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EUA esperam
óleo a US$ 68
este ano e US$
66 em 2022
A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA)
disse em um relatório nesta terça-feira que a produção global de
petróleo aumentará para corresponder aos níveis crescentes de
consumo global nos próximos
meses, levando os mercados globais a um equilíbrio.
A EIA disse que a previsão de
aumento é em grande parte resultado da decisão da Organização dos
Países Exportadores de Petróleo e
seus aliados (Opep+) de elevar a
produção. Os países concordaram
em continuar seu plano existente
para aumentar gradualmente a produção de petróleo até julho.
A EIA espera que os preços do
Brent permanecerão próximos
aos níveis atuais no terceiro trimestre deste ano, em média US$
68 por barril e caiam para US$ 60
em 2022.
O petróleo Brent para entrega
em agosto aumentou US$ 0,73
nesta terça-feira, fechando em
US$ 72,22 o barril na London
ICE Futures Exchange. O West
Texas Intermediate (WTI) para
entrega em julho subiu US$ 0,82,
fechando em US$ 70,05 na Bolsa
Mercantil de Nova York.
“No lado da oferta, os observadores estão começando a aceitar
que levará algum tempo antes que
as exportações de petróleo iraniano voltem ao mercado”, disse
Eugen Weinberg, analista de energia do Commerzbank Research, à
agência de notícias Xinhua.
Nesta quarta-feira, os EUA divulgarão dados oficiais dos estoques de petróleo do país.

BTG paga
R$ 6,5 mi por
manipulação
de preços
O BTG Pactual CTVM e cinco
diretores de companhias do grupo
BTG apresentaram proposta de
pagar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) R$ 6,5 milhões
para encerrar processo administrativo que apurava manipulação
de preços no mercado de valores
mobiliários, com units (BBTG11),
no período entre 25/11/2015 e
27/1/2016 e por “não zelar pela
integridade e regular funcionamento do mercado.” A proposta
foi aceita pela CVM.

Guedes quer passar a boiada
nos fundos de pensão
Na mira dos bancos, mais de R$ 1 trilhão acumulados

A

Reforma da Previdência
de 2019, proposta pelo
Governo Bolsonaro e
aprovada pelo Congresso Nacional, incluiu na Constituição Federal a possibilidade de instituições
privadas administrarem os planos
de previdência dos servidores públicos.
Aproveitando a abertura, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende facilitar a transferência, para a gestão de bancos e
seguradoras, de mais de R$ 1 trilhão acumulado pelos 290 fundos
de pensão fechados existentes no
país, dos quais 63% pertencem
aos fundos patrocinados por empresas estatais e entes públicos.

A denúncia foi feita por Marcel
Barros, vice-presidente, e José Ricardo Sasseron, ex-presidente da
Associação Nacional dos Participantes de Previdência Complementar (Anapar), em artigo publicado pela Rede Brasil Atual.
“Para concretizar este passo,
falta apenas alterar as leis complementares 108 e 109 de 2002, que
regem a previdência complementar. É o que está sendo gestado
pelo governo”, denunciam. “O
negócio é apetitoso. Os bancos
cobram uma taxa de administração média de 1,25% ao ano sobre
o patrimônio de seus planos de
previdência privada, os VGBL e
PGBL. A gestão do R$ 1 trilhão

dos fundos fechados lhes renderia
R$ 12,5 bilhões ao ano, a uma taxa
de administração de 1,25%.” Ainda que a taxa fosse menor, pelo
grande volume, os números continuariam sendo expressivos.
Além de transferir a gestão para instituições financeiras, o plano
levaria ao fim da gestão paritária,
em que os trabalhadores elegem
a metade da diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal. De
acordo com Barros e Sasseron, a
proposta de mudança tem origem
no IMK (Iniciativas de Mercado de Capitais), grupo de estudo
composto por representantes do
governo, da Federação Brasileira
dos Bancos, da B3, entre outros.

Banco Mundial projeta que China
crescerá 8,5%, e Brasil, 4,5% em 2021

A

economia chinesa está a
caminho de crescer 8,5%
em 2021, um aumento
de 0,6 ponto percentual em relação à projeção anterior, segundo
o Banco Mundial em seu último
Panorama Econômico Mundial
divulgado nesta terça-feira.
De acordo com o relatório semestral, a economia mundial deve se expandir 5,6% em 2021, ou
seja, um aumento de 1,5 ponto
percentual em relação à projeção
anterior, em grande parte devido
à forte recuperação de algumas
grandes economias.
Entre elas, os EUA, com projeção de alta de 6,8% este ano,
graças ao apoio fiscal em grande
escala e à flexibilização das restrições, diz o relatório. O crescimento em outras economias avançadas também está se firmando, mas
em menor grau.
Para o Brasil a estimativa é de
crescimento de 4,5% em 2021,
inferior à projeção para outros
países da América Latina, como
Argentina (6,4%), Chile (6,1%) e
México (5%). Essas economias,
porém, sofreram mais que a brasileira no ano passado.
Excluindo a China, a recuperação nos mercados emergentes e
nas economias em desenvolvimento deve ser mais modesta: 4,4% este ano, seguida por um crescimento
de 4,7% em 2022. Os ganhos neste
grupo não serão suficientes para
compensar as perdas experimentadas durante a recessão induzida
pela pandemia em 2020. Em 2022,
a produção deve ficar 4,1% abaixo
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Kose: inflação em alta ainda não preocupa

das projeções esperadas para o ano
que vem feitas antes da pandemia,
observa o relatório.
O relatório também argumenta
que, embora a inflação global deva
continuar subindo no restante do
ano, deve permanecer dentro das
faixas na maioria dos países com
metas de inflação. “A inflação global
mais alta pode complicar as opções

de política para mercados emergentes e economias em desenvolvimento nos próximos meses, já que
algumas dessas economias ainda
dependem de medidas de apoio expansionistas para garantir uma recuperação duradoura”, disse o diretor
do Grupo de Perspectivas do Banco Mundial, Ayhan Kose, segundo a
agência de notícias Xinhua.

Europa tem segundo trimestre de queda
O Eurostat divulgou que o
Produto Interno Bruto (PIB)
caiu 0,3% na Zona do Euro e
0,1% na União Europeia no
primeiro trimestre de 2021 em
comparação com o trimestre anterior, em bases ajustadas sazonalmente. Em termos anuais, a
queda foi de 1,3% e 1,2%, respectivamente.
Foi a segunda temporada consecutiva de recessão econômica
depois que a zona do euro registrou uma queda de 0,6%, e a UE,

de 0,4%, no quarto trimestre de
2020, após uma forte recuperação
no terceiro trimestre. “A visão da
economia da zona do euro é muito ruim no momento em comparação com os EUA com outra
recessão técnica, vacinações atrasadas, reaberturas posteriores e
apoio fiscal mais fraco para 2021”,
disse Bert Colijn, economista sênior da Zona do Euro no banco
ING, à Xinhua. No entanto, Colijn permaneceu otimista para o
resto do ano.

Demanda
por bens
industriais cai
5,4% em abril
O Indicador Ipea de Consumo
Aparente de Bens Industriais registrou queda de 5,4% no mês de
abril, em comparação com março
de 2021, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Enquanto a produção interna
destinada ao mercado nacional recuou 2% em abril, a importação
de bens industriais apresentou
uma queda de 10,6%, no mesmo período, após registrar alta de
10% no mês anterior.
Na comparação com abril de
2020, o indicador que mede a
demanda interna por bens industriais - por meio da produção
industrial interna não exportada,
acrescida das importações - registrou alta de 28,9%. Por sua vez, o
trimestre móvel apresentou alta
de 15,6% em relação ao mesmo
período de 2020.
Enquanto a variação acumulada em 12 meses apontou variação
nula, a produção industrial medida pela Pesquisa Industrial Mensal
de Produção Física, do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulou um crescimento de 1,1%.
Segundo análise do Mitsubishi
UFJ Financial Group (MUFG),
“como o número de casos da
Covid-19 ainda é alto, as medidas restritivas continuarão em
vigor ou, eventualmente, serão
mais restritivas se a situação piorar”.
De acordo com o MUFG,
nesse contexto, a produção industrial tende a continuar fraca
ao longo do segundo trimestre
deste ano.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,0395
R$ 5,2000
R$ 6,1350
R$ 0,7868
R$ 306,00

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

4,10% (maio)
1,51% (abril)
0,52%
0,67%
3,5%
0,62% a.m.
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Construção do Estado Nacional:
cidadania/trabalho – dimensão política
Por Felipe Quintas
e Pedro Augusto
Pinho

J

ean-Paul Sartre, refletindo sobre a situação colonial argelina, verificou um
trabalho
extremamente
reificado, fruto da situação
política onde se negava ao
colonizado, ao habitante do
país ocupado pelas forças
do Império Colonial, toda
humanidade.
Não se atribuía aos “inferiores colonos” qualquer
direito, não lhes atingia a
condição cidadã das garantias dos direitos, como
examinaremos nesta série
da “Construção do Estado
Nacional”, mas, voltando
às considerações sartrianas,
também não se identificavam como a condição existencial da alienação, senão
como o deliberado constrangimento do uso dos homens por outros homens,
uma condição de sujeição
política (J-P Sartre, Critique
de la Raison Dialectique, Gallimard, Paris, 1960).
O trabalhismo, na política brasileira, como uma
construção nacional, não se
equivale aos “trabalhismos”
inglês nem ao fascismo italiano, como os anti-getulistas de todos os matizes
buscam nos impingir. O
nacional-trabalhismo é uma
construção que vemos originar, ainda no século XIX,
nos políticos e interpretes
do Brasil, como o Patriarca
José Bonifácio de Andrada
e Silva (1763–1838).
Do Patriarca: “Quando
o governo se estreita sobre
poucas cabeças, perde forças, e o corpo político, a sua
solidez; à proporção que ele
se estende sobre um maior
número, o todo prospera
e faz-se inabalável na sua
unidade”, nos Projetos para
o Brasil (organização de Miriam Dolhnikoff, Companhia das Letras, SP, 2005).
Jamais a ampla participação
popular nas decisões políticas encontrou tão precisa
descrição. E estes dirigentes

“devem ocupar-se em fábricas, para que o resto da povoação, supérflua à lavoura,
tenha em que se empregar”.
E todos precisam estar trabalhando, se ocupar.
Ao final de 1892, Sílvio Romero (1851–1914),
tendo o Brasil apenas três
anos de República, escreveu (Introdução a Doutrina
contra Doutrina, organização
de Alberto Venancio Filho,
Companhia das Letras, SP,
2001):
“As ideias, as doutrinas, os
conceitos, as opiniões não
caem do céu como chuvas,
nem brotam do chão como
as ervas dos campos. Saem
dos cérebros e vão achar
asilo nos corações. As correntes da opinião não são
outra coisa mais do que os
agrupamentos dos homens
em torno de uma bandeira, o combate dos espíritos
no encalço de um ideal. No
Brasil representa-se agora
um desses dramas raros, que
nem a todas as gerações é
dado presenciar. O esboroar
de um trono, a queda de instituições quase quatro vezes
seculares, pois que essa é a
verdadeira data do governo
régio no Brasil; o levantar
de novas organizações, de
novas fórmulas, de novas
doutrinas, com seus moldes
e suas necessidades novas,
tudo isto constitui para os
sociólogos e amadores de
estudos de psicologia popular um momento verdadeiramente excepcional.”
E Romero considera:
“As construções políticas
que não são organizadas
pelo trabalho popular, que
não representam a frutificação de que os ideais da
nação são a flor, não têm,
não podem ter estabilidade. Os dois maiores fatores de igualização entre os
homens são a democracia
e o mestiçamento. E estas
condições não nos faltam
em grau algum, temo-las de
sobra. Em um povo destarte argamassado, os mestiços
de todas as gradações e matizes estão em maioria e nos
governos democráticos a
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maioria dita a lei.”
Nossa história econômica começa como complemento da economia europeia portuguesa, que à
época do descobrimento,
vivia a transição da feudal
para a mercantil. Nossa população originária vivia um
tipo de comunismo primitivo, nada capitalista, mesmo
onde já atingira o nível da
agricultura estável. Vê-se,
portanto, que o comércio, o
mercantilismo, era a forma
mais avançada da época e,
assim, se impunha sobre as
demais.

