade 

Federal Fluminense.

Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.
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Os donos 
dos poderes 

desconfiguram 
o trabalho, o 

descaracterizam 
com discursos 

farsantes

Chegamos à 3ª 
década do século 
21 em condições 
de termos uma 

Revolução como a 
de 1930

Construção do Estado Nacional: cidadania,  
existência/trabalho – dimensão econômica
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Pemex faz  
caminho inverso

Estatal compra refinaria no Texas, como parte de seus 
planos de independência energética e expansão no 

mercado norte-americano. Não, não se trata de notícia 
antiga, a estatal não é a Petrobras, nem a instalação fica 
em Pasadena.

A Pemex concluiu a compra da refinaria Deer Park 
em Houston, no Texas (EUA). A estatal mexicana tinha 
49,995% das ações e adquiriu os restantes 50,005%, em 
poder da Shell. O valor atinge US$ 596 milhões.

A aquisição faz parte da política energética do Gov-
erno López Obrador, que busca alcançar no curto prazo 
“produzir todos os combustíveis de que o país necessita”. 
Além da compra, estão sendo reabilitadas as seis refinarias 
do país, e uma está sendo construída. O contrário do que 
faz o Governo Bolsonaro.

A Pemex alcançará uma produção de 1.362.000 bar-
ris por dia para atender a demanda mexicana total por 
gasolina, diesel, querosene de aviação e outros deriva-
dos de petróleo. “Seremos autossuficientes até 2023. 
Vamos parar de comprar combustível e gasolina no 
exterior”, disse López Obrador, de acordo com matéria 
da RT.

A Pemex foi parcialmente desmontada nos gover-
nos neoliberais. O novo governo tenta agora reerguer a 
companhia das cinzas. Não que isso se dê sem críticas: 
muitos questionam o investimento em uma nova refinaria 
no Estado de Tabasco, onde nasceu AMLO – como o 
presidente é conhecido.

Amigável, mas despreparado

“De qual forma o Rio de Janeiro é percebido pelo 
Brasil, como destino LGBTI”, pesquisa realizada pela 
Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ, ouviu 
700 pessoas ligadas ao segmento para saber se o Rio era 
visto como amigável. O resultado: 86,59% disseram sim, e 
13,41%, não. 

Entre os que visitaram o RJ, 30% relataram que os 
recursos humanos do local estão bem treinados para o 
segmento LGBTI; 70% afirmaram que não.

A pesquisa feita pelo Ipetur teve apoio do Portal Con-
sultoria em Turismo Bayard Boiteux, da Escola Técnica de 
Turismo CIETH, da Sérgio Castro Imóveis e da IGLTA. 
A margem de erro é de 3,5%.

Rápidas

A Wecompany Coworking iniciará o projeto Wemen-
toring, no próximo dia 9, às 19h, no Shopping Down-
town, Barra da Tijuca (RJ) *** O senador Esperidião 
Amin (PP/SC) será um dos palestrantes do webinário 
sobre “Vacinas contra a Covid-19 e licenças compul-
sórias”, que o Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB) realizará nesta quarta-feira, às 11h, no canal 
TVIAB no YouTube. Um dos debatedores será o ex-
deputado Miro Teixeira *** A Japan House São Paulo 
realizará, 8 de junho, 9h30, a 3ª edição do Conexões 
JHSP, que propõe o intercâmbio de negócios entre os 
mercados brasileiro e japonês, com o tema “A transfor-
mação do setor financeiro: O que vem depois do Pix?”. 
Inscrição: bit.ly/ConexoesJHSP *** Nesta quarta-feira, 
às 16h, a escritora Isa Colli participa do debate “A Hos-
pitalidade pela Literatura”, no projeto Migra idealizado 
pelo professor Leonardo Tonus *** Gilson Cavalcanti é 
o novo CTO do Edify Education *** O CAMP Cen-
tro apresenta o Seminário de Orientação Profissional, 
Projeto Rumo, neste sábado, das 9h às 12h, via Zoom. 
Inscrições: forms.gle/3pmH6hydMBZy1qZ28
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a comparecerem na Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”) que será realizada no dia 11 de junho de 2021, às 
15h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, 
bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Aprovar a distribuição de dividendos e juros sobre o capital 
próprio (“JCP”) aos seus acionistas. Rio de Janeiro, 31 de maio de 2021.

Ivan Nogueira Pinheiro 
Diretor Operacional

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

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

Carlos Eduardo Pires Corrêa – Diretor-Presidente.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A COOTACOM-Cooperativa de Transportadores e Amigos do Co-
légio Militar LTDA - CNPJ 06.041.638/0001-57. Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, pelo presente Edital, basea-
do nos Art. 45 letras a), b), c), d), e) e f) e o Art. 57 letras d), e), do estatuto
da COOTACOM, através do Diretor Presidente, ficam convocados todos
os cooperados  para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser
realizada no dia 20 de junho de 2021, em primeira convocação para às
08h00min, com a presença de dois terços do número de associados; em
segunda convocação para às 09h00min com a presença de metade mais
um dos associados; e em terceira e última convocação para às 10h00min
com no mínimo dez associados, tendo como local para a realização na
Rua: Luiz de Vargas Fernandes 1370 CA 1 Bairro Marco II /Nova Iguaçu,
CEP:26261-140 , a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1ª
INCLUSÃO  E EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS
(SITUAÇÃO FINANCEIRA); 3ª ASSUNTOS GERAIS;

Agropecuária continua segurando o PIB
Recuo de 0,6% em administração, saúde e educação pública

O Produto Interno 
Bruto PIB) cresce 
1,2% no primei-

ro trimestre deste ano, na 
comparação com os igual 
período do ano passado. É 
o terceiro resultado posi-
tivo, depois dos recuos de 
2,2% no primeiro e de 9,2% 
no segundo trimestres de 
2020, quando a economia 
recuou 4,1%, atingida pela 
pandemia da Covid-19. Em 
valores correntes, o PIB 
chegou a R$ 2,048 trilhões, 
segundo dados do Sistema 
de Contas Nacionais Tri-
mestrais, divulgados nesta 
terça-feira pelo IBGE.

Com a alta de 1,2% no 
primeiro trimestre, embora 
ainda esteja 3,1% abaixo do 
ponto mais alto da atividade 
econômica do país, alcança-
do no primeiro trimestre 
de 2014, o PIB retornou ao 
patamar do quarto trimes-
tre de 2019, período pré-
pandemia.

Os resultados positivos 
na agropecuária (5,7%), na 
indústria (0,7%) e nos servi-
ços (0,4%) contribuíram pa-
ra a expansão da economia 
brasileira. A coordenadora 
de Contas Nacionais do 
IBGE, Rebeca Palis, obser-
vou que esse crescimento 
ocorreu apesar da evolução 
da pandemia no país, “mes-
mo com a segunda onda 
da pandemia de Covid-19, 

o PIB cresceu no primeiro 
trimestre, já que, diferente 
do ano passado, não houve 
tantas restrições que impe-
diram o funcionamento das 
atividades econômicas no 
país”, disse.

Segundo o IBGE, a alta 
na agropecuária, foi favore-
cida pela melhora na produ-
tividade e no desempenho 
de alguns produtos, sobre-
tudo, a soja, que tem maior 
peso na lavoura brasileira 
e previsão de safra recorde 
este ano.

O avanço das indústrias 
extrativas (3,2%) ajudou 
a atividade industrial, que 
também registrou cres-
cimento na construção 
(2,1%) e na atividade de ele-
tricidade e gás, água, esgoto, 
atividades de gestão de resí-
duos (0,9%).

O único resultado ne-
gativo ficou nas indústrias 
de transformação (-0,5%). 
“Todos subsetores da in-
dústria cresceram, menos 
a indústria de transforma-
ção, que tem o maior peso, 
impactada pela indústria 
alimentícia, que afetou o 
consumo das famílias”, 
comentou a coordenado-
ra.

De acordo com o IBGE, 
os resultados positivos nos 
serviços, que contribuem 
com 73% do PIB, ocorre-
ram em transporte, arma-

zenagem e correio (3,6%), 
intermediação financeira e 
seguros (1,7%), informação 
e comunicação (1,4%), co-
mércio (1,2%) e atividades 
imobiliárias (1,0%). Outros 
serviços ficaram estáveis 
(0,1%).

Rebeca Palis afirmou que 
a única variação negativa 
ocorreu em administração, 
saúde e educação pública 
(-0,6%). “Não está haven-
do muitos concursos para 
o preenchimento de vagas e 
trabalhadores estão se apo-
sentam, reduzindo a ocu-
pação do setor. Isso afeta 
a contribuição da atividade 
para o valor adicionado”, 
ressaltou.

A pandemia influenciou 
a estabilidade no consumo 
das famílias que caiu 0,1% 
no primeiro trimestre deste 
ano, se comparado ao quar-
to trimestre. No consumo 
do governo houve recuo de 
0,8%.

Segundo a coordenado-
ra, o aumento da inflação 
pesou principalmente no 
consumo de alimentos, 
ao longo do período. “O 
mercado de trabalho ficou 
desaquecido. Houve ainda 
redução significativa nos 
pagamentos dos programas 
do governo às famílias, co-
mo o auxílio emergencial”, 
disse, acrescentando, que, 
por outro lado, ocorreu au-

mento no crédito para pes-
soas físicas.

Os investimentos – for-
mação bruta de capital fixo 
– avançaram 4,6%. Contri-
buíram para isso, o aumen-
to na produção interna de 
bens de capital e no desen-
volvimento de softwares, a 
alta na construção e os im-
pactos do Repetro, regime 
aduaneiro especial que per-
mite ao setor de petróleo e 
gás adquirir bens de capital 
sem pagar tributos federais.

Em relação ao quarto tri-
mestre de 2020, a balança 
comercial brasileira regis-
trou alta de 3,7% nas expor-
tações de bens e serviços e 
crescimento de 11,6% nas 
importações. Rebeca Palis 
informou que, na pauta de 
importações, destacaram-se 
os produtos farmoquímicos 
para a produção de vacinas 
contra a Covid-19, máqui-
nas e aparelhos elétricos, e 
produtos de metal. Entre as 
exportações, foram os pro-
dutos alimentícios e veículo 
automotores.

Já para Felipe Sichel, es-
trategista-chefe do Banco 
Digital Modalmais, o PIB 
avançou 1,2% no primeiro 
trimestre de 2021 em rela-
ção ao último trimestre do 
ano anterior, acima das nos-
sas expectativas e do con-
senso de mercado. No ano 
contra ano, avanço de 1%.

Pazuello será secretário de estudos estratégicos

Secretário de estudos 
estratégicos da Se-
cretaria Especial de 

Assuntos Estratégicos, que 
fica no Palácio do Planalto 
e é comandada por um al-
mirante da Marinha, Flávio 
Rocha, é o cargo que o ge-
neral da ativa do Exército 
Eduardo Pazuello ocupará 
após sua saída do Ministério 
da Saúde, que comandou de 
maio de 2020 a março de 
2021 e é um dos  principais 
alvos da CPI da Pandemia.

A nomeação para um 
cargo dentro da Presidên-

cia da República saiu nes-
ta terça-feira, em portaria  
assinada pelo ministro da 
Casa Civil, Luiz Eduardo 
Ramos, general da reser-
va, e publicada em edição 
extra do Diário Oficial da 
União.

Pazuello terá um cargo 
DAS 6, a hierarquia mais 
alta possível para cargos de 
confiança, com um salário 
de R$ 16.994,90 que se so-
mará ao seus vencimentos 
do Exército, sujeito ao teto 
constitucional de R$ 39,2 
mil.

O cargo permite que 
Pazuello esteja próximo 
de Bolsonaro, mas não ga-
rante ao ex-ministro foro 
privilegiado – ele pode vir 
a responder a inquéritos e 
eventuais ações penais na 
primeira instância da Justi-
ça.

Atualmente, além de alvo 
da CPI, que pode solicitar o 
seu indiciamento, Pazuello 
é investigado pela Polícia 
Federal por conta de suas 
decisões quando estava à 
frente do Ministério da Saú-
de, em especial o caso da 

falta de oxigênio em hospi-
tais de Manaus.

