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‘NUNCA TANTOS’
No Brasil da Covid-19, pode-se atualizar a frase  
do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill: 
nunca tão poucos deveram tanto a tantos.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL: 
DIMENSÃO SOCIOCULTURAL
Domínio das finanças como poder, o que leva ao  
aumento da corrupção em todos os setores.  
Por Felipe Quintas e Pedro Augusto Pinho, página 2

Governo quer vender por R$ 60 bi 
Eletrobras, que vale R$ 400 bi

Aneel e ONS:  
risco de haver 
racionamento 
diminuiu

Em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados, diretores 
da Aneel e do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico (ONS) afir-
maram que as medidas anuncia-
das pelo governo para garantir o 
fornecimento de energia elétrica 
este ano, como o acionamento de 
todas as usinas termelétricas dis-
poníveis e o aumento da impor-
tação de energia da Argentina e 
Uruguai, devem afastar o risco de 
racionamento no curto prazo.

Na avaliação da ONS, com as 
medidas anunciadas, os reserva-
tórios do Sudeste e Centro-Oes-
te chegarão em novembro com 
10,3% da sua capacidade. Sem as 
medidas, chegaria a 7,5%.

Empresa deixou de investir após planos de privatização

Em 2016, uma nota da 
Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 

calculou um aumento nas tarifas 
de energia de 20% com a priva-
tização da Eletrobras, relata Fer-
nando Fernandes, do Movimen-
to por Atingidos por Barragens 
(MAB), em reunião de especia-
listas do setor elétrico organizada 
pela Comissão de Meio Ambiente 
(CMA) do Senado.

“Além disso, abriremos mão 
do controle da maior empresa 
energética da América Latina. 
Estimativas calculam que o valor 
de mercado da Eletrobras é de 
pelo menos R$ 400 bilhões, po-
dendo chegar a R$ 1 trilhão. E o 
governo quer entregar por R$ 60 
bilhões”, reclamou Fernandes. A 
MP 1.031/2021, que autoriza a 
venda da estatal, está na pauta de 
votação desta quarta-feira no Ple-
nário do Senado.

Nelson Hubner, que foi minis-
tro das Minas e Energia entre 2007 
e 2008, criticou que o controle dos 
recursos hídricos brasileiros tam-
bém passará ao capital privado, ca-
so a MP passe como está. Ele deu 
exemplos do exterior para justificar 
a expectativa de aumento nas tari-
fas e piora dos serviços:

– No Canadá, a região de Que-
bec, onde o controle dos recur-
sos hídricos é estatal, o preço da 
energia chega a ser um terço de 
outras regiões do país. Nos EUA, 
73% da energia hídrica é estatal. 
Só o Exército controla 20%. Os 
estados americanos com a energia 
mais cara são os da fronteira norte 
com o Canadá e a Califórnia, que 
são controlados por companhias 
privadas – exemplificou, de acor-
do com a Agência Senado.

Clarice Ferraz, do Instituto Ilu-
mina, rebateu argumentos de que 
a Eletrobras não tem condições 

financeiras de realizar novos in-
vestimentos: “A Eletrobras tem 
R$ 15 bilhões em caixa e, graças 
a seus bons indicadores financei-
ros, pode tranquilamente alavan-
car mais R$ 40 bilhões. Tem total 
condição de realizar novos investi-
mentos. Desde 2019, já distribuiu 
R$ 7,6 bilhões só em dividendos”, 
disse Clarice.

Hubner acrescentou que a Ele-
trobras parou de investir em 2018, 
quando foi incluída no Plano Na-
cional de Desestatização (PND). 
Segundo ele, só em 2020, o lucro 
da empresa chegou a quase R$ 6,5 
bilhões. 

O senador Jean Paul (PT-RN) 
também disse que considera te-
merário o Senado aprovar a me-
dida provisória no momento em 
que o Brasil volta a correr riscos 
reais de passar por um novo pro-
cesso de racionamento de energia, 
como ocorreu em 2001 e 2002.

Dia dos Namorados: 
varejo não recupera 
perdas desde 2019

As vendas do comércio físico 
brasileiro cresceram 13,7% na se-
mana do Dia dos Namorados (6 
a 12 de maio de 2021) no compa-
rativo com o mesmo período de 
2020. Embora o crescimento te-
nha sido mais expressivo do que 
no Dia das Mães (6%) e o maior 
de toda a série histórica do índice, 
o economista da Serasa Experian, 
Luiz Rabi, explica que, “é neces-
sário observar o contexto em que 
esse dado está inserido, pois o 
tombo registrado no ano anterior, 
que reflete o início das restrições 
sobre a pandemia, faz com que o 
número recorde (13,7%) se torne 
apenas uma recuperação parcial”.

