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Em 2021, mais
1,6 milhão de 
brasileiros com
contas atrasadas

O total de brasileiros com con-
tas em atraso chegou a 63 milhões 
em abril de 2021, uma alta de 0,7% 
com relação ao mês anterior. 2021 
já acumula 1,6 milhão de pessoas 
que deixaram de pagar suas dívidas 
e acabaram sendo negativadas, sen-
do que este é o terceiro aumento 
do índice no ano. O total de deve-
dores em abril de 2021 ainda é o 
maior desde agosto de 2020, com 
39,5% da população adulta nes-
ta situação. No comparativo com 
abril de 2020, quando houve o re-
corde da série histórica de inadim-
plentes, houve queda de 4,4%.

Os setores que apresentaram 
maior crescimento de dívidas são 
o água, luz e gás e o financeiro,.
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Em estados da oposição, Bolsonaro 
distribuiu verbas direto a prefeitos
Dinheiro para combate a Covid beneficiou governistas

Números do Siga Brasil, 
levantados pelo Senado, 
revelam que a União 

preferiu repassar o dinheiro para 
o combate ao coronavírus direta-
mente aos prefeitos, em detrimen-
to dos governadores. Consideran-
do o valor total das transferências 
desde 2020, os municípios fica-
ram, em média, com 51,7% da 
verba. Os estados, com 48,2%.

Em 15 unidades da Federação 
(UFs), os governadores recebe-
ram menos recursos do que os 
prefeitos locais. Em 11 desses 
estados, os governadores são de 
partidos de oposição ou criticam 
a postura do presidente Jair Bol-
sonaro no combate ao coronaví-
rus.

Em outras 11 UFs, foram os 
gestores estaduais que amealha-
ram o maior pedaço do bolo em 
comparação com os prefeitos. 
Destaque para Antonio Dena-
rium, que se autodenomina “bol-
sonarista”: ele ficou com 75,1% 
do dinheiro transferido para Ro-
raima. O mesmo ocorreu com 
outros aliados declarados do pre-
sidente da República: Belivaldo 
Chagas (SE), Wilson Lima (AM) e 
Mauro Mendes (MT) receberam, 
respectivamente, 59,9%, 56,9% e 
52,1% dos recursos.

Segundo o Senado, houve casos 
em que críticos de Bolsonaro foram 
beneficiados com mais recursos do 
que os prefeitos locais. Isso ocorreu 
com Waldez Góes (AP), que ficou 

Maior contaminação, menos repasses

Indústria sofre nova queda e fica
abaixo do nível anterior à pandemia

A produção industrial caiu 
1,3% em abril na com-
paração com o mês an-

terior. Esse é o terceiro resultado 
negativo consecutivo do índice, 
que acumula perda de 4,4% no 
período. Com isso, a produção 
industrial fica 1% abaixo do pa-
tamar pré-pandemia, de acordo 
com a Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM) do IBGE.
No ano, o setor industrial acumu-
la ganho de 10,5% e, nos últimos 
12 meses, de 1,1%. A produção da 
indústria está 17,6% abaixo do re-
corde registrado em maio de 2011.
A queda de abril foi disseminada 
por 18 das 26 atividades. O ge-
rente da pesquisa, André Mace-
do, destaca que o espalhamento 

do resultado negativo pelas ativi-
dades foi o maior desde abril de 
2020.
A atividade coque, produtos deri-
vados do petróleo e biocombustí-
veis, que mais impactou o índice 
geral, também teve resultados ne-
gativos espalhados por seus pro-
dutos. A segunda atividade com 
maior impacto no índice foi pro-
dutos alimentícios.
Quando comparada a abril do ano 
passado, a produção industrial 
cresceu 34,7%, a taxa mais eleva-
da desde o início da série histórica 
da pesquisa, em janeiro de 2002. 
O recorde do indicador é explica-
do pela baixa base de comparação, 
uma vez que, em abril de 2020, 
o setor havia recuado 27,7%, a 

maior queda já registrada na série.
“O índice da produção industrial 
manteve a mesma toada do PIB 
do primeiro trimestre, com a in-
dústria extrativa crescendo 1,6%, 
mas a indústria de transformação 
caindo 2,2%”, escreveu o estrate-
gista-chefe do Banco Digital Mo-
dalmais, Felipe Sichel.
“Os dados de abril confirma-
ram nossa expectativa de que 
as medidas de restrição a mo-
bilidade ainda afetariam a pro-
dução industrial de abril. Para a 
próxima leitura, tendo em vista 
a retomada da mobilidade, espe-
ramos uma recuperação do indi-
cador, em especial, da produção 
de bens de consumo semidurá-
veis”, afirmou Sichel.

com 74,7%, e Renato Casagrande 
(ES), que obteve 56,2% do dinheiro 
transferido pela União.

O inverso aconteceu com Ro-
meu Zema (MG), Ratinho Júnior 

(PR) e Ronaldo Caiado (GO) – es-
te, apesar de aliado do presidente, 
mostrou postura independente na 
pandemia, defendendo inclusive o 
confinamento.

A redução de verbas e a au-
sência de critérios de distribuição 
mostram que o Governo Federal 
não só subestimou a segunda on-
da da Covid, como não tem, um 
ano após o início da pandemia, 
uma estratégia clara de combate.

Levantamento realizado pela 
Agência Senado comparou os va-
lores transferidos a estados e mu-
nicípios com o número de casos 
confirmados em cada uma das 
unidades da Federação até 30 de 
maio. O cruzamento foi feito a 
partir de dados do Siga Brasil e da 
Universidade Johns Hopkins, dos 
Estados Unidos.

Em apenas seis situações o 
montante repassado corresponde 
ao patamar que o estado ocupa no 
ranking de contaminação. É o ca-
so de São Paulo e Minas Gerais, 
os que mais receberam dinheiro 
da União desde 2020 e os que têm 
o maior número de infectados. A 
proporção entre transferências e 
casos confirmados também é res-
peitada em Ceará, Piauí, Sergipe e 
Amapá.

Em 12 locais, o valor do repas-
se foi superior à posição do esta-

do na lista de registros da doença 
(Maranhão, Alagoas, Pernambu-
co, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Bahia, Tocantins, Pará, 
Mato Grosso, Amazonas, Paraíba 
e Acre).

Em 9 estados, ocorreu o inver-
so: os repasses ficaram propor-
cionalmente abaixo da posição 
sugerida pelo número de casos 
de Covid. Foi assim com Distrito 
Federal, Santa Catarina, Espírito 
Santo, Paraná, Goiás, Mato Gros-
so do Sul, Rio Grande do Sul, 
Rondônia e Roraima.

A União reduziu em 90,5% o 
valor médio das transferências a 
estados e municípios para o com-
bate à pandemia em 2021. No ano 
passado, o Poder Executivo en-
viou o equivalente a R$ 391,8 mi-
lhões por dia para governadores 
e prefeitos. Nos cinco primeiros 
meses deste ano, a média diária de 
empenhos caiu para R$ 36,9 mi-
lhões. Os dados estão atualizados 
até 30 de maio e disponíveis no 
portal Siga Brasil, mantido pela 
Consultoria de Orçamentos, Fis-
calização e Controle do Senado 
(Conorf).

Desde 2020, 
trabalhadores 
perderam R$ 
103 bi no FGTS

Até este domingo, o Instituto 
Fundo de Garantia do Trabalha-
dor (IFGT) colherá assinaturas 
para a campanha “STF, julgamen-
to JÁ para as perdas dos Expurgos 
da TR no Fundo de Garantia”. 
São 60 milhões de trabalhadores 
prejudicados com o confisco esti-
mado de R$ 543 bilhões de janei-
ro de 1999 até o último dia 10.

A campanha visa sensibilizar o 
ministro Luiz Fux, presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
a atender ao pedido de remarcar 
o mais rápido possível a nova da-
ta de julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade ADI 
5090/2014, que pede a troca da 
TR pelo INPC na Atualização 
Monetária do Fundo.

Mario Avelino, presidente do 
IFGT, anuncia que enviará no dia 
8 as assinaturas colhidas para o 
presidente do STF e destaca que 
é importante a participação dos 
trabalhadores.

O IFGT estima que de janei-
ro de 2020 até 10 de maio, com 
a TR zero todo mês, deixaram de 
ser creditados R$ 103 bilhões nas 
contas dos trabalhadores, ou seja, 
é uma perda contínua para o tra-
balhador.

O abaixo-assinado está disponí-
vel em fundodegarantia.org.br

Dia dos 
Namorados 
com vendas 4%
abaixo de 2019

As vendas no dia dos Namorados 
devem crescer 29,4% em relação 
ao ano passado, quando boa parte 
do comércio estava fechada em ju-
nho. A expectativa da Associação 
Brasileira de Lojistas de Shoppings 
(Alshop) é que o movimento no co-
mércio chegue a R$ 1,8 bilhão.

O valor ainda está 4% abaixo 
do patamar de 2019, regredindo 
pouco mais de dois anos em fa-
turamento esperado nas lojas. O 
levantamento da Alshop foi rea-
lizado com dados fornecidos pela 
Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC).

Segundo o levantamento, os 
itens mais procurados nesta data 
serão vestuário feminino e mas-
culino, moda íntima, artigos para 
dormir, maquiagem e cosméticos, 
calçados e acessórios, chocolates e 
flores.
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Por Paulo Alonso

Inacreditável e inqua-
lificável a concordân-
cia expressa do (des)

governo Bolsonaro com a 
permissão para que o Bra-
sil, combalido por causa 
da pandemia com quase 
meio milhão de mortes, 
aceite o convite da Con-
mebol para sediar a Copa 
América em nossas arenas. 
A irresponsabilidade do 
presidente da República e 
de seus asseclas é do tama-
nho do universo, assim co-
mo é o despreparo que ele 
demonstra para governar a 
Nação.

O povo foi às ruas no 
último fim de semana, em 
todos os estados da Fede-
ração e no Distrito Federal, 
gritar, em coro, “fora, Bol-
sonaro”. E não tem outro 
clamor que melhor expres-
se o sentimento dos brasi-
leiros e brasileiras, que, se-
gundo as recentes pesquisas 
realizadas, rejeitam o seu 

governo com 54% dos en-
trevistados.

O Governo Bolsonaro, 
com sua ineficiência e ine-
ficácia, tem se arrastado a 
tomar decisões no comba-
te à pandemia e em muitas 
outras e importantes deci-
sões, empurrando sempre 
com a barriga, com desdém 
e com deboche arrepiante 
ações que necessariamente 
deveriam ser, em um gover-
no sensato, imediatamente 
tomadas, em prol dos bra-
sileiros, que estão sendo 
cultura, sem educação, sem 
segurança pública, sem uma 
política racional voltada ao 
meio ambiente, sem mora-
dia, sem comida e que vive 
na miséria, com 14 milhões 
de desempregados.

Como a repercussão foi 
imediata à tomada de deci-
são de Bolsonaro em rela-
ção a esse acinte em querer 
realizar a Copa América, 
depois da desistência da 
Argentina e Colômbia, os 
parlamentares e a socieda-

de civil saíram em campo, 
protestando em alto e bom 
som, para, quem sabe, Bol-
sonaro e seus fiéis escudei-
ros revertessem essa mais 
do que tresloucada decisão, 
um verdadeiro tiro de ca-
nhão no coração dos brasi-
leiros.

Já no final da tarde de se-
gunda, dia 31 de maio, veio 
a público, em entrevista re-
lâmpago, o ministro da Casa 
Civil, Luiz Eduardo Ramos, 
dizer que o Brasil “impôs 
condições, como não haver 
torcida nos estádios e a va-
cinação dos envolvidos no 
torneio”, que começa no 
próximo dia 12 e que reuni-
rá dez seleções.

Ora, ora, a vergonha é 

tamanha com essa situação 
absolutamente ridícula e 
esdrúxula que os governa-
dores do Rio Grande do 
Sul, Rio Grande do Norte, 
Bahia e Pernambuco, por 
exemplo, logo afirmaram 
que não iriam sediar, em 
seus estádios, jogo algum, 
tendo em vista a crise sani-
tária existente e crescente e 
que somente os míopes ou 
os tolos não querem enxer-
gá-la e encará-la, como de-
veriam.

A Argentina desistiu de 
realizar a Copa das Amé-
ricas justamente por que o 
país, tal qual o Brasil, en-
frenta uma guerra contra 
a Covid-19, e o Brasil, que 
também deveria enfrentá-
-la, com pulso, organização, 
disciplina e planejamento 
desde março de 2020, joga 
contra e demonstra sua in-
sensatez em ter a pretensão 
de sediá-la, demonstrando e 
de forma clara o desprepa-
ro acentuado de Bolsonaro 
em lidar com vidas.

Obviamente que os es-
pecialistas da área da saú-
de, no Brasil, se mostraram 
surpresos e indignados e, 
para eles, como não po-
deria ser diferente, quanto 
mais pessoas em circulação, 
como no caso das seleções 
em trânsito pelo país afora, 
maior será o risco de espa-
lhamento dessa praga, desse 
vírus.

E o desejo da Conme-
bol de fazer o tal evento 
com todas as seleções va-
cinadas pode até não se 
concretizar, até porque so-
mente as seleções do Uru-
guai, Paraguai, Equador, 
Chile e Venezuela estão 
vacinando seus jogadores. 
E as demais? E em sen-
do realizado esse torneio 
no Brasil, seremos nós os 
brasileiros que cederemos 
nossas já escassas vacinas 
aos estrangeiros e visitan-
tes?

Essa será, se realizada, 
a Copa dos 500 mil mor-
tos, e todos eles na conta 

do presidente Bolsonaro, 
que age como se estivesse 
vivendo no país da Alice, e 
não em um Brasil defenes-
trado por tanta arrogância 
e maus tratos do governo 
federal. Pensar em realizar 
esse torneio, com quase 
470 mil óbitos e sob o te-
mor de uma terceira onda 
é uma inconsequência, um 
verdadeiro crime.

Enfim, vivemos uma 
pandemia sem preceden-
tes na nossa História e um 
governo igualmente sem 
precedentes na República. 
Essa sintonia de tamanho 
escárnio revela o flagelo pe-
lo qual o Brasil passa, com 
descaso permanente das 
autoridades constituídas. E 
enquanto isso, vai se sobre-
vivendo, dia após dia, nesse 
mar de lama no qual atola-
ram o Brasil dos brasileiros.

