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Número de crianças em trabalho 
infantil é recorde: 160 milhões

Brasil é país que mais perdeu milionários em 2020

O Brasil é o país que mais 
perdeu milionários em 
2020, com uma que-

da de 22% em comparação com 
ano anterior. No total, houve uma 
diminuição de 81 mil milionários 
no país. A desvalorização do real 
perante o dólar é o principal fator 
que explica a diminuição, de acor-
do com estudo divulgado pelo 
portal Cupom Válido que reuniu 
dados da OCDE e Credit Suisse 
sobre a distribuição de riqueza.

Dentre as 33 moedas mais ne-
gociadas do mundo, o real foi uma 
das 8 que tiveram a maior desva-
lorização em 2020, quando che-
gou a perder 40% do valor frente 
a moeda norte-americana. Uma 
queda maior que as moedas de pa-
íses que estão crises severas, como 
o peso da Argentina e a lira turca.

O número total de milionários 
no Brasil (adultos com patrimônio 
acima de US$ 1 milhão) passou de 
375 mil para 294 mil. O México 
foi o segundo país que mais per-
deu milionários (17 mil), seguido 
pela África do Sul e Chile respec-
tivamente. Na ponta oposta, os 
Estados Unidos tiveram o maior 
aumento no número de milioná-
rios, com acréscimo de 2 milhões.

Concentração da riqueza

Distribuição brasileira vs média mundial

Alta é a primeira em 20 anos, segundo OIT e Unicef

O Dia Mundial contra o 
Trabalho Infantil, neste 
sábado (12), é marcado 

por um alerta sombrio: o número 
recorde de crianças nessas condi-
ções em todo o globo. O relatório 
“Trabalho Infantil: Estimativas 
Globais 2020, Tendências e Futu-
ro”, da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e da Unicef, 
chama a atenção para o aumento 
de 8,4 milhões a mais de crianças 
trabalhando nos últimos quatro 
anos.

Ao todo, são 160 milhões ví-
timas do trabalho infantil, a taxa 
mais alta em 20 anos. Segundo a 
OIT, 1 em cada 10 menores está 
exposto à situação. Sete em cada 
10 estão na agricultura, com 112 
milhões de menores; depois vem 
o setor de serviços, com 20%, e a 
indústria, com 10%.

Por causa da Covid, 9 milhões 
a mais de crianças correm risco 
de terem que trabalhar até o fim 
de 2022. Uma simulação mostrou 
que este número pode subir para 
46 milhões caso não haja medidas 

de proteção social.
Segundo dados da Pnad Contí-

nua 2019, os últimos disponíveis, 
1,758 milhão de crianças e adoles-
centes de 5 a 17 anos estavam em 
situação de trabalho infantil no 
Brasil antes da pandemia.

O diretor regional da OIT para 
América Latina e Caribe, Vinícius 
Pinheiro, lembra que os dados 
mundiais são de 2020 e que os 
números devem aumentar após as 
consequências da pandemia na vi-
da das crianças.

A pesquisa revela ainda um au-
mento significativo de crianças 
entre 5 e 11 anos, que agora repre-
sentam metade do número global.

O diretor-geral da OIT, Guy 
Ryder, afirma que o relatório é um 
alerta para todos. Segundo ele, não 
se pode permitir que uma geração 
inteira de crianças seja colocada 
em risco. Mesmo na parte do glo-
bo que havia conseguido avanços 
desde 2016, como Ásia-Pacífico, 
América Latina e Caribe, a pande-
mia ameaçou os ganhos.

Apenas 2 
setores puxam 
alta de serviços 
em abril

O volume de serviços cresceu 
0,7% na passagem de março para 
abril, segundo a Pesquisa Mensal 
de Serviços (PMS) do IBGE. O 
setor ainda está 1,5% abaixo do 
patamar de fevereiro do ano pas-
sado, período pré-pandemia. Em 
março, havia sido apurada queda 
de 3,1%.

O resultado do setor em abril 
foi puxado por apenas duas das 
cinco atividades investigadas: in-
formação e comunicação (2,5%), 
impulsionada pelos segmentos de 
tecnologia da informação e teleco-
municações; e serviços prestados 
às famílias (9,3%), liderados, prin-
cipalmente, pelos restaurantes.

Na comparação com abril 
de 2020, o volume de serviços 
avançou 19,8%, segunda taxa pos-
itiva seguida e a mais intensa da 
série histórica, iniciada em janeiro 
de 2012. Esse resultado foi influ-
enciado, em grande medida, pela 
baixa base de comparação, já que 
em abril do ano passado o setor 
de serviços havia recuado 17,3%.

No acumulado do ano, o setor 
cresceu 3,7%, interrompendo três 
quadrimestres seguidos de taxas 
negativas. Em 12 meses, ao passar 
de -8% em março para -5,4% em 
abril, manteve a trajetória ascen-
dente iniciada em fevereiro.

Brasil: de 9º 
para 98º em 
combate a 
epidemias

Em depoimento na CPI da Co-
vid, o médico sanitarista Claudio 
Maierovitch, que presidiu a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) de 2003 a 2008, tra-
çou um quadro da deterioração da 
gestão da saúde brasileira.

O médico demonstrou que, an-
tes da pandemia, o Índice Global 
de Segurança em Saúde de 2019, 
da Universidade Johns Hopkins, 
havia classificado o Brasil como 
o 9º país do mundo em respostas 
rápidas ao alastramento de epide-
mias e mitigação de suas consequ-
ências. O levantamento indicava 
que o Brasil era o 22º colocado no 
Índice Global de Segurança em 
Saúde como um todo.

Maierovitch observou que, após 
quase um ano de pandemia, um 
levantamento do Instituto Lowy, 
da Austrália, de janeiro de 2021, 
qualificou o Brasil como o país 
com a pior resposta à covid-19, 
dentre 98 países pesquisados.

Para o especialista, as boas co-
locações conseguidas no estudo 
da Johns Hopkins foram resulta-
do de um sistema implementado 
durante décadas, um modelo ba-
seado no Sistema Único de Saúde 
(SUS), no Programa Saúde da Fa-
mília e no Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), entre outros.

Mas esse modelo, afirmou o 
médico, teria sido deliberadamen-
te negligenciado pela gestão de 
Jair Bolsonaro. Ele também ar-
gumentou que, para que todo o 
sistema funcionasse a contento na 
resposta à pandemia, seria neces-
sária a articulação federal, o que 
não ocorreu. Página 3

Senado aprova 
projeto que
cria a S/A
do futebol

O Plenário do Senado aprovou, 
nesta quinta-feira, o projeto que 
prevê incentivos para que os clubes 
de futebol se transformem em em-
presas (PL 5.516/2019). De autoria 
do presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, a matéria teve como rela-
tor o senador Carlos Portinho (PL-
-RJ) e segue agora para a análise da 
Câmara dos Deputados.

O projeto, de acordo com a 
Agência Senado, cria o Sistema do 
Futebol Brasileiro, mediante tipi-
ficação da Sociedade Anônima do 
Futebol (SAF). Também estabele-
ce normas de governança, contro-
le e transparência; institui meios 
de financiamento da atividade 
futebolística; e prevê um sistema 
tributário específico.

A cadeia produtiva do futebol 
foi responsável por 0,72% do PIB 
do país em 2018.

Mais de 70% da população bra-
sileira tem um patrimônio menor 
que R$ 50 mil. Na faixa acima, 
entre R$ 50 mil e R$ 500 mil, es-
tão 27% dos brasileiros. No topo 
da pirâmide, 3% possuem valores 
acima de R$ 500 mil.

A comparação com a mé-
dia mundial mostra o grau 
de concentração da riqueza 
no Brasil: 58% da polução 
do planeta possui patrimônio 
menor que R$ 50 mil; 32% 
possui um patrimônio entre 
R$ 50 mil e R$ 500 mil; e 10% 

possui valores acima de R$ 
500 mil.

No Brasil, a parcela do 1% mais 
rico detém 47% de toda a rique-
za do país. No mundo, a média é 
de 43%. A Rússia é o país com a 
maior concentração, em que o 1% 
mais rico detém 57% de toda ri-
queza (em 2016, o valor chegou a 
ser até maior, 64% do total).

Dentre todos os países, o Japão 
é onde há a menor concentração. 
O 1% mais rico detém 18% da ri-
queza, de acordo com o levanta-
mento do Cupom Válido.

Foto MTb

OS INOVADORES 
MARKETPLACES
Como explicação, penso segmento segue 
relevante por um motivo: fazer o simples. 
Por Romulo Perini, página 2
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Em vários aspectos, somos um 
país colonizado e manipulado.  
Por Isaac Roitman, página 2
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Em vários aspectos 
(econômico, cultural 

etc.) somos um 
país colonizado e 

manipulado

Bicentenário da nossa independência? Exceto fabricantes 
de vacinas, nada é 
mais inovador que 
marketplaces

Sejamos sempre como namorados!

Por Isaac Roitman

No dia 7 de setembro de 
2022 vamos comemo-
rar o bicentenário de 

nossa independência. Devemos 
comemorar? Revisitando a nossa 
história e olhando para os tem-
pos atuais, uma pergunta emerge: 
“Somos um país independente?”.

A resposta é não. Alguns po-
dem não concordar, dizendo que 
temos uma bandeira, um hino na-
cional etc. Revisitando nossa his-
tória constatamos que durante sé-
culos o Brasil foi uma colônia de 
Portugal, desde a sua descoberta 
até 1822. Em 1534 foram criadas 
15 capitanias hereditárias, que 
foram doadas para uma pequena 
nobreza lusitana.

A economia predatória foi pra-
ticada em todo período colonial 
abrangendo vários ciclos: pau-
-brasil, cana-de-açúcar, ouro e 
diamante e outros. A colonização 
teve como principais característi-
cas: civilizar, exterminar, explorar, 
povoar, conquistar e dominar. A 
“suposta” independência do Bra-
sil aconteceu em 1822 tendo co-
mo marco o “grito do Ipiranga” 
inaugurando a monarquia com a 
coroação de Dom Pedro I. Em 
vários aspectos (econômico, cul-
tural etc.) somos ainda um país 
colonizado e manipulado.

É difícil dizer que um país é 
independente quando parte de 
seu povo depende de uma “bol-
sa família” para sua subsistência. 
Existe independência quando 
mais da metade de seu orçamento 

é utilizado para amortizar a dívida 
pública?

Que independência é essa 
quando a política é uma carreira, 
e não um trabalho social, e onde 
medidas superficiais são adotadas 
para combater a e mascarar a de-
sigualdade social. Não podemos 
falar em independência e sobe-
rania quando nossas terras e em-
presas são adquiridas a preço de 
banana pelo capital internacional. 
Não dá para dizer que somos in-
dependentes quando a tsunami da 
corrupção assola o país e quando 
as políticas de educação e cultura 
são praticamente inexistentes, e o 
fomento para a Ciência e Tecno-
logia são drasticamente reduzidos.

Estamos pagando caro, com vidas 
perdidas na pandemia da Covid-19 
pelos erros irresponsáveis que co-
metemos. Estamos interrompendo 
projetos de pesquisas e nossos cé-
rebros estão migrando para países 
onde o desenvolvimento científico e 
tecnológico é um dos pilares do de-
senvolvimento. Se a política de inves-
timentos em Ciência fosse contínua, 
não teríamos essa escassez de vacinas 
e insumos para a saúde.