Pelo visto, o general não 
sofrerá qualquer reprimen-
da pelo fato de ter partici-
pado, no dia 23 de maio, de 
um ato politico no Rio de 
Janeiro ao lado do presiden-
te, apesar de o regulamento 
disciplinar vedar participa-
ção de militares nesse tipo 
de evento. Pela participa-
ção no ato, o general está 
respondendo a um proce-
dimento administrativo no 
Exército, que deve ser deci-
dido em breve.
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Última hora  
também é hora

Esta é uma daquelas épocas em que se ouve frequente-
mente: brasileiro deixa tudo para a última hora. E por 

que não deixar, já que a última hora também é hora?

A noite em que Bob Dylan  
se perdeu no Méier

A minha geração é aquela que sentiu no rosto a brisa 
que restou do furacão do final dos anos 1960 e início dos 
anos 1970, vinda do Hemisfério Norte. Bob Dylan (Dulu-
th, Minnesota, EUA; 24 de maio de 1941; idade 80 anos), 
nascido Robert Allen Zimmerman, sobrenome pelo qual o 
pessoal da Contracultura o chamava, marcou a todos nós 
de forma indelével, com suas baladas (Like a Rolling Stone, 
1965; The Times They Are A-Changing, 1964; Blowin’ in The 
Wind, 1965; e mais umas 600 outras). Pai de Jakob, Desiree 
Gabrielle Dennis-Dylan, Sam, Anna e Maria.

Formou duplas inesquecíveis com Joan Baez (Staten Is-
land/New York/NY; 9 de janeiro de 1941; idade 80 anos) e 
Bernice Johnson Reagon (Dougherty/ Geórgia; EUA; 4 de 
outubro de 1942, idade 78 anos), cantando o que era chamado 
de “canção de protesto”, como se fosse um gênero musical.

Um dia, Bob Dylan veio a este “cemitério de elefantes” 
chamado Brasil. Uma jogada de marketing ousada do grupo 
de empresários que passou a programar a então recente casa 
de espetáculos, derivada do tradicional cinema Imperator, no 
distante subúrbio da Central (como era chamado) do Méier. 
Uma atração internacional deste porte, fora do circuito óbvio 
da Zona Sul do Rio de Janeiro, era pura ousadia.

Fui lá conferir a apresentação do hoje Nobel de Lite-
ratura, quando um carro encostou próximo ao meio-fio e 
perguntou: por favor, Rua Dias da Cruz, sabe onde é? O 
cantor aí já está atrasado. Claro que eu sabia, era o meu ter-
reiro. Expliquei direitinho (estou indo pra lá, acrescentei), 
mas não me fiz entender. Entra aqui, te levo lá, falou o con-
dutor. Entrei e desci na porta do antigo Cine Imperator.

Ainda deu tempo de ouvir um “bye”, vindo do banco 
de trás.

O dia em que Trump 
finalmente derrotou Biden

O presidente dos EUA, Joe Biden, manda os órgãos de 
informação, como a CIA, o FBI e a NSA investigarem se 
o vírus escapou de algum laboratório chinês. Uma evidente 
provocação. A China então manda os seus agentes inves-
tigarem se o vírus não teria escapado de um laboratório 
dos EUA. Finalmente vencedor, Donald Trump, balança a 
barriga de tanto rir com a sua vitória tardia.

Urbanismo forma cidadãos. 
Tributo a Jaime Lerner

Jaime Lerner (Curitiba/PR; 17/12/1937 – Curitiba/PR; 
27/5/2021), urbanista e arquiteto, deixa um legado de so-
luções urbanísticas replicadas no país e fora dele. O sistema 
de transporte da capital do Paraná, com as vias expressas, 
abrigos tubulares que, além de protegerem os usuários em 
uma cidade de clima frio e chuvoso, ensejam a compra dos 
bilhetes antes do ingresso nos ônibus, poupando tempo. 
São Francisco, na Califórnia (EUA) estudou o caso de Curi-
tiba e implantou soluções muito semelhantes.

Há tantos outros casos, que não cabem aqui. Casos como 
a Ópera de Arame, um parque ambiental onde antes havia 
uma pedreira exaurida. Ou a Rua 24 Horas (novamente, 
lembrando-se do clima frio e chuvoso), ou as jardineiras 
removíveis, ou... E tudo realizado em uma cidade que era 
a mais baixa relação de área verde por habitante, entre as 
capitais de estados do Brasil, além de uma baixa autoestima 
da população da cidade.

Comecei a entender a plenitude das transformações realiza-
das quando, no tempo da gasolina barata, junto com mais dois 
amigos e colegas de faculdade, entrei na cidade, em um fim 
de tarde, chegando do Rio de Janeiro, conduzindo um bravo 
fuscão azul, ou no dizer dos curitibanos, um “fuca” azul.

Assim que parei no sinal vermelho de um cruzamento 
cujas ruas já não me lembro dos nomes, uma criança de uns 
9 anos aproximou-se da janela e, com carregado sotaque 
local, me falou, um tanto aflito: “Moço! Não pode ficar 
aqui.” Perguntei por que não, e ele insistiu “não pode, por 
que aqui é a calha do expresso.” Nunca me esqueci da voz 
daquele menino, uns dez anos mais novo do que eu, que 
tinha 19. Hoje, ele deve estar aí pelos 50 e tantos. E tenho 
a certeza de que é um cidadão. Já era em 1972.

Imóveis do Casa Verde e Amarela 
representam 83% das vendas

Os últimos dados 
do levantamento 
trimestral da As-

sociação Brasileira de In-
corporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), sobre vendas e 
lançamentos de unidades, 
mostraram que o ano de 
2021 começou aquecido 
para o mercado imobi-
liário. De acordo com o 
documento, que se refere 
aos meses de dezembro de 
2020, janeiro e fevereiro de 
2021, houve um aumento 
de 30,8% nos lançamentos e 
alta de 18,6% em relação ao 
volume vendido no mesmo 
período do ano anterior. Já 
no acumulado dos últimos 
12 meses encerrados em fe-
vereiro, as 140.402 unidades 
comercializadas superaram 
em 22,5% o volume transa-
cionado no período prece-
dente.

Os números dos primei-
ros meses de 2021 acenam 
para um cenário positivo ao 
longo do ano, que é para o 
qual apontam as ações da 
construtora Yticon, que faz 
parte do Grupo A.Yoshii, 
com sede em Londrina 
(PR). Comparando o mes-
mo período do levantamen-
to da Abrainc, a empresa 
acumula dois empreendi-
mentos lançados, que so-

mam mais de 560 unida-
des. Destas, 175 já foram 
comercializadas apenas no 
trimestre, o que representa 
31% do total. A construto-
ra anuncia, também, outro 
próximo lançamento para 
o mês de junho, que conta 
com 70% de unidades ad-
quiridas na pré-venda, índi-
ce acima do esperado.

Conforme dados da 
Abrainc, quando se fala 
por segmento, os empre-
endimentos participantes 
do Programa Casa Verde 
Amarela (CVA) estão numa 
posição de destaque, sendo 
responsáveis por 85,3% dos 
lançamentos e 83,6% das 
vendas residenciais nos últi-
mos 12 meses. No caso da 
Yticon, os dois lançamen-
tos do trimestre são refe-
rentes ao CVA.

Com relação às unida-
des lançadas, o segmento 
registrou alta de 27,1% no 
mesmo período e de 13,7%, 
nos últimos 12 meses. Já as 
vendas do segmento apre-
sentaram alta registrada de 
25,6% nas unidades co-
mercializadas no último tri-
mestre móvel, contribuindo 
para um avanço de 34% no 
acumulado dos últimos 12 
meses. Atualmente, a cons-
trutora Yticon possui dois 

empreendimentos em fase 
de lançamento no mesmo 
período, sendo que as obras 
iniciarão ainda neste ano.

Para o superintenden-
te de expansão da Yticon, 
Cleber Casado, os números 
da empresa só reforçam os 
indicadores imobiliários 
nacionais. “As pesquisas e 
dados positivos das enti-
dades do setor mostram o 
que presenciamos na roti-
na da construtora. Imóvel 
continua sendo um dos in-
vestimentos mais rentáveis 
e seguros para as famílias 
e negócios”, pontua, acres-
centando que, a constru-
tora, pioneira na região no 
ramo do primeiro imóvel 
compacto, ampliou o catá-
logo de possibilidades com 
os imóveis voltados ao Pro-
grama Casa Verde e Amare-
la. “Com isso, conseguimos 
atender outra parcela de 

clientes com a mesma qua-
lidade dos empreendimen-
tos que já entregávamos”, 
conta.

Dentre os destaques do 
segmento, estão os dois 
lançamentos recentes, co-
mo o Solar di Ravello, em 
Londrina (PR), e Solar das 
Laranjeiras, em Maringá 
(PR). Todos começaram a 
ser vendidos em meados de 
dezembro, com lançamen-
to oficial em janeiro deste 
ano. “Os empreendimentos 
estão localizados em regi-
ões com muito potencial de 
crescimento econômico, o 
que reflete diretamente na 
valorização do imóvel. Os 
valores são extremamente 
acessíveis às faixas de até 
quatro salários mínimos, 
que quando convertidos em 
parcelas de financiamento, 
ficam equiparadas a um alu-
guel”, finaliza Casado.

SP tem 13 mil furtos e 5 mil  
roubos de carros no 1º trimestre

Segundo dados do 
Boletim Econômico 
Tracker-Fecap, a pan-

demia de Covid-19 é a gran-
de responsável pela redução 
de ocorrências de roubos e 
furtos de automóveis, cami-
nhonetes, camionetas e uti-
litários (inclusive os SUVs) 
no Estado de São Paulo. Os 
dados foram analisados a 
partir dos boletins de ocor-
rência registrados pela Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca do Estado de São Paulo.

Uma análise minuciosa 
da evolução das ocorrên-
cias, de janeiro de 2019 a 
março de 2021, revelou 
que a pandemia provocou 
a queda da criminalidade: 
os roubos caíram 39,4% e 
os furtos 29,8% em 2020, 
na comparação com o ano 
anterior. No entanto, nos 
últimos 15 meses, os furtos 
cresceram de proporção, 
em relação aos roubos.

Ao todo, foram registra-
das 58 mil ocorrências de 
roubo no Estado, de janeiro 
de 2019 a março de 2021, 
sendo 33 mil em 2019, 20 
mil no ano passado e 5 mil 
no primeiro trimestre de 
2021. No mesmo período, 
ocorreram aproximada-
mente 129 mil furtos: 67,8 
mil em 2019, 47,6 mil no 
ano passado e 13 mil so-
mente nos três primeiros 
meses de 2021.

O coordenador do es-

tudo e professor do De-
partamento de Pesquisas 
em Economia do Crime 
da Fundação Escola de 
Comércio Álvares Pentea-
do (Fecap), Erivaldo Cos-
ta Vieira, considera três os 
motivos principais para a 
queda na criminalidade: “A 
diminuição de carros nas 
ruas reduziu a oferta/opor-
tunidade para a indústria do 
crime. A menor circulação 
reduziu também o número 
de acidentes, fazendo cair a 
demanda por peças e aces-
sórios, principal motivador 
econômico para o roubo 
de automóveis no Estado 
e que abastece os desman-
ches. Soma-se a isso a que-
da da renda da população e 
a consequente queda no nú-
mero de novos veículos nas 
vias.”, analisa.

Ainda segundo o econo-
mista, “os furtos registra-
ram uma frequência cerca 
de 2,2 vezes maior que os 
casos de roubos. Os delitos 
cresceram quando as pesso-
as passaram a se expor mais. 
O aumento do movimento 
de ir e vir do trabalho, das 
compras, do lazer, é acom-
panhado pelo aumento dos 
furtos de carros”.

O coordenador de Ope-
rações do Grupo Tracker 
alerta para o risco de os nú-
meros crescerem nos próxi-
mos meses. “Apesar dos ín-
dices, de forma geral, serem 

menores do que no período 
anterior à crise sanitária, o 
Comando de Operações 
Tracker alerta que eles con-
tinuam altos. Os furtos em 
São Paulo mostram uma 
guinada de crescimento, 
mesmo em meio à pande-
mia e, apesar de todos os 
esforços das autoridades, 
não será surpresa se, pas-
sado o período pandêmico, 
os roubos e furtos de veícu-
los apresentarem um gran-
de aumento no número de 
ocorrências”, afirma Vitor 
Correa.