Vergonha. Humilhação. 
Tristeza. Decepção. Nojo. 
Descalabro.

Paulo Alonso é jornalista.
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Uma pandemia 
sem precedentes 

um governo 
igualmente sem 
precedentes na 

República

Brasil, com quase 500 mil mortos, abre as portas para Copa América

Por Natasha de 
Caiado Castro

Não existe mais 
modo automá-
tico na vida e, 

menos ainda, nas viagens. 
Até antes da pandemia, es-
távamos acostumados a fa-
zer tudo de uma forma em 
que tudo se encaixava. Não 
é mais assim e, por enquan-
to, precisamos nos adaptar 
às novas realidades e aos 
perrengues que elas trazem, 
pois não sabemos quando 
ou mesmo se tudo voltará 
ao normal.

No turismo, o sistema 
desencaixou. Pense em uma 
engrenagem: ela funciona 
bem porque todas as pe-
ças se “entendem”, mas se 
um parafuso afrouxar, ela 
para ou fica descontrolada. 
No universo das viagens, as 
partes não estão mais con-
versando. As companhias 
aéreas não estão falando 
entre elas ou com os aero-
portos, os hotéis ou mesmo 
as pessoas. Os aeroportos 
pouco explicam para os 
passageiros quando algo dá 

errado in loco. Responsabi-
lidades são jogadas de colo 
em colo, e ninguém quer as-
sumir os erros para os con-
sumidores.

Percebeu um persona-
gem que aparece em todas 
as situações – e sempre do 
lado que precisa de auxílio? 
As pessoas – passageiros, 
consumidores, eu e você.

O que fazer quando as 
coisas derem errado? E 
como se prevenir para evi-
tar perrengues homéricos? 
Reuni algumas experiências 
que temos presenciado em 
nosso dia a dia para tornar a 
sua vida mais fácil.

O sucesso está nos deta-
lhes

Quando mencionei que 
as companhias aéreas não 
estão conversando entre 
elas, não foi à toa. Com a 
capacidade reduzida por 
questões de segurança sani-
tária, alguns voos têm che-
gado com overbooking em 
suas paradas quando fazem 
parte de viagens com esca-
las. Os passageiros, que na-
da têm a ver com isso e só 

querem embarcar para se-
guir viagem, ficam à mercê 
do encaixe em um próximo 
voo.

Se a culpa é da empresa 
que vendeu a passagem ou 
da companhia aérea com 
overbooking, pouco impor-
ta – e nem adianta alimen-
tar expectativas em relação 
a soluções imediatas. O me-
lhor é pensar à frente e fa-
zer de tudo para não passar 
por isso.

Tenha em mente o se-
guinte: as regras mudam 
todos os dias. Às vezes, no 
meio do dia. Enquanto você 
está no seu voo rumo a um 
aeroporto onde fará uma 
conexão. Não dá mais para 
fazer as coisas no gut fee-
ling, como a intuição man-
dar. Tem que ser no papel, 
na checklist. Literalmente.

Ligue para a companhia 
aérea para checar o sta-
tus do voo. Aproveite para 
confirmar se você está com 
toda a documentação ne-
cessária naquele dia e se os 
seus equipamentos de segu-
rança são os aceitos para o 
seu destino – muitos países 

não aceitam mais viajantes 
com máscaras faciais de pa-
no, apenas a PFF-2. Talvez 
peçam para você usar face 
shield. Não existe confir-
mação excessiva.

Faça as contas da quaren-
tena corretamente. Como a 
entrada de voos diretamen-
te do Brasil está proibida 
na maioria dos países, será 
necessário cumprir uma 
quarentena em algum lugar 
que permita a chegada e a 
estadia de voos brasileiros. 
Todos pensam em 14 dias, 
mas na verdade são 16, por-
que você precisa contar os 
dias dos voos em si. Se fizer 
uma quarentena redux, não 
poderá entrar no seu desti-
no. E só por causa de uma 
conta imprecisa...

Leve as receitas médicas 
de todos os seus remédios, 
verifique o desbloqueio dos 

cartões de bancos e a habi-
litação do roaming do celu-
lar. Esses detalhes podem 
garantir sua tranquilidade 
caso um voo seja cancelado 
e você precise bancar uma 
hospedagem surpresa perto 
do aeroporto até conseguir 
embarcar em outro, por 
exemplo.

Ter certeza de que a fron-
teira do país escolhido para 
a quarentena está aberta na-
quele dia também é impor-
tante. Como já falei e acho 
que não custa repetir: as re-
gras estão mudando o tem-
po todo. Esteja preparado 
para tudo!

Terceirizar os pormeno-
res pode ser a chave da tran-
quilidade. Talvez algumas 
pessoas achem tudo isso 
muito pesado. Talvez você 
não se sinta à vontade para 
cuidar de tantos pormeno-
res. E tudo bem!

Nesses casos, vale muito 
lançar mão da ajuda de pro-
fissionais e empresas com 
expertise em providenciar 
todos os detalhes para uma 
experiência de viagem tran-
quila e segura. E que, prin-

cipalmente neste momento 
que estamos vivendo, se 
mantenha atualizada sobre 
regras por você.

Algumas coisas não são 
demais atualmente: os cui-
dados no dia a dia, os tes-
tes de Covid-19, as con-
firmações de serviços, as 
garantias de tranquilidade. 
Já estamos vivendo de uma 
forma tão diferente do nos-
so normal, com uma ânsia 
tão grande de poder voltar 
a viajar sem essas preocupa-
ções, que fazer tudo direiti-
nho e fugindo de “rouba-
das” agora é imprescindível.

Quem conseguir se adap-
tar a tantas mudanças sairá 
sempre na frente, seja em 
nível pessoal ou de negó-
cios. Acredite: quando tudo 
isso passar, você vai agrade-
cer por ter prestado atenção 
a estes alertas e ter conse-
guido fugir dos perrengues 
de viagens da pandemia.

Natasha de Caiado Castro é 

fundadora e CEO da Wish 

International e board member da 

United Nations e do Woman Silicon 

Valley Chapter.

Regras que 
mudam a todo o 
momento criam 

necessidade 
de adaptação 

constante

Perrengues enfrentados por quem precisa viajar durante a pandemia
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Cepa Conmebol

No mínimo inadmissível o Brasil sediar, em plena pan-
demia, uma copa de futebol. Virão do exterior mais 

de 1.800 pessoas, somente incluindo jogadores, comissão 
organizadora, jornalistas e cartolas. Entrarão em contato 
com brasileiros, que ainda nem sequer foram vacinados, 
em diversos locais, como estádios, hotéis e locais para tre-
ino. Fora o descontrole nas cidades, que já estão oferecen-
do telões em bares com happy hour e turistas dos países 
vizinhos. E, para culminar as autoridades que pretendem 
prestigiar os jogos. Quem responsabilizar, se tivermos 
uma variante Copa América?

Canal Brasil e  
comunidade LGBTi+

Comandada pelas apresentadoras Linn da Quebrada e Jup 
do Bairro, o Canal Brasil criou um espaço para homenagear 
a comunidade LGBTI, no mês de junho, interativo. Através 
de um código QR, será possível enviar fotos e vídeos mani-
festando demonstrações e posicionamentos pela causa. A 
edição será feita por uma equipe, majoritariamente LGBT. 
Fato inédito na televisão brasileira, quiça mundial.

Reembolso com turismo  
e cultura em Portugal

O governo português está investindo € 200 milhões 
num projeto para reativar o turismo. Batizado de Ivaucher, 
em alusão ao IVA, promete reembolsar até metade do 
valor do tributo de outubro a dezembro, nas despesas de 
hospedagem, cultura, restaurantes e entrega de refeições.

Em prol do Rio

A Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ 
lança, em julho, uma revista digital. Vai participar da luta 
por um Rio melhor. Terá como editora-chefe Ana Cristina 
Rosado, e já estão confirmados como colunistas: Chris-
tovam Chevalier, Douglas Andrade, Cristiane Michelin, 
Arnaldo Bichucher, entre outros.

Brasil destaque na  
Bienal de Veneza

A Bienal de Arquitetura de Veneza, que vai até no-
vembro de 2021, além do tradicional pavilhão brasileiro, 
apresenta uma videoinstalação que mostra o modo de 
vida dos indígenas, criada pelo cineasta Takumã Kuikuro e 
pelo designer Gringo Cardia.

Retomada econômica

Dados divulgados pelo IBGE: PIB de São Paulo avan-
çou 1,7% no primeiro trimestre de 2021 e puxou o PIB 
nacional de 0,95% para 1,2% no período. E a vacina do 
Butantã foi reconhecida pela OMS. Salve, Sampa!

Decoro

Foi finalmente solicitada a cassação da deputada Flordelis 
pelo relator da Comissão de Ética, Alexandre Leite. Tudo 
indica que o parecer poderá ser votado na próxima semana e 
finalmente entrar na pauta do plenário da Câmara Federal.

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

GEMINI ENERGY S.A.
CNPJ N° 04.726.861/0001-02 NIRE 333.0028380-3

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021. 
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2021, às 9:00 horas, 
por videoconferência. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, 
nos termos do parágrafo o do Artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em vista da presença da totalidade 
dos acionistas da Gemini Energy S.A., na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Ouro Preto, n° 5, sala 601, Botafogo 
CEP 22250-180 (“Companhia”), conforme assinaturas constantes no livro de 
registro de presença de acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Fabio Vassel e secretariados pela Sra. Juliana Silva 
Gomes Madureira. 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre a 
proposta da administração de destinação dos lucros apurados no exercício 
social de 2020. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, 
foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos dos 
presentes e sem quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Aprovar as contas dos 
administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
do ano de 2020, conforme publicadas no dia 22 de abril de 2021 na página 20 
do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nas páginas 25 a 29 do Monitor 
Mercantil. Aprovar a proposta da administração de destinação dos lucros do 
exercício, apurados em R$ 26.690.000,00 (vinte e seis milhões, seiscentos e 
noventa mil reais), para absorção dos prejuízos acumulados da Companhia. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente 
Assembleia da qual se lavrou a presente Ata que, lida e acha conforme, foi 
por todos assinada. Presidente: Fabio Vassel; Secretária: Juliana Silva Gomes 
Madureira; Acionistas: Power Fundo de Investimento em Participações 
Infraestrutura e Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações 
Infraestrutura. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. Fabio Vassel - Presidente; 
Juliana Silva Gomes Madureira  - Secretária. Acionistas: Power Fundo de 
Investimento em Participações Infraestrutura - Starboard Asset Ltda. Perfin 
Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura - Perfin 
Administração de Recursos Ltda. Jucerja nº 00004063259 em 08/05/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ n° 10.240.186/0001-00 NIRE 33.3.0029093-1 

Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021. 
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2021, às 10:30 horas, 
por videoconferência. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, 
nos termos do parágrafo o do Artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada, em vista da presença da totalidade dos acionistas 
da Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A., na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Ouro Preto, n° 5, sala 601, 
Botafogo CEP 22.250-180 (“Companhia”), conforme assinaturas constantes no 
livro de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Meton Barreto de Morais Neto e secretariados pela Sra. 
Mariana Lima Senise. 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre a proposta 
de destinação do prejuízo apurado no exercício social de 2020. 5. Deliberações: 
Instalada a Assembleia Geral Ordinária, foram tomadas as seguintes 
deliberações, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer reservas 
ou ressalvas: 5.1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social do ano de 2020, conforme publicadas no 
dia 22 de abril de 2021 na página 5 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e 
nas páginas 13 a 16 do Monitor Mercantil. 5.2. Aprovar a proposta de destinação 
do prejuízo do exercício, apurado em R$ 627.213,52 (seiscentos e vinte e sete 
mil, duzentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), que será absorvido 
à conta de reserva especial de dividendos da Companhia. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, na forma de sumário, que 
lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pelas acionistas com 
direito a voto e presentes na Assembleia Geral. Presidente: Meton Barreto de 
Morais Neto; Secretária: Mariana Lima Senise; Acionistas: Gemini Energy S.A. 
e Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. 
Meton Barreto de Morais Neto - Presidente; Mariana Lima Senise - Secretária. 
Acionistas: Gemini Energy S.A. - Meton Barreto de Morais Neto - Diretor; 
Evandro Cavalcanti - Diretor. Fundo de Desenvolvimento da Amazônia Por: 
Róger Araújo Castro - Procurador. Jucerja nº 00004061272 em 05/05/2021. 
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Cloroquina e tratamento 
precoce é algo ‘delirante’
Infectologista: não existe ferramenta farmacológica

“Ciência não tem la-
do. Ciência é bem 
ou mal feita. Ciência 

é ferramenta de produção 
e conhecimento para ser-
vir a população priorizan-
do a vida e a qualidade de 
vida”, ressaltou a médica 
infectologista Luana Araú-
jo durante a sessão desta 
quarta-feira da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI), quando afirmou que 
o atual debate sobre o uso 
de cloroquina e de um pre-
tenso “tratamento precoce” 
sem eficácia comprovada é 
algo “delirante”.

Luana afirmou mais de 
uma vez durante seu de-
poimento que a ciência 
ainda não conseguiu en-
contrar um tratamento 
inicial para pacientes com 
Covid-19. Segundo a in-
fectologista, a comunidade 
científica tem feito testes, 
mas até o momento não 
houve resposta eficaz a um 
tratamento precoce. “Não 
temos nenhuma ferramen-
ta farmacológica para ser 
usada de forma inicial que 
impeça evolução da doen-
ça”, ressaltou.

Autonomia

“Pleiteei autonomia, não 
insubordinação ou anarquia. 
Precisaria ter autonomia 
necessária para agir, no que 
fui prontamente respondida 
pelo ministro de forma afir-
mativa e concreta”, afirmou 
Luana. Segundo a médica, 
apesar de o Sistema Único 
de Saúde (SUS) não ter pa-
trocinado a distribuição dos 
medicamentos do chamado 
“kit covid”, ela aconteceu 

“fartamente” no território 
nacional.

Para ela, se os fármacos 
fossem úteis, o Brasil não 
teria os números que tem 
hoje. Chamou atenção aos 
senadores que a questiona-
ram que “não sou dona da 
verdade, e não estou aqui 
sozinha. Represento uma 
classe de cientistas que com 
muito esforço levam seu 
trabalho adiante”.