O que caracteriza um país 
justo, moderno, independente é 
aquele que oferece boa qualidade 
de vida à população. É aquele que 
proporciona educação de quali-

dade e oportunidades para todos, 
que desenvolve uma agropecuá-
ria moderna e autossustentável, 
estrutura industrial competiti-
va, desenvolvimento científico e 
tecnológico avançado, eficientes 
meios de transportes, comunica-
ção ampla e democrática, analfa-
betismo zero, baixa mortalidade, 
uma eficiente rede de saúde públi-
ca, com hospitais bem equipados, 
sem moradores de rua, boas con-
dições de moradia, alimentação e 
saneamento básico, segurança pú-
blica eficiente e elevada expecta-
tiva de vida e preserva e estimula 
sua cultura.

Repetidamente, costumamos 
dizer que não existe melhor ca-
minho para alavancar a produ-
tividade do que a oferta de uma 
educação de qualidade. É abso-
lutamente válido dizer que temos 
que ter uma educação que seja ca-
paz não apenas de preparar bem 
os nossos jovens para o exercício 
de uma profissão, mas também 
de prepará-los plenamente para o 
exercício pleno da cidadania.

Vamos todos trabalhar para 
conquistarmos uma verdadeira 
independência. É pertinente lem-
brar o pensamento de Albert Eis-
tein: “A personalidade criadora 
deve pensar e julgar por si mes-
ma, porque o progresso moral da 
sociedade depende exclusivamen-
te de sua independência.”

Isaac Roitman é professor emérito da 
Universidade de Brasília, pesquisador emérito 
do CNPq, membro da Academia Brasileira 
de Ciências e membro do Movimento 2022-

2030 O Brasil e o Mundo que queremos.

Por Paiva Netto 

Doze de junho, Dia dos 
Namorados! Quando a 
gente ama, as primave-

ras e alguns invernos (risos) vão 
passando, e até a aparência cor-
poral não perde a graça. Falo de 
Amor, é claro! 

Amor é como o cinquentená-
rio que reuniu por tantos anos 
Zélia (1916–2008) e Jorge Ama-
do (1912–2001): “Tomo da mão 
de minha namorada, cúmplice da 
aventura há mais de meio século, 
copiloto na navegação de cabota-
gem: vamos sair de férias, mulher, 
bem as merecemos após tanto dia 
e noite de trabalho na escrita e na 
invenção. Vamos de passeio, sem 
obrigações, sem compromissos, 
vamos vagabundear sem montra 
de relógio, sem roteiro, anônimos 
viandantes”.

O saudoso Alziro Zarur (1914–
1979), poeta, costumava dizer: “O 
Amor é todo o encanto da vida. A 
vida sem Amor não vale nada”.

Se você namorar e casar só por 
causa da formosura e do corpo 
sarado, poderá dar-se mal um dia, 
pois a fascinação exterior passa-
rá como o vento. Contudo, se for 
unir-se porque tem Amor, o en-
canto físico com o tempo poderá 
não ser o mesmo; porém, você 
amará como amou quando jovem 
e com maior maturidade. O tem-
po ensina, ensina. Só não aprende 
quem não quer.

Senão, que amor é esse? Não 
terá passado de sentimento fal-
so. Mas, se constituir matrimônio 
verdadeiramente motivado por 
forte bem-querer, a felicidade 
crescerá como as árvores secula-
res, porque o Amor será infinito. 

A beleza é coisa primorosa. 

O Amor, todavia, é muito maior 
do que tudo isso. Ele estabele-
ce a simpatia. E este é o atrativo 
que não morre, a graça eterna do 
Espírito. Nem a morte separa os 
que se amam, menos quando há 
suicídio. 

Lembro-me de um instrutivo 
canto de Zarur, no seu poema 
“Aos Casais Legionários”: “(...) 
Não é o corpo que atrai: / É o 
Espírito que ama”. E, se o Espí-
rito ama – pois foi criado à ima-
gem e semelhança de Deus – esse 
Amor é permanente.

João Evangelista ensina, em 
sua Primeira Epístola, 4:8, que 
“Deus é Amor”, ao que Zarur as-
sim completa: “E nada existe fora 
desse Amor”. Nem o Amor dos 
namorados. 

José de Paiva Netto é  
jornalista, radialista e escritor.

Por Romulo Perini

Ambientes de vendas on-
line estão longe de ser 
novidade pois existem, 

praticamente, desde a populariza-
ção da internet, a partir da década 
de 1990. Cada vez mais modernos, 
os marketplaces se tornaram ainda 
mais importantes e lucrativos com 
o início da pandemia da Covid-19 
– por razões óbvias – entre con-
sumidores, comerciantes e inves-
tidores. As evoluções em termos 
tecnológicos estão aliadas à sim-
plicidade e facilidade que este tipo 
de serviço demanda, em virtude 
da diversidade do público que ne-
cessita do mesmo. Mas um fato 
vem me chamando atenção: ape-
sar de simples, empresas do ramo 
se mantêm entre as mais inovado-
ras do mundo.

Recentemente, deparei-me 
com o último levantamento anual 
da Fast Company que lista as 50 
companhias que mais se destaca-
ram nesse quesito. Responsáveis 
pela criação de vacinas contra a 
Covid-19, as empresas Moderna e 
Pfizer-BioNTech ocupam os dois 
primeiros lugares, mas, surpreen-
dentemente, quem fecha o pódio é 
a canadense Shopify, que incentiva 
empreendedores a digitalizar seus 
negócios, especialmente através 
da criação de lojas online. A pla-
taforma ficou à frente de marcas 
reconhecidamente inovadoras, co-
mo as gigantes Netflix, Microsoft, 
Space X (do mais que popular 
Elon Musk) e Sony. A lista traz, 
ainda, a plataforma líder em venda 
de vestuário de luxo, Farfetch, na 
posição de número 23.

Como explicação, penso que es-
se segmento segue relevante e fi-
gurando entre os mais inovadores 
por um motivo: fazer o simples. 
A maioria das empresas trabalha 
com soluções digitais que favore-
cem, principalmente, usuários que 
não estão familiarizados com fer-
ramentas mais complexas. Pode 
parecer besteira, mas basta pegar 
como exemplo um segmento que 
as pessoas consideram extrema-
mente necessário nos dias de hoje, 
o das redes sociais. A cada atua-
lização, recheada de “invenções 
de moda”, é comum depararmos 
com uma infinidade de queixas 
como “prefiro a versão antiga” 
ou “não vou me acostumar com o 
novo layout”. Os usuários dificil-
mente abandonam o produto, mas 

o impacto negativo na experiência 
é evidente.

No caso da Shopify, a empresa 
disponibiliza uma série de recur-
sos para suportar e facilitar a ope-
ração por parte de lojistas, como 
definição de nome e identidade 
visual – com layout simples e ao 
mesmo tempo moderno – inte-
gração com redes sociais, geren-
ciamento dos pedidos e divulga-
ção dos negócios.

Outro diferencial em relação às 
outras plataformas da categoria é 
que ela oferece um marketplace 
que conecta lojistas que precisam 
de ajuda a prestadores de serviço 
freelancers. Designers, desenvol-
vedores e especialistas em SEO 
são alguns dos profissionais que 
podem ser contratados por inter-
médio de um sistema automatiza-
do. Com mais de 1 milhão de lojas 
cadastradas em 175 países, a pla-
taforma já realizou perto de US$ 
270 bilhões em vendas. Segundo a 
Fast Company, o faturamento do 
Shopify em 2020 foi 86% maior 
em relação ao ano anterior, atin-
gindo US$ 2,9 bilhões.

Os números impressionam e 
também são frutos dos efeitos da 
pandemia, que dificultou o aces-
so presencial a praticamente to-
do tipo de serviço. Mas acredito 
que o investimento em platafor-
mas e mecanismos que facilitam 
operações para comerciantes e 
consumidores continua sendo o 
principal fator que reflete em lu-
cro e relevância para um setor ide-
alizado ainda no século passado. 
Simplificar a relação “empresa/
cliente”, no caso de vendas online, 
pode significar até mesmo corte 
de gastos.

Uma inovação nem tão dis-
ruptiva ou atraente realizada pe-
la gigante Amazon, nos últimos 
anos, foi o grande investimento na 
criação de uma estrutura logística 
própria, que facilitou o manuseio 
e a entrega dos produtos vendidos 
na loja. Afinal, entregar o pedido 
correto e no tempo prometido faz 
muita diferença na experiência de 
quem compra, que acaba sempre 
“retornando”.

Romulo Perini é sócio da Play Studio.

Como explicação, 
penso segmento segue 

relevante por um 
motivo: fazer o simples
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Quem ganha com 
desempenho do  
PIB brasileiro

Os dados de evolução do PIB brasileiro ajustado à 
paridade do poder de compra indicam uma retração 

de 4,4% em 2020, com redução do consumo das famí-
lias de 5,8%, de acordo com o Boletim de Conjuntura da 
Confederação Nacional de Serviços (CNS).

“Comparado às perdas observadas em outros países, 
o desempenho forte do agronegócio e da produção da 
indústria extrativa mineral brasileira impediram impac-
tos mais severos, como foi o caso da Espanha (10,8%), 
México (8,5%), França (8,2%), Itália (8,9%) e Portugal 
(7,6%), por exemplo”, descreve a CNS.

Os benefícios restritos aos setores de commodities não 
ajudaram o emprego, em que o Brasil aparece justamente 
na ponta oposta, entre os piores desempenhos, com 
14,2% (desemprego aberto em fevereiro de 2021), mel-
hor apenas que na Colômbia (14,3%) e Espanha (16,1%). 
Portugal, por exemplo, registrou desemprego de 6,9%; 
França, de 8%; Itália, de 10,3%.

Parte da explicação é que a taxa de desemprego por 
aqui já estava em patamares altos antes da pandemia: em 
janeiro de 2020, era de 11,2%. Também pode estar haven-
do uma apropriação da renda gerada, com apenas poucos 
setores se beneficiando do real desvalorizado.

O fato é que o desemprego deve retardar a recuperação, 
pelo efeito que essa condição tem sobre o consumo das 
famílias, uma componente que responde por quase 2/3 do 
PIB brasileiro.

Agora, não

Seis em cada dez cariocas acham o momento inopor-
tuno para realização da Copa América no Brasil, apesar 
de 75% gostarem de futebol. A pesquisa “Os impactos 
da Copa América nos moradores do RJ” foi realizada 
pela Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio, 
por meio do Impetur, dirigido pela turismóloga Viviane 
Fernandes. A margem de erro é de 3,5 pontos.

Falha humana

Os grandes desafios na adequação a LGPD estão no 
estabelecimento da cultura de proteção de dados, através 
do engajamento dos funcionários. A opinião é de Luiza 
Leite, advogada e CEO da startup carioca Dados Legais, 
que auxiliou a seguradora digital Pier a ficar em conformi-
dade com a nova Lei.

De acordo com a Egress, 60% dos incidentes de 
segurança são ocasionados por erros humanos. Outro 
ponto ressaltado por Luiza Leite refere-se à efetivação dos 
direitos dos titulares. Para isso, é importante automatizar 
os processos de respostas e busca dos dados.