Ficamos
indolentemente
com as migalhas
da intermediação,
em condições
alheias à nossa
vontade
Mas nossa parte neste
comércio, por várias décadas, nada mais foi do que
um extrativismo grotesco,
pois as populações indígenas não se ajustavam ao
sistema capitalista nem se
sujeitavam a servir de mão
de obra escrava.
A importação de escravos africanos coincide com
a formação do Estado Colonial, passando o poder externo a exercer o controle e
a intermediação das exportações dos senhores de terra, seja as que mantiveram
do modelo das capitanias
hereditárias, ou as que foram recebendo como o modo encontrado de ocupação
do Brasil pelo Império Colonial. Recorde-se que o Estado de Tomé de Souza só
tinha três esferas de ação:
as finanças (que exerciam o
controle econômico), a segurança interna (disciplina
jurídica e social) e a segurança externa, contra invasores de outros países.
Logo, o trabalho só podia
ser escravo, público ou escassamente privado, limitado aos transportes e às produções de bens alimentares
e de uso doméstico. Havia

o comércio de bens com o
exterior, inclusive da África,
a importação de escravos,
mas empregava pouco mais
do que o proprietário do
negócio e seus dependentes
e aderentes.
Ignácio Rangel (1914–
1994), no seu clássico trabalho, Dualidade Básica da
Economia Brasileira (Iseb, RJ,
1957), analisa: “Portugal,
não tendo manufaturas, não
podia explorar suas colônias diretamente pela elaboração das matérias primas
que delas trazia. Tinha que
vendê-las a quem o pudesse
fazer, para obter dinheiro,
ouro, em troca. Ora, nas
condições do século XVIII,
uma mina de ouro já era
uma fábrica de dinheiro, de
modo que a política da coroa era converter a colônia
em mina única, em uma só
‘casa da moeda’.”
Sofreríamos assim das
demandas europeias, que
aqui se traduziriam nos ciclos econômicos, desde
o pau-brasil até o café, já
avançando na República.
Em decorrência, o trabalho também acompanharia
as exigências tecnológicas
e quantitativas das demandas. Mas, lamentavelmente,
os ideais de José Bonifácio,
André Rebouças (1838–
1898), Castro Alves (1847–
1871), Joaquim Nabuco
(1849–1910), José do Patrocínio (1853–1905), entre
outros, não encontrou eco
nas elites brasileiras, acomodadas no escravismo, e o
Brasil não aproveitou para
se industrializar e substituir
Portugal na transformação
da nossa matéria prima. Ficamos indolentemente com
as migalhas da intermediação, que oscilavam com
condições
inteiramente
alheias à nossa vontade.
A necessidade de modificar esta situação, malgrado
o desejo de Sílvio Romero, só se manifestou com
a Revolução Cívico-Militar
de 1930, e com a chefia
do estadista Getúlio Vargas (1882–1954). Em 26 de
novembro de 1930, das pri-
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meiras medidas do Governo Provisório, constituído
em 3 de novembro de 1930,
Vargas cria o Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio.
E logo fica claro que
ideais trabalhistas, vindos
desde José Bonifácio, consolidados nos governos
castilhistas gaúchos (1891
a 1937), elaborados por
Alberto Pasqualini (1901–
1960), serviam para orientar
o governo que então tinha
início.

‘É na
desproporção
entre atividades
improdutivas e
produtivas que
reside nosso
desequilíbrio
social’
“É na desproporção entre as atividades e remunerações improdutivas, de um
lado, e as atividades e remunerações produtivas do
outro, que reside a principal
causa do desequilíbrio social e do empobrecimento
geral” (Pasqualini, “As verdadeiras causas do desiquilíbrio social”, em 7/11/1949,
no Diário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul).
Concluímos com trechos
da entrevista concedida, em
10 de dezembro de 1949,
por Alberto Pasqualini ao
Diário de Notícias (jornal de
Porto Alegre fundado, em
1/3/1925, por Francisco
de Leonardo Truda, Raul
Pilla, Adroaldo Mesquita da
Costa, João Pedro Moura e
outros. Comprado em 1930
por Assis Chateaubriand,
passou a fazer parte do império dos Diários Associados. Foi dos mais importantes jornais do Rio Grande
do Sul):
“O capitalismo é uma
relação, é a propriedade ou
a exploração privada dos
meios de produção, mediante o trabalho assalariado, tendo em vista o lucro.
O capital pode ser de propriedade e de exploração do

indivíduo (pessoa física ou
jurídica) ou do Estado, que
representa a coletividade.
No primeiro caso, temos
o regime capitalista, no segundo o regime socialista
nas suas diversas modalidades.”
“O que o trabalhismo
brasileiro sustenta é que a
propriedade e a exploração
privada desses meios não
deve visar exclusivamente
o lucro com o objetivo de
proporcionar, a alguns privilegiados, o controle da
economia e a possibilidade
de consumo sem limite, que
podem ir do luxo à dissipação, enquanto outros sofrem misérias e privações.
O trabalhismo admite que
parte do lucro constitua
uma remuneração razoável
para os que tomam a iniciativa dos empreendimentos
econômicos e realizam as
combinações produtivas. A
outra parte do lucro, isto é,
sua maior parte, deve ser
destinada à inversão de empreendimentos socialmente
úteis.”
“Que é, afinal o juro, senão um lucro incondicionado, isto é, independente das
causas que o produzem? O
lucro de um industrial deriva de uma iniciativa, de
um empreendimento, de
um trabalho produtivo. O
ganho de quem empresta a
juro deriva apenas de posse do dinheiro. Aqueles que
concentram em suas mãos
o poder aquisitivo disponível dominam, praticamente,
toda economia. Eis porque
disse o Sr. Getúlio Vargas
que o poder econômico se
manifesta entre nós sob a
sua forma mais odiosa, enfeixado como está nas mãos
de um grupo de plutocratas
que têm o monopólio do
dinheiro e o manipulam ao
sabor dos seus interesses
pessoais e imediatos.”
Felipe Maruf Quintas é doutorando
em Ciência Política na Universidade
Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador
aposentado.
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BC vê reprecificação de energia
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Projeto de AMLO não
atrai classe média mexicana

I

nteressante artigo de Javier Buenrostro no site RT
faz uma análise inicial dos resultados das eleições no
México, que o autor classifica como “agridoces”. O
Morena, partido do presidente Andrés Manuel López Obrador, conquistou 11 dos 15 governos estaduais em disputa. Passará, assim, de 6 estados para 16, de um total de
32, e poderá “reequilibrar o jogo na Conferência Nacional
de Governadores (Conago), que na primeira metade do
mandato de López Obrador foi um dos espaços que controvaba a oposição”.
Por outro lado, o desempenho do partido de AMLO,
como o presidente é conhecido, na capital foi decepcionante. Das 16 prefeituras, ele venceu apenas 7 e perdeu
6 que estavam em seu poder. É o pior resultado que a
esquerda obteve na Cidade do México desde 1994. O
Morena foi bem nos locais menos abastados e mal nas
classes alta e média.
Buenrostro vê aí um ponto em que López Obrador
deverá se dedicar: ampliar seu projeto nacional para atrair
a classe média, que não se vê representada. Claro que o
negacionismo, que fez do México um dos polos da Covid
no mundo, contribuiu para a oposição dos setores urbanos.
Na Câmara dos Deputados, a coalizão comandada pelo
Morena terá maioria simples, mas perderá a maioria de
2/3 que tinha. Na verdade, a coligação manteve a porcentagem de votos que obteve em 2018 (44%), mas terá
cerca de 40 deputados a menos, devido a modificações
feitas pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE).

De herói a vilão
Antes tido como herói nacional, Sergio Moro amarga a
finalização de seu julgamento como parcial em relação a
Lula para dar novos rumos à sua – agora manchada – carreira. Todo o percurso que narra esse caso que abalou o
Judiciário brasileiro ganhou um novo capítulo: o segundo
livro da trilogia criada pelo Grupo Prerrogativas (Prerrô),
chamado O Livro Das Parcialidades (Editora Telha).
O Livro das Suspeições, primeiro da série, abriu a trilogia,
com o subtítulo “O que fazer quando sabemos que sabemos que Moro era parcial e suspeito?”, reunindo textos
de mais de 40 autores. Sua continuação tem 28 textos de
35 autores. Completando a trilogia, em breve chegará ao
mercado O Livro dos Julgamentos.