“Todos nós somos a fa-
vor de uma terapia precoce 
que exista. Mas se ela não 
existe, não pode ser tornada 
saúde pública. Tratamen-
to precoce é estupidez. É 
como se a gente estivesse 
escolhendo de que lado da 
borda da terra plana a gente 
vai pular”, afirmou Araújo, 
que classificou a defesa do 
chamado “tratamento pre-
coce” como um “iluminis-
mo às avessas”.

Demissão

Luana chegou a ser anun-
ciada pelo governo federal 
para integrar a Secretaria 
Extraordinária de Enfren-
tamento à Covid-19 do Mi-
nistério da Saúde, mas teve 
sua nomeação cancelada 10 
dias depois, mesmo sen-
do a única infectologista a 
compor o quadro médico 
do ministério. Disse que até 
hoje não foram esclarecidos 
os motivos de tão repentina 
decisão, nem mesmo pelo 
responsável pela sua indica-
ção, o atual ministro Marce-
lo Queiroga, limitando-se,  
em nota no dia 22 de maio, 
informando que ela não 
exerceria a função

Ao contestar os defen-

sores da autonomia médica 
para prescrever tratamento 
e aconselhamento de méto-
dos e remédios sem eficácia 
comprovada disse que “au-
tonomia médica faz parte 
da nossa prática, mas não 
é licença para experimen-
tação”. Na sua opinião, tal 
prática expõe a classe médi-
ca de riscos e responsabili-
dades que poderão ser co-
brados posteriormente.

Formada pela Universi-
dade Federal do Rio de Ja-
neiro e mestre pela Escola 
de Saúde Pública da Univer-
sidade Johns Hopkins, nos 
Estados Unidos, Araújo é 
contra o uso da cloroquina 
e outros medicamentos sem 
eficácia comprovada no tra-
tamento da Covid-19 e de-
fende o isolamento social e 
o uso de máscaras, posições 
diversas da do presidente 
Jair Bolsonaro, que promo-
veu a cloroquina em diver-
sas ocasiões, é contra o iso-
lamento social e questiona 
o uso de máscaras.

Mesmo assim, Queiroga 
disse que não tinha recebido 
pressão do Palácio do Pla-
nalto contra o nome dela e 
que buscaria outro especia-
lista “técnico e baseado em 
evidências científicas” para 
o cargo. Alguns dias depois, 
porém, ele reconheceu que 
havia faltado “validação po-
lítica” para a nomeação da 
médica. Ao longo de seu 
depoimento, Araújo não fez 
críticas a Queiroga e disse 
que ele estaria empenhado 
em buscar soluções para a 
pandemia mas revelou que 
“não foi me dada nenhuma 
justificativa” para a demis-
são.

Comunicação

Luana Araújo também 
afirmou que a estratégia 
de combate à pandemia 
no Brasil precisa melho-
rar a comunicação públi-
ca sobre distanciamento 
social, o uso da máscara 
e a transmissão do vírus e 
implementar um progra-
ma de testagem em massa 
para identificar e rastrear 
as transmissões – tema ao 
qual ela se dedicou na sua 
passagem pelo governo.

O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), vi-
ce-presidente da CPI, exi-
biu um vídeo com diversas 
declarações feitas por Bol-
sonaro que minimizavam 
a pandemia, como as que 
o presidente usou o termo 
“gripezinha” para se refe-
rir à Covid-19, ou de que 
a doença era uma “chuva 
que vai atingir você”, e 
perguntou a ela qual era a 
sua avaliação.

Respondeu que era im-
possível, para quem tra-
balha com saúde pública, 
não sofrer um “impacto” 
diante desse tipo de fala. 
“Não é possível ouvir um 
conjunto de declarações, 
de quem quer que seja (...) 
sem sofrer um impacto 
quase que emocional, além 
do racional. A mim, como 
médica, infectologista, 
educadora em saúde, isso 
me suscita a ideia de que 
eu preciso trabalhar mais, 
que preciso informar me-
lhor as pessoas, pois me 
parece que falta informa-
ção de qualidade”, disse. 
“É uma situação muito 
complexa e triste.”
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Mansão cinematográfica  
em Niterói

Juliana Vettorazzo (jvleiloes.lel.br) destaca leilão de man-
são com vista panorâmica para a Baia de Guanabara na 
Estrada Leopoldo Fróes, 171, São Francisco, Niterói (RJ). 
Edificada em terreno de meio de quadra, em acentuado 
aclive, toda murada, com portão social e dois de garagem, 
rampa de acesso à casa, pavimentada, frente ajardinada.

A casa principal é de alto padrão, com dois pavimentos 
sobre pilotis, no nível do qual encontra-se garagem. A 2ª 
casa, de menor dimensão, é de igual padrão; possui edícula, 
piscina e deck. A área total construída é de 1.469m², em 
terreno de 2.289m².

As benfeitorias do imóvel são: quartos com closets e ar-
mários embutidos, sistema de segurança através de monito-
ramento e alarmes, sistema de aquecimento da água através 
de energia solar, vista para o mar e o Rio de Janeiro. Imóvel 
possui 7 suítes, 2 livings, ampla área gourmet, piscina, sau-
na, spa, home theater, sala de ginástica, salão de jogos, ga-
ragem para seis carros. Avaliação: R$ 10.800.000,00. Leilão 
em andamento.

Loja no Méier

Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) organiza leilão 
de loja na Rua Vinte e Quatro de Maio, 428-A. O imó-
vel tem 127m² de área edificada e a respectiva fração ideal 
de 2/24 do terreno. O imóvel correspondia a uma loja de 
fins comerciais, que se encontrava bem conservada, locali-
zada em área urbanizada, servida de boa infraestrutura de 
comércio, transporte (ônibus, táxi e trem) e serviços. Lei-
lão no dia 7 de junho, às 12h15, com lance inicial de R$ 
437.756,96.

Casa de vila em Ipanema

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) divulga 
leilão de casa de vila na Rua Barão da Torre, 175. O imó-
vel/casa residencial é composto por sala, dois quartos, dois 
banheiros, cozinha e área de serviço. Prédio antigo, cons-
truído em 1938. O imóvel possui dois andares. No primei-
ro andar, ficam a sala, que é bem ampla, com piso cerâmico 
branco, cozinha com armários e bancadas, um banheiro e 
área de serviço. No segundo andar, dois quartos e um ba-
nheiro social, em regular estado de conservação. Um dos 
quartos possui janelas em madeira para a frente da vila. 
Avaliação: R$ 900.480,00. Leilão no dia 8 de junho, às 12h.

Promoção na Barra da Tijuca

Bernardo Schulman (schulmannleiloes.com.br/leilao) 
promove leilão de apartamento na Avenida Adolpho de 
Vasconcelos, 145, 911, Edifício Marambaia, Condomínio 
Barra Sul, Barra da Tijuca. O imóvel tem uma vaga de gara-
gem, com portaria e segurança 24 horas. Prédio de constru-
ção antiga em alvenaria, com janelas externas em alumínio, 
portas em alumínio e vidro, possuindo quatro elevadores 
em cada coluna. No entorno do imóvel há transporte pú-
blico urbano (BRT, ônibus, táxis), shoppings, escolas pri-
vadas e públicas, bancos etc. Área edificada: 52m²; idade: 
1982. Leilão agendado para 22 de junho com lance a partir 
de R$ 380.000,00.

Sucata de material de 
escritório

Edgard de Carvalho (edgarcarvalholeiloeiro.com.br) está 
leiloando centenas de materiais de sucata para escritório 
disponibilizados pela Prefeitura de Duque de Caxias. Des-
taque para sucata de eletrodomésticos, televisores, rádios, 
microsistem, DVD, geladeiras, bebedouros freezers, ar-
-condicionados, fogões, utensílios de cozinha escolar, ven-
tiladores, mimeógrafos, aproximadamente 900 itens. Sucata 
de material de informática: computadores, monitores, im-
pressoras, no-breaks, estabilizadores, teclados, etc., aproxi-
madamente 140 itens. Leilão aberto.

DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do páragrafo 1º, do arti-
go 130, da Lei nº 6.404/76. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01/04/2021, às 09h, na sede social da Companhia, 
na SP/SP, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia, CEP 04548-004. 2. PRESENÇA: Pre-
sentes as Acionistas representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pelas assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presen-
ça das Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 
124 da Lei nº 6.404/76 e alterações (“LSA”). 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Paulo Reis Tanure e 
secretariados pela Sra. Leandra Ferreira Leite. 5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se as Acionistas da Companhia para exami-
nar, discutir e votar sobre: (a) o aumento do capital social da DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. no montante de R$ 
459.000,00, com a subscrição particular de 459.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do 
art. 170, §1º, incisos I, da LSA, as quais são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, pela Acionista STERLITE 
BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ nº 28.704.797/0001-27; (b) renúncia do Diretor Antonio Lisboa Salles 
Neto, mediante apresentação da correspondente Carta Renúncia; (c) ratificação da composição da Diretoria da Companhia 
(d) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (e) autorização para os administradores praticarem todos os atos ne-
cessários à efetivação das deliberações acima. 6. DELIBERAÇÕES: 6.1. As Acionistas aprovaram, por unanimidade, o au-
mento do capital social da Companhia no montante de R$ 459.000,00, com a subscrição particular de 459.000 novas ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal, sem diluição injustificada dos atuais acionistas, nos termos do art. 170, §1º, 
incisos I, da LSA, as quais são integralizadas à vista, em moeda corrente nacional (“Aumento de Capital”). 6.1.1. Finalidade: 
O Aumento de Capital visa reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital. 6.1.2. Subscrição e Inte-
gralização: os acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia, nesta data, correspondente às novas ações or-
dinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do item 6.1 acima, e as novas ações ordinárias são integralizadas in-
teiramente pela Acionista STERLITE BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ nº 28.704.797/0001-27, da seguinte 
forma: (i) R$ 43.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (ii) R$ 10.000,00, objeto do depósito em conta 
corrente da Companhia; (iii) R$ 45.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; (iv) R$ 143.000,00, objeto 
do depósito em conta corrente da Companhia; (v) R$ 218.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia. 6.1.3 
Tendo em vista a deliberação supra, o artigo 4º do Estatuto Social passa a viger com a seguinte redação: “Artigo 4º. O capi-
tal social subscrito da Companhia é de R$ 26.045.000,00, representado por 26.045.000 ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, no montante de R$ 26.045.000,00”. 6.2. Apresentada 
“Carta Renúncia” por membro da Diretoria da Companhia, o Sr. Antonio Lisboa Salles Neto (na forma anexa à presente). 
A Acionista aceitou a renúncia apresentada, com efeito a partir da data de 11/12/2020. Em razão da presente renúncia, a 
Companhia dá ao dito senhor a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação quanto aos atos praticados no 
desempenho de suas funções como Diretor. A Acionista manifestou seus agradecimentos ao Sr. Antonio Lisboa Salles Neto 
pelo tempo e serviços dedicados à Companhia. 6.3. Tendo em vista a deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a 
ter a seguinte composição, com mandato até a data de realização Assembléia Geral Ordinária a se realizar no ano de 2022: 
(i) Sr. CARLOS FREDERICO PONTUAL, brasileiro, portador do documento de identidade n° PE030197 - CREA/PE, inscrito 
no CPF/MF sob o n° 666.408.144-04, residente e domiciliado na SP/SP, com escritório na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 
n° 1308 – 8° andar, CEP 04548-005, no cargo de Diretor Presidente; e (ii) Sr. MARCO PAULO REIS TANURE, brasileiro, 
portador do RG n° 1314150 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 843.821.556-49, residente e domiciliado na SP/SP, com 
escritório na Avenida Dr. Cardoso de Melo, n° 1308 – 8° andar, CEP 04548-005, no cargo de Diretor Financeiro; e 6.4. As 
Acionistas aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II. 6.5. Ficam 
os administradores da Companhia autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação da 
presente nos órgãos e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, da qual se lavrou a presente 
Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 28/12/2020. MESA: Marco Paulo Reis Tanure 
- Presidente; Leandra Ferreira Leite - Secretária. ACIONISTA: STERLITE BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A. Marco Paulo 
Reis Tanure - Diretor. Jucesp nº 189.157/21-5 em 26/04/2021.

OIT alerta para recuperação lenta do 
emprego e aumento da desigualdade

A crise do mercado 
de trabalho gerada 
pela pandemia da 

Covid-19 está longe de ter-
minar e o crescimento do 
emprego será insuficiente 
para compensar as perdas 
sofridas até pelo menos 
2023, segundo uma nova 
avaliação da Organização 
Internacional do Trabalho. 
Os números apontam para 
um cenário preocupante na 
recuperação pós pandemia. 
Segundo o relatório, o dé-
ficit de empregos resultan-
te da crise global chegará 
a 75 milhões em 2021, 
antes de cair para 23 mi-
lhões em 2022. O déficit 
correspondente às horas 
de trabalho, que inclui as 
perdas de postos de traba-
lho e a redução de horas 
de trabalho, equivale a 100 
milhões de empregos em 
tempo integral em 2021 e 
26 milhões de empregos 
em tempo integral em 2022. 
Essa escassez de empregos 
e horas de trabalho soma-se 
aos níveis persistentes de 
desemprego, subutilização 
da mão de obra e condições 
precárias de trabalho ante-
riores à crise.

Estima-se que o desem-
prego global atinja 205 

milhões de pessoas em 
2022, superando em mui-
to o nível de 187 milhões 
registrado em 2019. Isso 
corresponde a uma taxa de 
desemprego de 5,7%. Ex-
cluindo o período de cri-
se da Covid-19, essa taxa 
foi observada pela última 
vez em 2013. As regiões 
mais afetadas no primeiro 
semestre de 2021 foram 
América Latina e Caribe, 
e Europa e Ásia Central. 
Nelas, a perda estimada de 
horas de trabalho superou 
8% no primeiro trimes-
tre e 6% no segundo, em 
comparação com as perdas 
globais em horas de traba-
lho que foram de 4,8% e 
4,4%, respectivamente, 
no primeiro e no segundo 
trimestres. Estima-se que 
a recuperação global do 
emprego acelere na segun-
da metade de 2021, desde 
que não haja um agrava-
mento da situação geral de 
pandemia. No entanto, is-
so será desigual, devido ao 
acesso desigual às vacinas 
e à capacidade limitada da 
maioria das economias em 
desenvolvimento e emer-
gentes de apoiar fortes 
medidas de estímulo fiscal. 
Além disso, a qualidade 

dos empregos recém-cria-
dos provavelmente se de-
teriorará nesses países.