Na semana do Dia dos Namo-
rados de 2020, houve uma queda 
de 26% quando as vendas são 
comparadas com igual período 
de 2019, ano em que já havia sido 
registrada retração de 2,9% sobre 
2018.

Indústria dos 
EUA tem fraca 
recuperação

A produção industrial total 
norte-americana aumentou 0,8% 
em maio em relação a abril. A 
produção manufatureira, excluin-
do veículos motorizados e peças, 
aumentou 0,5%. A produção in-
dustrial total foi 16,3% maior do 
que no ano anterior, mas 1,4% 
menor do que o nível pré-pan-
demia (fevereiro de 2020). Em 
maio, a indústria produziu 99,9% 
da média de 2017. A utilização da 
capacidade instalada aumentou 
0,6 ponto percentual, para 75,2%, 
uma taxa 4,4 pontos percentuais 
abaixo da média de longo prazo 
(1972–2020).

Setor têxtil se 
recupera da 
pandemia mas 
com incertezas

As indústrias têxtil e de políme-
ros foram dois setores que senti-
ram o impacto das consequências 
da pandemia. No setor de fabrica-
ção de roupas, além de redução no 
faturamento, houve escassez e alta 
dos preços de matéria-prima.

O setor, que parou logo no iní-
cio da pandemia, voltou a sentir 
uma forte demanda em meados 
de julho, o que levou os empre-
sários a buscar matéria-prima em 
um momento de preços altos.

Estudo da Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit) mostra que, no acumulado 
do primeiro quadrimestre de 2021, 
em relação a igual período de 2020, 
a produção têxtil cresceu 30,9% e a 
de confecção, 27,6%. Nos últimos 
12 meses, registrou-se avanço de 
7,2% no primeiro segmento e que-
da de 10,8%, no segundo.

Fernando Valente Pimentel, 
presidente da associação, observa 
que esses números, assim como os 
dados do PIB nacional no primei-
ro trimestre, que surpreenderam 
positivamente, mostram haver 
espaço para retomada econômica 
este ano.

Pimentel observa que, já consi-
derando o mês de abril, a produ-
ção do segmento têxtil apresenta 
desempenho muito próximo do 
patamar de 2019. A confecção, 
porém, ainda está bem abaixo do 
desempenho que apresentou no 
período pré-pandêmico.

PEC da Reforma Administrativa
apenas ‘desmonta o serviço público’

A PEC da Reforma Adminis-
trativa (Proposta de Emenda à 
Constituição 32) tem “gravíssimas 
falhas conceituais”, e a sua precá-
ria elaboração leva a uma “incapa-
cidade de conduzir a um resultado 
positivo, mas sim ao desmonte do 
regime jurídico único, da estabili-
dade no cargo e das possibilidades 
de um serviço público profissio-
nalizado e protegido de desman-
dos e arroubos”.

A análise foi feita pelo consul-
tor legislativo Luiz Alberto dos 
Santos, advogado e técnico do 
Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), 
segundo a RBA. “Poucas vezes se 

viu o Poder Legislativo diante de 
proposição tão mal construída e 
elaborada, e com tantas possibili-
dades de danos potenciais ao Es-
tado e à sociedade, embora traves-
tida do rótulo de ‘reforma’ e com 
um discurso ‘moralista’, moderni-
zador ou de eficientização da Ad-
ministração Pública para lhe dar 
sustentação”, afirma Santos.

Segundo o consultor, o projeto 
“nada traz de positivo ou inova-
dor, porque discrimina o servidor 
público, porque fragiliza a sua re-
lação com o Estado, porque des-
trói o pouco até aqui construído 
em termos de sistema do mérito, 
porque retira direitos e impõe li-

mitações, porque aumenta o po-
der discricionário do governante, 
porque retira garantias dos cida-
dãos, porque fragiliza o regime 
federativo, porque fere direitos 
e garantias individuais, e porque 
afronta a separação dos Poderes”.

A Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) instalou, nesta segunda-fei-
ra, a Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Serviço Público. Du-
rante a audiência, os participantes 
também discutiram a PEC 32. O 
deputado estadual Waldeck Car-
neiro (PT) afirmou que pretende 
organizar um painel com objetivo 
de debater essa proposta com os 
parlamentares.