Rápidas
A Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio
de Janeiro realizará nesta quarta-feira um jantar virtual
para 35 de seus associados, que receberão seus pratos em
casa, com direito a show de MPB *** “Brazil Mid-Year
Economic Outlook: Perspectives and Predictions” é o
webinário que o Brazil-Florida Business Council realizará
nesta quarta, 18h (horário de Brasília). O principal orador
será Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica
do Ministério da Economia. Inscrições: rsvp@brazilfloridabusiness.com *** Nesta quarta-feira, às 19h, o Foro
Inteligência recebe o professor da FGV Direito SP Daniel
Wang e o codiretor do Transnational Law Institute, do
King’s College London, Octávio Luiz Motta Ferraz, para
debater a ação dos estados e da União durante a pandemia *** A FGV Energia realizará nesta quarta, às 12h,
o webinário “World Energy Transition”, com o ministro
de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o diretor da
Agência Internacional de Energia, Fatih Birol. Inscrição:
evento.fgv.br/worldenergytransition

A

expectativa de uma
crise hídrica no
Brasil com impacto
nas projeções para a inflação foi confirmada em uma
apresentação do Presidente
do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto,
nesta terça-feira. Ele participou de um webinar promovido pelo J.P. Morgan,
realizado por videoconferência, sobre o tema “Monetary policy outlook for
Brazil in 2021”.
“Muito já foi falado sobre
inflação, e temos tido revisões para cima para 2021,
pois há muitos choques, como o de reprecificação de
energia”, disse Campos Ne-

to. Ele explicou que o Banco Central ainda interpreta
esses choques como “temporários”. “Estamos ainda
acreditando que sejam choques temporários”, frisou.
Sobre a baixa dos reservatórios de hidrelétricas, em
maio o ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o risco de
apagão em 2021 estaria descartado. A declaração foi
feita durante audiência pública da Comissão de Minas
e Energia da Câmara dos
Deputados.
Porém, dados do Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) mostram
que os reservatórios de hi-

drelétricas do Sudeste e
Centro-Oeste, responsáveis
´por mais da metade da
energia do país, marcaram
ao final de abril o mais baixo nível de armazenamento
para o mês desde 2015.
“Quando olho para a
reprecificação de energia,
temos também que acompanhar outros preços administrados”, ressaltou Campos Neto. Ele acrescentou
que é possível haver contaminação de energia para
outros preços. “Mas em alguns momentos será reestabilizado”, pontuou.
Os juros também foram
tema do evento virtual. Foi
lembrado que o Comitê

de Política Monetária (Copom) se reunirá na próxima
semana para decidir a nova
taxa básica de juros. A Selic
é a taxa básica de juros da
economia e o principal instrumento de política monetária utilizado pelo BC para
controlar a inflação.
A Selic influencia todas
as taxas de juros do país,
como as taxas de juros dos
empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Hoje, a Selic está
em 3,5% ao ano. Ela foi definida no dia 5 de maio pelo
Copom, que decidiu subir
a taxa 2,75% para 3,5% – a
segunda alta consecutiva de
0,75 ponto percentual.

Estratégia
da morte

o conjunto de evidências
comprovam que Bolsonaro
buscou a imunidade de rebanho dos brasileiros sem
vacina, mesmo sabendo que
a estratégia provocaria milhares de mortes que outras
medidas poderiam evitar.

que, mesmo rejeitado pelo
TCU, que serviu de base
para o presidente Jair Bolsonaro contestar o número
oficial de mortes provocadas pela pandemia.

ra, onde a maioria absoluta
dos deputados - 257 dos
513 parlamentares - precisa
concordar com a perda ou
manutenção do mandato.
Ainda não há data para a
votação em plenário.

Jair Bolsonaro adotou,
de propósito, uma estratégia de disseminação do coronavírus no Brasil. Essa é
a versão atualizada que os
senadores que integram a
CPI da Covid pediram aos
pesquisadores do Centro
de Estudos e Pesquisas de
Direito Sanitário (Cepedisa), ligado à Universidade
de São Paulo (USP), sobre
“Mapeamento e análise das
normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil”.
Uma versão preliminar havia sido publicada em janeiro de 2021.
Na atualização, o período
estudado vai até o fim de
maio deste ano. Para chegar às conclusões, a equipe
se debruçou tanto sobre
manifestações públicas de
Jair Bolsonaro e outras autoridades quanto sobre atos
administrativos, como a
publicação de normas federais. Ao fim, os especialistas
são taxativos e dizem que

Falso relatório
do TCU na CPI
O auditor do Tribunal
de Contas da União (TCU)
Alexandre Figueiredo Costa
Silva Marques, vai ser convocado para explicar na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia,
por elaborar um relatório
que aponta uma suposta manipulação nos dados
de morte por Covid-19 no
Brasil, com a chancela do
próprio tribunal. O pedido
foi feito pelo senador Humberto Costa (PT-PE) durante depoimento do ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI nesta terça-feira.
Segundo a revista Crusoé, ele é o responsável pela
elaboração do tal relatório

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0
Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada
em 31/05/2021: Data, Local e Horário: Ao 31/05/2021, às 10h, na sede
social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e
701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos
Ferrari – Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária.
Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a submissão à aprovação da Assembleia Geral de proposta
realizada pela Diretoria para pagamento de juros sobre o capital próprio.
Deliberações: Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do
Conselho de Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem
ressalvas submeter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para o
pagamento de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da
Companhia em maio de 2021 e a ser pago em ou antes de 30/06/2021. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata
que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Manuel Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin,
José Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo,
Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres
Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima
foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. RJ, 31/05/2021. Carolina Assano Massocato
Escobar - Secretária. Jucerja nº 4079098 em 07/06/2021.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA
AUTO POSTO DO TRABALHO FREGUESIA LTDA – CNPJ: 24.242.292/000137, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo n 014/
200.451/2011, a renovação de sua Licença Municipal de Instalação e Operação Nº 008/2016, averbações AVB nº 426/2016 e nº 555/2017, para POSTO
DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, localizado na Estrada do Gabinal,
905 – Freguesia (Jacarepaguá) – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22760-151.

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 01 de julho de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilão REBDETRO08.21 na forma on-line e Presencial,
dos veículos apreendidos ou removidos, a qualquer título e não
reclamado por seu proprietário, classificados como conservados, sucata inservível identificados ou sucatas inservíveis não
identificados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data do recolhimento, conforme art. 328 do Código de Trânsito
Brasileiro, cujo os proprietários já foram notificados, tendo como
leiloeiro o Sr. ALEXANDRO LACERDA, devidamente matriculado
na JUCERJA sob o nº 103. Os veículos a serem levados a leilão
poderão ser verificados no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

Ética cassa
Flordelis
O Conselho de Ética da
Câmara dos Deputados decidiu, por 16 votos a 1, pela
cassação do mandato da deputada Flordelis dos Santos
de Souza (PSD-RJ), acusada
pelo Ministério Público de
ser a mandante do assassinato do marido, o pastor
Anderson do Carmo, em
2019. A decisão foi tomada
durante uma audiência de
duas horas na tarde desta
terça-feira. Os deputados
aprovaram o relatório do
deputado Alexandre Leite
(DEM-MG), apresentado
em 1º de junho.
Flordelis terá cinco dias
úteis para recorrer da decisão, caso desejar. Após o
recurso, o processo segue
para o plenário da Câma-

Dr.Jairinho
na espera
Enquanto isso, o médico
e vereador do Riode Janeiro
Jairo Souza Santos Junior o
Dr. Jarinho, preso desde 8
de abril e réu pela tortura e
morte de seu enteado Henry Borel, de quatro anos, em
8 de março, ainda não não
foi julgado pelo Conselho
de Ética da Câmara Municipal do Rio, que pode cassar
o seu mandato por quebra
de decoro parlamentar. Segundo a sua defesa, “cassar
o mandato (...) é aferir autoria e materialidade. Revela-se açodamento inapropriado, porque amparado
em provas cuja idoneidade
resta questionável em sede
judicial e em momento adequado”.

SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E CASAS DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, o Presidente do SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E CASAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – SINDHRIO,
entidade sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ com o nº 01.438.810/
0001-97, com sede na Avenida Rio Branco, n.º 257, grupo 1.506 a 1.515
– parte, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.040-009,
na forma prevista no seu Estatuto Social, convoca os integrantes da
categoria econômica pelo mesmo representado, para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada por meio virtual no
dia 17 de junho de 2021, às 15 horas em primeira convocação e às
15h30min em segunda e última convocação, com qualquer número de
participantes, através da plataforma digital zoom, devendo os membros
da categoria no respectivo dia e horário, acessarem o link que será
disponibilizado no sítio eletrônico do Sindicato para participar da assembleia
(www.sindhrio.org.br), para discutir a seguinte ordem do dia: a) Deliberação de propostas a serem encaminhadas aos sindicatos profissionais
que representam as categorias que trabalham para a nossa categoria
econômica, visando a celebração de Convenção Coletiva b) Assuntos
gerais. Face a relevância e grande interesse comum da matéria a ser
debatida, indispensável se torna a participação de todos os Estabelecimentos de Serviços de Saúde, devendo estes serem representados por
pessoas dotadas de poderes de decisão e com informações sobre a
variação salarial de seus empregados, de modo que as decisões da
Assembleia representem o interesse geral da categoria econômica.
Guilherme Xavier Jaccoud - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob n. 33.574.716/0001-51, convoca todos os médicos
sindicalizados para participarem da assembleia geral extraordinária,
a ser realizada no dia 09 de setembro de 2021, às 17:30 hs em 1ª
convocação, e às 18:30hs em 2ª convocação, em formato híbrida,
pela plataforma Google Meet e presencialmente na sede do SINMEDRJ (Av. Churchill, 97, Castelo, Rio de Janeiro, 2º andar). O link será
enviado por e-mail aos médicos que se inscreverem pelo e-mail
presidencia@sinmedrj.org.br até uma hora antes da realização da
Assembleia. O e-mail de inscrição deve conter nome completo, e-mail
e CRM do médico. Pauta: 1) Discussão e deliberação sobre a reforma
do Estatuto do SINMED-RJ, nos termos do artigo 143 do Estatuto; 2)
Deliberação sobre a expansão da base territorial do SINMED-RJ para
os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, São João de
Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados,
Japeri, Seropédica e Itaguaí. Só poderão ser discutidas e aprovadas
propostas de emendas ou de reformas do Estatuto que tenham sido
devidamente apresentadas à Diretoria até 60 (sessenta) dias antes
da data prevista para a sua realização, conforme artigo 144 do Estatuto. As propostas serão recebidas na secretaria do SINMED-RJ, localizada na Avenida Churchill, 97, Castelo, Rio de Janeiro (2º Andar)
de Segunda-Feira à Sexta-feira entre 9 horas e 14 horas com fornecimento de protocolo. Rio de Janeiro – RJ, 08 de junho de 2021.
Alexandre Oliveira Telles – Presidente do SINMED/RJ.
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CIDADÃ
Paulo Márcio de Mello
Professor da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj)
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Camila Amado, os frutos
não caem longe da árvore

F

ilha de Henriette e de Gilson, Camila de Hollanda
Amado (Rio de Janeiro/RJ; 8 de agosto de 1938 – Rio
de Janeiro; 6 de junho de 2021), aqui homenageada por
sua vida dedicada às carreiras de atriz e educadora, reiterou o dito do senso comum de que “os frutos não caem
longe da árvore”.
A mãe, Henriette Amado, notabilizou-se como educadora, no período de 1965 até 1971, na gestão do colégio
André Maurois, situado na avenida Visconde de Albuquerque (Gávea/Rio/RJ), onde foi capaz de implementar,
com sucesso, um “Summerhill tropical”, guardadas todas
as diferenças estruturais e conjunturais, inclusive a de que
foram anos duros, de ditadura.
O projeto político pedagógico de então foi denominado
“liberdade com responsabilidade”. O pai, Gilson Amado,
educador, foi pioneiro incansável na utilização dos meios
de comunicação de massa, como a televisão e o rádio,
como ferramentas vocacionadas para atingir propósitos
educacionais.