A queda no emprego e 
nas horas de trabalho resul-
tou em uma redução drás-
tica da renda do trabalho e 
no consequente aumento 
da pobreza. Em compara-
ção com 2019, globalmente, 
108 milhões a mais de tra-
balhadores são agora con-
siderados como vivendo na 
pobreza ou extrema pobre-
za (o que significa que eles 
e suas famílias vivem com o 
equivalente a menos de US$ 
3,20 por pessoa por dia). De 
acordo com o relatório, “os 
cinco anos de progresso pa-
ra a erradicação da pobreza 
laboral foram perdidos”, 
e isso afeta o horizonte da 
realização do Objetivo de 
Desenvolvimento Susten-
tável de erradicar a pobreza 
até 2030.

O relatório conclui que 
a crise da Covid-19 afetou 
mais duramente os traba-
lhadores mais vulneráveis, 
e, portanto, também exa-
cerbou as desigualdades 
pré-existentes. A falta ge-
neralizada de proteção so-
cial – por exemplo, entre 
os dois bilhões de traba-
lhadores do setor informal 

em todo mundo – significa 
que as crises no trabalho 
relacionadas à pandemia 
tiveram consequências ca-
tastróficas para a renda e 
meios de subsistência das 
famílias.

A crise também atingiu 
as mulheres de forma des-
proporcional. Em 2020, 
a contração do emprego 
feminino foi de 5%, em 
comparação com 3,9% do 
emprego masculino. O per-
centual de mulheres que 
ficaram de fora do merca-
do de trabalho e passaram 
para a inatividade também 
foi maior. Por outro lado, o 
aumento das responsabili-
dades domésticas resultante 
do confinamento devido à 
crise aumentou o risco de 
um “retorno à tradicionali-
zação” no que diz respeito 
aos papéis de gênero.

Globalmente, o emprego 
jovem caiu 8,7 % em 2020, 
em comparação com 3,7 % 
do emprego dos adultos, 
com a queda mais pronun-
ciada observada em países 
de renda média. As con-
sequências deste atraso e 
perturbações na experiência 
inicial dos jovens no mer-
cado de trabalho podem se 
prolongar por anos.

Setor de locação segura  
compras de carros nesse ano

A Associação Brasi-
leira das Locado-
ras de Automóveis 

(Abla) revisou para baixo a 
previsão de compras de au-
tomóveis e comerciais leves 
a ser feita pelo setor até o 
final do ano. Do total de 
450 mil unidades projetadas 
em janeiro, a previsão foi 
revista para compra de no 
máximo 400 mil veículos 
em 2021, ainda assim acima 
dos 360 mil veículos 0 km 
efetivamente emplacados 
no decorrer de todo o ano 
passado.

Até o final de abril, con-
forme informações do Ser-
viço Federal de Processa-

mento de Dados (Serpro), 
as locadoras que atuam no 
Brasil haviam emplacado 
122.561 veículos. Esse to-
tal correspondeu a 20,4% 
de todos os emplacamentos 
de automóveis e comerciais 
leves nacionais (600.014, 
segundo a Anfavea) reali-
zados nos quatro primeiros 
meses do ano.

As 122.561 unidades 
equivalem a um investi-
mento superior a R$ 6,7 
bi do setor em veículos 
novos até abril, tomando 
R$ 55 mil como o valor 
médio de cada unidade. 
No ano passado, as loca-
doras também emplaca-

ram aproximadamente um 
a cada cinco automóveis e 
comerciais leves nacionais 
comercializados no país 
(20,6% do total de empla-
camentos de 2020).

Parte dos emplacamen-
tos realizados em 2021 
ainda é de unidades en-
comendadas entre outu-
bro e novembro de 2020, 
“que chegaram às loca-
doras apenas agora no 
primeiro quadrimestre”, 
acrescenta o presidente 
do Conselho Nacional da 
ABLA, Paulo Miguel Ju-
nior. Segundo ele, “atual-
mente a média de espera 
pela entrega de veículos 

novos permanece em pe-
lo menos 120 dias”.

Com os emplacamentos 
feitos no primeiro quadri-
mestre, a frota total das 
empresas de locação ter-
minou o mês de abril com 
um milhão e quatro mil 
veículos, ante um milhão 
e sete mil no final do ano 
passado. O presidente da 
ABLA entende que esse é 
um reflexo da dificuldade 
para a ampliação da frota 
das locadoras, “em função 
da reduzida velocidade da 
produção e os entraves 
enfrentados pela indústria 
automotiva”, completa 
Miguel Junior.

Assine o jornal

Monitor 
Mercantil
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Copa América só com 
duas doses da vacina

Antes mesmo da polêmica 
em torno da Copa América, 
já tramitava na Alerj o projeto 
de lei assinado pelo deputado 
Max Lemos (PSDB), que au-
toriza a realização de eventos 
esportivos no estado apenas 
se todos os envolvidos tive-
rem tomado as duas doses da 
vacina contra a Covid-19. Se aprovada a proposta, a medida 
inclui na exigência equipe técnica e público, com pelo me-
nos 14 dias de antecedência.

Isenção de impostos  
para doadores

Projeto de lei assinado pelo presidente da Alerj, deputa-
do André Ceciliano (PT), e pelo deputado Marcus Vinícius 
(PTB) isenta de impostos estaduais pessoas ou empresas 
que doarem recursos para os fundos estaduais e municipais 
de saúde. É desses fundos que sai parte da verba empregada 
no combate à pandemia de Covid-19. Por isso, a isenção vai 
prevalecer enquanto durar o estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia. “Estamos garantindo efeitos be-
néficos a quem queira contribuir para o combate ao coro-
navírus até o final da pandemia”, justifica André Ceciliano.

Comprovante bancário  
com vida longa

Sabe aquele comprovante bancário que letras e núme-
ros somem em poucos dias? O deputado Márcio Canella 
(MDB) quer sumir com eles e está propondo, através de 
projeto de lei, que os novos comprovantes permaneçam 
legíveis por ao menos cinco anos. “O consumidor tem o 
direito de obter comprovantes de pagamentos que tenham 
durabilidade do texto impresso, inclusive quanto à tarja de 
autenticação do pagamento efetuado, para que sirvam co-
mo demonstrativos de pagamentos de contas de consumo 
em geral, impostos, boletos, fatura, carnê ou qualquer outra 
forma de cobrança, inclusive por via eletrônica”, defende 
o deputado.

Vão bater em outra porta

O deputado estadual Marcos Abrahão (Avante) está 
mandando um aviso aos pré-candidatos a deputado fede-
ral: “Não batam na minha porta”. Com reduto nos municí-
pios de Itaboraí, Rio Bonito e São Gonçalo, o parlamentar 
diz que cansou de ser enganado pelas promessas dos candi-
datos que apoiou em eleições anteriores e que não fizeram 
nada pela região. Por isso, Abrahão decidiu lançar o filho, 
Marcos Abrahão Filho, para disputar uma vaga na Câmara 
dos Deputados. “Esse eu sei que não vai me trair e vai bus-
car em Brasília recursos para nossa região”, declarou.

Tombamento da Cadeg

O deputado estadual Val Ceasa (Patriota) quer que a 
Alerj aprove o tombamento da Cadeg, o tradicional merca-
do municipal que fica em São Cristóvão. O local é tomba-
do por um decreto municipal, mas o vereador Rafael Aloi-
sio Freitas (Cidadania) está pedindo o destombamento na 
Câmara Municipal do Rio. Val Ceasa acha que por trás da 
medida está a especulação imobiliária e, para evitar o fim 
do tradicional mercado, quer garantir logo o tombamento 
estadual.

JUIZO DE DIREITO DA 04ª VARA CÍVEL – REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 15 (quinze) dias (ART.  879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 314, de 20/04/2020), extraído dos autos
da Ação  de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PARQUE GABINAL II em face de NÉLIO
DILON E ESPÓLIO DE MARIA DO ROSÁRIO COSTA DILON -
Processo nº. 0047063-77.2009.8.19.0203, passado na forma
abaixo: A DRA. LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES – Juíza de
Direito Titular da Vara acima, FAZ SABER o presente Edital, aos
interessados, de que no dia  11/06/2021 e 16/06/2021 a partir
das 13:30 horas, com término às 13:50 horas, através da
Plataforma  de Leilões On-Line – www.gustavoleiloeiro.lel.br,
pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA  LOURENÇO, será
apregoado e vendido o imóvel: RUA NEYLSON REBOUÇAS,
NÚMERO 230,  BLOCO 04, APARTAMENTO 306. AVALIAÇÃO R$
184.123,00 (Cento e oitenta e quatro mil, cento  e vinte três
reais). O Edital na integra está afixado no Átrio do Fórum, nos
autos acima e no site:  www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

JUIZO DE DIREITO DA 04ª VARA CÍVEL – REGIONAL
DE JACAREPAGUÁ/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE E INTIMAÇÃO, com
prazo de 15 (quinze) dias (ART.  879 – II; 882 - §1º e 2º CPC e
RESOLUÇÃO CNJ nº 314, de 20/04/2020), extraído dos autos da
Ação  de Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDITERRANNE em  face de MARCIA
MIOTE BALZANA E OUTROS - Processo nº. 0020859-
30.2008.19.0203 (2008.203.020915-0), passado na forma abaixo:
A DRA. LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES – Juíza de  Direito Titular
da Vara acima, FAZ SABER o presente Edital aos interessados
de que no dia 11/06/2021 e 16/06/2021 a partir das 13:00 horas,
com término às 13:20 horas, através da Plataforma de Leilões
On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público
GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO,  será apregoado e vendido o
imóvel: APARTAMENTO 502 situada na AVENIDA DOS
MANANCIAIS,  Nº 470 – BLOCO 2 – TAQUARA – JACAREPAGUÁ/
RJ. AVALIAÇÃO R$ 302.000,00 (trezentos e  dois mil reais). O
Edital na integra está afixado no Átrio do Fórum, nos autos acima
e no site:  www.gustavoleiloeiro.lel.br, e
www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

 Max Lemos

JUIZO DE DIREITO DA 02ª VARA CÍVEL – REGIONAL
DA ILHA DO GOVERNADOR/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON-LINE E INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 (cinco) dias (ART. 879 – II;  882 - §1º e 2º CPC
e RESOLUÇÃO CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído dos autos
da Ação de Cobrança de  cotas Condominiais proposta pelo
CONDOMÍNIO FERRI em face de LUIZ FELIPE BORGES
CARAPETO - Processo nº. 0010537-31.2011.8.19.0207,
passado na forma abaixo: A DRA. ANA LUCIA SOARES PEREIRA
– Juíza Titular na Vara acima, FAZ SABER o presente Edital aos
interessados de que no dia 10/06/2021 e  15/06/2021, a partir
das 13:00 horas, com término às 13:20 horas, através da
Plataforma de Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br,
pelo Leiloeiro Público GUSTAVO PORTELLA LOURENÇO, será
apregoado e  vendido o imóvel: SITUADO À RUA SAO JOÃO,
NUMERO 122, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTE  MUNICIPIO DE
IGUABA GRANDE, RJ. AVALIAÇÃO: R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais). O Edital  na integra está afixado no Átrio do
Fórum, nos autos acima e no Site: www.gustavoleiloeiro.lel.br,
e  www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br,

Lançado o auxílio 
emergencial do Rio: 
Supera RJ
Os primeiros bene-

ficiários do pro-
grama Supera RJ 

receberam os cartões para 
sacar o auxílio, de até R$ 
300, nesta quarta-feira. O 
evento de lançamento do 
programa, que pretende 
atingir 1,4 milhão de flumi-
nenses, aconteceu na qua-
dra da escola de samba Aca-
dêmicos do Salgueiro, na 
Tijuca, Zona Norte do Rio. 
A população já pode se ca-
dastrar na página oficial do 
programa e a retirada dos 
cartões começará a partir 
deste sábado na Região Me-
tropolitana do Rio e a partir 
da próxima terça-feira no 
Interior do Estado.

Os micro e pequenos 
empreendedores também 
já estão aptos a se cadastrar 
para receber a linha de cré-
dito de até R$ 50 mil que 
será concedida através da 
Agência de Fomento do Es-
tado do Rio (Agerio). Ini-
cialmente, serão investidos 
cerca de R$ 150 milhões 
para o financiamento das 
linhas de crédito. As inscri-
ções, tanto para o auxílio 
emergencial quanto para a 
linha de crédito, devem ser 
realizadas através do site e 
as dúvidas podem ser tira-
das através do call center 
0800 071 7474.

Criado pela Lei 9.191/21, 
de autoria do presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj), deputado André 
Ceciliano (PT), o programa 
consiste em um auxílio emer-
gencial de até R$ 300 para a 
população fluminense e uma 
linha de crédito de até R$ 50 
mil para microempreendedo-
res e autônomos.

No evento, o presidente 
da Alerj afirmou que o Par-
lamento Fluminense atuará 
em conjunto com o Exe-
cutivo para aumentar as re-
ceitas estaduais e financiar 
programas importantes. “É 
necessário ajudar as pessoas 
que perderam seus negó-

cios e empregos, toda esta 
parcela da população que 
está passando fome. A Alerj 
vai sempre contribuir com 
o Governo para criar con-
dições de financiamento. 
Este é um projeto coletivo, 
imensamente discutido por 
todos os parlamentares”, 
declarou.

Durante o evento, Castro 
explicou como funcionará 
o Supera RJ. Na primeira 
fase, 42.569 famílias com 
renda mensal per capita 
igual ou inferior a R$ 178 e 
inscritas no Cadastro Único 
de Programas Sociais (Ca-
dÚnico) receberão o auxílio 
emergencial. Estas pessoas 
já podem se cadastrar na in-
ternet e retirar seus cartões 
a partir deste sábado, dia 5 
de junho. Já a segunda fa-
se atenderá as pessoas que 
ficaram desempregadas du-
rante a pandemia. O Gover-
no estima que mais de 315 
mil pessoas terão direito ao 
benefício nesta fase, que co-
meçará no dia 25 de junho. 
A previsão é que após o iní-
cio destas fases sejam inves-
tidos mais de R$ 86 milhões 
mensais, beneficiando mais 
de 355 mil famílias e cerca 
de 1,4 milhão de pessoas.