Rápidas

De segunda a quinta-feira, o Rio de Janeiro será a capi-
tal brasileira do empreendedorismo científico com o RISE 
2021 – Rio Scientific Entrepreneurship. A abertura do 
evento contará com Leonardo Soares, secretário Estadual 
de Desenvolvimento Econômico, Antônio Cláudio da 
Nóbrega, reitor da UFF, Denise Pires, reitora da UFRJ, e 
Jerson Lima, presidente da Faperj *** Aasp realizará desta 
segunda a quarta-feira, às 19h, o evento digital “Novas 
teses de alimentos – fixação, execução e revisão”. In-
scrições: aasp.org.br/eventos *** O ministro aposentado 
do Supremo e juiz da Corte Internacional de Justiça da 
ONU Francisco Rezek fará palestra sobre “A nova lei de 
migração e os regimes internacionais”, título do livro de 
Tarciso Dal Maso Jardim e Ana Flávia Velloso que será 
lançado no IAB nesta segunda-feira, às 18h, pelo canal 
TVIAB no YouTube.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
CNPJ/MF Nº 33.255.787/0001-91 - NIRE Nº 33.3.0027618-1 

(“Companhia”)
Ata de AGO realizada no dia 26/05/21

1) Data, Hora e Local: Aos 26/05/21, às 15h, na sede social à Rua 
Dr. Sabino Arias, 187, Mantiquira (Xerém), Duque de Caxias/RJ.  
2) Convocação e Presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 
124, §4º, da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas represen-
tando a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas 
no Livro de Presença de Acionistas. 3) Composição da Mesa: Sr. Luiz Nei 
Arias - Presidente; e Sr. André Luiz Arias - Secretário. 4) Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: a) Eleição para o cargo de Diretor-Presidente para o pró-
ximo anuênio (2021 a 2022); e b) o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Cia. referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/20. 5) Leitura dos Documentos: Foi 
dispensada, por unanimidade, a leitura das propostas da Diretoria objeto 
da Ordem do Dia, tendo em vista tratar-se de documentação que já é do 
conhecimento de todos os acionistas. 6) Deliberações: Por unanimidade 
de votos dos presentes, foram aprovados, abstendo-se de votar os legal-
mente impedidos, conforme o caso: (i) Eleger o Sr. Luiz Nei Arias, brasi-
leiro, divorciado, administrador de empresas, RG 4.212.715, IFP/RJ, CPF 
628.323.527-15, para o cargo de Diretor Presidente, o qual será exercido 
cumulativamente com o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e cujo 
mandato vigorará a partir desta data até a realização da AGO de 2022. 
O Diretor Presidente ora eleito será investido em seu cargo mediante a 
assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio, 
e declara expressamente conhecer a legislação e não estar impedido de 
exercer a administração da Cia. por lei especial ou por condenação crimi-
nal por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou 
por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a car-
gos públicos; (ii) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial 
e demais Demonstrações Financeiras da Cia. referentes ao exercício 
social encerrado em 31/12/20, compreendendo o Balanço Patrimonial, as 
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos 
Fluxos de Caixa, complementadas por Notas Explicativas publicadas na 
edição do dia 25/05/21 do “DOERJ” e do “Monitor Mercantil”, às páginas 
01 e 06, respectivamente. 7) Encerramento, Lavratura e Aprovação 
da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a presente 
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes, que autorizaram sua publicação sem 
as respectivas assinaturas, na forma do Art. 130, §2º, da Lei 6.404/76. 
Presidente da Mesa: (Sr. Luiz Nei Arias); Secretário: (Sr. André Luiz Arias). 
Acionistas Presentes: André Luiz Arias; Luiz Nei Arias e Marjorie Arias. 
Duque de Caxias/RJ, 26/05/21. Sr. Luiz Nei Arias - Presidente da Mesa 
e Acionista. Sr. André Luiz Arias - Secretário e Acionista. Sra. Marjorie 
Arias - Acionista. JUCERJA em 08/06/21 sob o nº 4079746. Bernardo F. S. 
Berwanger - Secretário Geral.

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.

CLUBE VIDA EM GRUPO – CVG-RJ 
CNPJ/MF n° 30.276.356/0001-13 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Pela presente e de acordo com o Art. 16° do Estatuto, ficam convocados os 
Associados Fundadores, Efetivos e Beneméritos do Clube Vida em Grupo, 
para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 15 de julho de 2021, 
na sede do Clube, à Rua da Quitanda, 159 - 12° andar - Centro - Rio de 
Janeiro- RJ, às 12h00 em 1 ª Convocação e às 12h30m em 2ª e Última 
Convocação, Ordem do Dia: a) Prestação de Contas da atual Diretoria, para 
apreciação e aprovação, e apresentação de Relatório de Atividades, relativo 
ao período de Julho de 2020 à Junho de 2021; b) Conhecimento da nova 
Diretoria do Conselho Consultivo para o período de julho de 2021 à junho de 
2023; c) Eleição e Posse da Diretoria Executiva e da Comissão Fiscal para 
o período de julho de 2021 à junho de 2023; d) Assuntos de Interesse Geral.  
Rio de Janeiro, RJ, 14 de Junho de 2021. Octavio Perissé – Diretor Presidente.

CPI da Pandemia: cientistas  
acusam governo de ‘negar ciência’ 

O amplo uso de 
máscaras pela 
população e a 

necessidade de aumentar o 
ritmo de vacinação contra a 
Covid-19 no país foram os 
principais pontos ressalta-
dos pelos cientistas Natália 
Pasternak e Claudio Maie-
rovitch ao prestarem depoi-
mento, nesta sexta-feira, na 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pande-
mia.

Também criticaram o 
uso de medicamentos sem 

eficácia comprovada para 
o tratamento ou prevenção 
da Covid-19, que integram 
o chamado tratamento pre-
coce ou o “kit Covid”, dis-
tribuído Brasil para estados, 
municípios e até planos de 
saúde.

Para Maierovitch, que é 
médico e sanitarista e ex-
diretor da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitário 
(Anvisa), alguns dos me-
dicamentos, considerados 
ineficazes, podem trazer 
outras consequências ne-

gativas, como o caso da 
azitromicina, antibiótico 
cujo uso generalizado po-
de, segundo ele, dificultar 
o tratamento de doenças 
que constam na bula do 
remédio. 

Após ressaltar que a falta 
de campanhas em defesa do 
isolamento social e de me-
didas sanitárias adequadas 
levou a mais mortes por 
Covid-19.

A bióloga Pasternak 
criticou o governo fede-
ral, que teria, segundo ela, 

“orquestrado uma menti-
ra” ao “negar a ciência”, o 
que teria levado brasileiros 
a terem “comportamen-
tos irracionais”, sem base 
científica

Ao citar um estudo re-
alizado pela Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), 
Maierovitch apontou que 
cerca de 90 mil óbitos po-
deriam ter sido evitados se 
os acordos com o Instituto 
Butantan e a farmacêutica 
Pfizer tivessem sido assina-
dos antes.  

Pesquisa aumenta distância entre Lula e Bolsonaro 
O ex-presidente Lula es-

tá quatro pontos à frente 
de Jair Bolsonaro na dis-
puta pela Presidência, é o 
que mostra a pesquisa XP-
Ipespe de junho, divulgada 
nesta sexta-feira. O petista 
saltou três pontos desde o 
último levantamento, indo 
a 32%, enquanto Bolsonaro 
perdeu um ponto, chegan-

do a 28%. Ciro Gomes foi 
quem mais perdeu, passan-
do de 9% para 6%. Sergio 
Moro oscilou um ponto pa-
ra menos, de 8% para 7%, 
assim como Luciano Huck, 
que passou de 5% para 4%.  
Em um segundo turno, 
Lula abriu nove pontos de 
vantagem sobre Bolsonaro.

O petista cresceu de 

42% para 45%. O presi-
dente caiu de 40% para 
36%. Segundo a pesquisa, 
50% consideram a admi-
nistração federal ruim ou 
péssima, um ponto per-
centual a mais que no le-
vantamento de maio. O 
número é o pior desde o 
início do governo, junto 
com maio de 2020.

Nas simulações, o presi-
dente agora aparece nume-
ricamente atrás também 
de Ciro Gomes, que tem 
41% contra 37%. Saltou 
de 26% para 29% os que 
acreditam que a economia 
está no caminho certo. 
58% disseram confiar nas 
Forças Armadas, ante 70% 
em dezembro de 2018.

Paciente com Covid pressiona custos de plano de saúde
A pandemia de Co-

vid-19 está pressionando 
fortemente os custos dos 
planos de saúde no país. 
É o que aponta estudo 
da Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (Fena-
Saúde), com 2 milhões de 
beneficiários, que mostra 
um aumento significativo 
de usuários internados e 
a disparada de preços de 
medicamentos e de in-
sumos usados nos trata-
mentos. Em novembro de 

2020, o estudo mostra que 
havia 22,17 pacientes com 
Covid para cada grupo de 
100 mil beneficiários. Em 
janeiro de 2021, o índice 
chegou a 48,48 e, em abril, 
bateu a marca de 114,01.

Com internações mais 
prolongadas e a disparada 
dos preços de insumos, o 
custo da internação de Co-
vid em UTI também avan-
çou. Em janeiro, o atendi-
mento aos pacientes com a 
doença consumia, em mé-

dia, R$ 78,8 mil por pessoa 
internada, para as operado-
ras. Em abril, o custo saltou 
para R$ 100,6 mil, o que 
corresponde a um aumento 
de 27%.

“Com a iminência da 
terceira onda dos casos da 
doença, fica claro que esses 
custos tendem a permane-
cer em patamar muito alto, 
o que continuará pressio-
nando os custos da saúde, 
impactando diretamente 
nos preços dos planos de 

saúde”, explica a diretora 
executiva da FenaSaúde, 
Vera Valente.

O estudo mostra ainda 
que a Covid-19 puxou for-
temente o consumo e os 
preços de medicamentos do 
kit intubação usado em pa-
cientes com a doença. Um 
dos exemplos é o anestésico 
Rocuronio, cuja utilização 
cresceu 2.914%, no com-
parativo entre os 12 meses 
de 2019 e os primeiros três 
meses de 2021. 
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VINHO ETC.

Míriam Aguiar
Professora e somelier
miriam.aguiar@gmail.com

Zodíaco dos  
vinhos: câncer

Agora é a vez do primeiro signo de Água. Os signos 
deste elemento natural são especialmente impacta-

dos pelas emoções, pelos afetos, com marcante intuição 
e sensibilidade. A predisposição é para uma energia mais 
Yin: receptividade, introspecção, imaginação. O ritmo das 
águas tem uma cadência e vibração mais constante, que 
relaxa e acalma. É a força da duração.

Juntando-se a isso, o signo de Câncer é regido pela 
Lua, o único satélite natural da Terra, com uma rotação 
sincronizada e grande impacto em nosso cotidiano, seja 
ele de cunho simbólico ou físico. Apesar de ser um dos 
maiores satélites do sistema solar, tem uma atmosfera 
muito rarefeita, susceptível a raios solares, a variações de 
temperatura e a contínuos impactos de meteoros, cometas 
e asteroides. O temperamento fleumático da água se soma 
ao perfil lunar, fazendo do canceriano uma pessoa muito 
susceptível ao seu entorno, emotivo e de humor instável. 
Câncer, em latim, significa caranguejo, crustáceo que tem 
uma carapaça que o ajuda a se proteger das ameaças exter-
nas, já que os afetos importam muito, mas podem causar 
extrema alegria ou sofrimento.