Roubos

Os modelos e marcas 
mais visados pelos bandi-
dos são o Onix e o HB20 
na categoria automóveis; a 
Fiorino e o HR na categoria 
caminhonetes; o Renagade, 
Compass e Duster na cate-
goria camionetas; e os utili-
tários Tiguan, Q3 e Hilux.

Furtos

Entre os modelos de au-
tomóveis mais furtados estão 
o Corsa, o Mobi e o HB20. 
Já entre as caminhonetes, 
aparecem a Saveiro, Fiorino 
e Montana. Na categoria ca-
mionetas, as mais visadas são 
a Kombi, Tucson e Ecos-
port. Hilux e Tiguan lideram 
a lista dos utilitários mais vi-
sados pelos criminosos.

As cinco cidades com 
mais ocorrências de rou-
bos em 2020 e no primei-
ro trimestre de 2021 foram 
São Paulo, Campinas, São 
Bernardo, Santo André e 
Guarulhos. “O número de 
registros está diretamen-
te relacionado ao tamanho 
populacional e da frota de 
veículos nestes municípios. 
Seguindo essa lógica, é pos-
sível dizer que a cidade de 
São José dos Campos se 
destaca positivamente, pois 
representa a 5ª maior popu-
lação de São Paulo e apare-
ce apenas em 13ª no ranking 
de ocorrências de roubo de 
carros. Já Diadema apresen-
ta um dos resultados mais 
alarmantes. O município da 
Grande São Paulo é apenas 
o 14º mais populoso do es-
tado e o 6º que mais regis-
trou ocorrências nos perí-
odos analisados”, destaca o 
boletim.

Segundo o Boletim Tra-
cker-Fecap, além da capi-
tal, que lidera o ranking, as 
cidades com maior índice 
de furto são Santo An-
dré, Campinas, Guarulhos, 
Osasco e São Bernardo do 
Campo. São José dos Cam-
pos também apresenta um 
balanço positivo em uma 
análise apenas sob as óticas 
populacional e tamanho de 
frota: 5º maior frota e 9ª po-
sição em furtos.
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Nossa Senhora do Carmo Participações S.A.
CNPJ/ME 38.248.384/0001-39 - NIRE 33.3.0033730-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 1º/04/2021
1. Data, Hora e Local: Realizada ao 1º/04/2021, às 9h, na sede social da Nossa Senhora do Carmo Participações S.A. 
(“Companhia”), na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Jaguaruna, nº 105, parte, Campo Grande, CEP 23080-160. 2. Convocação 
e Presença: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da acionista detentora da totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinatura constante do “Livro de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Fernando 
Pereira Ciraudo e secretariada pela Sra. Maria José Ciraudo Aristocolo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento de capital 
social da Companhia e emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) a alteração e reformulação geral 
do estatuto social da Companhia, com o objetivo de contemplar a nova estrutura estabelecida nos termos dos acordos de acionistas 
arquivados na sede da Companhia; (iii) o conhecimento da renúncia dos Srs. Fernando Pereira Ciraudo e Maria José Ciraudo 
Aristocolo do cargo de diretores da Companhia; e (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: 
Instalada a Assembleia Geral, após o exame das matérias constantes da ordem do dia, a acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia deliberou, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da 
Companhia dos atuais R$ 49.597.857,00 para R$ 165.326.191,00, sendo este aumento no valor de R$115.728.334,00, mediante a 
emissão de 115.728.334 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (“Ações”), com preço de emissão de R$1,00 por 
ação, fixado nos termos do art. 170, §1º, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, totalizando um preço de emissão total de 
R$115.728.334,00. O valor total do preço de emissão das Ações será destinado ao capital social da Companhia. 5.1.1. A totalidade 
das Ações foram, neste ato, subscritas pela Ímpar Serviços Hospitalares S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede 
em São Paulo/SP, na Avenida Paulista, nº 2028, 8º Andar, CEP 01310-200, CNPJ/ME nº 60.884.855/0001-54, e serão integralizadas 
de acordo com os termos do Boletim de Subscrição que integra a presente ata, na forma constante do Anexo I. 5.1.2. A acionista 
MJF Holding do Brasil Participações Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua 
Jaguaruna, nº 105, parte, Campo Grande, CEP 23080-160, CNPJ/ME nº 10.612.582/0001-10, neste ato, de forma irrevogável e 
irretratável, expressamente (i) consente com a subscrição e integralização das Ações, ora emitidas pela Companhia, previstas no 
item 5.1 acima; e (i) renuncia ao exercício do seu direito de preferência para a subscrição das Ações. 5.2. Aprovar a reformulação 
geral do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de contemplar as deliberações tomadas acima e a nova estrutura de 
governança estabelecida pelos acionistas, que passa a vigorar de acordo com a redação constante do Anexo II. 5.3. Apreciar a 
renúncia dos Srs. Fernando Pereira Ciraudo, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, médico, RG nº 5231552-
3, expedida pelo CRM/RJ, CPF/ME nº 362.419.207-82, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Lúcio 
Costa, nº 2.930, bloco 4, apto. 302, Barra da Tijuca, CEP 22620-172, e Maria José Ciraudo Aristocolo, brasileira, casada pelo 
regime da separação obrigatória, professora, RG 02188121-4, expedida pelo IFP/RJ, CPF/ME nº 008.599.287-99, residente e 
domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Lúcio Costa, nº 2.930, bloco 4, apto. 904, Barra da Tijuca, CEP 22620-172, 
aos cargos de diretores da Companhia, nos termos das cartas de renúncia apresentadas nesta data. 5.4. Aprovar a eleição dos 
membros da Diretoria da Companhia, com mandato de 2 anos contados da presente data, até a eleição e posse dos seus 
sucessores: i. o Sr. Rogério Reis de Castro, brasileiro, casado, médico, RG 52.67077-4, emitida pelo CRM-RJ, e CPF/ME nº 
070.805.897-38, com endereço profissional na R. Jaguaruna, 130, Campo Grande, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, CEP 23080-
160, para ocupar o cargo de Diretor Hospitalar ; e ii. o Sr. Emerson Leandro Gasparetto, brasileiro, casado, médico, RG nº 
5.399.835-0, emitida pela SSP/PR, CPF/ME nº 861.084.099-91, com endereço profissional na Avenida Jaruá, 434, Alphaville, na 
Cidade de Barueri/SP, CEP 06455-010, para ocupar o cargo de Diretor Médico; e iii. o Sr. Artur de Barros Avancine, brasileiro, 
solteiro, administrador, RG nº 34.434.122-7, emitida pela SSP/SP, e CPF/ME nº 333.293.528-33, com endereço profissional na 
Avenida Paulista, nº 2028, 8º andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-200, para ocupar o cargo de Diretor sem designação 
específica. 5.4.1. Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse nos respectivos cargos mediante assinatura dos respectivos 
termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia e constantes do Anexo III a esta 
ata, na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações previstas em lei, e aceitam os cargos para os quais 
foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração 
de sociedades, e nem o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.5. Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas as medidas 
necessárias para efetivar e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer 
documentos e proceder a todos os registros junto aos órgãos públicos e particulares que se façam necessários para tal fim. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente 
ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações, que, lida, conferida, 
e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro/RJ, 1º/04/2021. Mesa: Fernando Pereira Ciraudo - Presidente, Maria 
José Ciraudo Aristocolo - Secretária. Acionista: MJF Holding do Brasil Participações Ltda., Fernando Pereira Ciraudo - 
Administrador, Maria José Ciraudo Aristocolo - Administradora. Subscritor: Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Emerson Leandro 
Gasparetto - Diretor, Artur de Barros Avancine - Diretor. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 
24/05/2021 sob o número 00004072891. Protocolo: 00-2021/126686-8. Data do protocolo: 19/05/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger - Secretário Geral. Anexo II: Estatuto Social: Capítulo I: Denominação, Sede, Objeto e Prazo: Artigo 1º Nossa 
Senhora do Carmo Participações S.A. é uma sociedade por ações que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais 
aplicáveis (“Companhia”). Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
Jaguaruna, nº 105, parte, Campo Grande, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.080-160, podendo por 
deliberação da Assembleia Geral, criar ou extinguir filiais, sucursais, escritórios, agências ou depósitos no País ou no exterior. 
Artigo 3º A Companhia tem por objeto social a participação como sócia ou acionista em outras sociedades. Artigo 4º O prazo de 
duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II: Capital Social e Ações: Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e a 
ser integralizado, é de R$ 165.326.191,00, divididos em 165.326.191 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º 
O capital social está representado por ações ordinárias e a cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações 
da Assembleia Geral. Artigo 7º As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Artigo 8º À Companhia é vedada a criação 
e emissão de partes beneficiárias. Capítulo III: Da Administração da Companhia: Artigo 9º A Companhia será administrada por 
uma diretoria (“Diretoria”), cujos membros serão pessoas naturais e residentes no País. Artigo 10º Os Diretores serão eleitos por 
Assembleia Geral, preferencialmente, na mesma data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos 
coincidir com o término do mandato dos seus antecessores. Os Diretores, que serão eleitos para um mandato de até 2 anos, 
podendo ser reeleitos, tomarão posse mediante assinatura de termo lavrado em livro próprio, bem como ao atendimento dos 
requisitos legais aplicáveis. Artigo 11º A Assembleia Geral fixará o montante global anual da remuneração dos administradores da 
Companhia, assim como a sua distribuição. Capítulo IV: Assembleia Geral de Acionistas: Artigo 12º A Assembleia Geral reunir-
se-á, ordinariamente, dentro de quatro meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais o exigirem. Compete à Assembleia Geral as atribuições previstas em Lei e neste Estatuto Social. § Único. A 
Assembleia Geral será realizada preferencialmente na sede da Companhia, podendo ser realizada em uma das filiais ou escritórios 
desde que conste a informação em convocação. Artigo 13º A Assembleia Geral, convocada de acordo com a Lei, será presidida 
pelo Diretor Hospitalar, que indicará um secretário. Artigo 14º Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais 
por procuradores nomeados na forma do §1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 15º Todas as deliberações da 
Assembleia Geral serão tomadas pelo voto de acionistas representando, no mínimo, a maioria das ações votantes do capital social 
da Companhia, ressalvado o disposto em Lei. Artigo 16º Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em 
livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária 
para as deliberações tomadas. Artigo 17º Além das matérias previstas em lei, competirá à Assembleia Geral resolver os casos 
omissos no presente Estatuto Social, observadas as disposições da Lei das Sociedades por Ações, a saber: (a) examinar e aprovar 
o orçamento anual, o plano de investimento anual e o plano estratégico da Companhia; (b) eleger e destituir os membros da 
Diretoria, fixar sua remuneração global, e definir suas atribuições; (c) avaliar o desempenho funcional dos membros de Diretoria; 
(d) definir as funções específicas dos “Diretores de Unidade”; (e) definir o conceito de “Unidade de Atendimento”, especificando sua 
circunscrição; (f) fixar sua própria organização e regimento interno; (g) fiscalizar a gestão da Diretoria, inclusive com relação ao fiel 
exercício do planejamento e orçamento anual aprovados para o exercício; (h) convocar os membros da Diretoria para reuniões em 
conjunto, sempre que achar conveniente; (i) avocar, a qualquer tempo, o exame de assuntos ou negócios sociais, decidindo sobre 
a solução que deva ser adotada, ou expedindo normas ou instruções a serem observadas pela Diretoria; (j) manifestar-se sobre o 
relatório da administração e as contas da Diretoria; (k) examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar 
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, ou quaisquer outros atos; (l) aprovar qualquer transação ou 
conjunto de transações cujo valor seja igual ou superior ao equivalente a R$ 1.000.000,00 entre a Companhia e (a) acionistas que 
exercem o poder de controle da Companhia, tal como previsto no art. 116 da Lei n°. 6.404/76, (b) qualquer pessoa física, incluindo 
o cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica que detenha, direta ou indiretamente, o controle dos acionistas 
controladores da Companhia que sejam pessoas jurídicas, ou (c) qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos acionistas 
controladores, direta ou indiretamente, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, detenham participação societária; (m) 
manifestar-se sobre os termos e condições e aprovar proposta para: (a) operações de mudança do tipo jurídico da Companhia, 
incluindo transformação, cisão, incorporação (e incorporação de ações) e fusão que envolvam a Companhia; (b) a criação e 
extinção de controladas ou subsidiárias integrais; (c) a aquisição ou alienação parcial ou total de ações, quotas, participações em 
quaisquer sociedades, ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Companhia; (d) a 
participação da Companhia em outras sociedades, ou empreendimentos, no país ou no exterior; e (e) reorganizações societárias, 
aumentos de capital e outras transações que derem origem à mudança de controle da Companhia ou de suas controladas, e 
consignar se elas asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Companhia; (n) examinar e aprovar a celebração pela 
Companhia de quaisquer contratos, não previstos no orçamento anual e cujos valores individuais importem em desembolsos pela 
Companhia e que, no conjunto de operações relacionadas dentro do mesmo exercício, o valor anual seja igual ou superior ao 
equivalente a R$ 15.000.000,00; (o) autorizar a aquisição ou alienação, não prevista no orçamento anual, de quaisquer bens, 
móveis ou imóveis, tais como, mas não limitado a equipamentos, terrenos, prédios, cujo valor individual, ou da totalidade dos bens 
adquiridos em uma única compra, seja igual ou superior a R$ 15.000.000,00; (p) manifestar-se sobre os termos e condições e 
aprovar proposta para a aquisição ou alienação parcial ou total de ações, quotas, participações em quaisquer sociedades, ou outros 
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Companhia; (q) aprovar a criação de ônus reais sobre os 
bens da Companhia ou a outorga de garantias a terceiros por obrigações da própria Companhia, em qualquer desses casos não 
prevista no orçamento anual e que, no conjunto, o valor anual seja superior ao equivalente a R$ 15.000.000,00; sendo que tal 
aprovação pela Assembleia Geral será desnecessária nas hipóteses em que o oferecimento da garantia seja necessário para 
defender os interesses da Companhia em procedimentos administrativos ou processos judiciais nos quais a Companhia seja parte; 
(r) autorizar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer 
outro ato que afete a estrutura de capital da Companhia de valor igual ou superior a R$ 15.000.000,00 anual, exceto medidas 
cautelares ou mandados de segurança em assuntos urgentes; (s) autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas 
controladas e/ou subsidiárias integrais, sempre que o conjunto de operações realizadas num período de 3 meses supere a quantia 
equivalente a R$ 15.000.000,00; ficando, entretanto, expressamente vedada a outorga de garantias pela Companhia a obrigações 
de terceiros; (t) autorizar a realização de operações envolvendo qualquer tipo de instrumento financeiro derivativo, assim 
considerados quaisquer contratos que gerem ativos e passivos financeiros para suas partes, independente do mercado em que 
sejam negociados ou registrados ou da forma de realização, e exclusivamente para fins de proteção patrimonial; (u) autorizar na 
forma do disposto no artigo 44 da Lei nº 6.404/76, a aplicação de lucros e reservas no resgate ou amortização de ações e títulos 
conversíveis em ações, determinando as condições e o modo de proceder-se a operação; (v) deliberar sobre a aquisição de ações 
de emissão da Companhia, para a permanência em tesouraria, para cancelamento ou posterior alienação, desde que não ultrapasse 
o valor do saldo de lucros e reservas, exceto a legal, observado ainda o disposto no artigo 30 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76; 
(w) determinar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores, a seu critério, e declarar o pagamento de 
dividendos ou juros sobre o capital próprio, observadas as limitações legais, e ainda declarar dividendos intermediários à conta de 
lucros acumulados ou de reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial, anual ou semestral; (x) autorizar associações 