“Este projeto é uma 
grande prova que a parceria 
entre o Legislativo e o Exe-
cutivo é o que a população 
precisa. Acredito que são 
necessárias duas vacinas - 
uma no braço para acabar 
com o problema sanitário 
e outra contra a fome e a 
miséria. E este é um grande 
passo. Não há meta maior 
no nosso governo que 
atender o povo”, discursou 
Cláudio Castro.

O governador também 
explicou que as entregas 
do cartão acontecerão em 
equipamentos públicos e 
nas quadras das escolas de 
samba, que disponibiliza-
ram 810 pessoas para auxi-
liar no programa. As pesso-
as receberão o dia, horário e 
local de retirada dos cartões 

após a realização dos cadas-
tros.

Auxílio emergencial

O benefício mínimo do 
programa será de R$ 200 
e as famílias poderão rece-
ber R$ 50 extras por filho 
- num máximo de dois. Te-
rão direito as famílias que, 
comprovadamente, tenham 
renda mensal per capita 
igual ou inferior a R$ 178 
e, de preferência, que este-
jam inscritas no CadÚnico. 
O benefício também será 
concedido aos trabalhado-
res que perderam vínculo 
formal de emprego durante 
a pandemia, que sigam sem 
qualquer outra fonte de 
renda, e que ganhavam um 
salário inferior a R$ 1.501. 
Todos os beneficiários de-
vem ser moradores do Es-
tado do Rio e ter idade su-
perior a 18 anos, exceto no 
caso de mães adolescentes.

A proposta proíbe o re-
cebimento do auxílio de 
forma cumulativa a outro 
benefício previdenciário ou 
assistencial, seja este de ori-
gem federal ou municipal. 
Pessoas que estejam rece-
bendo auxílio desemprego 
também não poderão ser 
contempladas. O auxílio 
terá validade até 31 de de-
zembro de 2021. Se o be-
nefício for concedido e não 
for utilizado decorridos três 
meses do encerramento do 
programa, a verba retorna-
rá para a conta do Tesouro 
Estadual.

Linha de crédito

A linha de crédito de até 
R$ 50 mil será destinada 
às micro e pequenas em-
presas, às cooperativas e 
associações de pequenos 
produtores, aos microem-
preendedores individuais, 
aos profissionais autôno-
mos, inclusive guias de tu-
rismo e produtores cultu-
rais, aos empreendimentos 

de economia popular soli-
dária, aos agricultores fami-
liares e aos empreendedores 
que atuem em comunidades 
e negócios de impacto so-
cial. O valor deverá ser pa-
go em até 60 meses, tendo 
uma carência mínima de 
seis a 12 meses, segundo a 
especificidade e o valor da 
linha de crédito concedida.

A concessão acontecerá 
através da AgeRio e o Exe-
cutivo ficará responsável 
pelo pagamento das despe-
sas com juros compensató-
rios dos empréstimos atra-
vés do Fundo Estadual de 
Fomento ao Microcrédito 
Produtivo Orientado para 
Empreendedores (Fempo).

Financiamento do projeto

Para custear o programa 
foi promulgado na Alerj 
uma Emenda Constitucio-
nal, também de autoria de 
Ceciliano e mais 53 parla-
mentares, que determina a 
desvinculação de 30% do 
saldo dos fundos estaduais, 
como o Fundo de Combate 
à Pobreza (FECP), para cus-
teio do programa. A previsão 
é que o FECP arrecade R$ 
5,5 bilhões em 2021.

Durante o evento, Cláu-
dio Castro também citou as 
medidas de transparência 
elaboradas pelo governo 
sobre o programa, entre 
elas a publicação mensal 
de um relatório sobre os 
benefícios. Também estará 
disponível uma platafor-
ma virtual para o acompa-
nhamento de deputados 
estaduais, conselheiros do 
Tribunal de Contas e inte-
grantes do Ministério Públi-
co, da Defensoria Pública, 
da Procuradoria Geral do 
Estado e da Controladoria 
Geral do Estado. Nesta pla-
taforma estarão, em tempo 
real, os índices de cadastros 
efetuados, benefícios con-
cedidos e negados, além 
dos cartões entregues e não 
retirados.
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Três perguntas: o Banking as a Service (BaaS) e suas tendências
Por Jorge Priori

O Banking as a 
Service (BaaS) é 
um tipo de ser-

viço que tem sido bastante 
demandado por empresas 
de todos os tamanhos. Ele 
também tem se adaptado 
ao Pix e ao Open Banking, 
cujas implementações estão 
em andamento.

A previsão do Banco 
Central é de que todas as 
funcionalidades do Pix es-
tejam implementadas até o 
segundo trimestre de 2022. 
Com relação ao Open 
Banking, ele deverá estar 
totalmente implementa-
do até dezembro de 2021, 
quando sua quarta e última 
fase estará concluída.

Conversamos sobre o 
BaaS, os impactos do Pix e 
do Open Banking e as ten-
dências deste serviço com 
Francisco Carvalho, CEO e 
fundador da Zipdin, fintech 

que trabalha com soluções 
de crédito.

O que é o BaaS? Como 
uma empresa pode utili-
zá-lo?

O BaaS é uma solução que 
permite que um banco pres-
te serviços a alguma empresa 
que não é considerada insti-
tuição financeira autorizada 
pelo Banco Central para que 
ela possa realizar operações 
que sejam exclusivas de tais 
instituições, como operações 
de crédito, contas digitais, in-
vestimentos entre outros.

Esse serviço, somado aos 
avanços tecnológicos, vêm 
permitindo que mais em-
presas utilizem o BaaS e te-
nham o seu próprio banco 
em até 30 dias, independen-
temente da sua atuação.

Eu comecei a prestar 
esse serviço há quase 10 
anos, mas de uma maneira 
muito diferente do que é 
hoje. Atualmente, agrega-
mos muitas soluções às ne-

cessidades de cada parceiro, 
contribuindo com soluções 
de tecnologia, complemen-
to de serviços de BPO, ges-
tão de crédito, cobrança, 
estruturação, captação e 
gestão de Fundos e outros 
veículos de investimentos. 
Dessa forma, várias empre-
sas dos mais diversos seg-
mentos estão se tornando 
fintechs e passando a ofe-
recer esses serviços para 
seu ecossistema, formado 
por clientes, fornecedores 
e colaboradores, aumentan-
do seu relacionamento com 
eles e entrando numa nova 
vertical de crescimento.

Nosso BaaS conta com 
uma plataforma completa 
de serviços que vão desde a 
oferta de sistema de motor 
de crédito (ZipCred), emis-
são de dívidas (ZipBan), até 
a Gestão de Carteira (Zip-
Core). Oferecemos também 
uma Plataforma Completa 
para Operação de Crédito 
Consignado Privado (Zip-

Consig) e outra para Ope-
rações de Capital de Giro 
com diversas modalidades 
de garantias como duplica-
tas, imóveis e recebíveis de 
cartão de crédito (ZipGiro).

Quando necessário, dis-
ponibilizamos as platafor-
mas e aplicativos na moda-
lidade white label. Nosso 
objetivo é que, se o cliente 
desejar, nós entregamos 
tudo que ele precisa para 
operar o seu banco ou ope-
ração de crédito e, com isso, 
ele administra apenas a par-
te comercial e de marketing.

Como você avalia os 
impactos do Pix e do 
Open Banking no BaaS?

As empresas e empreen-
dedores que usam o BaaS 
querem quebrar paradigmas 
e oferecer soluções inova-
doras, simples e justas aos 
seus clientes. Neste con-
texto, tanto o Pix quanto o 
Open Banking soam como 
música para eles.

O Pix já ganhou uma 
enorme tração. Trata-se de 
um produto muito mais rá-
pido, simples e barato que 
os velhos DOC/TED, e 
ainda tem várias outras fun-
cionalidades prontas e por 
vir, como pagamento via 
QR code e Pix Boleto. Ele 
possibilitará muitas inova-
ções como subprodutos na 
área de cobrança.

O Open Banking tam-
bém trará diversas possibi-
lidades, mas posso destacar 
o amplo acesso a todas as 
informações do cliente e a 
consequente oferta eficien-
te de crédito considerando 
o retrospecto de cada um, 
o que antes era uma van-
tagem dos grandes bancos 
que detinham esse histórico 
de anos de relacionamento.

Quais são as tendên-
cias do BaaS para os pró-
ximos anos?

Por muitos anos, servi-
ços financeiros foram rela-

cionados à burocracia e não 
colocavam o cliente final 
como principal foco. Com 
a inserção da tecnologia 
no mundo corporativo, es-
pecialmente no modelo de 
fintechs, esse quadro come-
çou a mudar de forma ace-
lerada. Hoje, o que vemos é 
uma completa transforma-
ção digital que apresentou 
novas formas de lidar com 
as nossas finanças. A pan-
demia acelerou esse pro-
cesso e demos passos im-
portantes em busca de uma 
revolução financeira.

A tendência que vemos 
no BaaS é que todo mun-
do está querendo cada vez 
mais explorar o máximo de 
relações possíveis dentro 
do seu ecossistema. O mer-
cado é enorme e tem muito 
espaço para novos entran-
tes e várias formas para 
convivência harmônica e 
construtiva entre as fintechs 
e bancos tradicionais, sejam 
grandes ou não.

DOCEPAR S.A.
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 33.147.364/0001-58 - NIRE 33.3.0015682-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 29 de abril de 2021, às 08:00 horas, foi realizada 
a Assembleia Geral Extraordinária da Docepar S.A. (“Companhia”) de 
forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão da pandemia de 
coronavírus, nos termos dos artigos 121, parágrafo 2º, e 124-A, parágrafo 2º-
A, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 
nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, da única 
acionista da Companhia, a Vale S.A. (“Vale”), conforme assinatura lançada 
nesta ata e no Livro de Presença de Acionistas, neste ato representada por 
seu procurador, Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumpre 
orientações de voto proferidas: pelos Diretores Executivos da Vale Srs. 
Luciano Siani Pires, Alexandre Gomes Pereira e Marcello Magistrini Spinelli, 
conforme Decisões de Diretores Executivos em Conjunto - DEC nºs 001, de 
05/01/2021 e 101 de 28/04/2021. Verificado, portanto, quorum suficiente 
para a instalação desta Assembleia Geral e para a deliberação das matérias 
constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. João Marcelo de Moura e Cunha 
– Presidente; e Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis – Secretário. 
4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) da 
ratificação da outorga, pela Companhia, em 01/01/2021, de procuração 
aos representantes da Mesa de Operações Financeiras da Vale; (ii) da 
autorização da prática de atos a serem realizados ao longo do exercício 
social de 2021 por representantes da Mesa de Operações Financeiras da 
Vale em consonância com a procuração referida anteriormente, respeitado 
o limite de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) ou 
seu equivalente em qualquer moeda, por transação; (iii) da ratificação da 
outorga, pela Companhia, em 17/11/2020, de procuração aos representantes 
da Equipe Financeira da Vale; (iv) da autorização da prática de atos a 
serem praticados ao longo do exercício social de 2021 por representantes 
da Equipe Financeira da Vale em consonância com a procuração referida 
anteriormente, respeitados os limites indicados em tal instrumento de 
mandato; e (v) do orçamento anual da Companhia para o exercício social 
de 2021. 5. Deliberações: Foram deliberadas e aprovadas as seguintes 
matérias pela única acionista da Companhia: 5.1. A lavratura desta ata na 
forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com o disposto no artigo 
130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir 
tantas cópias desta ata quantas forem necessárias para cumprir com as 
disposições legais em vigor; 5.2. A ratificação da outorga, pela Companhia, 
em 01/01/2021, de procuração aos representantes da Mesa de Operações 
Financeiras da Vale para, na qualidade de procuradores da Companhia, 
representarem a Companhia, no exercício social de 2021, perante bancos 
e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, para a realização 
de contratação, verbal ou eletrônica, de operações financeiras; 5.3. A 
autorização da prática de atos a serem realizados ao longo do exercício social 
de 2021 por representantes da Mesa de Operações Financeiras da Vale 
em consonância com a procuração referida no item 5.2 acima, respeitado 
o limite de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) ou 
seu equivalente em qualquer moeda, por transação, podendo definir as 
condições de tais operações, incluindo taxas e volume, sendo-lhes vedado, 
no entanto, o poder para assinar quaisquer documentos relacionados à 
formalização das operações contratadas, incluindo confirmações, extratos 
de posições e contratos; 5.4. A ratificação da outorga, pela Companhia, em 
17/11/2020, de procuração aos representantes da Equipe Financeira da 
Vale para, na qualidade de procuradores da Companhia, representarem a 
Companhia, durante o exercício de 2021, no Brasil e no exterior, em atos 
que importe em responsabilidade financeira e bancária; 5.5. A autorização 
da prática de atos a serem realizados ao longo do exercício social de 2021 
por representantes da Equipe Financeira da Vale em consonância com a 
procuração referida no item 5.4, respeitados os limites indicados em tal 
instrumento de mandato; e 5.6. o orçamento anual da Companhia para o 
exercício social de 2021, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 
– Operational Expenditure – OPEX. 7. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente da Mesa declarou que a assembleia atendeu a todos 
os requisitos para sua realização, em observância à Instrução Normativa 
nº 81, de 10 de junho de 2020. Em seguida, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada esta ata que, tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi 
assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. Rio de Janeiro, 
RJ, 29 de abril de 2021. Assinaturas: Mesa: João Marcelo de Moura e 
Cunha - Diretor-Presidente - Assinada Digitalmente; Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis - Secretário - Assinada Digitalmente. Acionista: Vale 
S.A. - p.p. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Assinada Digitalmente. 
JUCERJA em 27/05/2021 sob o nº 4075224. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral.