As pessoas cancerianas são consideradas as mais sensí-
veis, afetuosas, solícitas e empáticas do zodíaco. Buscam 
romances intensos e duradouros, que alimentem suas 
necessidades de estarem emocionalmente plenas e menos 
vulneráveis às vicissitudes da vida. Eis que o falante e 
cortejador geminiano começa a se sentir sozinho, mesmo 
estando sempre acompanhado. Afinal, falta foco e profun-
didade nesse múltiplo e constante frenesi social. Hora de 
se arriscar a mergulhar no complexo universo das emo-
ções!

Um vinho de um signo de água não deve ter muitas 
arestas, pontos de tensão, ou seja, nada de acidez nervosa 
e taninos agressivos. Sendo ele canceriano, este vinho de-
ve ter um perfil acolhedor, o que pode ser concedido pelo 
dulçor do vinho, pelos aromas delicados, pela elegância e 
maciez.

Em seu primeiro decanato, influenciado por Gêmeos, 
o vinho ainda traz a vocação para várias personas, só que 
com perfis mais suaves e femininos. É a vez da Moscatel, 
ou, se preferir, Moscato d’Asti, Muscat de Alexandria, 
Muscat à Petit Grains, Muskateller, Moscatel de Setúbal – 
uma grande família de uma cepa ancestral, que se meta-
morfoseia em colorações e tipos distintos, dando origem 
a vinhos espumantes, secos, licorosos, fortificados – de 
modo geral, mais delicados, com notas frutadas e florais. 
A Moscatel, apesar de assinar muitos vinhos doces, tem 
acidez suficiente para equilibrá-los.

O clássico canceriano não é uma uva branca, tampouco 
uma uva tinta agressiva – é a imprevisível e nobre Pinot 
Noir, que faz um dos vinhos tintos mais delicados do 
mundo, com aromas de frutas vermelhas, acidez mediana, 
taninos macios. Trata-se de um vinho fácil de agradar, mas 
quem o conhece melhor sabe o quanto esta cepa é sensí-
vel e temperamental e nem sempre se mostra integralmen-
te.

Todos querem fazer este vinho, mas há que se tomar 
cuidado com a sua vulnerabilidade. É uma uva carangue-
ja, de casca fina e fraca resistência ao calor, à umidade, às 
intempéries da viticultura. No entanto, onde ela se sente 
à vontade, em territórios conquistados, finca raízes fecun-
das, ganha toques terrosos e grande complexidade. Quem 
explica o caso de amor entre a Pinot Noir e a Borgonha?

O terceiro decanato é uma cepa de difícil cultivo, tem 
baixa acidez e requer cuidadosa maturação. Mas isso a 
torna mais exclusiva e valorizada. É na Alsácia, França, 
que ela exala seus mais contagiantes aromas florais, frutas 
tropicais e especiarias. Seus vinhos, mesmo secos, deno-
tam certo dulçor e é muito comum as versões em colheita 
tardia e botritizadas (Grains Nobles).

A Gewurztraminer tem um perfume extremamente 
sedutor, que rouba a cena... é uma espécie de Moscatel 
menos popular. Talvez mais metida? Mas lógico que sim, 
pois vem aí Narciso em forma de signo! Gewurztraminer 
é o vinho canceriano com um charme leonino – tirando a 
carapaça para encantar as nossas taças!

Se quiser conhecer e adquirir os kits de vinhos de cada signo, me 
siga no Instagram: @miriamaguiar.vinhos, Para saber sobre Cursos 
e Wine Masters Class de Míriam Aguiar, visite: miriamaguiar.
com.br/blog

Vendas do comércio 
crescem 1,6% em maio
As vendas no co-

mércio tiveram alta 
de 1,6% em maio 

em comparação ao mês 
anterior. O setor de ma-
teriais de construção vol-
tou a ser destaque, com 
elevação de 4,8%. Os 
dados, nacionais, são do 
Indicador de Atividade 
do Comércio da Serasa 

Experian e foram divul-
gados nesta sexta-feira.

De acordo com a pes-
quisa, todos os segmen-
tos cresceram em maio, 
na comparação com o 
mês anterior, exceto o de 
combustíveis e lubrifi-
cantes, que teve a maior 
baixa do ano (6,8%). Su-
permercados, hipermerca-

dos, alimentos e bebidas 
cresceram 1,7%; móveis, 
eletrodomésticos, eletro-
eletrônicos e informática, 
3,2%; veículos, motos e 
peças, 2,8%; e tecidos, ves-
tuários, calçados e acessó-
rios, 3,5%.

“As restrições de fun-
cionamento impostas 
aos comércios físicos 

nos meses de março e 
abril foram amenizadas a 
partir do início de maio, 
sendo assim, a presença 
mais ativa dessas empre-
sas possibilitou um maior 
nível de consumo e uma 
leve aceleração das ven-
das”, destacou o econo-
mista da Serasa Experian 
Luiz Rabi.

Cresce migração para o mercado  
livre de energia no Sudeste

De acordo com um 
levantamento da 
CCEE (Câma-

ra de Comercialização de 
Energia Elétrica), mais de 
1,5 mil agentes que repre-
sentam cerca de 5,2 mil 
unidades consumidoras 
migraram para o Mercado 
Livre de Energia no ano 
passado. Os estados com 
maior consumo de ener-
gia dentro do ambiente de 
contratação livre estão lo-
calizados na região Sudes-
te-Centro/Oeste do Bra-
sil. Apesar disso, também 
foi registrado crescimento 

em quase todos os ou-
tros estados, com maiores 
avanços em Santa Catarina 
(15%), Pará e Rio Grande 
do Sul (14%), Paraná e Es-
pírito Santo (13%).

“Diante dos dados de ja-
neiro, quando considerados 
os números por região, o 
Sudeste-Centro/Oeste do 
Brasil, acabou concentran-
do o maior consumo de 
energia dentro do ambiente 
de contratação livre, com 
destaque para São Paulo e 
Minas Gerais que juntos 
consomem 50% do consu-
mo de todo o ACL”, conta 

Braz Justi, CEO da Esfera 
Energia.

Braz ainda explica porque 
praticamente todo ano exis-
te uma grande migração de 
consumidores da região Su-
deste para o mercado livre 
de energia. “Só em 2020, 
por exemplo, houve 1.329 
migrações, por exemplo. E 
isso acontece porque são 
Estados que possuem mui-
tas indústrias e empresas, 
que acabam optando pelos 
benefícios do Mercado Li-
vre de Energia”, conclui.

Ainda segundo a pes-
quisa, houve um aumento 

de 9,1% do Ambiente de 
Contratação Livre (ACL), 
correspondendo a um nú-
mero 4% maior relacionado 
a janeiro de 2020. Estima-se 
que 80% das indústrias bra-
sileiras já negociam energia 
no Mercado Livre de Ener-
gia, ambiente de negócios 
onde vendedores e com-
pradores podem negociar 
energia elétrica bilateral-
mente, permitindo que os 
consumidores contratem o 
seu fornecimento de ener-
gia elétrica diretamente das 
empresas geradoras e de co-
mercializadoras.

Shoppings esperam alta de 52%  
nas vendas do Dia dos Namorados

De acordo com le-
vantamento da 
Associação Brasi-

leira de Shopping Centers 
(Abrasce), o setor espera 
aumento de 52% nas ven-
das na semana do Dia dos 
Namorados na comparação 
com mesmo período de 
2020. Essa expectativa re-
presentará uma injeção de 
R$ 780 milhões na econo-
mia na semana que antecede 
a data. Importante ressaltar 
que nesta mesma época do 
ano passado 31% dos shop-
pings estavam fechados em 
cumprimento a decretos 
municipais e estaduais por 
conta da pandemia.

Quando a expectativa 
deste ano é comparada com 
o Dia dos Namorados de 
2019, o resultado é uma re-
dução de 23% nas vendas.

Durante o período de ven-
das do Dia dos Namorados 
é esperado tíquete médio de 
R$ 230, aumento de 17,3% 
em relação ao ano anterior. 
Para incentivar as vendas, os 
shoppings irão oferecer ca-
nais de vendas alternativos. 
Segundo o levantamento, o 
delivery estará presente em 
82% dos empreendimentos, 
drive-thru (75%), market-
place/vendas online (63%) 
e lockers (21%). Além disso, 
79% dos shoppings realiza-
rão promoções para o uso 

desses canais como sorteios 
(44%) e compre e ganhe 
(16%).

Entre as categorias que de-
vem ter destaque nas vendas 
de presentes femininos estão 
perfumaria e cosméticos, se-
guida de chocolates e doces 
e joalheria. Para os presentes 
masculinos devem ter desta-
que os segmentos de artigos 
esportivos, seguido de reló-
gios e acessórios e vestuário. 
Segundo monitoramento da 
Abrasce, na última terça-fei-
ra, do total de 601 shopping 
centers do país nenhum 
funciona plenamente: 582 
empreendimentos estão 
abertos com algum tipo de 
restrição e 19 estão fecha-
dos, sendo 14 deles no Sul 
do país, um no Sudeste, um 
no Centro-Oeste e três no 
Nordeste.

Segundo pesquisa nacio-
nal de intenção de compras 
para o Dia dos Namorados 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) aponta 
que a maioria dos brasilei-
ros (51,7%) não vai com-
prar presentes para a data. 
Do total, apenas 32,4% pre-
tendem presentear alguém e 
15,5% ainda não se decidi-
ram. Foram entrevistadas 
1.602 pessoas em todas as 
regiões do país.

Vestuário, calçados e 
acessórios lideram as in-

tenções de compras, com 
36,8%; chocolates e bom-
bons surgem em segundo 
lugar com 31%; e perfumes 
vêm em terceiro (27,7%). 
Roupas e sapatos, inclusive, 
por serem itens que podem 
custar um pouco mais, leva-
ram 57,7% dos entrevista-
dos a dizerem que preten-
dem parcelar as compras 
destes produtos.

Em geral, nas intenções 
de compra para a data pre-
valecem presentes de uso 
pessoal e de menor valor, 
pagos à vista. Ao contrário 
do Dia das Mães, em que, 
além desses itens, somam-
-se produtos para a casa, 
como móveis e eletrodo-
mésticos.

A preferência de com-
pra para roupas e calçado 
(36,8%) pode parecer alta 
para um período de pande-
mia, porém é bem abaixo 
do que costumava ser re-
gistrado durante o período 
pré-Covid-19. Anterior-
mente, entre 60% e 70% 
das pessoas investiam suas 
aquisições dentro desta ca-
tegoria de presentes.

Produtos de uso pessoal 
na área de beleza, além de 
joias e bijuterias (11,9%), 
são sempre lembrados para 
os namorados. No entanto, 
há um item, em especial, 
que chama a atenção nesta 

pesquisa: os livros. Apesar 
de apenas 7,6% das pesso-
as afirmarem que querem 
presentear o namorado ou 
namorada com este produ-
to, esse percentual repre-
senta o dobro da intenção 
de compra dos períodos an-
teriores à pandemia. Outro 
ponto que reflete o mundo 
que vivemos neste momen-
to é que categorias que não 
eram mencionadas antes, 
como cesta de café da ma-
nhã e delivery de refeições, 
surgem na pesquisa com 
15,8% das pretensões de 
compras.

Mesmo assim, as via-
gens ainda figuram na lista 
(7,8%) presente este que 
sempre esteve entre as pre-
ferências dos namorados.