Imposto mundial sobre
grandes empresas
O ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak, anunciou por mídia social, no final de semana passado, que o
G7, grupo constituído por sete das maiores economias
do planeta (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França,
Itália, Japão e Reino Unido), reunido em Londres, fechou
o acordo “histórico” de apoio à criação de imposto global,
sobre grandes empresas, sobretudo as gigantes tecnológicas (“Big techs”).
Faltam detalhes sobre o tal imposto, como fato gerador,
base de cálculo, alíquota (mencionado “pelo menos 15%”,
mas sobre o quê?), mas a disposição política de encarar a
questão é importante. Está expressa em uma nota assinada por todos os ministros e gestores de bancos centrais
presentes, mais representantes de órgãos convidados, da
qual destacaremos a seguir alguns aspectos.
“Continuaremos trabalhando juntos para garantir uma
recuperação global forte, sustentável, equilibrada e inclusiva que reconstrua melhor e de forma mais verde os danos
causados pela pandemia de Covid-19”...

As economias mais pobres
A nota destaca que, segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI), até 2025, os países de renda
mais baixa precisarão de US$ 200 bilhões para impulsionar e
reconstruir as economias, abaladas pela pandemia de coronavírus. Diz a nota: “Continuamos comprometidos em apoiar
os países mais pobres e vulneráveis, enquanto enfrentam os
desafios de saúde e econômicos associados à Covid-19.”

Na Alemanha pode...
A Alemanha acredita na Renda Básica Incondicional
(RBI). Tanto que iniciou neste mês um programa piloto
para ajustes. No piloto, 122 cidadãs e cidadãos daquele país
receberão € 1.200 por mês, durante três anos, sem a imposição de nenhuma condição de elegibilidade (renda, morbidade etc.).
Foram selecionados, entre mais de 2 milhões de candidaturas (alemão também gosta...), para participar de
um projeto-piloto sobre os efeitos de uma Renda Básica
Incondicional (lá a sigla é BGE, de Bedingungsloses Grundeinkommen).
Durante o período dos três anos do projeto-piloto,
podem trabalhar ou não trabalhar, e só deverão cumprir
obrigatoriamente um tipo de compromisso junto ao projeto: preencher os formulários online que fazem parte da fase
de observação sistemática do programa.
Outros 1.380 participantes responderão às mesmas questões a cada semestre, mas apenas em troca de um pequeno
ressarcimento pela participação. É o “grupo placebo”...

#Vacina sim #Vacina já

Quarta-feira, 9 de junho de 2021 l Monitor Mercantil

Restaurantes por quilo não
resistem ao impacto da pandemia

O

setor de bares e
restaurantes é um
dos mais atingidos pela pandemia causada
pela Covid-19 no Brasil.
Estabelecimentos pensados para atender aqueles
que almoçam fora e buscam
uma refeição rápida, especialmente em regiões com
grande concentração de escritórios, estão deixando de
existir devido às medidas de
restrição e às altas taxas ao
trabalho remoto.
Muitos dos chamados
restaurantes “por quilo” ou
self-service, que contavam
com um movimento altíssimo antes da crise, atualmente contam com menos
de 10% do movimento pré-pandemia. Estabelecimentos antes lotados em dias de
semana agora apresentam
placas de venda em suas fachadas.
De acordo com a Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes (Abrasel), o
país tinha cerca de 200 mil
restaurantes desse tipo espalhados por todo território
nacional. A estimativa atual
é de que este número tenha
caído para 120 mil, o que representa o desaparecimento

de 80 mil negócios. A associação ainda estima que
só no estado de São Paulo,
50 mil estabelecimentos fecharam as portas definitivamente durante a pandemia,
sendo 12 mil apenas na capital paulista.
A Abrasel aponta também que cerca de 335 mil
bares e restaurantes já encerraram as atividades
definitivamente no país,
considerando todos os segmentos.
Já pesquisa com base na
segunda onda de Covid-19
no Brasil, realizada pela
Associação Nacional de
Restaurantes (ANR), em
parceria com a consultoria Galunion e com o Instituto Foodservice Brasil
(IFB) mostra quais fatores
precisam ser melhorados
no setor de alimentação,
de forma operacional, do
ponto de vista dos próprios restaurantes e dos
fornecedores em geral. O
levantamento, feito entre 9
de abril e 5 de maio, contou
com a participação de 650
empresas de diversos perfis, desde redes às independentes, de todos os estados
brasileiros.

Em casa e só: é assim que o
brasileiro verá a Copa América

A

alguns dias da parti
Pesquisa realizada
pelo Tiendeo.com.
br procurou saber como os
brasileiros pretendem curtir a
Copa América 2021. Dentre
os dados obtidos, destaca-se
que 83,3% dos entrevistados
assistirão aos jogos no conforto da sua sala, enquanto
16,7% afirmam que irão aos
espaços públicos montados
para a torcida da seleção durante o evento.
Cerca de 50% dos brasileiros decidiram que vão
assistir a este torneio sozinhos. Entretanto, 33,3%
das pessoas entrevistadas

limitarão as interações relacionadas ao evento à um
círculo mais próximo de
pessoas, sendo os familiares os principais acompanhantes durante as partidas.
Apenas 16,7% pretende
aproveitar a Copa América
com os amigos.
Certos produtos não poderão faltar na casa dos torcedores durante os jogos, já
que 66,7% dos consumidores que participaram da pesquisa confirmam a escolha
de refrigerantes e bebidas
não alcoólicas como os produtos que mais serão mais
consumidos no evento.

DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 31.095.265/0001-44 - NIRE 35300519418
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA: Ata lavrada em forma de sumário, nos termos do páragrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30/04/2021, às 16h, na SP/SP, na
Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1308, 8º andar, sala 01, Vila Olímpia, CEP 04548-004. 2. PRESENÇA: Presente a Acionista representando a totalidade das ações de emissão da Companhia, como se verificou pela assinatura aposta no Livro de
Presença de Acionista. 3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença 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 para discutir e votar as propostas de: Em
sede de Assembléia Geral Ordinária (i) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) Aprovação da destinação do lucro
apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) Aprovação de ajustes referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2018 e em 31/12/2019; (iv) Fixação do valor máximo da remuneração global anual dos administradores da
Companhia para o exercício social de 2021; e (v) Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários
à efetivação das deliberações acima. Em sede de Assembléia Geral Extraordinária: (i) O aumento do capital social da DUNAS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A no montante de R$ 140.000,00, com a subscrição particular de 140.000 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; (ii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iii) Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima. 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE
DE VOTOS: Em sede de Assembleia Geral Ordinária I. EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Dispensada a leitura do Relatório da Administração, do Balanço geral
e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, documentos estes devidamente
publicados, nos termos do art. 133 § 4º da Lei no 6.404/76, no Jornal O Estado de S. Paulo, Caderno de Economia, na data
de 30/04/2021, nas páginas 6 e 7, e no Jornal Diário Oficial, Empresarial, na mesma data, nas páginas 145 a 147; uma vez
que já eram do conhecimento dos presentes, dando-se início à discussão das matérias neles contidas. Finalmente, votados
os assuntos constantes deste item, foram aprovados, por unanimidade, os documentos acima referidos, incluindo: o balanço
patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, mutações do patrimônio líquido, fluxo de caixa, relatório dos auditores independentes, bem como respectivas notas explicativas, todos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020.
II. APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO APURADO NO EXERCÍCO DE 2020: Tendo sido apurado o montante total
de R$ 2.164.466,72 a título de lucro líquido da Companhia, sobre o qual são calculados os dividendos a serem distribuídos à
Acionista; foi aprovada por unanimidade, conforme proposta da Administração constante nas Demonstrações Financeiras
acima mencionadas, a destinação do referido lucro referente ao exercício de 2020, da seguinte forma: (i) A retenção de 5%
do valor total, correspondente à R$ 108.223,34, para constituição da reserva legal. (ii) O pagamento de dividendos obrigatórios, no valor de R$ 20.562,43, que deverá ser distribuído às Acionistas, no período de até 60 dias, na proporção de sua
participação acionária, coforme previsto na Lei e Estatuto Social da Companhia. (iii) O valor remanescente de R$
2.035.680,95 deverá integrar a reserva de lucros da Companhia, na forma de retenção de lucros, para pagamentos futuros,
confome determinação das Acionistas. III. APROVAÇÃO DE AJUSTES REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2018 E
2019: (i) Em decorrência da aplicação do CPC 47, houve a reapresentação das demonstrações financeiras do exercício de
2018, em conformidade com o CPC 23 e o CPC 21, e foi aprovado o ajuste negativo no valor correspondente a R$
582.243,00 que foi absorvido pela conta de Reserva de Retenção de Lucros da Companhia. (ii) Em razão do Ofício-Circular/
CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, que orienta aspectos relevantes do CPC 47 e CPC 48, houve a reapresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2019 e foi aprovado o ajuste positivo no valor de R$ 4.941.531,00, sendo R$ 1.494.139,00
utilizados para absorção de prejuízos acumulados e R$ 3.447.392,00 destinados às contas de dividendos, Reserva de Retenção de Lucros e Reserva Legal. IV. FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL DOS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL DE 2021: As Acionistas fixaram a remuneração global
anual máxima dos Administradores da Companhia, para o exercício social de 2021, no valor total de até R$ 2.000.000,00. V.
AUTORIZAÇÃO PARA OS ADMINISTRADORES PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DAS
DELIBERAÇÕES ACIMA: 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. Em
sede de Assembleia Geral Extraordinária: I. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA: 1.1 As Acionistas aprovaram, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 140.000,00, com a subscrição particular de 140.000 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”). 1.2 Finalidade: O Aumento de Capital visa reforçar a liquidez da Companhia e melhorar sua estrutura de capital.
1.3 Subscrição e Integralização: os acionistas decidem aumentar o capital social da Companhia, nesta data, correspondente
às novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, nos termos do item 1.1 acima, e as novas ações ordinárias são
integralizadas inteiramente pela Acionista STERLITE BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ nº 28.704.797/000127, da seguinte forma: (i) R$ 125.000,00, objeto do depósito em conta corrente da Companhia; e (ii) R$ 15.000,00, objeto do
depósito em conta corrente da Companhia. 1.4. Tendo em vista a deliberação supra, o artigo 4º do Estatuto Social passa a
viger com a seguinte redação: Artigo 4º. O capital social subscrito da Companhia é de R$ 26.320.900,00, representado por
26.320.900 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, no
montante de R$ 26.320.900,00. II. CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA: A Acionista aprovou, por
unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II. III. AUTORIZAÇÃO PARA OS ADMINISTRADORES PRATICAREM TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES ACIMA: 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 Ordinária e Extraordinária de Acionistas, da qual se lavrou
a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. SP, 30/04/2021. MESA: Marco Paulo
Reis Tanure - Presidente; Leandra Ferreira Leite - Secretária. ACIONISTA: STERLITE BRAZIL PARTICIPAÇÕES S.A.
- Marco Paulo Reis Tanure - Diretor. Jucesp nº 264.801/21-0 em 03/06/2021.