ou alianças estratégicas da Companhia com terceiros; (y) escolher e destituir os auditores independentes, registrados na Comissão 
de Valores Mobiliários, para auditar anualmente as demonstrações contábeis da Companhia; (z) elaborar o regimento interno de 
atuação da Diretoria; e (aa) deliberar sobre as alterações, inclusões nas regras de governança corporativa, que incluem, mas não 
se limitam ao processo de prestação de contas e ao processo de divulgação de informações. § 1º Compete ainda a Assembleia 
Geral determinar a criação de Comitês de assessoramento, destinados a auxiliar os respectivos membros da Diretoria, bem como 
definir a respectiva composição, estabelecer seus regimentos, competências e atribuições específicas. §2º A aprovação de 
qualquer uma das matérias listadas abaixo dependerá do voto afirmativo de acionistas que representem, no mínimo, 80% do capital 
social total e votante da Companhia: (a) criação de novas classes e/ou espécie de ações, concessão de direitos adicionais ou 
supressão de direitos das ações representativas do capital social da Companhia; (b) dissolução, liquidação e extinção da 
Companhia; (c) qualquer pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia; (d) alterações no Estatuto Social 
da Companhia com relação às matérias previstas neste Artigo; (e) aprovação de qualquer aumento de capital social da Companhia; 
(f) aprovação de qualquer ato de reorganização societária envolvendo a Companhia e/ou suas Investidas, que enseje a redução da 
participação da Acionista Minoritária para aquém de 30% do capital social total e votante da Companhia, incluindo, por exemplo, 
operações de cisão, fusão, incorporação (por quaisquer das referidas pessoas jurídicas de outra sociedade ou de qualquer uma 
delas por outra sociedade) e transformação; (g) resgate, amortização e aquisição de participações societárias para permanência 
em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, que acarrete em diluição da Acionista Minoritária; (h) alteração do objeto social 
da Companhia, exceto se para inclusão de atividades relacionadas com as atividades desenvolvidas pela Companhia e/ou por 
sociedades em que a Companhia detenha ou venha a deter, direta ou indiretamente, ações, quotas ou qualquer outro tipo de 
participação no capital, resultados ou lucros (“Investida”); e (i) prática de quaisquer dos atos acima em relação a qualquer Investida 
da Companhia. Capítulo IV: Diretoria: Artigo 18º A Diretoria é composta por 3 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, 
sendo 1 Diretor Hospitalar, 1 Diretor Médico, 1 Diretor sem designação específica. § 1º Todos os Diretores serão eleitos pela 
Assembleia Geral e por ele destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos. §2º Os diretores terão 
um voto cada nas deliberações da Diretoria. Artigo 19º Compete aos Diretores zelar pela observância da Lei e deste Estatuto 
Social, em especial lhes compete a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, e a prática de todos os atos 
de gestão necessários ao seu funcionamento e desenvolvimento, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, outorgar 
procuradores ou mandatários, emitir e endossar cheques, ou outros títulos de crédito, prestar aval ou outros tipos de garantia, ou 
analisá-los quando de interesse da Companhia, sempre observando os limites, autorizações e aprovações dispostas neste Estatuto 
Social, sob pena de nulidade do respectivo ato. § 1º A Companhia será representada (a) por 2 Diretores, em conjunto ou; (b) por 1 
Diretor e 1 procurador nomeado com poderes específicos, nos termos do Parágrafo 2º abaixo ou; (c) por 2 procuradores, 
conjuntamente, com poderes específicos, desde que os instrumentos de mandato sejam assinados por 2 Diretores com limitação 
de competência e, quando o objeto depender de prévia aprovação da Assembleia Geral a sua outorga ficará expressamente 
condicionada à aprovação. §2º As procurações outorgadas pela Companhia serão validamente outorgadas quando assinadas por 
2 Diretores e serão válidas pelo período máximo de 1 ano, exceto por aquelas referentes à outorga de poderes ad judicia, as quais 
poderão vigorar pela integralidade do prazo de existência da demanda em questão, e desde que estabeleçam poderes específicos 
para os outorgados. §3º São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer 
Diretor, procurador ou empregado, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas a seu objeto 
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados 
pela Assembleia Geral. Artigo 20º Compete aos Diretores coordenar atividades estratégicas da Companhia, analisar e planejar 
novas oportunidades de negócios e de investimentos que tenham como objetivo a expansão da Companhia, além das funções e 
atribuições a eles atribuídas pela Assembleia Geral: (i) Superintender as atividades de administração da Companhia; (ii) Representar 
a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observadas as regras previstas neste Estatuto Social; (iii) Coordenar, 
planejar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas ao desenvolvimento de negócios estratégicos e de marketing da 
Companhia; (iv) Propor planos estratégicos e projetos de expansão, prospectar, analisar e negociar oportunidades de investimentos 
para a Companhia e avaliar novas atividades a serem desenvolvidas e/ou realizadas dentro do objeto social da Companhia, 
inclusive a partir do exame da viabilidade econômico-financeira de novas oportunidades de negócios; (v) Elaborar e submeter a 
Assembleia Geral um plano anual de negócios e o orçamento da Companhia; (vi) Disponibilizar aos acionistas da Companhia os 
contratos celebrados com partes relacionadas, assim como acordos de acionistas e programas de opção de compra de ações ou 
de outros títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia e de qualquer sociedade que a Companhia detenha participação 
direta ou indireta; (vii) Propor alternativas de financiamento e aprovar condições financeiras dos negócios da Companhia; (viii) 
Administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia; (ix) Dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/
tributária; (x) Zelar pelo cumprimento das diretrizes técnicas e administrativas estabelecidas e desenvolver ações estratégicas 
voltadas ao atendimento das metas; (xi) Cooperar com os demais administradores da Companhia para o desenvolvimento do 
negócio. § 1º Ocorrendo vacância ou impedimento de cargo de Diretor, caberá a Assembleia Geral eleger o novo Diretor ou 
designar o substituto, fixando, em quaisquer dos casos, o prazo de gestão e os respectivos vencimentos. §2º A Diretoria reunir-se-á 
sempre que necessário, mediante convocação com antecedência mínima de 2 dias por quaisquer dos Diretores, dispensada tal 
convocação caso presentes todos os Diretores. §3º A reunião instalar-se-á com a presença de Diretores que representem à maioria 
dos Diretores. Capítulo VI: Conselho Fiscal: Artigo 21º O Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 
membros efetivos e igual número de suplentes, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, sendo permitida a reeleição, e 
funcionará, apenas nos exercícios em que for instalado a pedido dos acionistas, nos termos da lei. Artigo 22º A remuneração dos 
membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, respeitado o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 
da Lei nº 6.404/76. Artigo 23º Os membros efetivos do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos ou 
afastamentos eventuais, ou ainda, na vacância do cargo, pelos respectivos suplentes, cabendo aos substitutos a percepção de 
honorários correspondentes ao período em que servirem. Artigo 24º O Conselho Fiscal tem suas atribuições e os poderes que a 
lei lhe confere. § Único. O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, reunir-se-á ordinariamente, de 3 em 3 meses, e 
extraordinariamente, sempre que houver necessidade, independente de convocação. Capítulo VII: Exercício Social, Distribuição 
de Resultados e Lucros e Reservas: Artigo 25º O exercício social coincide com o ano civil, terminando em 31 de dezembro. 
Artigo 26º Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará as demonstrações financeiras previstas em Lei, observadas as normas 
então vigentes, as quais deverão ser auditadas por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM. Artigo 27º Observado o disposto na Lei nº 6.404/76, em especial em seu artigo 202, o lucro líquido da Companhia terá a 
seguinte destinação: (a) absorção de prejuízos acumulados ou apurados pela Companhia, se houver; (b) uma parcela correspondente 
a 5% do lucro líquido será destinada para a constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% do capital social 
da Companhia; (c) uma parcela do lucro líquido poderá ser destinada à formação de reserva para contingências efetivamente 
apontadas como prováveis pelos auditores independentes da Companhia, cuja constituição será devidamente aprovada em 
Assembleia Geral, observado que a Assembleia Geral deverá sempre evitar qualquer ressalva por parte dos auditores independentes 
em suas demonstrações financeiras; (d) a parcela correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado com base nas 
deduções previstas nos itens (a) e (b) acima e no acréscimo das importâncias decorrentes da eventual reversão da reserva para 
contingências formada em exercícios anteriores, será obrigatoriamente distribuída aos acionistas, a título de pagamento de 
dividendo mínimo obrigatório; e (e) o saldo remanescente do lucro líquido, caso existente, terá a destinação que lhe for conferida 
pela Assembleia Geral. § 1º A Assembleia Geral poderá, observados os limites de sua competência, deliberar a constituição, 
destinação de recursos ou redução das reservas de capital previstas no artigo 182 da Lei nº 6.404/76. §2º A Companhia poderá 
levantar balanços semestrais ou intermediários. A Assembleia Geral poderá deliberar a distribuição de dividendos a débito da conta 
de lucro apurado naqueles balanços. A Assembleia Geral poderá, ainda, declarar dividendos intermediários a débito da conta de 
lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes naqueles balanços ou no último balanço anual. §3º Os dividendos não 
reclamados em três anos prescrevem em favor da Companhia. Artigo 28º A Assembleia Geral poderá pagar ou creditar juros sobre 
o capital próprio, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social em que tais juros foram pagos ou creditados. Capítulo VIII: Liquidação da Companhia: Artigo 29º A Companhia entrará 
em liquidação nos casos previstos em Lei, ou por deliberação da Assembleia Geral. § Único. Compete à Assembleia Geral 
estabelecer o modo de liquidação e eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação. 
Capítulo IX: Disposições Finais e Transitórias: Artigo 30º Na hipótese de qualquer litígio ou controvérsia originário ou decorrente 
deste Estatuto Social, inclusive aqueles relativos à sua existência, validade, eficácia, cumprimento, interpretação ou rescisão e suas 
consequências (“Disputas”), envolvendo a Companhia, quaisquer de seus acionistas e/ou administradores (“Partes Envolvidas”), a 
Disputa será definitivamente decidida por arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307/96, e de acordo com as disposições a seguir. § 1º 
Qualquer Disputa deverá ser submetida à arbitragem perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara Americana de 
Comércio para o Brasil - São Paulo (“Câmara”), de acordo com o Regulamento de Arbitragem em vigor à época da apresentação 
do requerimento (“Regulamento”), exceto no que este for modificado pelas disposições a seguir ou vier a ser alterado por acordo 
entre as Partes Envolvidas. §2º A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. A arbitragem terá sede na Cidade de São 
Paulo/SP, onde a sentença arbitral deverá ser proferida. Os árbitros não terão poderes para decidir qualquer Disputa com base em 
regras de equidade. §3º O tribunal arbitral será composto por 3 árbitros (“Tribunal Arbitral”), sendo um indicado pelo requerente, ou 
requerentes, conjuntamente; e outro, pelo requerido, ou requeridos, conjuntamente. Dentro de 15 dias após a confirmação de seus 
nomes pela Câmara, os 2 árbitros indicados pelas partes deverão indicar o terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral. Caso 
quaisquer das partes ou os árbitros indicados por elas deixem de proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o 
Regulamento. §4º Todos os custos e despesas relativos ao procedimento arbitral serão divididos e pagos equitativamente pelas 
Partes Envolvidas durante o procedimento. A sentença arbitral deverá, ao final, atribuir à parte perdedora, ou a ambas as partes, 
na proporção do sucesso de seus pedidos, os custos e despesas da arbitragem, incluindo honorários dos árbitros, honorários de 
advogado não contratuais e honorários de eventuais peritos. Outras despesas, tais como honorários contratuais de advogado, 
honorários de eventuais assistentes técnicos contratados por cada uma das partes, despesas gerais e quaisquer outros custos 
incorridos pelas Partes Envolvidas não serão reembolsadas. §5º Sem prejuízo da presente cláusula arbitral, as partes elegem o foro 
da Cidade de São Paulo/SP - renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja - para processar e julgar quaisquer 
demandas relativas: (i) à instalação da arbitragem; e (ii) à concessão de medidas cautelares e de urgência, anteriormente à 
constituição do Tribunal Arbitral. A concessão de qualquer medida de urgência deverá ser imediatamente informada pela parte 
requerente da medida à Câmara e poderá ser confirmada, modificada ou suspensa pelo Tribunal Arbitral tão logo este seja 
constituído. §6º Uma vez devidamente constituído, o Tribunal Arbitral deterá competência exclusiva para a decretação de quaisquer 
medidas cautelares ou de urgência. §7º A sentença arbitral será final e resolverá definitivamente a Disputa entre as Partes 
Envolvidas e, tal como quaisquer ordens ou medidas determinadas pelo Tribunal Arbitral, vinculará as Partes Envolvidas e seus 
sucessores, podendo ser objeto de execução perante qualquer foro que possua jurisdição sobre a matéria, as Partes Envolvidas ou 
bens relevantes. §8º A arbitragem será confidencial e as Partes Envolvidas não deverão revelar a nenhum terceiro qualquer 
informação ou documentação apresentada na arbitragem que não seja de domínio público, ou provas ou materiais produzidos em 
razão da arbitragem, ou qualquer ordem ou sentença proferida na arbitragem, exceto, e apenas na medida em que tal revelação: 
(i) decorra de força de lei; (ii) vise a proteger um direito; (iii) seja necessária para a execução judicial da sentença arbitral; ou (iv) 
seja necessária para a obtenção de aconselhamento legal, regulatório, financeiro, contábil ou similares. Todas e quaisquer 
controvérsias relativas à confidencialidade serão decididas pelo Tribunal Arbitral. Artigo 31º A Companhia, no caso de abertura de 
seu capital, fará adesão a segmento especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão organizado 
que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de governança corporativa, previstos nos incisos de I a VI, do Artigo 8º 
da Instrução CVM nº 578/16. Artigo 32º A Companhia observará eventuais acordos de acionistas arquivados em sua sede social. 
Fica vedado aos integrantes da mesa diretora das Assembleias Gerais de acionistas acatar declaração de voto de qualquer 
acionista signatário de tal acordo que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo de acionistas. 
Artigo 33º No caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, a Companhia irá aderir a segmento especial de bolsa 
de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas de 
governança corporativa.