A Associação Comercial 
de São Paulo também tem o 
recorte estadual da pesqui-
sa de intenção de compras 
para a data. Em São Paulo 
foram entrevistadas 709 
pessoas distribuídas pela ca-
pital, Região Metropolitana, 
litoral e interior. Do total, 
somente 31,5% dos entre-
vistados disseram que pre-
tendem comprar presentes 
para a data enquanto que 
54,5% responderam que 
não têm essa intenção. Há 
ainda 14% de indecisos. To-
dos puderam escolher mais 
de uma opção de compras.
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Três perguntas: criptomoedas – escolhas, cuidados e perspectivas
Por Jorge Priori

O crescimento do 
mercado de crip-
tomoedas nos úl-

timos anos foi acompanha-
do pelo lançamento de uma 
grande quantidade de moe-
das digitais. Fala-se muito 
das que prosperaram, e 
pouco das que ficaram pelo 
caminho, afundando com 
os recursos dos seus inves-
tidores. Fica a pergunta: em 
um mercado com tantas 
novidades, como escolher 
uma criptomoeda adequada 
para o seu investimento?

E quando um mercado 
cresce, aparecem os esque-
mas para enganar as pes-
soas, que na ânsia de ganhar 
dinheiro fácil e a qualquer 
custo, se deixam seduzir por 
golpes e promessas fraudu-
lentas. A roupagem pode 
ser diferente, mas o cântico 
é antigo, portanto, não adi-
anta reclamar depois.

Conversamos sobre a 
escolha de uma criptomo-
eda e os cuidados que uma 
pessoa deve ter com este 
mercado com Tasso Lago, 
especialista em criptomo-
edas e fundador da Finan-
cial Move. Aproveitamos a 
oportunidade para também 

conversar sobre as per-
spectivas do mercado após 
a queda das cotações das 
criptomoedas em maio.

Como uma pessoa 
deve analisar uma deter-
minada criptomoeda an-
tes de comprá-la?

A pessoa deve consultar 
um site chamado CoinMar-
ketCap para pesquisar so-
bre a criptomoeda na qual 
ela quer investir. Ela deve 
analisar o seu market cap, 
ou seja, o volume de dinhei-
ro investido na criptomoe-
da, e o supply, que significa 
a quantidade de tokens em 
circulação. Fazendo uma 
analogia, 1 token seria o 
equivalente a uma ação de 
uma empresa S/A.

Depois, a pessoa deve 
acessar o site da criptomo-
eda para analisar o projeto 
e seus responsáveis. Eles 
trabalham com TI? Trab-
alharam em grandes em-
presas? Quais são as suas 
experiências? Além disso, é 
fundamental ler o projeto, 
entendê-lo e analisar se há 
alguma inovação relevante, 
ou seja, se ele tem uma boa 
proposta ou não.

Quais são os cuidados 

que as pessoas devem ter 
com o mercado de cripto-
moedas?

As pessoas têm que to-
mar cuidado com os golpes. 
Existem casos de ofertas 
de criptomoedas, inclusive 
de outros países. Ninguém 
oferece criptomoeda para 
ninguém. Se isso acontecer, 
a proposta deve ser descon-
siderada.

Existem também 
promessas de investimentos 
com retornos fixos de 2, 3, 
até mesmo 10% ao mês, ou 
de investimentos que não 
dão sustos. Em qualquer in-
vestimento existe a volatili-
dade. Promessas de retorno 
são golpes financeiros.

Se a pessoa quer comprar 
criptomoedas, isso deve ser 
feito através de uma cor-
retora como a brasileira 
BitcoinTrade ou como es-
trangeira Binance, que, in-
clusive, aceita Pix.

Recentemente, foi lançado 
o ETF HASH11*. Com este 
fundo, uma pessoa pode in-
vestir em criptomoedas es-
tando no Brasil, através de 
uma corretora brasileira, co-
mo se estivesse comprando 
uma ação. O HASH11 é um 
fundo passivo de criptomoe-
das, o que acaba facilitando o 

acesso para todas as pessoas. 
Isso promove a entrada de 
capital no mercado e, conse-
quentemente, a sua valoriza-
ção.

Na sua opinião, quais 
são as perspectivas para 
esse mercado?

Com a correção recente 
de preço, o bitcoin está num 
bom momento para se inve-
stir. O mercado de criptomo-
edas é muito promissor e seus 
fundamentos são fortes. A 
queda ocorrida em maio foi 
iniciada quando Elon Musk 
disse que a Tesla não iria mais 
aceitar bitcoins como paga-
mento. Segundo ele, a min-
eração do bitcoin, que utiliza 
a tecnologia Proof  of  Work 
(em tradução livre, prova de 
trabalho), não utiliza ener-
gia limpa. Em abril, houve a 
inundação de uma mina de 
carvão na China, que utiliza 
muito esta fonte de energia, e 
isso acabou por prejudicar a 
mineração de bitcoin baseada 
neste país. Elon Musk cor-
relacionou os dois eventos e 
tomou essa decisão.

O consumo de energia 
da mineração do bitcoin vai 
de encontro à política de 
ESG (sigla em português de 
Governança Ambiental, So-

cial e Corporativa) da Tesla, 
que é uma empresa de capi-
tal aberto. Como há uma 
tendência de se valorizar ou 
desvalorizar uma empresa 
por causa desta política, 
possivelmente ele mudou 
seu posicionamento depois 
de ter sido pressionado pela 
diretoria.

Nos últimos dias, ele se 
reuniu com empresas de 
mineração de criptomo-
edas dos Estados Unidos e 
formou um conselho para 
buscar o fortalecimento da 
matriz de energia limpa no 
processo de mineração do 
bitcoin. Isso fará com que 
a grande crítica à princi-
pal criptomoeda não exista 
mais.

Isso pode abrir espaço 
para criptomoedas que não 
utilizam energia para a min-
eração, como, por exemplo, 
a Cardano e a Matic. Essas 
criptomoedas utilizam a 
tecnologia Proof  of  Stake, 
que não utiliza energia. Na 
Proof  of  Work existe a 
figura dos mineradores que 
possuem máquinas para 
processar a blockchain do 
bitcoin. Esse processo con-
some muita energia.

A ethereum, que é a se-
gunda maior criptomoeda 

do mercado, está migran-
do da tecnologia Proof  of  
Work, minerável, para Proof  
of  Stake (em tradução livre, 
prova de aposta). Isso deve 
estar concluído até 2023 e 
mostra que o caminho para 
este mercado é a tecnologia 
Proof  of  Stake. Nesta tec-
nologia, a pessoa deixa o 
seu ethereum designado a 
uma rede ethereum, e a re-
muneração ocorre por meio 
de juros sob o próprio capi-
tal investido.

Ressalto que todos os 
projetos de criptomoedas 
são tecnológicos, portanto, 
há muita inovação nesse 
mercado o tempo inteiro. 
E por ser descentralizado, o 
ecossistema se fortalece de 
forma exponencial. Eu só 
vejo fundamentos fortes no 
mercado de criptomoedas 
e acredito que, com a en-
trada dos ETFs de criptos, 
nós teremos um mercado se 
valorizando ainda mais ao 
longo dos próximos anos.

Não podemos nos es-
quecer que os bancos cen-
trais já estão caminhando 
para o desenvolvimento de 
suas moedas digitais. Assim, 
não faz sentido um pensa-
mento reverso a essa inova-
ção.

Ata de Reunião da Diretoria do
 Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos

de Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro – SEMERJ
CNPJ: 42.586.511/0001-87

Aos 11 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 10:00 horas,
conforme convocação encaminhada, sob a presidência do Dr. Rui Otávio
Bernardes de Andrade, Vice-Presidente Executivo, reuniu-se virtualmente
através da plataforma zoom a Diretoria do Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado do Rio
de Janeiro – SEMERJ, formado, além do Vice-Presidente Executivo, pelo
Professor Candido Antonio José Francisco Mendes de Almeida, Srs. Célio
Murilo Menezes da Costa, Marco Flávio de Alencar, Celso Niskier e Sr. José
Ivo de Souza,  e a Sra. Elizabeth Regina Nunes Guedes, contando ainda
com a presença, como secretária, da Diretora Executiva Vera Lígia Martins
Gomes, com a finalidade de dar cumprimento ao disposto  no item 4º do
Edital de Convocação para as eleições do Conselho Diretor e Conselho
Fiscal bem como para os representantes junto as Entidades Sindicais de
Grau Superior e Entidades Representativas Nacionais do Ensino Superior
para o triênio 2021/2024, a realizar-se no próximo dia 28 (vinte e oito) de
junho de dois mil e vinte e um, e art. 12º do Regulamento Eleitoral do
SEMERJ, no que se refere a divulgação das chapas inscritas para o pleito.
O Sr. Presidente deu ciência a todos, de que somente uma chapa foi
inscrita, cujos componentes são os seguintes; para o Conselho Diretor:
Srs. Rui Otávio Bernardes de Andrade, Célio Murilo Menezes da Costa,
Marco Flávio de Alencar, Sra. Elizabeth Regina Nunes Guedes,
Sra. Cláudia Romano da Silva Pereira, Sr. Celso Niskier e Sr. José Ivo de
Souza; para o Conselho Fiscal: Srs. Antônio Charbel José Zaib, Wladymir
Soares de Brito e Sra. Fátima Costa Sarmento; e como representantes
junto as Entidades Sindicais de Grau Superior e Entidades Representati-
vas Nacionais do Ensino Superior, Sra. Elizabeth Regina Nunes Guedes,
os Srs. João Roberto Moreira Alves, Marco Flávio de Alencar, Rui Otávio
Bernardes de Andrade e Celso Niskier, respectivamente. O Sr. Presidente,
informou ainda, que todos os componentes da chapa acima, são repre-
sentantes de entidades mantenedoras filiadas ao SEMERJ, estando aptos
a candidatura, atendendo ao determinado no Estatuto e Regulamento Eleito-
ral vigente. Nada mais havendo a tratar, e não havendo quem quisesse fazer
uso da palavra, a sessão foi encerrada às 10h40min., esta ata foi lavrada,
lida, achada conforme e assinada por mim e pelo Senhor Presidente.