Alexandre Marchetti
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Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

“Pós-fordismo, pós-
-industrial e pós-mo-
derno foram alguns 

dos conceitos utilizados pe-
lo mundo acadêmico para 
descrever a emergência do 
novo capitalismo do sécu-
lo XXI, que, entre outras 
características, seria porta-
dor de um novo trabalho, 
mais flexível e virtuoso”, 
afirmam Glauco Arbix e 
Laerte Sznelwar (Trabalho, 
Controle e Impedimento no Se-
tor de Serviço, in Josué Pereira 
da Silva, Myrian Sepúlveda 
dos Santos e Iram Jácome 
Rodrigues (organizadores), 
Crítica Contemporânea, 
Annablume, SP, 2002).

A ideia de trabalho remu-
nerado, de emprego, é mui-
to recente, não só no Brasil 
mas, igualmente, em todo 
mundo.

Na alta Idade Média (da 
queda do Império Romano 
do Ocidente, em 476, até o 
início do século XI) as po-
pulações urbanas na Euro-
pa, onde se encontravam 
mercados e artífices, eram 
mínimas. Como descreve 
Aron Gurevic (O Mercador, 
in Jacques Le Goff  (orga-
nizador), O Homem Medieval, 
Editorial Presença, Lisboa, 
1989) havia “aqueles que 
oram”, “aqueles que comba-
tem” e “aqueles que lavram 
a terra” – clero, cavaleiros 
e camponeses – não eram 
considerados os mercado-
res nem qualquer tipo de 
trabalhador urbano. Ainda 
Gurevic afirma que os vikin-
gs eram “paradigmáticos”: 
“guerreiro”, “conquista-
dor”, “saqueador”, “navega-
dor”, “um colonizador”.

Mas a mentalidade dos 
mercadores vai se distinguir 
daqueles que oram, com-
batem e trabalham a terra. 
Também em Gurevic en-
contramos a mudança de 
compreensão social trazida 
pela “profissão e manei-
ra de viver dos homens de 
negócio”, inclusive quanto 
a cultivada ética, por uma 
“conduta diferente”.

No Oriente também se 
processavam mudanças. Ao 
fim do século XIV, os chine-
ses começaram a se mobili-
zar contra a presença mon-
gol em seus territórios. A 

dinastia Ming (1368–1644) 
liderou os conflitos que co-
locaram fim à presença dos 
mongóis na China. Com 
dinastia tão longa e politi-
camente estável, o governo 
Ming difundiu a percepção 
que aquela civilização rural 
vivia o ápice de seus hábitos 
e instituições. Surge uma 
cultura xenófoba que colo-
cava os estrangeiros em um 
patamar inferior à China.

A expansão marítimo-
-comercial europeia possi-
bilitou os contatos das duas 
culturas: ocidental e orien-
tal. Os ibéricos e os britâni-
cos foram os pioneiros no 
contato com os chineses, a 
partir do século XVI.

Entre os séculos XVI e 
XVIII, os jesuítas portu-
gueses estiveram no im-
pério chinês como parte 
de seu projeto missionário 
por todo o mundo. No ca-
so da China, os resultados 
missionários foram pou-
co significativos, em face 
da população, ainda mais 
quando comparados com as 
conversões em outras áreas, 
como o Brasil e a América 
Espanhola.

Mas o comércio se inten-
sificou, não apenas com a 
China, mas com toda Ásia, 
fazendo surgir indústria e 
empregos, crescentemente 
sofisticados nas mais dife-
rentes tecnologias, princi-
palmente naqueles países 
que mais se aventuraram 
nesta ação “viking”: Por-
tugal, Espanha, Inglaterra, 
Países Baixos, França e ci-
dades italianas.

Estas mudanças, ocorri-
das na transição da Idade 
Média para a Idade Moder-
na, transformaram a Eu-
ropa numa região cheia de 
conflitos religiosos, sociais, 
econômicos, culturais, che-
gando à grande transforma-
ção, provocada pela Revolu-
ção Francesa, e trazendo o 
trabalho e o emprego para 
novo patamar.

Vamos nos dedicar a des-
vendar a questão sociocul-
tural do trabalho e do em-
prego após esta transição 
histórica, também denomi-
nada mercantilista, na civili-
zação ocidental.