Impactos da pirataria de livros no mercado editorial brasileiro

De acordo com pes-
quisada ‘Fato & 
Versão’ – platafor-

ma compartilhada de con-
teúdo jornalístico – nas re-
des sociais, que contou com 
207 respostas, 81,1% dos 
leitores responderam que 
pirateiam ou já piratearam 
livros por não terem dinhei-
ro para comprá-los.

Para Eduardo Villela, 
book advisor e profissional 
com mais de 16 anos de ex-
periência no mercado edi-
torial, “a raiz do problema 
não é o preço do livro, mas 
sim que ele ainda não é con-
siderado um bem de pri-
meira necessidade por boa 
parte da população brasilei-
ra. Ele ainda é visto como 

um produto acessório, não 
é percebido por muitas fa-
mílias como prioritário para 
a formação educacional e 
cultural de seus membros”.

A expressão ‘pirataria’ 
significa cópia ou distribui-
ção não autorizada de um li-
vro na íntegra ou em partes 
e, no Brasil, as obras literá-
rias são protegidas pela Lei 
9.610/98, que dispõe sobre 
os direitos autorais e sua 
violação está expressa no 
artigo 184 do Código Penal, 
sendo passível de punição. 
A população que conso-
me ou distribui os livros de 
maneira criminosa esquece 
que os autores levam mui-
tos anos estudando e ad-
quirindo experiência para 

estarem preparados para es-
creverem seus livros. Além 
disso, passam meses ou até 
alguns anos redigindo-os. É 
um investimento enorme 
de tempo, esforço, energia 
e dinheiro que é comple-
tamente desrespeitado por 
quem recorre à pirataria.

“A pirataria existe e é cri-
me! É um roubo como qual-
quer outro. Quando se faz 
o download de um livro em 
um site irregular, a pessoa 
está roubando um conteú-
do, desvalorizando e desres-
peitando o trabalho do au-
tor, além de prejudicar toda 
uma cadeia de profissionais 
que trabalham nas livrarias, 
editoras e gráficas. Outro 
problema sério da pirataria 

é que ela acaba reduzindo o 
número de novos livros lan-
çados: se os milhares e mi-
lhares de downloads ilegais 
não ocorressem, as vendas 
de livros seriam maiores e 
as editoras teriam condi-
ções de ampliar a oferta de 
novos títulos no mercado. 
Todo mundo perde e isso é 
lamentável, pois são muitos 
leitores que deixam de ter 
acesso a novos conteúdos, 
empregos são perdidos e 
colocados em risco.”, enfa-
tiza o book advisor.

A Associação Bra-
sileira de Direitos 
Reprográficos(ABDR) é 
uma entidade focada em 
combater a pirataria de li-
vros. O próprio autor ou 

editora e até mesmo o lei-
tor que respeita as leis pode 
denunciar. “Hoje, as edito-
ras têm um controle muito 
mais preciso para reprimir 
a reprodução de conteúdo 
ilegal em relação ao passa-
do, mas é preciso que a so-
ciedade civil se engaje nessa 
luta para coibir essa prática. 
Todos nós precisamos estar 
conscientes e conscientizar 
nossos familiares e ami-
gos”, completa Eduardo 
Villela.

Cabem aos espaços li-
terários, como bibliotecas 
públicas e privadas, livrarias 
e eventos como as feiras de 
livros, assim como as en-
tidades representativas de 
editores, livreiros e gráficas 

atuarem de forma conjunta 
com campanhas de cons-
cientização em suas redes 
sociais.