Rui Otávio B. Andrade
Presidente da Mesa

Vera Lígia Martins Gomes
Secretária

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Maio de 2021.
1. Data, Hora e Local: Nos 26 dias do mês de maio de 2021, às 10:00 (dez) horas, 
na sede social da Smartcoat – Serviços em Revestimentos S.A. (“Companhia”), na 
cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, nº 1.400, loja 250, 
Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22760-401. 2. Convocação e Presença: Dispensa-
da a convocação, nos termos do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) tendo em vista a presença de acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia, conforme lista de presença de 
acionistas que, devidamente assinada, constitui o Anexo I à presente ata. 3. Mesa: 
Presidente: Sr. Felipe Demori Claudino; Secretário: Sr. José Freire Murad. 4. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Com-
panhia. 5. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, deliberaram: 5.1. Consignar a renúncia do Sr. Paulo Muniz Barreto Cury, 
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 14.600.051-
1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 166.562.018-81, com endere-
ço comercial na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 
conjunto 121, CEP 04534-004, ao cargo de membro do Conselho de Administração, 
conforme Termo de Renúncia apresentado à Companhia (Anexo II); 5.2. Aprovar a 
eleição do Sr. Igor Freitas Barbiero, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
carteira de identidade nº 48.669.937-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME 
sob o nº 335.136.848-86, residente e domiciliado na cidade de Taubaté, Estado de 
São Paulo, na Avenida Itália, nº 1.551, conjunto R7, casa 10, Jardim das Nações, CEP 
12030-212, como membro do Conselho de Administração, sendo investido no cargo 
mediante a assinatura do termo de posse (Anexo III), que, lavrado, fica arquivados na 
sede da Companhia, com mandato unificado até 30 de abril de 2023. 5.3. Consignar 
que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguin-
tes membros: O conselheiro ora eleito declara ter ciência do disposto no Artigo 147 da 
Lei das S.A. e não incorrer em nenhuma das vedações ao exercício da administração 
de sociedades empresárias. Sr. Roberto Carmelo de Oliveira, como Presidente do 
Conselho de Administração. Sr. Igor Freitas Barbiero, como membro do Conselho 
de Administração; e Sr. Bernardo Miller, como membro do Conselho de Administra-
ção. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais ha-
vendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, 
§ 1º, da Lei das S.A., que, lida, conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. 
Mesa: Felipe Demori Claudino, Presidente; José Freire Murad, Secretário. Acionis-
tas Presentes: Priner Serviços Industriais S.A., por seus procuradores Felipe Demori 
Claudino e José Freire Murad; e Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, 
Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto Barbiero. Rio de Janeiro, 26 de maio 
de 2021. Mesa: Felipe Demori Claudino, Presidente; José Freire Murad, Secretá-
rio. Jucerja nº 4082802, em 11/06/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria
 e Gerenciamento de Projetos Ltda – ME

CNPJ 01.078.426/0001-20
Edital de Convocação – Reunião Geral Extraordinária de Sócios

Convido os sócios da Urbanacon Consultas Urbanas Assessoria e Gerenciamento 
de Projetos Ltda – ME (“Sociedade”) para a Reunião Geral Extraordinária de Sócios 
que se realizará na Rua Alvaro Alvim n.º 24, sala 803, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
com possibilidade de acesso remoto por “https://us02web.zoom.us/j/89846352275?
pwd=NXQ0b1lWOHhPWDl2SWxFWFVIOWV4UT09”, no dia 21 de junho de 2021, 
com primeira chamada às 15:00 e segunda chamada às 15:30, para deliberações 
sobre a seguinte Pauta: a) Cessão e transferência da totalidade das quotas da sócia  
Nayara Vasconcelos Gevú, (CPF n.º 137.198.767-05), que se retira da Sociedade, 
para Tulio Araujo Mota (CPF n.º 043.517.746-06), que passa a integrar o quadro de 
sócios da Sociedade; b) Cessão e transferência da totalidade das quotas da sócia 
Maria Lygia Alves de Niemeyer, (CPF n.º 384.008.047-91), que se retira da Sociedade, 
para Wagner Vils Ribeiro dos Santos (CPF n.º 055.136.327-48) e Alessandra Lucas 
dos Santos Nunes (CPF n.º 055.349.347-78), que passam a integrar o quadro de 
sócios da Sociedade; c) Exclusão da sócia retirante Maria Lygia Alves de Niemeyer, 
(CPF n.º 384.008.047-91) do quadro de responsáveis técnicos da Sociedade 
perante o CAU–RJ; d) Alterar objeto social da Sociedade para incluir atividades 
de regularização fundiária, trabalho social, assessoria em gestão e levantamento 
topográfico; e e) Inclusão da possibilidade de exclusão por justa causa de sócio que 
cometa atos de inegável gravidade, nos termos do art. 1.085 do Código Civil.

Rio de Janeiro, 9 de junho de 2021.
Carlos Fernando de Souza Leão Andrade - Sócio-administrador

CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS ALCÂNTARA S.A.
CNPJ: 07.090.691/0001-00
AUDITORIA AMBIENTAL

A CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS ALCÂNTARA S.A. torna 
público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, em 
05/05/2021, Relatório de Auditoria Ambiental do ano 2019 para operar uma 
área de 106.500 m² pertinente a fase 1, para disposição de resíduos sólidos 
de origem residencial, comercial, de varrição e de resíduos industriais classe 
II (não perigosos);estação de tratamento de chorume (à nível terciário com 
osmose inversa, numa vazão de 120m³/dia); recepção e armazenamento 
temporário via câmara fria de resíduos de serviços de saúde (grupos 
A, B, D e E) oriundos do município de São Gonçalo, e informa que este 
estará à disposição para consulta na Av. Professora Aida de Souza Faria, 
s/n, Almerinda, no município de São Gonçalo, no período de 10/06/2021 
a 10/072021, no horário das 10h às 19h. Informa, ainda, que o referido 
relatório também estará disponível para consulta no endereço eletrônico  
www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/511.535/2011).

COOPERATIVA DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS GRAJAU TAXI LTDA
CNPJ: 08.096.937/0001-14  -  NIRE: 33.4.0004729-0 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa de Motoristas Autônomos Grajau Taxi Ltda, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social de conformidade 
com o Conselho de Administração, CONVOCA os seus 27 (vinte e sete) 
cooperados em dia com suas obrigações sociais, para a AGO a ser realizada 
em 27 de junho de 2021, na Rua Marechal Jofre, 73 – casa 6 – apto 101 
no bairro de Grajau – Rio de Janeiro – RJ. Com a primeira convocação às 
08:00 h com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda 
convocação às 09:00h com a presença da metade mais um dos cooperados, 
e em terceira e última convocação às 10:00h, com a presença mínima de 
dez (10) cooperados. Para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
I- Eleição para o Conselho de Administração, II- Eleição para o Conselho 
Fiscal, III- Eleição para o Conselho de Ética e Disciplina e IV- Prestação de 
Contas de 2017, 2018, 2019 e 2020. Rio de Janeiro, 11 de Junho de 2021. 
Marco Aurelio Ribeiro da Costa Gomes  – Presidente.

QUEIROZ PETRO S.A.
CNPJ/MF nº 30.915.318/0001-63

Edital de Convocação de AGO da Queiroz Petro S.A., sediada na Av. Pre-
sidente Antônio Carlos, 51/7º, parte,  RJ, por meio de sua Diretora, Viviane 
dos Santos Saraiva, CONVOCA, através do presente edital, todos os acio-
nistas da Queiroz Petro S.A., para a AGO que será realizada na sede da Cia., 
às 10h, do dia 12/07/21, para deliberar a seguinte ordem do dia: (1) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs. de 2020; 
e (2) Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no respectivo 
exercício. As cópias das DFs. estarão à disposição dos acionistas na conta-
bilidade da Queiroz Galvão S.A., localizada na Rua Santa Luzia,  651/ 2º me-
zanino, Centro, RJ. Viviane dos Santos Saraiva – Diretora Superintendente.

ADIAMENTO DE ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO
FILIAL MUNICIPAL DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ - RJ
O Presidente Estadual da Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado do Rio
de Janeiro, seguindo determinações estatutárias, vem por meio do presen-
te, adiar a data de realização da Assembleia de Fundação de Filial Munici-
pal da Cruz Vermelha Brasileira no Município de Barra do Piraí – RJ, para o
dia 03 de julho de 2021, às 10:00 horas, em primeira convocação, e às
10:20 em segunda convocação, com qualquer número, mantidas as de-
mais disposições. Rio de Janeiro, 11 de junho de 2021.

Victor Marcelo da Silva Santos
Presidente Estadual

Cruz Vermelha Brasileira Filial RJ

Transações financeiras digitais aumentarão pós-Covid

O Brasil está entre 
os países em que 
mais consumido-

res pretendem fazer tran-
sações financeiras digitais 
depois da pandemia. De 
acordo com pesquisa re-
alizada em 10 países pela 
consultoria Oliver Wyman, 
mais de 20% dos brasi-
leiros pretendem efetuar 
pagamentos e realizar ou-
tras operações pela inter-
net pós-pandemia. O dado 
aponta uma tendência já 
verificada desde o início da 
pandemia, quando mais de 
40% das pessoas no Brasil 

fizeram transações virtuais, 
segundo o estudo.

Em comparação com os 
demais países que partici-
param do estudo, os brasi-
leiros desejam realizar mais 
pagamentos digitais do que 
os chineses, espanhóis e ita-
lianos. Na China, 18% dis-
seram que farão mais tran-
sações virtuais pós-Covid, 
na Espanha 17% e na Itália 
11%.

A pesquisa foi realizada 
com cerca de 57 mil pesso-
as de 10 países na América 
do Norte (EUA e México), 
Europa (Alemanha, França, 

Itália, Espanha, Reino Uni-
do), Ásia-Pacífico (Austrália 
e China) e América do Sul 
(Brasil). Mais de 1 mil bra-
sileiros participaram do es-
tudo.

Segundo última pesquisa 
divulgada pela NordVPN, 
na hora de criar senhas for-
tes, o brasileiro possui um 
desempenho de 81,2%. Po-
rém, falha em adotar hábi-
tos simples que o ajudariam 
a garantir melhor a priva-
cidade e segurança de seus 
dados. Por isso, o desempe-
nho do Brasil é de 33,4% na 
categoria “hábitos digitais”, 

em uma disputa com 192 
países.

Outros dados que são 
preocupantes é a falta de 
conhecimento de ferramen-
tas de proteção, chegando a 
cerca de 23,3% dos entre-
vistados. No último ano, o 
Brasil sofreu cerca de 8,4 
bilhões de tentativas de ata-
ques cibernéticos ao longo 
de 2020, sendo que, deste 
montante, 5 bilhões ocor-
reram apenas no último tri-
mestre do ano, segundo re-
latório do FortiGuard Labs, 
laboratório de ameaças da 
Fortinet.

Instalada a 4ª plataforma 
no campo de Búzios

A Petrobras assinou con-
trato com a joint venture for-
mada pelas empresas Saipem 
e DSME no valor de US$ 2,3 
bilhões para fornecimento 
da P-79, oitava unidade a ser 
instalada no campo de Bú-
zios, no pré-sal da Bacia de 
Santos.   