LINHAS DE MACAPÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 10.234.027/0001-00 NIRE: 3330029092-3 

Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2021. 
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 2021, às 11:00 horas, 
por videoconferência. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada, 
nos termos do parágrafo o do Artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em vista da presença da 
totalidade dos acionistas da Linhas de Macapá Transmissora de Energia S.A., 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de 
Ouro Preto, n° 5, sala 601, Botafogo CEP 22.250 180 (“Companhia”), conforme 
assinaturas constantes no livro de registro de presença de acionistas da 
Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Meton Barreto 
de Morais Neto e secretariados pela Sra. Mariana Lima Senise. 4. Ordem do 
Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro 
apurado no exercício social de 2020. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia 
Geral Ordinária, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade 
de votos dos presentes e sem quaisquer reservas ou ressalvas: 5.1. Aprovar 
as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social do ano de 2020, conforme publicadas no dia 22 de abril 
de 2021 na página 16 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e nas 
páginas 20 a 23 do Monitor Mercantil. 5.2. Aprovar a proposta de destinação 
do lucro do exercício, apurado em R$ 4.353.935,56 (quatro milhões, trezentos 
e cinquenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis 
centavos), às seguintes contas: (i) o montante de R$ 619.788,61 (seiscentos 
e dezenove mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos), 
será destinado à reserva especial de dividendos; (ii) o montante de R$ 
217.696,78 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e noventa e seis reais e 
setenta e oito centavos) será destinado à reserva legal; e (iii) o montante de 
R$ 3.516.450,17 (três milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e 
cinquenta reais e dezessete centavos) será destinado à reserva de incentivo 
fiscal da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata que, 
lida e acha conforme, foi por todos assinada. Presidente - Meton Barreto de 
Morais Neto; Secretária - Mariana Lima Senise; Acionistas - Gemini Energy 
S.A. e Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Rio de Janeiro, 30 de abril 
de 2021. Meton Barreto de Morais Neto - Presidente; Mariana Lima Senise  
- Secretária. Acionistas: Gemini Energy S.A. - Meton Barreto de Morais 
Neto - Diretor; Evandro Cavalcanti - Diretor. Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia - Por: Róger Araújo Castro - Procurador. Jucerja nº 00004061877 
em 06/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

REPSOL EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA.
CNPJ 03.514.776/0001-18 - NIRE 33.2.0663181-0

Ata de Reunião de Sócios realizada em 30/04/2021: Data, Hora e Local: 
30/04/21, às 11:00h, na sede social da Repsol Exploração Brasil Ltda. 
(“Sociedade”), localizada na Praia de Botafogo, nº 300 - sala 701, Botafogo, 
Cidade e Estado do RJ, CEP: 22.250-905. Convocação e Presença: Con-
vocação dispensada, nos termos do § 2º do art. 1.072 do Código Civil, face 
a presença dos sócios representando a totalidade do capital social da So-
ciedade. Composição da Mesa: Presidente: Mariano Carlos Ferrari. Secre-
tário: Alberto Costa Souza Fontenelle. Ordem do Dia: (i) Exame das contas 
dos administradores, do balanço patrimonial e o de resultado econômico da 
Sociedade relativos ao exercício social findo em 31/12/20, que foram postos 
à disposição dos sócios nos 30 dias anteriores a esta reunião, conforme 
disposto no § 1º do art. 1.078 do Código Civil; (ii) Destinação do lucro obtido 
no referido exercício social; e (iii) Confirmação da composição da Diretoria 
da Sociedade em exercício. Deliberações por Unanimidade: Foi aprovado 
por ambos os sócios, sem reservas: (i) As contas dos administradores, o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico da Sociedade relativos ao 
exercício social findo em 31/12/20, auditado pela PriceWaterhouseCoopers 
Auditores, cuja cópia disponibilizada aos sócios encontra-se anexada à pre-
sente ata na forma do Anexo I. Adicionalmente, também seguem anexadas 
a esta ata cópia das publicações das referidas demonstrações financeiras 
realizadas no Diário Oficial do Estado do RJ de 26/04/21 e no Jornal Monitor 
Mercantil de 24, 25 e 26/04/21 na forma do Anexo II; (ii) A não distribuição 
entre os sócios do lucro obtido no referido exercício social o qual será desti-
nado à conta de lucros acumulados; e (iii) A confirmação do Sr. MARIANO 
CARLOS FERRARI, italiano, casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade para estrangeiros RNE nº G481401-W, inscrito no CPF sob o n° 
065.106.367-19, da Sra. GILBERTA MARIA LUCCHESI, brasileira, casa-
da, advogada, portadora da carteira de identidade nº 98.758 expedida pela 
OAB/RJ, inscrita no CPF sob o nº 031.322.767-58, e do Sr. ALEXANDRE 
MATTOS DA CRUZ FILGUEIRAS, brasileiro, casado, geólogo, portador 
da carteira de identidade nº 2001103095 expedida pelo CREA/RJ, inscrito 
no CPF sob o nº 013.832.267-84, todos com domicílio comercial na Cida-
de e Estado do RJ, à Praia de Botafogo, n° 300, 7º andar, Botafogo, que 
permanecem empossados nos cargos de Diretores nesta data por prazo 
indeterminado até a sua substituição. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. RJ, 
30/04/2021. Mariano Carlos Ferrari - Presidente da Mesa; Alberto Costa 
Souza Fontenelle - Secretário. REPSOL, S.A. Alberto Costa Souza Fon-
tenelle - Procurador; REPSOL EXPLORACIÓN, S.A. Alberto Costa Souza 
Fontenelle - Procurador Jucerja nº 4061182 em 05/05/21.

RIOCOOPSIND – Cooperativa Dos Taxistas Autônomos
Do Município Do Rio De Janeiro Ltda

CNPJ nº 39.122.395/0001-30 - NIRE: 33.4.0000411-6
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RIOCOOPSIND – Cooperativa Dos Taxistas Autônomos Do Município
Do Rio De Janeiro Ltda, devidamente inscrita no CNPJ nº 39.122.395/
0001-30, com sede situada na Rua Sinimbu, nº 232, São Cristóvão
representada neste ato por seu Diretor Presidente, Sr. RICARDO VERARDI
RODRIGUEZ, no uso de suas atribuições Estatutárias convocar seus 63
cooperados no gozo de seus direitos sociais para reunirem-se em
Assembléia Geral Extraordinária que será realizada em 19/06/2021, na
Rua Ana Neri, 1540, Rocha, Rio de Janeiro, sendo que às 08:00 horas em
1ª convocação com a presença mínima de 2/3 dos cooperados, em 2ª
convocação às 09:00 horas, com a presença mínima da metade +01 dos
cooperados e em 3ª convocação às 10:00 horas com a presença mínima
de 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.
Prestação de Contas referente aos anos exercícios de 2018, 2019 e
2020. 2. Eleição para Conselho de Ética e Disciplina e Suplentes –
Mandato 2021 /2022. 3. Eleição para Conselho Fiscal e Suplentes –
Mandato 2021 / 2022. 4. Eleição para Gestor e Suplentes do Fav
Coop – Mandato 2021 / 2022. Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2021.

Ricardo Verardi Rodriguez
DIRETOR PRESIDENTE

ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A.
CNPJ/MF: 25.176.391/0001-20

NIRE: 333.00320.54-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 20 DE ABRIL 2021

1. Data, hora e local: Aos 20 dias do mês de abril de 2021, às 15:00 horas, 
na sede social da Enel Green Power Volta Grande S.A. (“Companhia”), na 
Praça Leoni Ramos, nº 1, 7º andar, bloco 2, na Cidade de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro. 2. Edital de Convocação: Dispensadas as formalidades 
de convocação, de acordo com o artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei 
das Sociedades por Ações”). 3. Publicação: Relatório da Administração 
e Demonstrações Financeiras regularmente publicadas no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro no dia 06 de abril de 2021, às folhas 12 a 
16, parte V; e no Diário Comercial no dia 06 de abril de 2021, às folhas 
15 a 18. 4. Mesa: Presidente: Fábio Destefani Campos; Secretária: Maria 
Eduarda Fischer Alcure. 5. Presenças: Enel Brasil S.A., acionista única, 
representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, con-
forme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. 5. Ordem do 
Dia: (i) Aprovação das contas dos Administradores; exame, discussão e 
votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhados do 
Parecer dos Auditores Independentes; (ii) Exame da proposta de destina-
ção do lucro líquido do exercício de 2020 e distribuição de dividendos; e 
(iii) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Compa-
nhia. 6. Deliberações: 6.1. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, foram 
aprovadas, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores In-
dependentes, KPMG Auditores Independentes, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6.2. No tocante ao item (ii) da 
Ordem do Dia, foi dada ciência aos acionistas de que a Companhia regis-
trou, no exercício findo em 31 de dezembro 2020, um lucro do exercício no 
montante de R$ 124.985.500,31 (cento e vinte quatro milhões, novecentos 
e oitenta e cinco mil e quinhentos reais e trinta e um centavos), dos quais 
5%, correspondente ao valor de R$ 6.249.275,02 (seis milhões, duzentos 
e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e dois centavos), 
foram destinados à constituição de Reserva Legal, em consonância com o 
art. 193 da Lei 6.404/76. Quanto ao lucro líquido do exercício de 2020 pas-
sível de distribuição, foi aprovada a seguinte destinação: a) o montante de 
R$ 29.684.056,32 (vinte e nove milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil e 
cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos), correspondente a 25% (vinte 
e cinco por cento) será destinado ao pagamento de dividendos mínimos 
obrigatórios; b) o montante de R$ 41.557.678,85 (quarenta e um milhões, 
quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e oiten-
ta e cinco centavos), correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) será 
destinado ao pagamento dos dividendos adicionais, os quais serão pagos 
até 31 de dezembro de 2021; e (c) o saldo no valor de R$ 47.494.490,12 
(quarenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos 
e noventa reais e doze centavos) será destinado a reserva estatutária de 
lucros (“Reserva de Reforço de Capital de Giro”). 6.3. Quanto ao item (iii) 
da Ordem do Dia, o acionista determinou que Companhia não remunerará 
os administradores para o exercício de 2021, tendo em vista o disposto 
nos respectivos acordos entre estes e as demais sociedades do Grupo. 
6.4. Ficou consignado que as publicações ordenadas pela Lei 6404/76 se-
rão realizadas nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e 
“Monitor Mercantil”. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, 
a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo representante do acio-
nista presente, Enel Brasil S.A., detentora da totalidade das ações da Com-
panhia, p.p. Maria Eduarda Fischer Alcure, pelo Presidente da Assembleia, 
Fábio Destefani Campos, e pela Secretária ad hoc, Maria Eduarda Fischer 
Alcure. Confere com o original lavrado em livro próprio. Niterói, 20 de abril 
de 2021. Fábio Destefani Campos - Presidente; Maria Eduarda Fischer 
Alcure - Secretária. Jucerja em 20/05/2021 sob o nº 4070679. Bernardo F. 
S. Berwanger - Secretário Geral.

LINHAS DE TAUBATÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ N° 14.395.590/0001-03 NIRE 333.0030359-6

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 
de abril de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de abril de 
2021, às 10:00 horas, por videoconferência. 2. Convocação e Presença: 
Convocação dispensada, nos termos do parágrafo o do Artigo 124, da Lei n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, em vista da presença 
da única acionista da Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A., na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Ouro 
Preto, n° 5, sala 601, Botafogo CEP 22.250-180 (“Companhia”), conforme 
assinaturas constantes no livro de registro de presença de acionistas da 
Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Meton Barreto 
de Morais Neto e secretariados pela Sra. Juliana Silva Gomes Madureira. 
4. Ordem do Dia: 4.1. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; e (ii) deliberar sobre a proposta da administração de destinação do 
lucro apurado no exercício social de 2020. 4.2. Em sede de Assembleia 
Geral Extraordinária: (iii) deliberar sobre o aumento de capital da Companhia. 
5. Deliberações: Foram tomadas as seguintes deliberações pela única 
acionista da Companhia: 5.1. Aprovar as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social do ano de 2020, 
conforme publicadas no dia 22 de abril de 2021 na página 22 do Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e nas páginas 17 a 19 do Monitor Mercantil. 
5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro do exercício, apurado em R$ 
34.661.174,39 (trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e um mil, cento 
e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), para absorção de prejuízos 
acumulados da Companhia. 5.3. Aprovar o aumento de capital da Companhia 
no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a emissão 
de 10.000.000 (dez milhões) de novas ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal da Companhia, pelo preço de emissão unitário de R$ 1,00 (um 
real) cada, passando o capital social de R$ 446.274.432,00 (quatrocentos e 
quarenta e seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta 
e dois reais) para R$ 456.274.432,00 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões, 
duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais), dividido em 
456.274.432 (quatrocentas e cinquenta e seis milhões, duzentas e setenta 
e quatro mil, quatrocentas e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas e integralizadas pela 
acionista Gemini Energy S.A. conforme boletim de subscrição constante do 
Anexo I à presente ata. 5.4. Em razão do aumento de capital aprovado, o 
caput da Cláusula Quinta do Estatuto Social da Companhia que, revisado 
e consolidado, compõe o Anexo II à presente ata, passará a vigorar com 
a seguinte redação: “Cláusula Quinta - Capital Social: O capital social 
subscrito e integralizado é de R$ 456.274.432,00 (quatrocentos e cinquenta 
e seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois 
reais), dividido em 456.274.432 (quatrocentas e cinquenta e seis milhões, 
duzentas e setenta e quatro mil, quatrocentas e trinta e duas) ações ordinárias, 
todas nominativas, de valor nominal correspondente a R$ 1,00 (um real) cada 
uma, de titularidade da única acionista:
Acionista Ações
Gemini Energy S.A. 456.274.432”
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, 
na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1°, da Lei das 
S.A., que lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pelas 
acionistas com direito a voto e presentes na Assembleia Geral. Presidente: 
Meton Barreto de Morais Neto; Secretária: Juliana Silva Gomes Madureira; 
Acionista: Gemini Energy S.A. Declaramos que a presente ata confere com 
a original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. 
Mesa: Meton Barreto de Morais Neto - Presidente; Juliana Silva Gomes 
Madureira - Secretária. Acionista: Gemini Energy S.A. - Meton Barreto 
de Morais Neto - Diretor Presidente; Evandro Cavalcanti - Diretor 
Operacional. Jucerja nº 00004060899 em 05/05/2021. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.
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PIB cresce e emprego não
Reduz ritmo de crescimento de seguros de empresas e de pessoas

Uma recuperação 
econômica ainda 
sem geração de 

empregos - no primeiro tri-
mestre o PIB cresceu 1,0%, 
ao passo que o número de 
ocupados continua 7,1% 
abaixo no comparativo com 
o mesmo período de 2020 
- resulta em ritmo desigual 
da contratação de seguros 
por empresas, mais dinâmi-
ca, e por pessoas. É o que 
demonstra estudo da Con-
federação Nacional das Se-
guradoras- CNseg.