Além dos que oravam, 
combatiam e lavravam a 
terra, surgiram, a partir dos 
séculos XIV/XV, os finan-
cistas, os artesãos e outros 

profissionais da transfor-
mação de matérias primas 
em produtos, novos ho-
mens de comércio e, com 
enorme influência nos fu-
turos comportamentos so-
ciais, os ociosos nobres, a 
aristocracia, a casta dos que 
faziam de seus nomes e su-
as propriedades territoriais 
e monetárias substantiva 
diferença para os demais 
humanos. Este período, que 
vai até o século XIX, deno-
minamos Mercantilista.

Em alguns países, como 
a Inglaterra, o poder da 
aristocracia já havia se es-
tabelecido, em plena Idade 
Média, com as denomina-
das “Magnas Cartas”.

A primeira, de 1215 – 
carta da concórdia entre o 
rei João e os barões para a 
outorga das liberdades da 
Igreja e do rei inglês, foi 
abreviada pela segunda, em 
12 de novembro de 1216, 
quando foi publicada sua 
nova versão, a Magna Carta 
assinada por William Mar-
shal, regente de Henrique 
III. Nesta versão havia al-
gumas cláusulas a menos, 
dentre elas a cláusula 61, 
que previa um instrumento 
efetivo para impor limites à 
autoridade do Rei.

Em outubro e novem-
bro de 1217, como fruto 
de acordo entre os nobres, 
surgiu nova versão, a tercei-
ra Carta Magna, semelhante 
àquela assinada em 1216, 
mas contendo cláusulas 
adicionais, que protegiam 
os direitos dos nobres so-
bre seus súditos feudais e 
reduziam as restrições dos 
poderes do Rei para cobrar 
impostos.

No início de 1225, o Rei 
Henrique III precisou de 
recursos para defender seus 
domínios na Gasconha (su-
doeste da França), o que 
foi conseguido dos nobres, 
que exigiram, por seu tur-
no, que o Rei reafirmasse 
o compromisso firmado, 
em seu nome, por William 
Marshal na Carta de 1217. 
No entanto, para satisfazer 

seus credores, Henrique III 
elevou as exigências tributá-
rias sobre os nobres, o que 
resultou na revolta, liderada 
por Roger Bigod, de 30 de 
abril de 1258. A derrota for-
çou o Rei a governar com 
um conselho de 24 nobres 
e clérigos, metade escolhida 
pelo rei e metade pelos no-
bres, o que constituiria uma 
quarta Magna Carta.

O Mercantilismo se de-
senvolve com os Impérios, 
a colonização da ocupação 
territorial de áreas territo-
riais distintas daquela onde 
se situava a Metrópole.

São momentos marcan-
tes: a chegada de Cristóvão 
Colombo na América Cen-
tral, em 1492; dos portugue-
ses em Moçambique, 1505, 
cruzando o extremo sul da 
África; a primeira grande 
crise financeira ocidental, 
em 1557; a criação da Com-
panhia Inglesa das Índias 
Orientais, em 1600, abrindo 
a primeira formal parceria 
público-privada; a criação 
do Banco de Amsterdã, em 
1609, como primeiro banco 
central, gestor de moeda; o 
fechamento do Japão, em 
1638, aos estrangeiros, nu-
ma reação ao colonialismo 
europeu; o início das revo-
luções inglesas, em 1640, e 
que percorrem todo restante 
do século, com o surgimen-
to da burguesia nas cidades e 
a divulgação do pensamento 
liberal de Thomas Hobbes 
(1588–1679) e John Locke 
(1632–1704); o surgimen-
to da primeira máquina a 
vapor, em 1698, na Ingla-
terra, ícone da Revolução 
Industrial; a Declaração de 
Independência dos Estados 
Unidos da América (EUA), 
em 1776, e culminando com 
a grande revolução social e 
política de 1789, na França. 
Podemos entender que, com 
a Revolução Francesa e a 
passagem transformadora 
de Napoleão pela Europa, 
o trabalho ganhará nova di-
mensão.

Escrevendo, em janeiro 
de 1962, sobre a “Signifi-
cação Histórica do Códi-
go Civil Frances” (in Códi-
go Napoleão ou Código Civil 
dos Franceses, traduzido por 
Souza Diniz, Distribuidora 
Record, RJ, 1962) assim se 
expressou o jurista Miguel 
Reale: “Se, hoje em dia, tais 
estruturas revelam-se insu-

ficientes e uma aspiração 
de urgente socialização do 
direito nos anima, isto não 
quer dizer que possamos 
desprezar a obra monumen-
tal de Napoleão, na qual, ao 
contrário, encontra-se far-
ta messe de ensinamentos 
fecundos, de valores cada 
vez mais imprescindíveis e 
atuais, como o do respeito 
à liberdade como expressão 
mesma da personalidade 
humana.”