Entre as principais ações
para aumentar as vendas e a
lucratividade, 75% das empresas ouvidas visam reduzir desperdícios, 69% querem promover e incentivar
produtos com maior lucratividade, 68% irão revisar a
forma de operar a cozinha,
pensando na redução de
equipe, novos processos,
reformulação do cardápio,
ingredientes e equipamentos; 67% planejam lançar
produtos, 63% irão renegociar preços ou trocar de fornecedores, 61% farão mais
promoções ou combos,
56% pensam em rever as
especificações e marcas, para buscar insumos com melhor custo-benefício, e 48%
têm como plano investir em
hospitalidade para aumentar satisfação do cliente.
O delivery foi uma ferramenta essencial no setor de
alimentação desde o início
da pandemia. O levantamento mostra que 86% dos
entrevistados
afirmaram
trabalhar com delivery, e
para estes que operam por
meio deste serviço, esta
modalidade de venda atingiu 44% do faturamento
em 2020, e chegou a repre-

sentar 52% das vendas entre março e abril deste ano.
Um dado curioso é que ao
levantar informações sobre
quais formas são utilizadas
para captar os pedidos de
delivery e take Away. Neste caso, 77,1% utilizam o
iFood e 70,1% o WhatsApp,
aplicativos que dominam o
segmento, mas que 50,7%
ainda captam pedidos pelo
telefone, que ainda tem um
protagonismo importante
neste sentido.
Com o delivery como
protagonista, os estabelecimentos ouvidos tem realizado ou pretendem incorporar algumas mudanças
para ajustar a oferta, o menu e os produtos para melhorar este canal tão importante para a sobrevivência
do negócio. Dessa forma,
66% querem lançar produtos e trazer mais inovação,
61% buscam melhorar as
embalagens para manter a
qualidade do produto, 60%
enxergam a importância de
melhorar as fotos dos produtos nos canais digitais, e
59% pensam em promover
mais promoções e combos
para atrair diferentes consumidores.

Comércio cresceu 1,8%
de março para abril

O

volume do comércio varejista brasileiro teve alta de
1,8% de março para abril
deste ano. O crescimento
veio depois de uma queda
de 1,1% observada na passagem de fevereiro para março. Essa é a maior alta para o
mês de abril desde 2000. Os
dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC),
divulgada nesta terça-feira
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O varejo também cresceu 0,4% na média móvel
trimestral, 23,8% na comparação com abril do ano passado, 4,5% no acumulado
do ano e 3,6% no acumulado de 12 meses.
Sete das oito atividades
pesquisadas pelo IBGE tiveram alta na passagem de
março para abril, com destaque para móveis e eletrodomésticos (24,8%), tecidos,
vestuário e calçados (13,8%)
e equipamentos e material
para escritório, informática e
comunicação (10,2%).
Também tiveram aumento no volume de vendas os
segmentos de outros artigos
de uso pessoal e doméstico
(6,7%), livros, jornais, revistas
e papelaria (3,8%), combustíveis e lubrificantes (3,4%), e
artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (0,9%).
A única queda de março
para abril foi observada na
atividade de hipermercados,
supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo (-1,7%).
A receita nominal do varejo teve altas de 1,4% na comparação com março deste
ano, 36,1% em relação a abril
do ano passado, 15,2% no

acumulado do ano e 10,6%
no acumulado de 12 meses.
O varejo ampliado, que
analisa também os veículos
e materiais de construção,
teve alta de 3,8% de março para abril, puxada pelos
crescimentos de 20,3% do
setor de veículos, motos,
partes e peças, e de 10,4%
da atividade de materiais de
construção.
Também houve altas, no
volume do varejo ampliado,
na média móvel trimestral
(0,7%), comparação com
abril de 2020 (41%), acumulado do ano (9,2%) e acumulado de 12 meses (3,5%).
A receita do varejo ampliado cresceu 3,8% em
relação a março deste ano,
54,1% na comparação com
abril do ano passado, 20,7%
no acumulado do ano e
10,8% no acumulado de 12
meses.
Para Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco
Digital Modalmais, “os números surpreendem positivamente, mesmo com
a variação mensal do mês
anterior sendo revisada em
0,05 pp para baixo.”
O especialista lembra que
“o mês de abril foi marcado
pelo início da reabertura da
economia após as restrições
impostas em março e pelo retorno do auxílio emergencial,
fatores determinantes para a
recuperação. Após uma surpresa positiva com a atividade no primeiro trimestre, o
volume de vendas no varejo
indica uma retomada mais
forte no segundo trimestre.
Para o IBC-Br, nossa projeção preliminar se encontra
marginalmente positiva em
0,02%, ainda aguardando a
PMS da próxima sexta-feira.”
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B3 começa processo de testes para
operações de títulos públicos federais

Possíveis cenários da economia
brasileira e mundial com a 3ª onda

B3 iniciou nesta
terça-feira o processo de testes do
Hub Balcão para operações
de títulos públicos federais
negociados na plataforma
de negociação eletrônica
Trader. O Hub Balcão é
uma solução destinada a
corretoras, bancos, agentes
de custódia, gestores e administradores de fundos.
Segundo a B3, nesse primeiro momento, o produto contemplará os fluxos de alocação
de operações realizadas no
Trader e em balcão sem plataforma eletrônica, abrangendo,
tanto títulos públicos quanto
privados, conforme cronogra-

surgimento de uma
terceira onda da
pandemia de Covid-19 já está sendo considerado pelos economistas brasileiros. A pergunta que não
quer calar é como debater os
prováveis cenários da economia brasileira e mundial.
Com o avanço da vacinação
contra o novo Coronavírus e
o consequente afrouxamento
das medidas de isolamento
social e locomoção, as principais economias dos países
desenvolvidos já projetam
um forte crescimento para
este ano.
No Brasil, depois de uma
expectativa frustrada de que

A

ma de implementação de cada
fluxo e segmento.
“O roteiro de testes, contendo as instruções de execução e pré-requisitos, e as
especificações técnicas dos
fluxos estão disponíveis em
http://clientes.b3.com.br/
pt_br/produtos-e-ser vicos/sobre/solucao-de-posnegociacao-fluxo-iii-titulospublicos.htm”, informou a
Bolsa de Valores paulista.
O Hub Balcão pode ser
acessado via extranet ou internet. Caso a instituição opte
por acesso via internet, a B3
disponibiliza duas alternativas
para a contratação do serviço e
criação de usuários: pelo e-mail

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de
Recebíveis Imobiliários S.A., CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos
termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 1ª
e 2ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão”
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela
presente, em primeira ordem, convocar os Titulares dos CRI da 1ª Série da 2ª
Emisssão dos CRIs da Emissora (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral
de Titulares dos CRI da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no dia 29
de junho de 2021, às 15:00h (quinze horas) de forma exclusivamente digital,
através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso disponibilizado
individualmente para os Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos
deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
A Ordem do Dia da Assembleia Geral será a seguinte: (i) Deliberar acerca da
substituição do índice de atualização monetária dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA,
de acordo com a solicitação recebida pela Emissora; (ii) Conceder autorização
para que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as
providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização
de aditamentos aos documentos da Emissão, caso necessário; e (iii) Deliber
acerca de demais assuntos que os Titulares do CRI entendam pertinentes.
Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do Dia serão oponíveis a todos os
Titulares dos CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia
Geral ou do voto proferido. Em razão da situação de calamidade pública, visando
a segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de maio
de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da plataforma eletrônica
Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora àqueles que
enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e para gdc@gdcdtvm.com.br,
os documentos que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos
CRI ou os documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o
horário da Assembleia Geral. Para os fins acima, serão aceitos como documentos
de representação: participante pessoa física - cópia digitalizada de documento
de identidade do Titular do CRI; ou, caso representado por procurador, cópia
digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário
ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento
de identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada
do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de
documento societário que comprove a representação legal do Titular do CRI, e
cópia digitalizada de documento de identidade do representante legal; ou, caso
representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com
firma reconhecida, abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada
de cópia digitalizada dos documentos do Titular do CRI. Os termos que não se
encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído
nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021. REIT
SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO –
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
NA FORMA DO ARTIGO 3º, ALÍNEA G DO ESTATUTO, através de sua
Diretoria Executiva, mais precisamente pela pessoa de seu Presidente em
exercício, FELIPE CAMPOS CAUBY COUTINHO, CONVOCA através do
presente edital, todos os seus associados, observadas as disposições do
referido ARTIGO 3º, ALÍNEA G, para Assembleia Geral Extraordinária, que
será realizada no dia 22/06/2021, às 17:00hs em primeira convocação
com presença de metade mais um dos sócios; às 17:30hs em
segunda convocação e às18:00hs em terceira e última convocação,
com a presença de qualquer número de sócios quites com suas
contribuições para a AEPET, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1. Apreciação e aprovação de autorização de outorga de mandato
judicial ao Assessor jurídico contratado Dr. CÉSAR VERGARA DE ALMEIDA
MARTINS COSTA, OAB/RS28947 – OAB/RJ 148392-A, para estudo de
viabilidade e para o patrocínio e ajuizamento de ações judiciais
(inclusive preparatórias, cautelares, mandamentais, declaratórias,
indenizatórias e condenatórias), a saber: ações contra UNIÃO
FEDERAL E/OU as empresas PETROLEO BRASILEIRO S.A –
PETROBRAS E/OU DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (BR
DISTRIBUIDORA S.A) E/OU DA FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE
SOCIAL - PETROS, relativamente às seguintes pretensões, que deverão
ser vertidas em linguagem jurídica e assim viabilizadas: 1.Toda e qualquer
ação judicial necessária contra a UNIÃO FEDERAL, seus órgãos e
autarquias, para (a) obter a declaração de nulidade e/ou invalidade
e/ou ineficácia e/ou inconstitucionalidade da Resolução
Interministerial n.º 23/2018 CGPAR; (b) obter a declaração de
impossibilidade de inclusão na base de cálculo do imposto de
renda das quantias pagas à FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL – PETROS - a título de contribuição adicional/extraordinária
instituída em razão de déficit do Plano Petros Sistema Petrobrás
(PPSP-R e PPSP-NR), independentemente do limite de 12% (doze por
cento); (c) com a condenação da UNIÃO – FAZENDA NACIONAL à
restituição do imposto de renda pago sobre essas quantias, tudo
acrescido de juros e correção monetária; 2. toda e qualquer ação judicial
necessária contra a PETROLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS E/OU
DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (BR DISTRIBUIDORA S.A) E/OU
DA FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS (a) na
obrigação de fazer consistente em manter o programa AMS
(Assistência Multidisciplinar de Saúde), com todas as vantagens
reconhecidas nos acordos coletivos da categoria, inclusive na obrigação
de pagar a indenização devida pelos transtornos causados pelas alterações
no referido plano de assistência médica suplementar, inclusive decorrentes
da alteração da gestão do plano, tudo com os devidos consectários legais,
juros e correção monetária e pedidos acessórios;(b) toda e qualquer
ação judicial necessária contra a PETROLEO BRASILEIRO S.A –
PETROBRAS E/OU DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A (BR
DISTRIBUIDORA S.A) E/OU DA FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE
SOCIAL - PETROS na obrigação de fazer consistente em reajustar
corretamente
os
benefícios
de
previdência
privada
complementar dos assistidos “não-repactuados” integrantes dos
planos PPSP (PPSP-NR e PPSP-Pre-70), e na condenação em pagar
as diferenças de benefícios de previdência privada complementar
decorrentes do correto reajustamento, tudo com os devidos
consectários legais, juros e correção monetária e pedidos acessórios. A
assembleia será realizada no dia 22/06/2021 de forma semipresencial na
sede da entidade com transmissão simultânea pela plataforma Corporativa
de Reuniões da AEPET usando o com o link: http://reunioes.aepet.org.br/
assembleia, para tanto click neste endereço e se identifique que nosso
administrador liberará o seu acesso á sala de reunião. A plataforma estará
disponível a partir das 16:50hs. Fica facultado, ainda, o voto por
correspondência ou e-mail até às 24 horas do dia anterior ao da realização
da assembleia, observadas as disposições estatutárias. A manifestação
de voto dos participantes poderá ocorrer por um dos seguintes meios
eletrônicos: e-mail juridico@aepet.org.br, WhatsApp (21) 99985-5267 ou
mensagem via chat da plataforma durante a realização da assembleia. No
voto é necessário que conste a identificação do participante (nome completo,
CPF e a declaração do voto “favorável” ou “contrário” ou “abstenção”) de
forma a assegurar a garantia do voto e produzir todos os efeitos legais de
uma assinatura presencial, a fim de evitar a desnecessária aglomeração
de associados na sede da entidade, em atenção ao princípio constitucional
da preservação da saúde. Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021.
Felipe Campos Cauby Coutinho
Presidente em exercício da AEPET