Com capacidade de pro-
cessamento de 180 mil 
barris de óleo por dia e 7,2 
milhões de m3 de gás por 
dia, a plataforma é do tipo 
FPSO, unidade flutuante 
que produz, armazena e 

transfere petróleo. A entre-
ga está prevista para 2025. 
Segundo a estatal, o for-
necimento do FPSO será 
resultado da contratação 
na modalidade EPC (enge-
nharia, suprimento e cons-
trução) e da estratégia da 
Petrobras de desenvolver 
novos projetos de plata-
formas próprias, incorpo-
rando as lições aprendidas 
nos FPSOs já instalados 
no pré-sal, incluindo as-
pectos de contratação e 
construção.
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MARLIN NAVEGAÇÃO S.A.
CNPJ/ME sob nº 20.854.869/0001-00 - NIRE nº 33.3.0031305-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28/05/2021: 1. LOCAL, HORA E DATA: Realiza-
da às 10h, do dia 28/05/2021, na sede da Marlin Navegação S.A., localizada na cidade e Estado do RJ, na Praça Floriano, 
nº 19, sala 1.401, Centro, CEP 20031-924 (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convoca-
ção, em razão da presença do acionista que representa a totalidade do capital da Companhia, de acordo com o artigo 124, 
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. PRESENÇA: Presen-
te acionista que representa a totalidade do capital da Companhia conforme assinatura constante no “Livro de Presença de 
Acionistas”. 4. MESA: Presidente: Fábio Manuel Guiso da Cunha; Secretária: Michele Pimenta do Amaral. 5. ORDEM DO 
DIA: Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) a captação de recursos por meio da 2ª (segunda) emissão de debên-
tures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, da Companhia (“Debêntures”), no 
montante total de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) na data de sua emissão (“Emissão”), as quais 
serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 476, de 16/01/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e das demais disposições legais e regulamenta-
res aplicáveis (“Oferta Restrita”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntu-
res Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos, da Marlin Navegação S.A.” (“Escritura de Emissão”), a ser celebrado entre a Companhia, na qualidade de emis-
sora (“Emissora”) e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário 
(“Agente Fiduciário”) representante da comunhão de debenturistas (“Debenturistas”); (ii) a autorização para a Diretoria da 
Companhia tomar todas as providências e realizar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e da Oferta 
Restrita, conforme a legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando a (a) contratação de instituição financeira autori-
zada a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita; (b) contrata-
ção dos demais prestadores de serviços para fins da Oferta Restrita, tais como o Agente Fiduciário, instituição prestadora 
de serviços de banco liquidante e de escrituração (“Banco Liquidante” e “Escriturador”), agência de classificação de risco, 
a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”), os assessores legais, entre outros; (c) negociação e a celebração da 
Escritura de Emissão, do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, com Es-
forços Restritos, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, sob Re-
gime de Melhores Esforços de Colocação, da 2ª (Segunda) Emissão da Marlin Navegação S.A.” (“Contrato de Distribuição”) 
e dos demais documentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita (inclusive eventuais aditamentos); (d) 
assinatura de todos os documentos e seus eventuais aditamentos necessários e praticar todos os atos necessários ou 
convenientes à realização da Emissão e da Oferta Restrita, sem a necessidade de qualquer aprovação societária adicional 
ou ratificação pela Companhia, incluindo, mas não se limitando à celebração da Escritura de Emissão e do Contrato de 
Distribuição; e (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/ou por seus procuradores, 
conforme o caso, relacionados à Emissão, à Oferta Restrita e às deliberações acima. 6. DELIBERAÇÕES: Após o exame, 
a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem 
quaisquer restrições: (i) aprovar, nos termos do artigo 59, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a realização da 
Emissão das Debêntures e a Oferta Restrita para captação de recursos com as seguintes características e condições 
principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio Escritura de Emissão: a) Número da Emissão. A Emissão re-
presenta a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia; b) Quantidade de Debêntures. Serão emitidas até 
400.000.000 (quatrocentas milhões) Debêntures, quantidade essa que não poderá ser aumentada; c) Valor Nominal 
Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1,00 (um real) na data de emissão (“Valor Nominal Unitário”); 
d) Valor Total da Emissão. O valor total da Emissão será de até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), na 
data de sua emissão, o qual não poderá ser aumentado; e) Número de Séries. A Emissão será realizada em uma única 
série; f) Colocação e Procedimento de Distribuição. As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o 
regime de melhores esforços de colocação para a totalidade das Debêntures objeto da Emissão, nos termos do Contrato 
de Distribuição, com a intermediação de determinada instituição financeira integrante do sistema de valores mobiliários na 
qualidade de instituição intermediária da Oferta Restrita contratada pela Emissora para atuar na estruturação e coordenação 
da Oferta Restrita e serão destinadas exclusivamente à subscrição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, 
observado o estabelecido no artigo 3º da Instrução CVM 476; g) Destinação dos Recursos. Os recursos líquidos obtidos 
pela Emissora por meio da Oferta Restrita e da Emissão das Debêntures serão utilizados pela Emissora ao resgate das 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, da 1ª Emissão da Emissora (“Debêntu-
res da 1ª Emissão”), nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão De Debêntures Simples, Não Con-
versíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, sob Regime de Garantia Firme, da Marlin Navegação S.A.”, celebrado entre a Emissora, a Poseidon Participa-
ções S.A., sociedade por ações de capital fechado com sede na Cidade do RJ, Estado do RJ, na Rua Praça Floriano, nº 19, 
sala 1401, Centro, CEP: 20031-924, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.560.759/0001-57, na qualidade de interveniente 
anuente, e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de Agente Fiduciário, em 10/02/2015, 
conforme aditado de tempos em tempos; h) Data de Emissão. A data de emissão das Debêntures será o dia 31/05/2021; 
i) Conversibilidade. As Debêntures não serão conversíveis em ações de emissão da Emissora, tampouco permutáveis 
em ações de outras entidades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza; j) Espécie e Subordinação. As 
Debêntures serão da espécie subordinada, sem a constituição de qualquer garantia real ou fidejussória, nos termos do 
artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, subordinando-se, em ordem de pagamento, às Debêntures da 1ª Emissão, e 
terão preferência somente em relação aos créditos dos acionistas da Emissora, de forma que, exceto pelos pagamentos a 
serem realizados (a) na Primeira Data de Pagamento (conforme definida abaixo); e (b) na Segunda Data de Pagamento 
(conforme definida abaixo), (i) qualquer pagamento aos Debenturistas; ou (ii) qualquer ato destinado à execução do direito 
ou da pretensão dos Debenturistas de iniciar os procedimentos de cobrança, antecipada ou não, ou de execução das De-
bêntures, conforme o caso, somente poderá ocorrer após a integral quitação das obrigações decorrentes da Debênture da 
1ª Emissão; k) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade. As Debêntures serão emitidas sob a forma escritural, nomi-
nativa, sem a emissão de cautelas ou certificados representativos das Debêntures. Para todos os fins de direito, a titulari-
dade das Debêntures será comprovada pelo extrato da conta de depósito das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adi-
cionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade das Debêntures, o extrato expedido em nome do 
debenturista, emitido pela B3, quando as Debêntures estiverem custodiadas eletronicamente na B3; l) Prazo e Data de 
Vencimento. Observado o disposto na Escritura de Emissão, as Debêntures vencerão em 31/05/2026 (“Data de Venci-
mento”), ressalvadas as hipóteses de Vencimento Antecipado; m) Atualização Monetária das Debêntures. O Valor No-
minal Unitário das Debêntures não será atualizado monetariamente; n) Remuneração das Debêntures. As Debêntures 
farão jus a uma remuneração correspondente à variação acumulada de 116,15% (cento e dezesseis inteiros e quinze 
centésimos por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de 1 (um) dia, “over extra grupo”, ex-
pressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no informativo diário disponível em sua página da Internet (Taxa DI” e “Remuneração”). A Re-
muneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre 
o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de cada Debênture, conforme o caso, desde a data de integra-
lização das Debêntures ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente (conforme abaixo definida), conforme 
o caso (inclusive), até a próxima Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definida) ou a data de vencimen-
to das Debêntures, conforme o caso (exclusive), de acordo com a fórmula descrita na Escritura de Emissão de Debêntures; 
o) Periodicidade de Pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures. Sem prejuízo dos pagamentos realizados 
em decorrência de Vencimento Antecipado (conforme a ser definido na Escritura de Emissão) das obrigações decorrentes 
das Debêntures, nos termos a serem previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago 
pela Emissora em 3 (três) parcelas, sendo que a primeira parcela será devida em 15/06/2021 (“Primeira Data de Amortiza-
ção”), a segunda em 15/08/2021 (“Segunda Data de Amortização”) e a terceira parcela na Data de Vencimento das Debên-
tures, de acordo com os percentuais indicados na Escritura de Emissão; p) Periodicidade do Pagamento da Remunera-
ção das Debêntures. O pagamento da Remuneração das Debêntures será realizada pela Emissora em 3 (três) parcelas 
(cada uma, uma “Data de Pagamento de Remuneração”), sendo a primeira em 15/06/2021 (“Primeira Data de Pagamento 
da Remuneração” e, em conjunto com a Primeira Data de Amortização, a “Primeira Data de Pagamento”), a segunda em 
15/08/2021 (“Segunda Data de Pagamento da Remuneração” e, em conjunto com a Segunda Data de Amortização, a 
“Segunda Data de Pagamento”), e a terceira na Data de Vencimento das Debêntures, ressalvadas as hipóteses de Venci-
mento Antecipado das Debêntures (definidas na Escritura de Emissão); q) Local de Pagamento. Os pagamentos a que 
fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Emissora utilizando-se os procedimentos adotados pela B3, para as De-
bêntures custodiadas eletronicamente na B3, e/ou conforme os procedimentos adotados pelo Escriturador, para as Debên-
tures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3; r) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão automaticamen-
te prorrogados até o primeiro dia útil subsequente, sem acréscimo de juros ou de qualquer outro encargo moratório aos 
valores a serem pagos, os prazos para pagamento de qualquer obrigação prevista ou decorrente da Escritura de Emissão, 
quando a data de tais pagamentos coincidirem com sábado, domingo, feriado declarado nacional ou dias em que não 
houver expediente bancário no local de pagamento das Debêntures, em virtude de lei ou ordem executiva, ressalvados os 
casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a 
data de pagamento da respectiva obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado declarado nacional; e s) Preço de 
Subscrição e Forma de Integralização. As Debêntures serão subscritas e integralizadas no mercado primário, em uma 
única data, pelo seu Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição das Debêntures”), de acordo com os procedimentos MDA 
– Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), dentro do período de colocação, na forma dos artigos 7-A e 8º da Instrução 
CVM 476, em moeda corrente nacional. As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, pelo Preço de 
Subscrição, (i) em moeda corrente nacional; ou (ii) exclusivamente para detentores das Debêntures da 1ª Emissão, por meio 
de dação em pagamento realizada com a capitalização do saldo devedor atualizado das Debêntures da 1ª Emissão que 
tais debenturistas optarem por utilizar para integralização das Debêntures, incluindo neste saldo devedor os encargos re-
muneratórios e quaisquer outros valores devidos pela Emissora aos titulares das Debêntures da 1ª Emissão, de acordo com 
as normas de liquidação aplicáveis à B3, conforme o caso. No caso da integralização de Debêntures por meio do uso de 
créditos detidos contra a Companhia decorrentes das Debêntures da 1ª Emissão, haverá o consequente cancelamento de 
tais Debêntures da 1ª Emissão, não sendo admitido fracionamento das Debêntures. A Emissora compromete-se em até 1 
(um) Dia Útil contado da Data de Integralização (conforme abaixo definido) cancelar todas as Debêntures da 1ª Emissão 
utilizadas em integração das Debêntures, sendo expressamente vedada a recolocação de tais Debêntures da 1ª Emissão 
no mercado; t) Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica. As Debêntures serão depositadas: (a) 
na B3, em mercado de balcão organizado, para distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de 
Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as distribuições das Debêntures liquidadas 
financeiramente por meio da B3; (b) em mercado de balcão organizado, para negociação no mercado secundário por meio 
do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações 
liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. As Debêntures somente poderão ser 
negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre Investidores Qualificados (aqueles investidores 
referidos no artigo 9º-B da Instrução da CVM nº 539, de 13/11/2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”)) depois de 
decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição por Investidores Profissionais (aqueles investidores 
referidos nos artigos 9º-A e 9º-C da Instrução da CVM 539), conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476, 
observado ainda o cumprimento, pela Emissora, das obrigações dispostas no artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que 
a negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares em vigor aplicáveis; u) 
Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer valor devido aos Debenturis-
tas nos termos da Escritura de Emissão, adicionalmente ao pagamento da Remuneração aplicável, incidirão, sobre todos 
e quaisquer valores em atraso, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (i) juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo 
pagamento; e (ii) multa convencional, irredutível e não compensatória, de 2% (dois por cento) (“Encargos Moratórios”). v) 
Vencimento Antecipado. As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previs-
tos na Escritura de Emissão (“Vencimento Antecipado”); w) Aquisição Facultativa. A Emissora poderá, a qualquer tempo, 
a seu exclusivo critério, observadas as restrições de negociação e prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das 
Sociedades por Ações, nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na Instrução da CVM n° 620, de 17/03/2020, adquirir 
as Debêntures no mercado secundário dos Debenturistas que assim desejarem e concordarem, devendo tal fato, se assim 
exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das demonstrações 
financeiras da Emissora. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão, a critério da Emissora, ser canceladas, perma-
necer em tesouraria ou ser novamente colocadas no mercado; x) Direito de Preferência. Não haverá preferência para 
subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Companhia; y) Repactuação Programada. Não haverá repactuação 
programada das Debêntures; z) Resgate Antecipado e Amortização Extraordinária das Debêntures. Não serão permi-
tidos o resgate antecipado ou a amortização extraordinária das Debêntures; e aa) Demais Características. As demais 
características das Debêntures, da Emissão e da Oferta Restrita encontrar-se-ão descritas na Escritura de Emissão e nos 
demais documentos pertinentes. (ii) Autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia, bem como eventuais representantes 
legais da Companhia, a tomar todas as providências e realizar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão e 
da Oferta Restrita, conforme a legislação aplicável, incluindo, mas não se limitando a: (a) contratação de instituição finan-
ceira autorizada a operar no mercado de capitais para realizar a colocação das Debêntures no âmbito da Oferta Restrita, 
podendo fixar as respectivas comissões, negociar e assinar o respectivo mandato e/ou contrato de prestação de serviços; 
(b) contratação dos demais prestadores de serviços para fins da Oferta Restrita, tais como o Agente Fiduciário, o Escritura-
dor e Banco Liquidante, a agência de classificação de risco, a B3, os assessores legais, entre outros, podendo para tanto 
fixar os respectivos honorários, negociar e assinar os respectivos contratos de prestação de serviços; (c) negociação e a 
celebração de quaisquer instrumentos (inclusive eventuais aditamentos) necessários à realização da Emissão, incluindo, 
mas não se limitando, a Escritura de Emissão e o Contrato de Distribuição, em qualquer hipótese, sem necessidade de nova 
aprovação societária pela Companhia; e (d) assinatura de todos os documentos e seus eventuais aditamentos necessários 
e praticar todos os atos necessários ou convenientes à realização da Emissão e da Oferta Restrita, sem a necessidade de 
qualquer aprovação societária adicional ou ratificação pela Companhia, incluindo, mas não se limitando, à celebração da 
Escritura de Emissão e do Contrato de Distribuição; (iii) ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e/
ou por seus procuradores relacionados às deliberações acima, incluindo a Emissão e a Oferta Restrita, até o arquivamento 
da presente ata no órgão competente. 7. ENCERRAMENTO: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra 
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura 
da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei das Sociedades por 
Ações, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizam a publicação na forma de sumário. A presente ata é 
cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais. RJ, 28/05/2021. Mesa: Fábio Manuel Guiso 
da Cunha - Presidente; Michele Pimenta do Amaral - Secretária. Jucerja nº 4080138 em 08/06/2021.