Eduardo acredita que 
“deveria existir um fundo 
de combate à pirataria for-
mado com recursos de to-
das as instituições que com-
põem o mercado editorial. 
Há também ações de baixo 
investimento que podem 
trazer bom engajamento e 
resultados positivos, como 
a produção de vídeos edu-
cativos para serem publica-
dos em seus canais de redes 
sociais. As próprias editoras 
devem também incentivar 
seus autores a fazerem o 
mesmo, postando conteúdo 
a respeito em seus canais.”
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AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 30/04/2021, às 11h:00, na sede da 
Austral Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 
22.431-002. 2. Publicações Legais: Dispensadas as publicações legais de convocação, em razão da presença da tota-
lidade dos acionistas, na forma do §4º do art. 124 da Lei 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A’s”). Dis-
pensadas as publicações legais dos anúncios nos prazos de antecedência previstos para disponibilização de documen-
tos, nos termos do art. 133, §4º da Lei das S.A’s, tendo sido devidamente publicadas as demonstrações financeiras re-
lativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, nos termos do §3º do art. 133 da Lei das S.A’s, no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro, Parte V, págs. 35 a 45, na edição do dia 23 de março de 2021 e no jornal Monitor Mercantil, 
págs. 23 a 32, na edição do dia 23 de março de 2021. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Se-
cretário: Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto. 4. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre: (A) Em Assembleia Geral Or-
dinária: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; (ii) a aprovação das contas da administração, incluindo o relatório 
da administração, consubstanciado nas Demonstrações Financeiras, e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas 
do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2020; e (iii) a destinação dos resultados 
do exercício social findo em 31/12/2020; (B) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) a fixação da remuneração global 
anual dos administradores da Companhia; (ii) a alteração do § Primeiro do Art. 22 e do caput do Art. 60 do Estatuto Social 
da Companhia e sua consolidação; e (iii) a autorização para a administração da Companhia tomar as medidas neces-
sárias para implementar as deliberações aprovadas na presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 5. Delibe-
rações: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o 
quanto segue: A. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. Aprovar a lavratura 
da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 130, § 1º, da Lei das S.A. (ii) A aprovação das contas da admi-
nistração, incluindo o relatório da administração, consubstanciado nas Demonstrações Financeiras, e das De-
monstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício 
findo em 31/12/2020. Aprovar as contas da administração, incluindo o relatório da administração, consubstanciado nas 
Demonstrações Financeiras, e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independen-
tes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, em conformidade com as publicações efetivadas no dia 
23/03/2021 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Parte V, págs. 35 a 45, e no dia 23/03/2021 no Monitor Mer-
cantil, págs. 23 a 32, os quais estiveram à disposição dos acionistas com a devida antecedência legal. (iii) A destinação 
dos resultados do exercício social findo em 31/12/2020. Aprovar a absorção do saldo do prejuízo apurado no exercí-
cio de 2020, no valor de R$ 4.840.832,89, conforme registrado nas demonstrações financeiras da Companhia, na sua 
integralidade, sendo parte contra o saldo da reserva de retenção de lucros da Companhia e parte contra o saldo da re-
serva legal da Companhia. Por força do prejuízo registrado pela Companhia no exercício social encerrado em 31/12/2020, 
os acionistas, neste ato, consignam que não farão jus ao recebimento de dividendos e demais proventos em relação ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020, nos termos dos arts. 201 a 205 da Lei das S.A’s. B. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) A fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. Aprovar a fixação 
da remuneração global anual dos administradores Companhia, para o exercício de 2021, no valor total de até R$ 
10.500.000,00, sendo até R$ 1.500.000,00 equivalente à parcela suportada diretamente pela Companhia e até R$ 
9.000.000,00 equivalente à parcela suportada por suas controladas. (ii) A alteração do § Primeiro do Art. 22 e do 
caput do Art. 60 do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação. Aprovar a alteração do § Primeiro do Art. 22 
e do caput do Art. 60 do Estatuto Social da Companhia que passam a vigorar com as seguintes redações: “Art. 22. O 
Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 
por seu Presidente, por seu Vice-Presidente ou por 2/3 de seus membros. § Primeiro - As reuniões do Conselho de 
Administração serão convocadas, por escrito, por meio físico ou eletrônico, ou de qualquer outra forma que permita a 
comprovação do recebimento pelo destinatário, com antecedência mínima de 05 dias, e com apresentação da pauta dos 
assuntos a serem tratados e disponibilização dos documentos relacionados. (...).” “Art. 60. As seguintes disposições 
advindas do Regulamento do Novo Mercado previstas neste Estatuto Social: §§ Primeiro e Segundo do Art. 1, § Terceiro 
do Art. 5, o item (xiv) do Art. 14, os §§ Segundo e Terceiro do Art. 17, os §§ Primeiro, Segundo e Terceiro do Art. 18 e o 
Capítulo Oitavo; somente terão eficácia a partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mer-
cado, a ser celebrado entre a Companhia e a B3.” Em razão da presente deliberação, aprovar a consolidação do Esta-
tuto Social da Companhia, que passa a vigorar conforme texto constante do Anexo I desta ata, tendo sido sua publicação 
dispensada por aprovação dos acionistas. (iii) A autorização para a administração da Companhia tomar as medidas 
necessárias para implementar as deliberações aprovadas na presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária. Autorizar a administração da Companhia a praticar tempestivamente todos e quaisquer atos necessários ao 
cumprimento das deliberações tomadas na presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 6. Administradores: 
Presentes os Srs. Arthur Farme d’Amoed Neto, Bruno de Abreu Freire e Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira, repre-
sentantes da administração da Companhia, consoante o disposto no art. 134, § 1º da Lei das S.A. 7. Auditores Inde-
pendentes: Foi expressamente dispensada a presença dos Auditores Independentes, nos termos do art. 134, § 2º, da 
Lei das S.A. 8. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no 
período. 9. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Companhia, devidamente autenticados pela Mesa, 
os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. 10. Encerramento, Lavratura, Aprovação 
e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. Mesa: Sr. Bruno Augusto Sacchi Zaremba – Presidente; e Sr. Arthur Farme d’Amoed Neto – Secretário. 
Acionistas presentes: Vinci Capital Partners II A Fundo de Investimento em Participações, representado, neste ato, por 
seu gestor Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., Gilberto Sayão da Silva, neste ato por seu procurador, Alessandro 
Monteiro Morgado Horta, Paulo Fernando Carvalho de Oliveira, Rodrigo Guedes Xavier, neste ato por seu procurador, 
Marcello Carvalho de Almeida, Bruno Augusto Sacchi Zaremba, Michel Cukierman, Fernando Marcondes Monteiro Chi-
bante, neste ato por seu procurador, Pedro de Sousa Doria Dreux, José Guilherme Cruz Souza, Felipe Sousa Bitten-
court, Gabriel Felzenszwalb, Sérgio Passos Ribeiro, Daniel Guerra Linhares, neste ato por seu procurador, Michele 
Monteiro da Cunha de Oliveira, Rafael Rodrigues do Espírito Santo, neste ato por seu procurador, Carlos Eduardo Mar-
tins e Silva, Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho, Antonio Bernardo Braga de Albuquerque Mayer, Beny Podlubny, neste 
ato por seu procurador, International Finance Corporation, neste ato representado por seu representante legal, Bruno de 
Abreu Freire, Marcelo Dodsworth Penna, neste ato por seu procurador, Guilherme Geraldo de Moraes Teixeira, neste ato 
por seu procurador, Plural Holding de Seguros e Resseguros Ltda., representada, neste ato, por seu representante legal, 
Fundo de Investimento em Participações Terra Brasis Re 1 – Multiestratégia, representado, neste ato, por seu represen-
tante legal, Fundo de Investimento em Participações Terra Brasis Re 2 – Multiestratégia, representado, neste ato, por seu 
representante legal, Rodolfo Riechert e André Schwartz. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. RJ, 30/04/2021. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Arthur Farme d’Amoed Neto - Secre-
tário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4063895 em 10/05/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral. 

Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Três perguntas: o mercado de criptomoedas em maio
Por Jorge Priori

Tivemos um mês 
de maio bastante 
movimentado no 

mercado de criptomoedas. 
Para entendermos o que 
aconteceu, conversamos 
com Flavia Jabur, jornalista 
e produtora de conteúdo da 
BitcoinTrade, corretora de 
criptomoedas fundada em 
outubro de 2017 no Rio de 
Janeiro.

Como foi o mercado de 
criptomoedas em maio? 
Quais são as suas pers-
pectivas para os próxi-
mos meses?

O mês de maio foi mar-
cado por muita volatilidade 
no mercado de criptomoe-
das. Após a queda das bol-
sas mundiais e dos preços 
dos criptoativos em março 
de 2020, devido à pandemia 
de Covid-19, acompanha-
mos uma grande valoriza-
ção de boa parte das crip-
tomoedas. Em apenas um 
ano, algumas moedas che-
garam a valorizar mais de 
2.000%. Era claro que, em 
algum momento, por ser 
um mercado extremamente 
volátil, uma correção maior 
iria acontecer.

A questão é que em maio, 
algumas notícias acabaram 
potencializando esse re-
cuo nos preços dos ativos. 
Após a Tesla ter adquirido 

US$ 1,5 bilhão em bitcoin 
em fevereiro, neste mês 
o CEO da empresa, Elon 
Musk, tuitou que a insti-
tuição não aceitaria mais a 
criptomoeda como forma 
de pagamento pelos seus 
carros devido às preocupa-
ções ambientais. O assunto 
levantado por Musk gerou, 
imediatamente, uma gran-
de volatilidade no mercado, 
fazendo com que o preço 
do bitcoin recuasse mais de 
15% em 24h.

Alguns dias depois, a 
China reiterou que proibiu 
as empresas de pagamentos 
e as instituições financeiras 
de fornecerem serviços re-
lacionados às criptomoedas 
e ainda alertou os investido-
res de que se tratava de um 
mercado especulativo. Essa 
notícia foi mais um gatilho 
para aumentar a correção 
no preço do bitcoin e do 
mercado como um todo. 
Depois de vermos o valor 
do bitcoin atingir quase 
US$ 65 mil em abril, o pre-
ço chegou a tocar nos US$ 
30 mil em maio devido a es-
sas notícias.

Para quem investe em 
cripto há alguns anos, sa-
be que existem momentos 
de grande volatilidade no 
mercado. Porém, muitas 
pessoas que começaram a 
comprar criptomoedas des-
de o ano passado ainda não 
tinham se deparado com 

momentos como esse, o 
que gerou grande desespero 
em alguns investidores.

Destaco que essa proibi-
ção da China já havia sido 
feita em 2013 e em 2017. 
Além disso, sobre a fala do 
CEO da Tesla em relação ao 
bitcoin, apesar de sim, exis-
tir um gasto alto de energia 
para minerar a principal 
criptomoeda do mercado, 
isso porque o bitcoin utiliza 
um mecanismo de consen-
so chamado Proof  of  Work 
(em tradução livre, prova 
de trabalho), vale destacar 
que outros sistemas acabam 
consumindo mais energia 
do que o bitcoin.

Recentemente a Galaxy 
Digital divulgou um estu-
do que compara o gasto 
de energia do bitcoin com 
o todo o sistema bancário, 
incluindo os data centers, 
e o resultado final foi que 
a criptomoeda consome 
praticamente metade da 
energia do sistema bancário 
atual.

É claro que a questão do 
uso de energia deve ser dis-
cutida e que melhorias po-
dem ser feitas; no entanto, 
se analisarmos o bitcoin, ele 
conta com 39% de energia 
renovável para manter a sua 
rede, segundo um estudo da 
Universidade de Cambrid-
ge.

Acredito que, apesar de 
ser um mercado muito mais 

maduro em relação a 2017, 
muitas pessoas estão co-
nhecendo as criptomoedas 
agora e precisam estudar 
sobre os funcionamentos 
para que esse tipo de notí-
cias não gere tanta volatili-
dade.

A minha perspectiva 
continua otimista em rela-
ção aos próximos meses. 
Mesmo com o comentário 
do Elon Musk, a Tesla não 
vendeu os seus bitcoins. 
Além disso, outras institui-
ções compraram a principal 
criptomoeda. O mercado 
segue crescendo.

Como você tem visto 
os comentários de Elon 
Musk sobre o mercado 
de criptomoedas?

Infelizmente, até o mo-
mento não concordo com 
a postura que o Elon Musk 
está tendo em relação às 
criptomoedas. Apesar de ter 
sido muito positiva a notí-
cia de que a Tesla comprou 
bitcoin, Musk já causou al-
guns pumps and dumps (inflar 
e largar) no mercado.

Muitas pessoas que nem 
conheciam o bitcoin e as al-
tcoins começaram a investir 
por causa dele. Isso é bom? 
Sim, porém o Elon Musk 
já falou bem de moedas al-
ternativas que não possuem 
fundamento, ou seja, que 
não têm uma usabilidade. 
Para quem não estudou o 

mercado, e investiu apenas 
porque escutou o Musk fa-
lar algo, provavelmente se 
desesperou nesse momento 
de queda.

Acredito que mesmo 
quem comprou bitcoin, 
mas ainda não entendeu 
qual é o objetivo da cripto-
moeda, pode ter saído do 
mercado nesse momento 
de volatilidade com uma vi-
são negativa. Diariamente, 
tanto eu como outros en-
tusiastas e especialistas do 
mercado trabalhamos para 
trazer conhecimento para 
os investidores, e é isso que 
eu acho que ele deveria fa-
zer quando resolve comen-
tar sobre esse mercado.

Recentemente, a China 
lançou o iuan digital. No 
final de maio, o Banco 
Central do Brasil divul-
gou as diretrizes para o 
desenvolvimento de uma 
moeda digital brasileira. 
Na sua opinião, quais 
são as perspectivas para 
as moedas digitais dos 
países?

A cada ano que passa, o 
assunto moedas digitais de 
bancos centrais (CBDCs, 
Central Bank Digital Cur-
rency) vem se tornando 
destaque. Atualmente, es-
tamos vendo a China com 
a sua criptomoeda quase 
pronta para ser lançada. 
Além disso, já existem estu-

dos avançados sobre o de-
senvolvimento de moedas 
digitais como na Europa e 
no próprio Brasil.

No ano passado, o Ban-
co Central do Brasil criou 
um grupo de trabalho para 
pensar no “real digital” e, 
recentemente, até divulgou 
diretrizes de uma moeda 
digital para o nosso país. 
Destaco que, apesar de ser 
muito importante essa evo-
lução, as moedas dos ban-
cos centrais não podem ser 
comparadas, por exemplo, 
ao bitcoin, porque elas con-
tinuam sendo controladas 
por governos e instituições, 
o que foge totalmente da 
proposta da principal cripto 
do mercado: a descentrali-
zação.

Na minha opinião, de 
certa forma, com os go-
vernos lançando suas 
moedas digitais e trazen-
do esse tema para debate, 
muitas pessoas vão querer 
entender sobre o funciona-
mento dessas CBDCs e vão 
conhecer o bitcoin e as al-
tcoins. Com isso, vamos nos 
deparar com uma grande 
mudança na maneira com 
que as pessoas olham para 
o dinheiro. Acredito que 
existe um longo caminho a 
ser percorrido até que es-
sa forma de olhar para o 
dinheiro mude, mas, aos 
poucos, acredito que esta-
mos evoluindo.
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AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº. 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

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

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

Márcio Alexandre Salvador da Silva - Diretor Superintendente

SSD - Sociedade Síndrome de Down
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária On-line

A Diretoria da SSD, de acordo com seu Estatuto, convida seus associ-
ados a participarem da Assembleias Geral Ordinária, que será realiza-
da no dia 03 de julho de 2021, em primeira convocação às 10h00, se
houver quórum e em segunda convocação às 10h15, com qualquer
número de associados, por meio de videoconferência, nos termos do
art. 5º da Lei nº 14.010 de 10/06/2020, a ser realizada via plataforma
Zoom, para deliberação sobre os seguintes assuntos: 1. Eleição de
nova Diretoria para o biênio 2020/2022 e 2. Assuntos Gerais.