contratacao@b3.com.br
Os participantes que optaram pelo acesso via internet e que já possuem o
serviço contratado poderão acessar o Hub Balcão
em https://hubbalcao-cert.
b3.com.br/. Já os participantes com acesso via extranet poderão acessar o
sistema por meio do menu do CAU – Controle de
Acesso Unificado. Suporte
aos testes O participante
interessado em realizar os
testes roteirizados poderá
solicitar suporte da B3 pelo
telefone (11) 2565-5056 ou
pelo e-mail hubbalcao.certificacao@b3.com.br.

O

QUINTA VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito,
Dr.(a) Adriana Angeli de Araujo de Azevedo Maia - Juiz Titular do Cartório
da 5ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, RJ, FAZ SABER aos que
o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Luiz
Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro - RJ Tel.: 3385-8811 e-mail: btj05vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos
da Classe/Assunto Procedimento Sumário (CADASTRO OU CONVOLAÇÃO
ATÉ 17.03.2016) - Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 028093924.2013.8.19.0001, movida por CASSIA ROSALIA GOMES NEVES em face
de COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA, objetivando citar. Assim, pelo presente
edital CITA o réu COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA, que se encontra em lugar
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer contestação
ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 344, CPC) , caso não ofereça
contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial
(Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, 26 de
abril de 2021. Eu, Roberta Fraquim Reguffe - Técnico de Atividade Judiciária
- Matr. 01/29139, digitei. E eu, Gilmara Meireles Maia - Subst. do Resp. pelo
Expediente - Matr. 01/26579, o subscrevo.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO–
AGE 007
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de
Transportes Metroviários, de Veículos Leves Sobre Trilhos e Monotrilhos
do Estado do Rio de Janeiro - SIMERJ no uso de suas atribuições, em
conformidade com as normas estatutárias que regem a entidade sindical
e nos termos do art. 611 ao 625 da CLT, art. 8º, incisos I, II, IV e V da
Constituição Federal, convoca a todos(as) trabalhadores(as)
Metroviários(as) da empresa RIOTRILHOS representados e substituídos
pelo Sindicato na Ação de Cumprimento que move em face da CIA RIO
TRILHOS e que tramita perante 36 a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro
– Processo n o 0080200-24.2006.5.01.0036 – para participarem de
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no
dia 10 de Junho de 2021, em primeira convocação, às 18 horas
e em segunda e última chamada às 18h30, a ser realizada virtualmente
pelo aplicativo ZOOM, devido a decretação de Pandemia pela OMS –
Organização Mundial de Saúde, por evento mundial de disseminação do
COVID-19, que vem alterando as relações sociais e econômicas, levando
ao isolamento social. Link para entrar na reunião Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83383395078?pwd=Q1hVcnllK2paU2h1Rl
ViUUxPQzZJdz09
ID da reunião: 833 8339 5078
Senha de acesso: 462081
A assembléia será transmitida ao vivo pelas Redes Sociais do SIMERJ
(Facebook e YouTube). Pontos de Pauta: 1 - Fixação dos
parâmetros e autorização para acordo a ser firmado pelo
Sindicato dos Trabalhadores(as) em Empresas de ransportes
Metroviários, de Veículos Leves Sobre Trilhos e Monotrilhos
do Estado do Rio de Janeiro - SIMERJ com a Cia Rio Trilhos,
representada pela Procuradoria Geral do Estado, com vista a
liquidação do processo n o 0080200-24.2006.5.01.0036 – (caso
9,16%). 2 - Informes gerais / Acordão.
ELIAS JOSÉ ALFREDO
DIRETOR PRESIDENTE

DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE CITACÃO. com prazo de 20 dias: A Drª Adriana Sucena
Monteiro Jara Moura, Juíza da 16a. Vara Cível da Comarca da Capital - RJ,
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento,
que pelo presente CITA PAULO MURILLO DE SOUZA CAMPOS, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 687.653.987-34, que encontra-se em local incerto e não
sabido dos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n. 0053442-25.2019.8.19.0001 proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO
MORADA MARIANA que aduz em resumo: O Exequente é credor da
importância de R$ 15.943,52, devida pela parte executada, condômino da
unidade APARTAMENTO 1406 BLOCO 1 asilada no edifício exequente, nos
termos da certidão de Registro de Imóveis e demais documentos correlatos à
titularidade imobiliária. A presente execução decorre, portanto, da ausência de
pagamentos das contribuições condominiais, pela parte executada, relativas
ao período 05/02/2018; 05/04/2018 A 15/02/2019 E VERBAS EXTRAS. Face
ao Exposto, requer a determinação da citação da parte executada, nos termos
do art. 829 do Código de Processo Civil, para pagar, em 3 (três) dias, o valor
de R$ 15.943,52 (Quinze mil novecentos e quarenta três reais e cinquenta
dois centavos), acrescido de juros legais, correção monetária, custas e
honorários advocatícios, nos termos do artigo 827 do Código de Processo
Civil. Requer que conste no mandado de citação a ordem de penhora e
avaliação do imóvel gerador do débito, que ora o exequente indica, a serem
cumpridas pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo verificado o não pagamento
no prazo assinalado, conforme determina o artigo 829 §§ 1° e 2°do Código
de Processo Civil; Caso não ocorra o adimplemento no prazo de 3 (três)
dias, requer a expedição de mandado de penhora do imóvel acima indicado,
mediante termo nos autos, de acordo com o art. 845, § 1º, do Código de
Processo Civil; Requer a expedição de certidão informando a admissão da
presente execução pelo juiz, constando a identificação das partes e do valor
da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, na forma do art.
828 do Código de Processo Civil. Requer a majoração dos honorários para
20% em caso de Embargos, conforme art. 827 § 2º do Código de Processo
Civil; Requer que V.Exa. determine a inclusão do nome do(s) executado(s)
nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3ª do CPC/15.
Por derradeiro, pugna pela inclusão das cotas que se vencerem na presente
execução até o cumprimento da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15.
Ciente e advertido o executado para no prazo de 03 dias pagare a importância
acima, ficando ciente de que: a) caso não efetue o pagamento naquele prazo
, ocorrerá a penhora e avaliação de bens (Arts. 652 CPC e parágrafo primeiro
do mesmo artigo); b) poderá oferecer embargos no prazo de 15 dias após
a juntada do mandado de citação aos autos (Art. 738, caput do CPC); C)
no caso de integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária
será reduzida pela metade (Art. 652-A parágrafo único). Fica cientificada
a parte devedora de que, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito
da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor
em execução, acrescidos de custas e de honorários de advogado, poderá
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês (NCPC, art. 916). Na forma do art. 257, IV do NCPC, fica advertido o
executado que na ausência de manifestação será nomeado a Curadoria
Especial. E para que chegue ao conhecimento de todos osinteressados, foi
expedido o presente, publicado e afixado na forma da Lei. Sede do Juízo na
Av. ERASMO BRAGA N. 115, SALA 216-C. Dado e passado nesta Cidade do
Rio de Janeiro, em 22/04/2021. Eu, Vanessa Lisboa Martins, mat. 01/22.146,
Responsável pelo Expediente , mandei datilografar e subscrevo. Ass. Drª
Adriana Sucena Monteiro Jara Moura , Juíza de Direito.

haveria uma recuperação
mais vigorosa no primeiro
trimestre, prejudicada pelo
acirramento da pandemia,
vários indicadores de alta
frequência surpreenderam
positivamente, evitando uma
queda do Produto Interno
Bruto (PIB) no período de
janeiro a março deste ano.
De acordo com projeções
dos economistas do Instituto Brasileiro de Economia
(FGV IBRE), os indicadores
de abril apontam para um
melhor resultado no segundo
trimestre. No entanto, ainda
persistem muitas incertezas,
dada a escassez de vacinas, o
lento processo de imuniza-

ção, associado ao agravamento do quadro político com os
possíveis desdobramentos da
CPI da Covid-19.
A partir desse cenário, o
FGV Ibre - que completa 70
anos este ano - promove o II
Seminário de Análise Conjuntural, no dia 10 de junho,
às 10h, nos canais da FGV e
do Estadão no YouTube.
Participarão: Armando
Castelar, coordenador da
área de Economia Aplicada do FGV IBRE, José Júlio Senna, chefe do Centro
de Estudos Monetários do
Instituto, e Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro da instituição.

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 NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”), 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 ENSEADA 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-ENSEADA – Reeleição da Diretoria da ENSEADA. Rio de Janeiro, 07 de junho
de 2021. Maurício Bastos de Almeida, Diretor.