Como é evidente, em 
1804 não seria de esperar 
uma legislação protetora do 
trabalho, mas o Código Na-
poleônico dedica todo seu 
Livro II à disciplina da pro-
priedade; formas de aqui-
sição, uso e usufruto dos 
bens, habitação, sucessões, 
partilhas, contratos, obriga-
ções, vendas, pagamentos, 
onde nem faltam a regula-
ção da locação de gado e os 
contratos de jogo e apostas.

Ao fim do século XIX 
muda-se de forma profun-
da a sociedade. Niall Fer-
guson (Civilização Ocidente x 
Oriente, tradução de Janaína 
Marcoantonio, Planeta, SP, 
2012) escreve: “Se você fos-
se um próspero industrial 
vivendo na Europa no fim 
do século XIX, haveria uma 
chance desproporcional 
de que fosse protestante.” 
Uma profunda alteração 
no psicossocial numa clas-
se importante em todas as 
épocas, a dos ricos.

A era industrial, nascida 
na Inglaterra, cresce, se de-
senvolve, domina todo mun-
do, a partir do exemplo e das 
conquistas dos EUA. As du-
as Grandes Guerras da pri-
meira metade do século XX 
promovem, sob o controle 
dos EUA, a maior transfor-
mação social: o American 
way of  life, da civilização 
industrial urbana. Sepultam-
-se, mas não morrem, os que 
oram, os que combatem, os 
que plantam, os que comer-
ciam e os que financiam. 
Uma revolução que se dá 
paralela às Grandes Guer-
ras, a do socialismo marxis-

ta, servirá como contrapon-
to ao liberalismo industrial. 
Mas sempre poderemos ver 
a presença do Estado, mes-
mo quando este se oculta 
em contratos, transferindo 
seu poder e recursos para a 
“iniciativa” privada.

É o Estado Nacional que 
consolidará a sociedade 
industrial e financeira por 
todo período que denomi-
namos Idade Moderna (sé-
culos XV ao XVIII) e Idade 
Contemporânea (a partir do 
século XIX), provocando 
alterações significativas no 
entendimento do trabalho.

Para indústria será im-
portante valorizar o traba-
lho, pois estará também de-
senvolvendo e incentivando 
o consumo de massa, que 
necessita para crescer e lu-
crar. Mas para as finanças, 
que tem na especulação 
seus maiores rendimentos, 
todo esforço é para con-
quistar os benefícios do Es-
tado Nacional, daí vermos 
crescer a corrupção nas so-
ciedades financeirizadas.

A tal ponto se entranha 
esta disfunção que os que 
oram passam a ter uma teo-
logia da prosperidade, subs-
tituindo a da caridade.

O que estamos vendo no 
Brasil, desde 1990, é o domí-
nio das finanças como poder 
sobre o Estado Nacional, o 
que leva ao aumento da cor-
rupção em todos os setores 
sociais, nas transferências 
para o exterior do controle 
sobre bens nacionais, privati-
zações e desnacionalizações, 
e o aviltamento do trabalho 
com os “microempreende-
dores individuais” (MEIs), 
os serviços e as produções 
uberizados e a falta de ga-
rantias trabalhistas, assisten-
ciais, previdenciárias, além 
do crescente desemprego 
formal.

Assistimos, especialmen-
te no Ocidente, verdadeiro 
retorno às condições que 
prevaleceram antes da Ida-
de Moderna, comprome-
tendo o próprio futuro da 
humanidade. E na socieda-
de cibernética, da automa-
ção, das mensagens virtuais.

Felipe Maruf  Quintas  
é doutorando em Ciência Política na 

Universidade Federal Fluminense.

Pedro Augusto Pinho  
é administrador aposentado.
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Assistimos, 
especialmente no 
Ocidente, retorno 

às condições 
anteriores à Idade 

Moderna

Domínio das 
finanças como 

poder, o que leva 
ao aumento da 
corrupção em 

todos os setores

Construção do Estado Nacional: 
cidadania/trabalho – dimensão sociocultural
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A rota do ‘Titanic’: ameaça 
de apagão não é de agora

A análise a seguir, quase um desabafo, é de Roberto 
Pereira D’Araujo, do Ilumina: “O velho aqui é teimoso 

e não desiste. A reportagem sobre o colapso dos reservatóri-
os cada vez mais lembra o trajeto do Titanic. Bastaria o desvio 
de alguns graus na rota, e o navio sequer veria o iceberg. En-
quanto estivermos olhando para os reservatórios vazios em 
novembro e não analisarmos o trajeto que nos colocou nessa 
situação, não aprendemos nada.