Marilza Corrêa Wunder
Presidente

TCU pode impedir venda da 
RLAM pela metade do preço
Fundo árabe Mubadala comprou a refinara por US$ 1,65 bi

O Tribunal de Con-
tas da União 
(TCU) ainda po-

de impedir,  em seu proces-
so de decisão, a venda da 
Refinaria Landulpho Alves 
(RLAM) pela metade do 
preço, porque o mérito da 
operação ainda não foi jul-
gado. O tribunal precisará 
aprofundar sua avaliação 
sobre a venda e o preço do 
ativo. 

A informação é do secre-
tário de Fiscalização da área 
de Petróleo e Gás do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), Alexandre Carlos 
Leite de Figueiredo, em 
audiência pública realizada 
nesta terça-feira, pela Co-
missão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle (CFFC) 

da Câmara dos Deputados.
A conclusão do negócio 

está prevista para novembro 
de 2021, conforme contrato 
firmado entre a Petrobras 
as e o fundo árabe Muba-
dala, comprador da refinara 
por US$ 1,65 bilhão, abaixo 
do valor de mercado, se-
gundo avaliações de bancos 
de investimentos e da pró-
pria estatal, além do Institu-
to de Estudos Estratégicos 
de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível (Ineep).

“O órgão ainda não deci-
diu o mérito sobre a venda 
da RLAM; houve uma deci-
são do Ministro do Tribunal 
de não acatar a cautelar su-
portada por opinião técnica 
da unidade responsável que 
avaliou a não pertinência da 

suspensão da venda naquele 
momento”, disse Figueiredo, 
citando que até o closing, em 
novembro, a equipe técnica 
do tribunal terá mais tempo 
para aprofundar sua avalia-
ção sobre a venda da RLAM. 

A audiência pública para 
discutir os impactos da ven-
da da Rlam para a Petrobras 
e para a sociedade brasileira 
foi proposta pelo deputa-
do Jorge Solla (PT-BA). A 
reunião foi conduzida pe-
lo deputado Leo de Brito 
(PT-AC). O pesquisador do 
Ineep, Eduardo Costa Pin-
to, disse que a questão vai 
além do preço pelo qual a 
refinaria foi vendida, uma 
vez que a alteração do con-
trole da refinaria traz altera-
ções específicas ao mercado 

de combustíveis nacional. 
Costa Pinto destacou que 
junto com a refinaria estão 
sendo vendidos também 
669 km de oleodutos e 4 
terminais da região. 

Para o presidente da 
Anapetro (que representa 
acionistas minoritários da 
Petrobras), Mario Alberto 
Dal Zot, estas comparações 
de preços têm que ser ob-
servadas pelo TCU no jul-
gamento do mérito da tran-
sação. O coordenador geral 
da Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP), Deyvid Ba-
celar, destacou que a venda 
da Rlam, a “preço de bana-
na”, foi feita à revelia da so-
ciedade brasileira, pois não 
tem autorização do Con-
gresso Nacional. 

Táxi aéreo da Embraer nos EUA e Reino Unido

A Halo, líder em ope-
rações de táxi aéreo 
de helicóptero nos 

EUA e no Reino Unido, irá 
trabalhar com a Eve Urban 
Air, empresa independente 
criada pela Embraer S.A, para 
desenvolver uma nova opera-
ção de eVTO (tipo de aero-
nave que usa energia elétrica 
para pairar, decolar e pousar 
verticalmente) em ambos os 
países. O anúncio da parceria 
foi comunicado pela Embra-
er nesta terça-feira. 

A parceria inclui um pe-
dido de 200 unidades do ve-
ículo elétrico de pouso e de-

colagem vertical (eVTOL) 
da Eve. As entregas estão 
previstas para começarem 
em 2026. “Essa encomenda 
representa uma das maiores 
na indústria de mobilidade 
aérea urbana e posiciona a 
Halo como parceira de lan-
çamento da Eve, tanto no 
mercado dos EUA como 
no do Reino Unido”, repor-
tou a Embraer. A fabricante 
não citou na nota os valores 
envolvidos na operação.

A Eve foi criada para ace-
lerar o desenvolvimento do 
ecossistema de Mobilidade 
Aérea Urbana (UAM) em 

todo o mundo. “Acredita-
mos que a Eve está proje-
tando uma aeronave que 
está preparada para a cer-
tificação inicial e, além dis-
so, apresenta um histórico 
comprovado de produção”, 
disse Kenneth C. Ricci, di-
retor do Directional Avia-
tion, fundo de investimento 
do qual a Halo faz parte.

Segundo ele, “o excelente 
legado de design, certifica-
ção e produção de aeronaves 
que a Embraer traz para este 
eVTOL posicionam a Eve 
com vantagens importantes 
no cenário competitivo. E 

nossa experiência como ope-
radores nos ensinou que o 
suporte ao produto é absolu-
tamente vital para o sucesso 
geral de novos programas. 
O relacionamento entre a 
Embraer e a Eve criará uma 
das infraestruturas globais 
de suporte ao produto mais 
bem-sucedidas do setor. Fi-
nalmente, o trabalho que a 
Eve e a Embraer concluíram 
em torno de seu sistema de 
gerenciamento de tráfego é 
mais um exemplo de como a 
Eve está posicionada de for-
ma única para nos ajudar a 
cumprir nossa visão”. 

Hackers voltam  
a atacar a JBS

Após recentemente 
ser acusada de en-
volvimento em es-

quemas de propina do go-
verno, a JBS sofreu ataques 
de hackers, que paralisaram 
as atividades dos seus sites 
na Austrália na segunda-
-feira (31) e levou à suspen-
são de certas linhas de pro-
dução ou sites inteiros nos 
Estados Unidos e Canadá 
nesta terça-feira.

Todos os sistemas afe-
tados pelo ataque ao com-
putador foram desligados e 
os servidores que fornecem 
os backups não foram afe-
tados, especificou o grupo 
na segunda-feira, indicando 
que havia entrado em con-
tato com as autoridades.

Na Austrália os negócios 
foram completamente pa-
ralisados e os 10 mil traba-
lhadores da JBS mandados 
para casa sem remuneração, 
disse o sindicalista Matt 

Journeaux à agência AFP. 
A administração da subsidi-
ária ainda não sabe quando 
as atividades podem ser re-
tomadas, acrescentou..

A história de hackers 
com o Grupo JBS é anti-
ga, Em maios de 2017, a 
Anonymous invadiu o ban-
co de dados da Friboi. De 
acordo com um manifes-
to enviado ao TecMundo, 
o grupo hacker ficou com 
diversas senhas de acesso, 
além de ter implantado usu-
ários no banco de dados e 
estar monitorando a nave-
gação local.

De acordo com uma no-
ta da assessoria de imprensa 
da empresa de produtos ali-
mentícios, não há indícios 
de vazamento de dados dos 
seus clientes, funcionários 
ou fornecedores. Já a asses-
soria de imprensa brasileira 
esclareceu que o Brasil não 
foi alvo desses ataques. 

Marco Legal das  
startups entra em vigor

O presidente Jair 
Bolsonaro san-
cionou nesta 

terça-feira o projeto de lei 
complementar que institui 
o Marco Legal das Startups 
e do Empreendedorismo 
Inovador. A medida tem o 
objetivo de fomentar a cria-
ção de empresas inovadoras 
no seu modelo de negócio, 
produto ou serviço. A ma-
téria foi aprovada pelo Con-
gresso Nacional no último 
dia 11 de maio.

Pela definição da nova 
lei, que entra formalmente 
em vigor, são consideradas 
startups as organizações 
empresariais ou societárias 
com atuação na inovação 
aplicada a modelo de negó-

cios ou a produtos e servi-
ços ofertados. Essas empre-
sas devem ter receita bruta 
anual de até R$ 16 milhões 
e até dez anos de inscri-
ção no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
Também precisam declarar 
em seus atos constitutivos 
que fazem uso do modelo 
de negócio inovador em sua 
atividade.

Outra inovação é a previ-
são da figura do investidor-
-anjo, que não é considera-
do sócio nem tem qualquer 
direito à gerência ou a voto 
na administração da empre-
sa, não responde por qual-
quer obrigação da empresa, 
mas é remunerado por seus 
aportes.

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA FINS
INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIQUIRJ

SINDICATO DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA FINS
INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM VIDEOCONFERÊNCIA

O Sindicato da Indústria de Produtos Químicos para Fins Industriais do Estado
do Rio de Janeiro - Siquirj, por ordem do seu presidente, Dr. Isaac Plachta e
deliberação da Diretoria, , por ocasião da pandemia de Covid-19, convoca os
associados para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia
14 de junho de 2021 às 10h, em primeira convocação e, se não houver
“quórum”, às 10h30m, em segunda, por meio de videoconferência, para discutir
e deliberar sobre a pauta reivindicatória apresentada pelo Sindicato Profissional
Traquimfar. Para a participação na Assembleia, é necessário o envio de uma
mensagem até o dia 11 de junho para o e-mail: siquirj@siquirj.com.br, informando:
1) Empresa e nome completo do representante; 2) Cargo; 3) Número de telefone
celular para cadastro. Nos casos em que o participante for representante da
empresa, deve-se anexar junto ao e-mail supramencionado credenciamento
em papel timbrado da empresa representada. Após o recebimento das
informações, remeteremos os dados de acesso para participação na reunião
virtual. Rio de Janeiro, 2 de junho de 2021.

Isaac Plachta – Presidente
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Edital de 1ª convocação de Assembleia 
Geral Extraordinária de Acionistas

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

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

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

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

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

CL RJ 008 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição em 05/02/2021
Data, Hora e Local: Aos 05/02/2021, às 12h30, Rio de Janeiro/RJ. Quórum 
de Instalação: verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da 
Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença 
(Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo 
Luis do Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para 
secretariá-lo. Ordem do Dia e Deliberações: (a) constituir a CL RJ 008 
Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações sede 
no Rio de Janeiro/RJ, Avenida Almirante Barroso, 81, sala 31B105, 
Centro, CEP 20031-004, podendo abrir filiais e escritórios em qualquer 
localidade do território nacional. (b) fixar o capital social da Companhia 
em R$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente 
subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de 
subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da 
Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); 
(d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta 
assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas 
para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos 
eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2021. Diretores: Leonardo Luis 
do Carmo, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado em São 
Paulo/SP, para o cargo de diretor. Cristina da Silva de Camargo, brasileira, 
solteira, empresária, residente e domiciliada em São Paulo/SP, para o cargo 
de diretora. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do 
disposto no artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não tendo sido condenados a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a 
fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais. Rio de Janeiro, 
05/02/2021. Leonardo Luis do Carmo - Presidente da Assembleia e diretor 
eleito, Cristina da Silva de Camargo - Secretária da Assembleia e diretor 
eleito. Visto do Advogado: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos - OAB/
SP nº 346.683. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o 
arquivamento em 23/03/2021 sob o número 33300337288. Protocolo: 00-
2021/065985-8. Data do protocolo: 15/03/2021. Bernardo Feijó Sampaio 
Berwanger - Secretário Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
CNPJ: 09.588.345/0001-82

O Presidente da COOPEREAL – Cooperativa em Gestão Administrativa
Hospitalar e de Saúde, CONVOCA  todos os associados, para a Reunião
Extraordinária a realizar-se em 07 de junho de 2021, na Av. Rio Branco,
185 , 21º andar, Sl. 2119, nesta cidade, em primeira convocação às 15:00
horas, em segunda convocação às 16:00 horas em terceira e última
convocação com qualquer número, às 17:00 horas, para deliberar a seguinte
Ordem do Dia : I  -  Paralização das atividades e saída dos sócios do
conselho fiscal e administrativo; Rio de Janeiro, 24 de maio de 2.021.