GTB BRASIL - PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 21.061.476/0001-02
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO. Artigo 1º: Sob a
denominação social de GTB BRASIL -PARTICIPAÇÕES S/A. fica constituída
uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, que se regerá pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A sociedade terá por objeto a atividade de Participações em Outras Sociedades. Artigo 3º:
A sociedade terá sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Avenida Afonso Arinos de Melo Franco n.º 222 Bloco 01 Salas 1.204 a
1.209 - Barra da Tijuca – Cep: 22631-455, podendo abrir filiais, agências ou escritórios em qualquer parte do Território Nacional ou no Exterior, respeitadas as
prescrições e exigências legais pertinentes. Artigo 4º: A Sociedade terá seu prazo
de duração por tempo indeterminado. CAPÍTULO II. CAPITAL E AÇÕES. Artigo
5º: O capital social da Companhia é de R$ 3.900.000,00 (Três milhões e novecentos mil reais), dividido em 3.900.000 (três milhões e novecentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas pelos acionistas da Companhia. Parágrafo Único: A sociedade poderá emitir títulos múltiplos
ou certificados de ações, que serão assinados pelo(a) Diretor(a) Presidente. Artigo 6º: Cada ação é indivisível em relação à sociedade e dará direito a um voto nas
deliberações das Assembleias Gerais de acionistas. Artigo 7º: Em igualdade de
condições e na proporção das ações possuídas, os demais acionistas terão preferência no caso de venda ou alienação de ações. Artigo 8º: O capital social poderá
ser aumentado através da subscrição ou não de novas ações, por deliberação de
acionistas que representem a maioria do capital, em Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim. Parágrafo Único: Aprovado o aumento do capital social com subscrição de novas ações, cada acionista terá o
prazo de 30 (trinta) dias para exercer seu direito à subscrição, proporcionalmente
às ações possuídas. As ações não subscritas serão oferecidas aos demais acionistas que, na proporção das ações que possuírem, exercerão o direito à subscrição das referidas ações. CAPÍTULO III. ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS. Artigo 9º: A Assembleia Geral de acionistas se reunirá ordinariamente no
mês de abril de cada ano e extraordinariamente sempre que os interesses da sociedade o exigirem. Artigo 10º: A Assembleia Geral de acionistas será convocada
pelo(a) Diretor(a) Presidente ou pelo(a) Diretor(a) Substituto(a), neste último caso
somente na hipótese do artigo 22, alínea “a” do presente Estatuto Social. Artigo
11º: A Assembleia será presidida por qualquer acionista, escolhido pelos presentes, o qual convidará a qualquer pessoa presente, acionista ou não, para secretariá-lo. Artigo 12º: As convocações de Assembleia Geral serão efetuadas através
de anúncios publicados pela imprensa ou através de cartas aos acionistas, devidamente protocoladas, na forma da lei, e assinadas por quem às convocou. Artigo
13º: Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, diretor(a) da sociedade ou advogado(a). Artigo 14º: As Assembleias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias, poderão ser convocadas e realizadas na mesma data, hora e local. Artigo
15º: Em primeira convocação a Assembleia só poderá instalar-se e deliberar com
a presença da maioria dos acionistas e em segunda convocação com a presença
de acionistas que representem pelo menos 1/5 (um quinto) do capital social. Artigo
16º: Compete privativamente à Assembleia Geral a eleição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Os mandatos da Diretoria e do Conselho Fiscal terão a
duração de 3 (três) anos e durarão de 01 de maio a 30 de abril de cada período.
Parágrafo Único: Excepcionalmente, o mandato da primeira Diretoria e do primeiro Conselho Fiscal terá a duração menor que três anos, expirando no dia 30 de abril
de 2022. CAPÍTULO IV - DIRETORIA. Artigo 17º: A sociedade será administrada
por uma Diretoria composta de 2 (dois) diretores(as), sendo 1 (um) Diretor(a) Presidente e 1 (um) Diretor(a) Substituto(a). Artigo 18º: Os(As) diretores(as) serão
eleitos(as) na forma disposta no artigo 16º, obrigatoriamente residentes e
domiciliados(as) no estado do Rio de Janeiro, acionistas ou não, os(as) quais
exercerão seus mandatos até que seus sucessores sejam eleitos e empossados.
Artigo 19º: A remuneração de cada diretor(a) será estabelecida pela Assembleia
Geral que o(a) eleger. Artigo 20º: A diretoria reunir-se-á sempre que for necessário, mediante convocação do(a) Diretor(a) Presidente ou na hipótese de vacância
do cargo de Diretor(a) Presidente, pelo(a) Diretor(a) Substituto(a). As decisões da
Diretoria serão transcritas no livro próprio. Artigo 21º: Compete ao(à) Diretor(a)
Presidente: a) Representar, isoladamente, de forma ampla a sociedade ativa e
passivamente, em qualquer órgão, instituição ou entidade, seja ela pública, privada, bancária, financeira ou não financeira; b) Convocar Assembleias Gerais de
acionistas; c) Assinar, isoladamente, os títulos múltiplos ou certificados das ações
da sociedade; d) Convocar e presidir as reuniões de diretoria; e) Constituir advogado para defender interesses da sociedade, outorgando-lhe os poderes necessários e assinando o respectivo mandato; f) Assinar, isoladamente, documentos de
compra de bens móveis ou imóveis; e g) Assinar, isoladamente, documentos referentes a venda ou qualquer alienação de bens da sociedade, com poderes para
transmitir domínio e posse, responder por evicção de direito e receber e dar quitação. Artigo 22º: Compete ao(à) Diretor(a) Substituto(a): a) Convocar Assembleias
Gerais quando cargo de Diretor(a) Presidente estiver vago; e b) Substituir o(a)
Diretor(a) Presidente na hipótese de vacância do cargo, até a posse do sucessor.
Artigo 23º: Ocorrendo vaga na diretoria, pela morte ou renúncia de qualquer
diretor(a), realizar-se-á Assembleia Geral Extraordinária no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do evento, para eleição de seu sucessor pelo tempo que faltar
para o(a) diretor(a) substituído(a) completar seu mandato. Artigo 24º: Fica vedado
a qualquer Diretor(a) prestar fiança ou aval em nome da sociedade. CAPÍTULO V
- CONSELHO FISCAL. Artigo 25º: A sociedade terá um Conselho Fiscal composto por 03 (três) membros e 03 (três) suplentes em caráter não permanente, sendo
que este somente se instalará a requerimento de acionistas, na forma do disposto
no Art. 161 da Lei n.º 6.404. A competência do Conselho Fiscal é prevista no Art.
163 da mesma Lei. Artigo 26º: Caso seja solicitado seu funcionamento, assumem
os eleitos, e, para investidura no cargo, será necessário que cada um prove os requisitos legais. Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na
primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Artigo 27º: O exercício
social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social,
a Diretoria fará o levantamento das demonstrações financeiras do exercício, com
base nas quais serão feitas as amortizações necessárias, deduzindo-se do lucro
líquido: a) 5% (cinco por cento) para a constituição do Fundo de Reserva Legal até
que esse fundo alcance 20% (vinte por cento) do capital social; b) Deduzidos o
valor destinado ao Fundo de Reserva Legal, o saldo terá a destinação que a Assembleia Geral determinar; e c) Fica facultado a distribuição de dividendos intermediários antes do encerramento do exercício, condicionada a apuração de Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras.
CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO. Artigo 28º: A sociedade entrará em liquidação
nos casos previstos em lei. Parágrafo Único: O modo de liquidação será estabelecido em Assembleia Geral de acionistas, a qual designará também o liquidante e
o Conselho Fiscal que funcionarão no período de liquidação. CAPÍTULO VIII.
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. Artigo 29º: A reforma deste estatuto
só poderá ser feita através da Assembleia Geral Extraordinária especialmente
convocada para este fim e com a aprovação de acionistas que representem 2/3
(dois terços) do capital social. Artigo 30º: O foro central da capital do estado do Rio
de Janeiro será o competente para dirimir as dúvidas que advierem do presente
estatuto. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021. MÁRIO AUGUSTO DE CASTRO.
ANA PAULA TRINDADE CORREA DE CASTRO. Jucerja nº 33300337865,
00004065929, em 12/05/21. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Influenciadores falam a 74 mi de seguidores

C

erca de 74 milhões
de seguidores é o
público alcançado
por 266 influenciadores digitais que falam sobre investimentos no YouTube,
Twitter, Instagram e Facebook. Donos de 591 perfis, esses players conversam
com uma multidão maior
que aquela que segue os
grandes veículos de imprensa nas redes sociais. Os números são resultado de um
estudo inédito divulgado
pela Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
(Anbima), sobre influenciadores de investimentos.
A entidade diz que tem
voltado o seu olhar esses
players desde o ano passado com o apoio do Instituto Brasileiro de Pesquisa e
Análise de Dados (IBPAD).
“Estamos nos aprofundando
nas análises sobre os influen-

ciadores para entender como
eles se comportam, como
falam com os investidores,
quais produtos mencionam
mais. Essas informações são
um rico aprendizado sobre
como impactar diretamente
o público e sobre como o tema investimento é tratado na
internet. Além, é claro, de trazerem insights para as estratégias da Anbima e dos nossos
associados”, explica Marcelo
Billi, superintendente de Comunicação, Marketing e Educação.
Para fazer o levantamento,
foram analisados dados de
mais de 160 mil posts públicos (sem considerar stories)
feitos de 26 de setembro
de 2020 a 5 de fevereiro de
2021. A partir do tipo de
conteúdo divulgado e das
informações publicadas nos
perfis dos influenciadores,
foi possível dividi-los em 11
diferentes categorias – como

produtores de conteúdo, traders e casas de análise. Quando o olhar é sobre a base de
seguidores, eles se encaixam
em quatro tamanhos: pequenos, médios, grandes e gigantes – a régua de corte muda
para cada rede social, já que
elas possuem características
distintas.
Uma das descobertas do
estudo foi que, muitas vezes, um influenciador que
aparenta ter grande impacto
nas mídias, na verdade, está
falando com um público restrito, muitas vezes de nicho, e
essa audiência não consome
outros conteúdos da rede relacionados a investimentos.
“Isso mostra que existem
canais que podem ficar restritos a uma ‘bolha’ e com influência limitada, já que estão
falando para um público que
consome apenas aquele conteúdo e não impacta o restante da rede”, explica Billi.

“O ‘isolamento’ de um
tema ou canal, entretanto,
é dinâmico, tal qual a natureza das redes sociais – um
canal que ontem estava falando para um público restrito amanhã pode estar no
centro de uma discussão
com vários outros personagens da rede”, comenta.
Foram identificados também os trends: os influenciadores que tiveram um
alto crescimento na base
de seguidores nos últimos
tempos, o que revela que
podem estar ganhando mais
influência na rede. Essa
análise é feita ranqueando
os perfis individualmente
em cada rede, considerando o alcance dos players em
cada uma. Há ainda uma
relação das seis temáticas
mais abordadas e quem são
os porta-vozes de destaque
para cada assunto e cada rede social.