Mercado de fusões e aquisições 
movimentou R$ 221 bilhões
Empresas dos EUA foram as que mais investiram em maio

O mercado transacio-
nal brasileiro regis-
trou um total de 

693 transações e movimen-
tou R$  221 bilhões até maio, 
segundo relatório mensal do 
TTR. A transação destacada 
foi a conclusão da aquisição 
do Banco Pan pelo Banco 
BTG Pactual. A transação, 
que totalizou R$ 3,7 bilhões, 
contou com a assessoria le-
gal do escritório Machado, 
Meyer, Sendacz e Opice Ad-
vogados.

Esses números represen-
tam um aumento de 37% 
no número de transações 
em relação ao mesmo perí-
odo de 2020. Do total das 
transações, 50% possuem 
os valores revelados e 82% 
das operações já estão con-
cluídas. Em maio, 129 fu-
sões e aquisições foram re-
gistradas, entre anunciadas 
e concluídas, por um valor 
total de R$ 15,8 bilhões.

O setor de Tecnologia 
permanece o mais ativo do 
ano, com um total de 287 
transações, representando 
um aumento de 88% em re-
lação ao mesmo período de 
2020. Em segundo lugar es-
tá setor de Financeiro e Se-
guros, com 126 transações.

Âmbito Cross-Border

Até maio de 2021, as em-

presas brasileiras escolhe-
ram os Estados Unidos co-
mo seu principal destino de 
investimento, com 13 tran-
sações por um total de R$ 
713 milhões, seguido pela 
Colômbia com 6 transações 
e com um capital mobiliza-
do de R$ 343 milhões. Os 
Estados Unidos e o Reino 
Unido, com 75 e 13 transa-
ções, respectivamente, são 
os países que mais investi-
ram no Brasil. Os Estados 
Unidos se destacam pelo 
total movimentado de R$ 
49 bilhões.

As empresas norte-
americanas que adquirem 
empresas brasileiras re-
gistraram um aumento de 
114% em comparação com 
o mesmo período do ano 
passado. Já as aquisições 
estrangeiras nos setores de 
Tecnologia e Internet au-
mentaram 129%.

Em relação aos fundos 
estrangeiros de Private 
Equity e Venture Capital 
que investem em empre-
sas brasileiras, houve um 
aumento de 45% até maio 
de 2021. Em Private Equi-
ty, foram contabilizadas 45 
transações por um total de 
R$ 25,6 bilhões até maio, 
em comparação com o 
mesmo período de 2020.

No mercado de Venture 
Capital, foram realizadas 

218 transações movimen-
tando um capital de R$ 18 
bilhões, o que resulta um 
aumento de 60% no núme-
ro de transações. Já em As-
set Acquisitions, foram re-
gistradas 58 transações por 
um total de R$ 59 bilhões 
até maio, representando 
uma diminuição de 28% no 
número de transações, em 
relação ao mesmo período 
do ano passado.

League Tables

O relatório publica os 
rankings de assessoria fi-
nanceira e jurídica de maio 
de 2021 para M&A, Priva-
te Equity, Venture Capital 
e Mercado de Capital, rela-
tando a atividade dos escri-
tórios líderes por número e 
valores de transações. Dos 
três assessores financeiros 
envolvidos nas transações 
de fusões e aquisições (Ban-
co BTG Pactual, Itaú BBA 
e Citigroup) o BTG respon-
deu pelo maior número de 
transações, um total de 17. 
Dos assessores jurídicos, o 
escritório Mattos Filho, Vei-
ga Filho, Marrey Jr, e Qui-
roga Advogados, coorde-
nou juridicamente a maioria 
das transações (26), seguido 
do Lefosse Advogados (21) 
e Pinheiro Neto Advogados 
(18). 

Uso da amônia como combustível alternativo

Um grupo de 23 em-
presas, incluindo a 
mineradora Vale, 

firmaram nesta sexta-feira 
um memorando de enten-
dimento (MOU) para dar 
início a estudo sobre o uso 
da amônia como combus-
tível marinho alternativo. O 
grupo reúne empresas de 
indústrias variadas como 
energia, mineração, química, 
terminais e estaleiros. A Vale 
não informou sobre quan-
do o estudo ficará pronto.  
“O MOU prevê estudos so-
bre o impacto de avaliação 
da segurança do uso de NH3 
(amônia) como combustível; 
os procedimentos de abas-
tecimento da embarcação; a 
sua especificação como com-
bustível; e as emissões líqui-
das de carbono na produção 
do produto”, citou comuni-
cado da mineradora.

O grupo de estudo disse 
que poderá solicitar a alguns 
dos produtores de NH3, 
organizações internacio-
nais, autoridades portuárias 
e reguladores em potenciais 
países de bunker para com-
partilhar sua opinião, visão 
e experiência.

Além da Vale, são sig-
natárias do documento 
as empresas ABS, Anglo 
American, Classnk, DNV, 
Equinor, Fortescue, Metals 
Group, Genco Shipping & 
Trading, Jera, K-Line, Man 
Energy Solutions, Mitsui 
E&S Machinery, Nihon 
Shipyard, NS United Pavi-
lion Energy, Total Energies, 
Trafigura, Ube Industries, 

Uniper SE, Uyeno Transte-
ch, Vopak Terminal Singa-
pore, Itochu Enex e Itochu. 
Outras empresas e organi-
zações poderão aderir ao 
estudo conjunto, caso te-
nham interesse.

Em 2018, a Organiza-
ção Marítima Internacio-
nal (IMO, na sigla em in-
glês) adotou metas para a 
redução das emissões de 
gases do efeito de estufa 
(GEE) na indústria maríti-
ma. O setor se comprome-
teu a reduzir em pelo me-
nos 40% de suas emissões 
até 2030, e 50%, até 2050, 
comparadas aos níveis de 
2008. O objetivo é zerar 
as emissões do setor até o 
fim deste século. Para atin-
gir esses objetivos, a ado-
ção antecipada da amônia 
como um combustível ma-
rinho alternativo é um dos 
elementos-chave.

O estudo conjunto não 
se limita a verificar e resol-
ver questões comuns sobre 
a amônia como combustí-
vel alternativo, mas também 
avaliar o desenvolvimento 
integrado de embarcações 
movidas a amônia e a ca-
deia de suprimento mundial 
de produto pela Itochu e 
outros parceiros.

Ecoshipping

A adesão da Vale ao 
MOU faz parte de sua es-
tratégia de reduzir suas 
emissões de carbono em 
sua cadeia de valor, com a 
adoção de tecnologias mais 

limpas. Recentemente, a 
empresa anunciou a me-
ta de reduzir em 15% suas 
emissões de escopo 3, que 
incluem o transporte marí-
timo de seus produtos de 
minério de ferro.

Para apoiar a atingir essa 
meta, a Vale criou o pro-
grama Ecoshipping, que 
estuda diversas soluções 
de P&D para a descarboni-
zação da frota de navios a 
serviço da companhia. Uma 
das tecnologias em análise 
é a adoção de um tanque 
multi-combustível capaz de 
armazenar e consumir, no 
futuro, não apenas amônia, 
como gás natural liquefeito 
(GNL) e metanol. Dezenas 
de navios de grande porte, 
com mais de 325 mil tonela-
das de capacidade (VLOCs 
- Very Large Ore Carrier), 
de segunda geração, e em 
operação, já foram projeta-
dos para futura instalação 
desses tanques.

Em fevereiro deste ano, 
a Vale concluiu um inves-
timento de US$ 6 milhões 
na Boston Electrome-
tallurgical Company para 
adquirir uma participação 
minoritária e promover o 
desenvolvimento de uma 
tecnologia focada na des-
carbonização do aço. A 
mineradora está em uma 
fase financeira boa. No 
primeiro trimestre, o lucro 
líquido de R$ 30,5 bilhões 
nos três primeiros meses 
do ano é maior do que os 
R$ 26,7 bilhões registra-
dos em 2020.
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