Segundo a CNseg, o 
PIB teve uma recuperação 
em “V”, enquanto o em-
prego, na melhor hipótese, 
recupera-se bem mais len-
tamente, algo próximo de 
uma reação no formato de 
“U”. A divulgação do PIB 
trimestral de 2021 ratifica 
essa tendência, ao apontar 

a sua volta ao nível pré-
pandemia, enquanto a ocu-
pação, medida pela PNADc 
(do IBGE), contabiliza 6,6 
milhões de ocupados a me-
nos no confronto com o 
primeiro trimestre de 2020.

O levantamento da CN-
seg assinala que não houve 
crise para o PIB das ativi-
dades financeiras, de segu-
ros e serviços, e o ritmo de 
crescimento aumenta, che-
gando a 5,1% no primeiro 
trimestre deste ano, pro-
vavelmente impulsionado 
pela aplicação da poupança 
precaucional acumulada pe-
las classes mais favorecidas 
ao longo do ano passado e 
por ganhos de produtivida-
de, via ampla adoção do tra-
balho remoto e de vendas e 
operação por meios digitais.

Mesmo com os milhões 
de pessoas fora do merca-

do de trabalho, o volume de 
desocupados - grave pro-
blema social - parece im-
pactar pouco o crescimen-
to agregado da economia, 
que se recupera, ao menos 
nesse primeiro momento, 
em setores menos intensi-
vos em mão-de-obra e de 
maior produtividade (como 
a agropecuária e os já cita-
dos serviços financeiros), 
diz a CNseg.

Em seguros, conclui-
se que a contratação por 
pessoas físicas (PF) sofreu 
proporcionalmente mais 
que os seguros voltados às 
pessoas jurídicas (PJ). No 
ano passado, seguros tipi-
camente contratados por 
PF tiveram contração de 
0,4% em sua arrecadação 
enquanto os produtos PJ 
apresentaram crescimento 
de 19,3%.

O ritmo das modalidades 
corporativas e individuais é 
heterogêneo, ainda que re-
centemente ambas exibam 
viés positivo, com cresci-
mento de 8,8% nos seguros 
PF e de 25,0% nos seguros 
PJ nos três primeiros me-
ses do ano. O “atraso” na 
contratação por pessoa fí-
sica tem relação direta com 
a contração do mercado de 
trabalho e da renda das fa-
mílias.

“No entanto, vale enfati-
zar que, mesmo nos seguros 
para PF, essa recuperação 
se dá muito provavelmente 
porque o típico consumidor 
de seguro é o mesmo que 
impulsiona o crescimento 
do PIB das atividades fi-
nanceiras, um público que 
foi menos afetado pela que-
da no emprego e na renda, 
conclui a CNseg. 

VidaClass lança o portal Amigo Corretor
A crise sanitária e eco-

nômica gerada pela pan-
demia atingiu o poder de 
compra e o bolso do con-
sumidor, principalmente 
dos trabalhadores autô-
nomos que tiveram que 
fechar seus negócios ou se 
reinventar diante do novo 
cenário trazido pela neces-
sidade de manter o isola-
mento social.

Com isso, pensando em 
abrir novas oportunidades 
aos corretores da área de 
saúde, a VidaClass, plata-
forma que oferece con-
sultas, exames, pacotes 
hospitalares, entrega de 
medicamentos e telemedi-
cina lançou essa semana o 

portal Amigo Corretor.
Totalmente intuitiva, a 

plataforma está direcionada 
tanto para o corretor que 
poderá oferecer em sua car-
teira de produtos, toda a ga-
ma de serviços VidaClass, 
assim como os vendedores 
na modalidade venda dire-
ta que também poderão se 
cadastrar para oferecer os 
produtos.

“Nós criamos o Amigo 
Corretor com o objeti-
vo de facilitar e oferecer 
oportunidades de ganhos 
financeiros ao corretor de 
seguros que deseja ampliar 
sua carteira de negócios, 
mas também queremos 
ajudar os mais de 4,5 mi-

lhões de vendedores de 
venda direta que poderão 
se cadastrar e oferecer 
nossos produtos. Nossa 
remuneração é semelhante 
às praticadas no mercado 
e tem a vantagem de buro-
cracia zero para quem de-
seja se tornar um parceiro 
dos nossos produtos”, diz 
Vitor Moura, CEO da Vi-
daClass.

Com planos diferen-
ciados e de baixo custo, 
a startup tem o objetivo 
de oferecer atendimento 
médico de qualidade para 
aqueles que não possuem 
condições financeiras pa-
ra ter um plano de saúde 
convencional e não quer 

ficar esperando as longas 
filas de atendimento do 
sistema público.

A rede credenciada Vi-
daClass possui mais de 25 
mil profissionais de saúde 
com atendimento em todo 
o território nacional, além 
de oferecer os melhores 
hospitais de referência e 
seguros segmentados com 
preços acessíveis para pes-
soas físicas ou jurídicas.

Para quem deseja se tor-
nar um Amigo Corretor 
é necessário preencher o 
formulário online com os 
dados pessoais para come-
çar a vender e gerar lucros. 
Acesse: https://www.vi-
daclass.com.br/corretores

D’Or lança campanha sobre diversidade e saúde
O calendário mensal de 

saúde da D’Or Consultoria 
se une às celebrações do 
Dia Mundial do Orgulho 
LGBT+, em 28 de junho, 
alertando sobre a impor-
tância de combater o pre-
conceito – na forma de 
violência física, moral e psi-
cológica – para não inibir o 
acesso aos cuidados básicos 
de saúde.

Algumas dessas dificul-
dades surgem até antes 
do atendimento começar, 
como fazer valer o uso do 
nome social e o tratamen-
to conforme a identidade 

de gênero. Embora não 
tenha uma única especia-
lidade médica dedicada ao 
público LGBT+, já exis-
tem protocolos nacionais 
que estabelecem diretrizes 
nacionais e municipais de 
atendimento médico, tan-
to em instituições públi-
cas quanto privadas. Além 
de garantir a prevenção 
de infecções sexualmente 
transmissíveis, esses di-
recionamentos incluem 
tratamentos hormonais 
para pessoas que estão em 
processo de adequação de 
gênero.

“Quando se fala em saú-
de LGBT+, muitos ainda 
pensam na aids ou nas in-
fecções sexualmente trans-
missíveis de maneira geral. 
Esta visão é limitada e ul-
trapassada. No Dia Mundial 
do Orgulho LGBT+, é im-
portante lembrar que exis-
tem padrões e protocolos 
de saúde que devem ser se-
guidos, independentemente 
da identidade de gênero: 
Papanicolau, mamografia, 
exames urológicos, soro-
logia, check-ups cardíacos, 
glicemia, entre outros. O 
preconceito não pode ser 

uma barreira para que os 
pacientes LGBT+ tenham 
acesso aos procedimentos 
que permitem prevenir ou 
identificar doenças”, avalia 
Ricardo Freiesleben, geren-
te de Marketing da D’Or 
Consultoria.

Os materiais da campa-
nha, 100% digitais, serão 
utilizados nas redes sociais 
e trazem conscientização 
sobre questões relativas 
ao preconceito sofrido em 
função da identificação de 
gênero. A iniciativa faz par-
te do calendário anual de 
saúde da empresa.

Busca por Seguro de Vida cresce no primeiro trimestre

AMX Corretora de 
Seguros participou de 
mentoria no Meetseg

Tendo como referência 
o trabalho de captação de 
leads pela internet que já é 
feito na corretora, o CEO 
da AMX Seguros, Aimo-
ré Maia, aprimou seus co-
nhecimentos através da 
mentoria realizada no mês 
de maio, ministrada pelo 
fundador do Projeto Men-
tor do Corretor e CEO da 
H&H Corretora de Segu-
ros, Richard Furck e pelo 
fundador do MeetSeg e 
Sócio da Moby Corretora 
de Seguros, Arley Boullosa. 
Durante o encontro, os dois 
profissionais que são espe-
cialistas na venda online, 
compartilharam suas expe-
riências e ensinaram como 
utilizar o Google ADS e o 
Facebook ADS.

O CEO da AMX, Ai-
moré Maia,  concorda que 

é preciso expandir os hori-
zontes da comercialização 
de seguros não só com a 
presença física, mas tam-
bém no ambiente digital. 
“Venho acompanhando 
o setor de seguros e sei o 
quanto o digital estava ca-
da vez mais presente. Com 
a pandemia, ficou nítida a 
necessidade de acelerar o 
processo das vendas pela 
internet e acima de tudo, 
buscar conhecimento so-
bre o assunto, para também 
agregar com todo o time da 
AMX. A mentoria foi exce-
lente e se houver uma nova 
oportunidade, recomendo 
para todos os corretores 
de seguros. Já é perceptível, 
que quem não buscar clien-
tes e passar a atuar de forma 
precisa no online, não vai 
sobreviver”, explicou.

UCS: 5º Trocando 
Ideias Online de 2021 

No próximo dia 22, ter-
ça-feira, a partir das 19h, a 
União dos Corretores de 
Seguros (UCS) realiza seu 
5º Trocando Ideias Online 
de 2021. O corretor de se-
guros Claudio Macedo Pin-
to, fundador da Clamapi, a 
primeira corretora do Brasil 
especializada em seguros de 
riscos cibernéticos, irá abor-
dar como os riscos digitais 
podem afetar os negócios 
dos corretores de seguros e 
as oportunidades de comer-
cialização.

“Trarei importantes dicas 
de como o corretor deve 
se proteger, como utilizar 
o seguro para adequar sua 
empresa à LGPD (Lei Ge-
ral de Proteção de Dados), 
a importância que este se-
guro ganhou no momento 
de pandemia, e também, 
é claro, falarei da comer-
cialização desse produto”, 

adianta Claudio Macedo 
Pinto. “Corretor de segu-
ros, não perca esse dia para 
falarmos sobre um risco pa-
ra o nosso negócio, que é o 
risco cibernético”, convida 
o colega.

O presidente da UCS, 
Arno Buchli Junior, refor-
ça que a LGPD e a pande-
mia impulsionaram a con-
tratação de proteção para 
as informações digitais, 
que são o principal ativo 
das empresas hoje. “O 
Brasil está em processo 
de conscientização sobre 
a importância de proteção 
face aos riscos digitais. O 
mercado está bem aque-
cido e os clientes perce-
beram a importância de 
gerenciar e mitigar o risco 
cibernético”, afirma.  Link 
para participação:https://
u s 0 2 w e b . z o o m .
us/j/83387075679.

Corretor de seguros 
dá suporte aos setores 
essenciais da vida 

Responsável por 170 mil 
empregos diretos no Bra-
sil e por deter garantias de 
risco superiores a R$ 1,2 
trilhão, segundo dados da 
CNseg, o setor de seguros 
permite ingresso, reinserção 
e mudança em uma carreira 
que se tornou imprescindí-
vel nos últimos anos: a do 
corretor de seguros.

A pandemia da Covid-19 
ampliou a percepção da so-
ciedade com relação a ris-
cos inesperados, o que fez 
crescer, também, a busca 
pela proteção da saúde e do 
patrimônio de todos. É aí 
que entra a importância do 
corretor de seguros, profis-

sional que dá suporte aos 
aspectos essenciais da vida 
de pessoas e empresas.

Para ingressar no seg-
mento de intermediação de 
seguros é preciso se habili-
tar profissionalmente ob-
tendo aprovação no Curso 
para Habilitação de Corre-
tores de Seguros (CHCS), 
oferecido pela ENS. Com 
inscrições abertas, o pro-
grama completo tem três 
etapas: Capitalização, Vida 
e Previdência, e Demais 
Ramos. As disciplinas são 
ministradas na modalidade 
online, com aulas ao vivo e 
também de autoaprendiza-
gem. 

Levantamento realizado 
pela Bradesco Vida e Pre-
vidência, empresa do Gru-
po Bradesco Seguros, em 
sua base de clientes, revela 
que, no primeiro trimestre 
de 2021, as contratações de 
seguro de vida individual 

cresceram cerca de 8%, ante 
o mesmo período de 2020.