Diretor – Presidente do Conselho Administrativo da COOPEREAL

APL - ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIOS E LEILÕES LTDA.
CNPJ: 29.953.833/0007-44

Aviso de Leilão - Edital nº 002/2021; Data: 23 de junho de 2021, às 13 horas. 
Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Alexandre 
Pereira da Costa, matrícula 071 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais e 
sucatas inservíveis não identificadas. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, 
RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados 
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio 
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. 
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua 
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, 
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

CONSESSÃO DE LICENÇA
ABORGAMA DO BRASIL LTDA., CNPJ 05.462.743/0006-01, torna 
público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento  
Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do 
processo Nº 14/201.709/2013, a Licença Ambiental Municipal de 
Recuperação, LMR Nº 000062/2021 com validade de 30/04/2024 
para gerenciamento de área contaminada, situado na Rua Prefeito 
Olímpio de Melo,  Nª 1488, bairro Benfica, município do Rio de 
Janeiro - RJ.

EXTRATO DO EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
LEILÃO JUDICIAL

Somente online (eletrônico)
16ª VC da Comarca da Capital/RJ -

Avenida Erasmo Braga, 115, Centro/RJ
Proc. nº 0119698-85.2006.8.19.0001

EXEQUENTE: BARRA 2000 IMOBILIARIA E FACTORING LTDA EXE-
CUTADO: BSM COMERCIO DE PAPEIS LTDA E ESPOLIO ALVARO
DINIZ BARBOSA CORTEZ Encerramento 1º Leilão: 16/06/2021 -
14h30 – Lance Mínimo: R$ 1.050.000,00 Encerramento 2º Leilão:
23/06/2021 - 14h30 - Lance Mínimo: R$ 525.000,00 Local do Lei-
lão Eletrônico: Através do site www.brameleiloes.com.br. BEM: Pré-
dio residencial com pavimento térreo e superior e casa de casei-
ro, 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 - MATRÍCULA 5.665, no Ofício Único de
Justiça de Armação dos Búzios/RJ. Leia o Edital Completo no site
do leiloeiro (Art. 887, § 2º, CPC). Cadastre-se antecipadamente
para participar do leilão online. Trav. do Paço, 23, sala 1212, Cen-
tro – Rio de Janeiro/RJ. Leandro Dias Brame – leiloeiro oficial –
JUCERJA 130 - Tel. 21-2533-2400

Produção de petróleo  
em abril aumentou 4,6%
A ANP publicou nes-

ta terça-feira, em 
seu portal, o Bo-

letim Mensal da Produção 
de Petróleo e Gás Natural 
do mês de abril com dados 
consolidados da produção 
nacional no período. A pro-
dução nacional foi de apro-
ximadamente 2,974 MMbbl 
de petróleo e 131 MMm3/d 
de gás natural, totalizando 
3,801 Mmboe/d.

Em relação ao mês ante-
rior, houve aumento de 4,6% 
na produção de petróleo e 
de 4,2% na de gás natural. 
Já na comparação com abril 
de 2020, o aumento foi de 
0,5% no petróleo e de 6% no 
gás natural. As informações 
também estão disponíveis, de 
forma interativa, nos Painéis 
Dinâmicos de Produção de 
Petróleo e Gás Natural.

Pré-sal

A produção do Pré-sal foi 
de 2,177 Mmbbl/d de petró-
leo e 92,2 MMm3/d de gás 
natural, totalizando 2,756 
Mmboe/d. Houve aumento 
de 3,8% em relação ao mês 
anterior e de 6,3% se com-
parada ao mesmo mês em 

2020. A produção do Pré-sal 
teve origem em 122 poços e 
correspondeu a 72,7% do to-
tal produzido no Brasil.

Em abril, o aproveita-
mento de gás natural foi 
de 97,8%. Foram dispo-
nibilizados ao mercado 
53,5 MMm³/dia. A queima 
de gás no mês foi de 2,8 
MMm³/d, uma redução de 
9% se comparada ao mês 
anterior e um aumento de 
6% se comparada ao mes-
mo mês em 2020.

Neste mês de março, os 
campos marítimos produ-
ziram 97,1% do petróleo e 
86,4% do gás natural. Os 
campos operados pela Petro-
bras foram responsáveis por 
94,1 % do petróleo e do gás 
natural produzidos no Brasil.

Destaques

Em março, o campo de 
Tupi, no pré-sal da Bacia de 
Santos, foi o maior produ-
tor de petróleo e gás natural, 
registrando 900 Mbbl/d de 
petróleo e 41,6 MMm3/d 
de gás natural. A platafor-
ma Petrobras 77, produ-
zindo no campo de Búzios 
por meio de cinco poços a 

ela interligados, produziu 
154.125 bbl/d de petróleo e 
foi a instalação com maior 
produção de petróleo.

A instalação Polo Arara, 
produzindo nos campos 
de Arara Azul, Carapaúna, 
Cupiúba, Rio Urucu e Su-
doeste Urucu, por meio de 
32 poços a ela interligados, 
produziu 7,094 MMm³/d e 
foi a instalação com maior 
produção de gás natural.

Estreito, na Bacia Poti-
guar, teve o maior número 
de poços produtores terres-
tres: 1.023. Tupi, na Bacia 
de Santos, foi o campo ma-
rítimo com maior número 
de poços produtores: 56.

Os campos de acumula-
ções marginais produziram 
376,4 boe/d, sendo 89,7 
bbl/d de petróleo e 45,6 
Mm³/d de gás natural. O 
campo de Iraí, operado pela 
Petroborn, foi o maior pro-
dutor, com 281,4 boe/d.

Outras informações

No mês de abril de 2021, 
256 áreas concedidas, três 
áreas de cessão onerosa e cin-
co de partilha, operadas por 
37 empresas, foram respon-

sáveis pela produção nacio-
nal. Dessas, 59 são marítimas 
e 205 terrestres, sendo 12 
relativas a contratos de áreas 
contendo acumulações mar-
ginais. A produção ocorreu 
em 6.425 poços, sendo 478 
marítimos e 5.947 terrestres.

O grau API médio do pe-
tróleo extraído no Brasil foi 
de 28, sendo 2,3% da pro-
dução considerada óleo leve 
(>=31°API), 91% óleo mé-
dio (>=22 API e <31 API) e 
6,7 % óleo pesado (<22 API).

As bacias maduras ter-
restres (campos/testes de 
longa duração das bacias 
do Espírito Santo, Poti-
guar, Recôncavo, Sergipe e 
Alagoas) produziram 90,2 
Mboe/d, sendo 71,3 mil 
bbl/d de petróleo e 3,0 
MMm³/d de gás natural. 
Desse total, 71,1 mil boe/d 
foram produzidos pela Pe-
trobras e 19,1 mil boe/d 
foram produzidos por con-
cessões não operadas pela 
Petrobras, dos quais: 12.525 
boe/d no Rio Grande do 
Norte, 5.672 boe/d na 
Bahia, 469 boe/d no Espí-
rito Santo, 253 boe/d em 
Alagoas e 179 boe/d em 
Sergipe. 

Vale:Rejeição de 
acordo coletivo de 
trabalho em Sudbury 

A Vale comunicou 
nesta terça-feira 
que suas operações 

em Sudbury, no Canadá, 
onde a mineradora tem im-
portante produção de ní-
quel, devem ser suspensas 
após empregados represen-
tados por um sindicato lo-
cal terem rejeitado proposta 
da empresa para novo acor-
do coletivo de trabalho de 
cinco anos. 

“A Vale informa que os 
empregados representados 
pela United Steelworkers 
(USW) Local 6500, repre-
sentante dos funcionários 
da produção e manutenção 
em Sudbury, votaram pela 
rejeição da oferta proposta 
pela companhia para um 
novo acordo coletivo de 

cinco anos, apesar do en-
dosso unânime desse acor-
do pelo comitê de negocia-
ção sindical”, destacou em 
nota a mineradora.   

Segundo a companhia, 
isso resultará em uma inter-
rupção das atividades nas 
operações de Sudbury.  “Os 
planos de contingência da 
Vale foram implementados 
para preservar a integridade 
e segurança das usinas e mi-
nas. A oferta da empresa e o 
endosso da equipe de nego-
ciação sindical a essa oferta 
refletiram meses de trabalho 
árduo e comprometimen-
to de ambos os lados e uma 
demonstração genuína para 
concluir as negociações de 
forma favorável”, especifi-
cou a mineradora. 

Regularidade fiscal  
para contratar ou 
renegociar empréstimos

A Câmara dos De-
putados pode votar 
nesta quarta-feira a 

Medida Provisória 1028/21, 
que dispensa os bancos de 
exigirem documentos de re-
gularidade fiscal na hora de o 
cliente contratar ou renegociar 
empréstimos. A sessão delibe-
rativa remota do Plenário está 
marcada para as 10 horas.

Essa dispensa vale até 30 
de junho de 2021 e se apli-
ca aos bancos públicos e, se 
estiverem envolvidos recur-
sos públicos, também aos 
bancos privados. O relator 
da MP, deputado Ricardo 
Silva (PSB-SP), anunciou 
que, em razão da gravidade 
da pandemia, vai propor a 
prorrogação da medida até 
31 de dezembro deste ano.

Entre os documentos 
que não serão cobrados de 
empresas e pessoas físicas 

estão a comprovação de 
quitação de tributos fede-
rais, a certidão negativa de 
inscrição na dívida ativa da 
União, a certidão de quita-
ção eleitoral, a regularidade 
com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FG-
TS), a regularidade na en-
trega da Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais) 
e a comprovação de paga-
mento do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Ru-
ral (ITR) para os tomadores 
de empréstimo rural.

Segundo a Agência Câ-
mara de Notícias será dis-
pensada também a con-
sulta prévia ao Cadastro 
Informativo de Créditos 
não Quitados do Setor Pú-
blico Federal (Cadin) para 
as operações de crédito que 
envolvam a utilização de re-
cursos públicos.

Portugal sediará concurso mundial de startups

Portugal quer en-
contrar soluções de 
mobilidade urbana. 

Este mês, pela primeira vez, 
o país sediará o Get in a Ring, 
considerada a maior compe-
tição de startups do mundo. 
A data da final portuguesa 
está marcada para 9 de junho, 
dia em que as soluções serão 
apresentadas numa espécie 
de ringue de combate online 
com as empresas.

As candidatas vão dispu-
tar não só o voto do público 
como a preferência dos mu-
nicípios e do painel de jura-
dos. Uma reportagem sobre 

o evento foi publicada nesta 
terça-feira no site do Diário 
de Notícias de Portugal.

Com mais de duas cente-
nas de cidades envolvidas, a 
iniciativa é promovida pela 
Building Global Innovators 
(BGI), uma aceleradora glo-
bal de tecnologia e de ino-
vação com sede em Lisboa 
e centro de operações em 
Cambridge. O concurso, 
em Portugal, permitirá aos 
empreendedores apresentar 
projetos-pilotos para respon-
der aos desafios de mobilida-
de lançados pelos municípios 
de Braga, Fundão, Abrantes 

e Angra do Heroísmo.
Cada cidade definiu as su-

as prioridades em duas gran-
des vertentes - redução da 
pegada de carbono e aumen-
to da qualidade de vida dos 
residentes. Braga, por exem-
plo, quer reforçar a segurança 
de peões e ciclistas. Fundão, 
por seu turno, procura otimi-
zar a rede de transportes em 
áreas despovoadas. Abrantes 
e Angra do Heroísmo, por 
fim, pretendem captar mais 
utentes nos seus autocarros.

As candidaturas, focadas 
na inovação e sustentabili-
dade, foram apresentadas 

até 16 de maio e agora é a 
vez da Building Global In-
novators selecionar 10 fi-
nalistas, com entrada direta 
num programa com mento-
res da Incubadora Vodafo-
ne Power Lab. São estas as 
startups que irão participar 
também no combate onli-
ne a decorrer a 9 de junho 
no site “https://getinthering.
co/ de onde sairá o projeto 
vencedor para cada cidade. 
Os quatro finalistas ganham 
um prêmio monetário de 
cinco mil euros e irão depois 
competir entre si pelo título 
nacional. 
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