Mercado de commodities a granel da China reduz ritmo
O crescimento do mercado de commodities a
granel da China desacelerou em maio para o menor
nível em cinco meses, com
vendas, oferta e estoques
tendo contração ante abril,
mostraram os dados do setor. O Índice de Mercadorias a Granel da China, um
indicador do crescimento
do mercado doméstico de
commodities a granel, ficou
acima da linha de expan-

são/contração de 100%,
em 100,2% em maio, uma
queda de 3,1 pontos percentuais em relação a abril
e voltando à contração após
três meses consecutivos
de crescimento, de acordo
com a Federação Chinesa de Logística e Compras
(CFLP, em inglês).
Os subíndices para vendas e oferta de commodities
a granel registraram expansão mês a mês mais lenta

em maio, enquanto o subíndice para estoque continuou a diminuir em relação
ao mês anterior, apontando
para uma temporada de folga mais cedo do que o esperado e maior pressão de
operação no setor. Segundo
a agência Xinhua, embora
junho seja visto como um
período tradicional fora do
pico, espera-se que o mercado seja apoiado pela demanda que havia sido pon-

derada nos últimos meses
devido ao aumento dos preços, disse o CFLP. Afetadas
pelo aumento dos preços
globais e pela especulação
excessiva do mercado nacional, as commodities a
granel viram aumento de
preços nos últimos meses.
O país vem reforçando esforços regulatórios para se
defender do aumento dos
custos das matérias-primas
e estabilizar o mercado.

Fundos têm captação líquida
positiva de R$ 42,2 bi

O

s fundos de investimento registraram captação
líquida positiva de R$ 42,2
bilhões em maio, conforme o Boletim de Fundos
da Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais
(Anbima). O montante é a
diferença entre os R$ 757,3
bilhões de aportes e R$
714,6 bilhões de saques no
período. Os números foram
divulgados nesta terça-feira
pela associação.
Segundo a Anbima, todas as classes de fundos
encerraram o mês no azul,
o que não acontecia desde
2004. Os fundos de renda fixa contribuíram para o resultado positivo de
maio, com saldo líquido
de R$ 24,8 bilhões. Essa
é a segunda maior captação no ano, atrás apenas
do mês de janeiro, com R$
30,2 bilhões.
Os multimercados e fundos de ações aparecem na
sequência. Os primeiros encerraram maio com R$ 7,1
bilhões, enquanto a classe
de ações totalizou R$ 6 bilhões. Em ambas as classes,
os fundos do tipo investimento no exterior (podem
aplicar mais de 40% em
papéis internacionais) puxaram os resultados e tiveram
a maior captação no mês.
“Há um apetite crescente dos investidores por
produtos com maior exposição internacional. Esse

movimento já acontecia em
2020, mas foi impactado
negativamente pelo começo da pandemia. Neste ano,
essa tendência voltou e se
acentuou. É mais um passo
em direção da diversificação, com um leque de opções de ativos e setores que
não estão disponíveis no
Brasil”, explica Pedro Rudge, diretor da Anbima.
Os fundos de previdência tiveram captação líquida
positiva de R$ 443,7 milhões no mês. Apesar do resultado tímido na comparação com os demais meses, o
número de fundos da classe
cresceu 23,6% nos últimos
12 meses, ou seja, foram
criados mais de 600 produtos novos no período. Na
classe de ações, o destaque
do mês foi o tipo small caps
(carteira composta por, no
mínimo, 85% em ações de
empresas com baixa capitalização de mercado) com
retorno de 6,87%. O tipo
multimercado long and
short direcional (faz operações de ativos e derivativos,
montando posições compradas e vendidas) registrou
rentabilidade de 2%. Na
classe de renda fixa, o tipo
duração alta grau de investimento (aplica, no mínimo,
80% em títulos públicos
ao ativos de baixo crédito)
teve retorno de 1,65%. Na
sequência, aparece o renda
fixa duração alta soberano
(investe 100% em títulos
públicos) com 1,12%.

Três perguntas: sigilo das arbitragens e transparência das empresas
Por Jorge Priori

E

m fevereiro deste
ano, a Comissão de
Valores Mobiliários
(CVM) deu início à audiência pública SDM 01/2021
com o objetivo de alterar
a Instrução 480/09 para
criação do comunicado sobre demandas societárias. A
CVM acredita que “os deveres de comunicação hoje
existentes não são suficientes para dar aos investidores
das companhias abertas visibilidade adequada acerca
de demandas envolvendo a
companhia investida”.
No final de maio, o Instituto dos Advogados
Brasileiros aprovou o parecer favorável à proposta
da CVM. Sua relatora, a
advogada e professora doutora de Direito Societário
na PUC-Rio Teresa Cristina Pantoja viu a iniciativa
como bem-vinda e muito
importante, mas fez uma
crítica quanto ao fato da
CVM ter deixado de fora
da proposta de alteração os
acordos feitos em câmaras
arbitrais: “Não há razão para que a minuta de alteração
da Instrução 480/2009
estabeleça que devam ser
respeitados os estatutos e
regras dos centros de arbitragem.”
Segundo Teresa, “se algum centro ou câmara de
arbitragem exige que o procedimento seja totalmente
confidencial, isso apenas
significa que a arbitragem

de problema societário ligado a uma empresa aberta
não deve ser levada a cabo
neste ou naquele centro que
faz tal exigência”.
No edital, a CVM havia
dito que “a previsão de sigilo contida nos regulamentos de muitas câmaras arbitrais é inadequada, quando
não incompatível com a
resolução de certos conflitos de mercado, mas a CVM
não possui competência
para, por meio de sua regulamentação, avançar nesse
debate”. Conversamos sobre este tema com Teresa.
Como você avalia a
transparência das companhias abertas em relação a seus acionistas?
Na minha opinião, a
chamada “transparência”
das companhias abertas ainda é bastante insuficiente.
Por esta razão, considero
essa iniciativa da CVM importantíssima e muito corajosa. É mesmo necessária
a edição de uma instrução
normativa atualizada e mais
abrangente para compelir
as empresas abertas a divulgarem os litígios em que se
encontram envolvidas, em
processos arbitrais.
Qual é a sua opinião
sobre a proposta de reformulação da Instrução
408/2009 feita pela CVM?
A proposta de reformulação feita pela CVM é excelente, e, como já enfatizei,
muito corajosa, pois há to-

do um setor que se opõe a
esse tipo de divulgação do
contencioso sub judice em
sede de arbitragem. Sabe-se
que há diversos aspectos do
dia a dia das sociedades abertas e de sua contabilidade
que são obscuros para muitos. Mas o fato de serem sociedades que fazem apelo à
poupança particular – pois
emitem valores mobiliários no mercado – as torna
responsáveis por revelar
suas informações de modo
didático e amplo.
A minuta de instrução
divulgada pela CVM distingue entre as informações
relevantes, tais como já
definidas pelas normas de
mercado, e aquelas relativas ao contencioso arbitral.
Na proposta, fica a encargo
dos gestores das empresas
abertas avaliarem até que
ponto se torna importante
divulgar um desses litígios.
Ou seja: em última análise, a
CVM leva em conta a avaliação que é feita pelos gestores.
Convém que se note que
usualmente as câmaras e
centros de arbitragem – e
até mesmo a Câmara de
Comércio Internacional, sediada em Paris – procuram
obstar a que se revele o
conteúdo de um procedimento arbitral.
Há aí vários aspectos.
Contrariamente ao que
ocorre no juízo estatal, os
árbitros e os experts ou
peritos de um procedimento arbitral podem eventual-

mente ser responsabilizados
por uma decisão errônea,
ou por uma decisão que
tenha sido motivada por
razões menos nobres. Embora isso seja raríssimo de
ocorrer, essa é todavia uma
característica que distingue,
em vários sistemas jurídicos, a decisão de um tribunal estatal da decisão de um
tribunal arbitral. Talvez até
por este motivo haja uma
regra expressa sobre o sigilo, na grande maioria dos
centros de câmaras de arbitragem.
Mas o que importa, para
o acionista ou debenturista
da empresa aberta, é poder
saber as perspectivas de
lucratividade de seu investimento. Assim, ele pode
pesquisar nos tribunais de
um ou de outro local, sobre
se existe algum contencioso
de vulto, apto a impactar
desfavoravelmente os resultados da empresa em
que aplicou dinheiro. Ressalvadas algumas situações
excepcionais, usualmente,
em diversos países, os procedimentos judiciais são de
conhecimento público. Já
os procedimentos arbitrais,
não.
Embora eu não ache que
todos os problemas possam ser solucionados com
a instrução que a CVM
pretende editar, porque é
difícil mudar uma cultura
de sigilo já arraigada, acho,
contudo, que é muito bemvinda a edição dessa nova
regra, que coincide com a

orientação da OCDE e que
tem por objetivo principal
a democratização da informação.
Discute-se em diversas
câmaras e centros de arbitragem no Brasil e no exterior se o inconveniente
consistiria preponderantemente na divulgação da
existência do contencioso,
mais do que a extensão do
litígio propriamente dita.
Em minha avaliação, embora já tendo dirigido um
renomado centro de arbitragem e participado como
árbitro em arbitragens, considero que o sigilo é essencialmente prejudicial e só
contribui para a ocultação
de atos e fatos que convém
ao mercado investidor conhecer. Por outro lado, quando alguns argumentam que
a complexidade das relações empresariais atuais impede que terceiros, não tão
bem informados, tenham
utilidade para esses dados,
parece-me uma tentativa de
condenar o mercado investidor a permanecer ingênuo,
ignorando a realidade. Isso
não serve a ninguém.
Como você tem visto a
questão das arbitragens
que envolvem as empresas de capital aberto?
Eu penso que o momento atual é o da valorização
da informação e do acesso
a ela. Mais do que nunca,
tem-se não apenas o desenvolvimento tecnológico,
permitindo uma série de

mecanismos novos de compartilhamento de dados, como também a flexibilização
de uma série de sistemas
jurídicos e regras legais para
permitir-se o compartilhamento de informações.
E esse movimento já não
é nem tão recente. A criação
da Wikipedia, os Commons,
tudo isso vem caracterizando
uma gradual flexibilização
do direito de propriedade intelectual, que, à semelhança
do que ocorre com o direito
de propriedade em geral,
vem sendo renovado com
os conceitos de multipropriedade, com os “Airbnb”
e congêneres. Não há como
negar que a tecnologia da
comunicação suscita todo
um movimento de maior
sustentabilidade e de maior
flexibilidade – ou articulação
– dos direitos em geral.
E o mercado de valores
não escapa a essa flexibilização. Não dá mais para
pretender-se que o investidor comum se situe num
patamar intelectivo inferior,
sendo incapaz de compreender o que se passa
num conflito, num litígio.
Ele ou ela têm o direito de
saber. Se isso provocar oscilações no valor das ações
ou dos títulos das companhias abertas, que provoque.
Esse fato pode incomodar
ao acionista controlador,
mas será benéfico a longo e
médio prazos, como ocorre
com toda democratização,
pois se aperfeiçoará o conhecimento, o entendimento.