O perfil médio dos se-
gurados que investem em 
Seguro de Vida Individual 
na empresa é: idade entre 
26 e 35 anos (20,5%) e fai-
xa de renda entre R$ 1 mil 

e R$ 2 mil. A pesquisa tam-
bém destaca que, de janeiro 
a abril deste ano, o maior 
crescimento de vendas no-
vas no segmento Individu-
al foi registrado na região 
Norte (61,8%), seguido 
pelas regiões Sul (30,3%) e 

Centro-Oeste (28,6%).
A Bradesco Vida e Previ-

dência lidera o segmento de 
Seguro de Vida e Acidentes 
Pessoais como um todo, 
com 19,3% de participação 
de mercado e 21 milhões de 
clientes em sua carteira.
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MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25  –  NIRE 3330033665-6

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

Término da Atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D nodes (OBN) 
nos Blocos BMS-8 e Norte de Carcará – Bacia de Santos (LPS nº 142/19 –  
1ª Retificação). A Equinor, vem por meio desta, informar o término 
da atividade de Pesquisa Sísmica Marítima 3D nodes (OBN) 
nos Blocos BMS-8 e Norte de Carcará – Bacia de Santos, no dia 
22/05/2021. Informamos também que estamos encerrando este Projeto 
de Comunicação Social e aproveitamos a oportunidade para agradecer 
a cooperação de todos nesta campanha. Para maiores informações entre 
em contato com a Equinor no telefone 0800 729 00 79 ou pelo e-mail  
contato@equinor.com.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ nº 15.427.668/0001-97 – NIRE 33.3.0030225-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da ENSEADA INDÚSTRIA NA-
VAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Compa-
nhia”), nos termos do artigo 124, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76, a se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 15 de junho de 2021, às 10:00 
horas, na sede da Companhia, na Avenida Cidade de Lima, nº 86, Sala 202 
(Parte), Santo Cristo, CEP 20.220-710, Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
PD. 01/2021–ENSEADA PARTICIPAÇÕES – Reeleição da Diretoria da EN-
SEADA PARTICIPAÇÕES; e (ii) Orientação de voto dos representantes da 
Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Enseada Indústria Naval 
S.A. – Em Recuperação Judicial (“ENSEADA”) sobre a PD. 02/2021-EN-
SEADA – Reeleição da Diretoria da ENSEADA. Rio de Janeiro, 07 de junho 
de 2021. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

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
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Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, vimos apresentar o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020. 
Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais Notas 2020 2019
Prejuízo Líquido do Período (771.920) (468.321)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido das atividades operacionais
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais
Outros Depósitos Judiciais 57.445 -
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais
Salários e provisões e encargos sociais (277) (7.697)
Impostos a recolher 322.429 (130.811)
Outras Obrigações a pagar (4.000) (41.434)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (396.323) (648.263)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Créditos com partes relacionadas 6 394.806 645.586
Caixa líquido gerado pelas atividades de  
 financiamento 394.806 645.586
Aumento líquido do saldo de caixa e  
 equivalentes a caixa (1.517) (2.677)
Caixa e equivalentes a caixa no início do exercício 4.921 7.598
Caixa e equivalentes a caixa no fim do exercício 3.404 4.921
Total Caixa e equivalentes a caixa aplicado nas operações (1.517) (2.677)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 2019 
(Em reais)

Notas Capital social Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31/12/18 7 4.736.097 (3.175.495) 1.560.602
Prejuízo do Exercício - (468.321) (468.321)
Saldos em 31/12/19 7 4.736.097 (3.643.816) 1.092.281
Prejuízo do Exercício - (771.920) (771.920)
Saldos em 31/12/20 7 4.736.097 (4.415.736) 320.361

Demonstrações do Resultado em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Despesas Notas 2020 2019
Gerais e administrativas 9 (369.592) (295.010)
Lucro (prejuízo) operacional antes do  
 resultado financeiro (369.592) (295.010)
Despesas Financeiras (402.328) (173.311)
Lucro (prej.) operacional antes do IR e da  
 contribuição social (771.920) (468.321)
IR e contribuição social - -
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (771.920) (468.321)
Lucro (prejuízo) por lote de mil ações (108,85) (66,04)

Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em reais)
Ativo Notas 2020 2019
Circulante 3.404 4.920
Caixa e equivalentes a caixa 4 3.404 4.920
Não circulante 4.555.511 4.612.956
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais - 57.445
Imobilizado 5 4.555.511 4.555.511
Total do ativo 4.558.915 4.617.876
Passivo
Circulante 1.035.994 717.841
Salários e encargos sociais a recolher 3.907 4.183
Impostos a recolher 1.032.087 709.658
Outras Contas a Pagar - 4.000
Não circulante
Contas a pagar - partes relacionadas 6 3.202.560 2.807.754
Total do Passivo 4.238.554 3.525.595
Patrimônio líquido 320.361 1.092.281
Capital social 7 4.736.097 4.736.097
Prejuízos acumulados (4.415.736) (3.643.816)
Total do passivo e PL 4.558.915 4.617.876
Algumas notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. tem por ob-
jeto exclusivo a realização de um empreendimento imobiliário na propriedade 
denominada Azeda/Azedinha no Município de Búzios, consistindo de um ho-
tel e casas para comercialização. Atua basicamente como uma empresa de 
participações. 2. Apresentação das DFs.: Foram elaboradas e estão apre-
sentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as 
quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orien-
tações e interpretações emitidas pelo CPC e disposições contidas na Lei das 
S.A., alterada pela Lei 11.638/07 e MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09. 
3. Resumo das principais práticas contábeis: a) Caixa e equivalentes a 
caixa: Estão registradas pelo montante aplicado, acrescido dos rendimentos 
auferidos até a data dos balanços, quando aplicável. b) Os direitos realizáveis 
e as obrigações vencíveis até o fim do exercício seguinte estão apresentados 
como ativo e passivo circulante, respectivamente. c) Imobilizado – Demonstra-
do ao custo de aquisição acrescido de reavaliação. d) As receitas e despesas 
são reconhecidas pelo regime de competência.  
4. Caixa e equivalentes a caixa: 2020 2019
Bancos 3.404 4.920
Total 3.404 4.920

5. Imobilizado:
Custo 2020 2019
Terrenos 4.555.511 4.555.511

4.555.511 4.555.511
6. Transações entre partes  
 relacionadas: 2020 2019 2020-2019

Passivo Passivo Receitas Despesas
 Belmond Brasil Hoteis S.A 2.549.420 2.154.614  -  - 
 Demais Acionistas  653.140  653.140  -  - 
 Total 3.202.560 2.807.754  -  - 
 Não Circulante 3.202.560 2.807.754    -    - 
7. Capital social: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, está 
representado por 7.091.892 ações ON, sem valor nominal, distribuídas entre 
os seguintes acionistas: 

Quantidade de Ações
Acionistas 2020 2019
Belmond Brasil Hoteis S.A 3.545.946 3.545.946
Neide Duarte Carneiro Monteiro 1.028.324 1.028.324
Aloisio Antonio Lopes Salazar 2.517.622 1.028.324
Antonio Trindade Borges - 1.028.324
Georges James Elmor Bittencourt da Silva - 230.487
Carlos Roberto Elmor da Silva - 230.487
Total 7.091.892 7.091.892

8. Créditos fiscais: Em 31/12/2020, os prejuízos fiscais e a base negativa 
de contribuição social acumulados totalizavam cada um R$ 4.082.945; e R$ 
3.311.025 em 2019; sem prazo de prescrição para fins de compensação, mas 
esta é limitada a 30% do lucro tributável do exercício em que houver a com-
pensação. Em face da situação de prejuízos acumulados, a Administração da 
Sociedade optou por não constituir o registro contábil destes créditos fiscais 
ao fim de cada exercício. 
9. Despesas comerciais, gerais e administrativas: 2020 2019
 Taxas e serviços públicos 14.641 17.810
 Serviços de terceiros 79.557 34.149
 Despesa com pessoal 69.377 66.750
 Manutenção - -
 Impostos e taxas 144.670 154.897
 Materiais - -
Veículos 1.110 11.912
 Outros 60.237 9.492
 Total 369.592 295.010
10. Instrumentos financeiros: Durante os exercícios findos em 31/12/2020 e 
2019, a Sociedade não operou com instrumentos derivativos.

Contador: Victor Rodrigues Bastos - CRC RJ:119932/O-9

Petrobras vai ao mercado  
internacional captar e recomprar
Títulos terão vencimento em 10 de junho de 2051

A Petrobras anunciou 
que a sua subsidiá-
ria integral Petro-

bras Global Finance B.V 
(PGF) pretende oferecer 
uma nova série de títulos no 
mercado internacional em 
uma nova emissão, sujeita 
às condições de mercado. 
De acordo com comuni-
cado da estatal, divulgado 
nesta quarta-feira, os títulos 
terão vencimento em 10 de 
junho de 2051 e serão emi-
tidos com garantia total e 
incondicional da Petrobras.

A Petrobras também 
anuncia o início de uma 
oferta de recompra pela 
PGF. A oferta de recompra 
é para a totalidade dos tí-
tulos globais em circulação 
descritos na tabela abaixo, 
estando limitada ao mon-

tante total dispendido de 
US$ 2,5 bilhões.

Os valores a serem pagos 
aos investidores que entre-
garem seus títulos em cada 
uma das séries consideradas 
serão relacionados aos pre-
ços equivalentes à taxa de 
retorno ao investidor (yield) 
definida com base na taxa 
do tesouro norte-america-
no às 11:00h da cidade de 
Nova York em 8 de junho 
de 2021, somada ao acrésci-
mo (spread) definido abaixo.

Caso o montante ofer-
tado pelos investidores na 
oferta de recompra de um 
determinado título faça com 
que o limite de US$ 2,5 bi-
lhões seja excedido, a oferta 
será cancelada para aque-
le título e aceita para o(s) 
título(s) seguintes, seguindo 

a ordem de prioridade, até 
que o limite de US$ 2,5 bi-
lhões seja alcançado de for-
ma que nenhum título po-
derá ser aceito parcialmente. 

Recompra

A oferta de recompra irá 
expirar às 17:00h, horário 
de Nova York, em 8 de ju-
nho de 2021 (Data de Expi-
ração). Detentores de títu-
los que forem validamente 
entregues, não retirados e 
aceitos para recompra até a 
data de expiração serão ele-
gíveis a receber o pagamen-
to conforme termos e con-
dições descritos na tabela 
acima, o que deve ocorrer 
no terceiro dia útil após a 
Data de Expiração (Data de 
Liquidação). Os detentores 

dos títulos também recebe-
rão os juros capitalizados 
até a Data de Liquidação.

A oferta será conduzi-
da por BofA Securities, 
Inc., Goldman Sachs & 
Co. LLC., MUFG Secu-
rities Americas Inc., Itau 
BBA USA Securities Inc., 
J.P. Morgan Securities LLC, 
Santander Investment Secu-
rities, Inc. e UBS Securities 
LLC.  Solicitações de cópias 
do documento com os ter-
mos e condições da oferta 
(Offer to Purchase) bem 
como outros documentos 
relacionados à oferta de 
recompra poderão ser fei-
tas diretamente ao Global 
Bondholder Services Cor-
poration através dos telefo-
nes +1 (866) 470-3800 (toll-
free) ou +1 (212) 430-3774. 

Empréstimo imobiliário da China sobe lentamente

Os empréstimos 
imobiliários da 
China aumenta-

ram em abril ao ritmo mais 
lento dos últimos oito anos, 
informou o regulador ban-
cário e de seguros do país 
nesta terça-feira (2). Até o 
final de abril, os emprés-
timos ao setor imobiliário 
cresceram 10,5% ano a ano, 
a menor taxa de crescimen-
to de oito anos, disse Liang 
Tao, vice-presidente da Co-
missão Reguladora de Ban-

cos e Seguros da China, em 
uma coletiva de imprensa.

O saldo dos emprésti-
mos fiduciários e a quan-
tidade de produtos de ges-
tão de riquezas no setor 
também continuaram a 
diminuir, detalhou Liang. 
Em particular, a quantida-
de de produtos de gestão 
de riquezas associados a 
ativos imobiliários não pa-
dronizados caiu 36% em 
termos anuais.

O fluxo excessivo de ca-

pital para o mercado imo-
biliário foi previamente 
restringido, disse Liang, 
acrescentando que o país 
manterá repressões rigo-
rosas sobre irregularida-
des para prevenir e mitigar 
riscos. Segundo Liang, os 
formuladores de políticas 
da China prometeram ga-
rantir o desenvolvimento 
estável e saudável do mer-
cado imobiliário, enfati-
zando repetidamente que 
“casas são para morar, não 

para especular”.
Segundo informações 

divulgadas pelo Ipea em 
agosto de 2020, o mercado 
de crédito imobiliário brasi-
leiro registrou crescimento 
nos últimos quinze anos, 
passando de 1,5% para qua-
se 10% do PIB entre 2003 e 
2018. Os juros dos financia-
mentos imobiliários no Bra-
sil são um dos mais altos do 
mundo, atestou estudo rea-
lizado pela consultoria AT 
Kearney.

XP amplia projeção  
de crescimento do  
PIB de 4,1% para 5,2%

A XP investimentos 
soltou nesta quarta-
feira relatório sobre 

o avanço do Produto Inter-
no Bruto (PIB) no primeiro 
trimestre. O crescimento 
foi de 1,2% no 1º trimestre 
de 2021 em relação ao 4º 
trimestre de 2020 (elevação 
de 1,0% ante o 1º trimestre 
do ano passado). Na terça-
feira (1º), o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística reportou os números 
do período.

Segundo o relatório da 
XP, a despeito do recru-
descimento da pandemia a 
partir de fevereiro (e sub-
sequentes restrições mais 
rígidas de mobilidade) e da 
interrupção de medidas de 
estímulos fiscais no final de 
2020, os principais indica-
dores de atividade surpre-
enderam positivamente as 
expectativas ao longo dos 
últimos meses. “Os princi-
pais fatores explicativos do 
bom desempenho do PIB 
no 1º trimestre foram: (i) 
o aumento expressivo dos 
Estoques (estimamos con-
tribuição de 1,9pp para o 
crescimento do PIB pela 
ótica da demanda), devido 
ao processo de recompo-
sição dos estoques indus-
triais, que atingiram no final 
do ano passado níveis mui-
to aquém daqueles conside-
rados desejáveis, e à forte 
elevação da safra agrícola 
de grãos; (ii) o crescimento 

robusto da Formação Bruta 
de Capital Fixo, impulsio-
nada tanto pela expansão 
do consumo aparente de 
bens de capital quanto pe-
lo maior nível de atividade 
na construção civil; (iii) a 
firme recuperação da eco-
nomia global combinado ao 
aumento dos termos de tro-
ca do país; e (iv) a melhor 
adaptação de empresas e fa-
mílias ao cenário pandêmi-
co, o que suavizou o impac-
to da piora da crise sanitária 
sobre o consumo das famí-
lias (lado da demanda) e o 
setor de serviços (lado da 
oferta)”, citou o relatório.

Os dados de atividade 
referentes ao 2º trimestre 
têm sido relativamente fa-
voráveis, como reflexo da 
elevação dos índices de mo-
bilidade (de volta aos pata-
mares vistos no início deste 
ano, antes da piora aguda da 
crise de Covid-19) e da re-
tomada rápida da confiança 
de empresários e consumi-
dores.  

A corretora prevê um 
ligeiro recuo de 0,1% para 
o PIB do 2º trimestre em 
comparação ao trimestre 
imediatamente anterior (a 
projeção anterior indicava 
queda de 0,6%). Ou seja, 
o desempenho da ativida-
de econômica brasileira 
no 1º semestre de 2021 
será muito mais sólido do 
que o projetado há alguns 
meses.
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