“Em primeiro lugar, não é verdade que a ‘crise hídrica’ 
atual, que vai culpar S. Pedro, La Nina e o desmatamento, 
seja inédita. O histórico de afluências dos rios brasileiros 
mostra que o período 1951–1956, conhecido como 
crítico, foi tão seco quanto o atual.

“Insisto em mostrar algo até hoje incompreendido in-
clusive por diversos analistas experientes. O leilão de 2008 
contratou muitas térmicas caras (carvão, óleo e diesel). 
Elas compõem a ‘oferta’ de energia, mas no nosso singu-
lar sistema, o Operador evita usá-las em nome da redução 
do custo de operação. Quando aproximadamente 10.000 
MW compõem uma energia muito cara, o ONS usa água 
no seu lugar. Portanto, por incrível que pareça, no Brasil, 
térmicas caras esvaziam reservatórios!

“Esse esgotamento do estoque não começou agora. 
Essa é a rota do Titanic que precisamos analisar. Por que 
um leilão genérico acabou contratando térmicas? Porque 
o mercado livre, que hoje representa 30% do consumo 
total, não participou da expansão de oferta, viciado em 
comportamentos especulativos sobre preços de ‘sobras’ 
e hidrologias favoráveis. O leilão gerou problemas por 
conta do custo de operação dessas usinas e foi necessária 
a Eletrobras oferecer parcerias minoritárias para o setor 
privado, caso contrário nem Belo Monte, nem Jirau, nem 
S. Antônio e nem Teles Pires sairiam do papel. Já imagi-
nou esse cenário?

“O que me incomoda, depois de mais de 40 anos de 
setor elétrico, é exatamente o desprezo pelas trajetórias. 
Os que me criticam dizem que eu estou com o espelho 
retrovisor. Preferem apagar essa visão do trajeto percor-
rido e cometer erros que nem novos são. Ao contrário 
do que o governo afirma, nosso trajeto mostra um setor 
privado arredio e muito dependente de BNDES e Eletro-
bras. Seja o que S. Pedro quiser.”

Façam seu jogo

Profissionais da Globo, tão indignados com a realização 
da Copa América (SBT) no Brasil, mantiveram estridente 
silêncio sobre a retomada do jogo Dinamarca x Finlândia, 
na Eurocopa (Globo), 1 hora após o jogador dinamarquês 
“morrer” (palavras do médico) em campo.

Rápidas

Terceiro vice-presidente do TJRJ, o desembargador Ed-
son Aguiar Vasconcelos lança Nova Gramática Constitucional 
–Mutações Conceituais no Âmbito da Cidadania, com prefácio 
do presidente do Supremo, Luiz Fux. O desembargador 
formula o conceito de direito fundamental de cidadania 
– rotulando-o como “direito a ter direitos”, expressão 
cunhada por Hannah Arendt *** O Instituto dos Advo-
gados do RS (Iargs) realizará o curso “Advocacia Multi-
portas: obtendo resultados em negociações e mediações”. 
Inscrições: advocaciamultiportas.com.br *** Claudio 
Castanheira, diretor-geral da ClarkeModet Brasil, participa 
do webinário “Prêmio Inovadores 2021”, da Unicamp, 
nesta quinta.
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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.

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
CANOA QUEBRADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OU-
TROS – CNPJ: 08.543.594/0001-99 torna público que recebeu da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação -
SMDEIS, através do processo n° 14/200.308/2015, a renovação da Licen-
ça Municipal Prévia n°1353/2021 com válida até 07/06/2025 para desen-
volvimento de projeto de construção de grupamento residencial multifamiliar
situado na Avenida Candido Portinari, lote 4 do PAL 49301 – Barra da Tijuca
– RJ em substituição a LMP n° 1069/2015.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. - Em Liquidação - Cia aberta. 
CNPJ 05.495.546/0001-84. NIRE 33.3.0027140-6. 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, hora e local. Às 10h do dia 
21/05/2021, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma Teams. 2. Con-
vocação. Por avisos publicados no DOERJ em 06, 07 e 10/05/2021 (págs. 07, 11 e 
10, respectivamente); e no Monitor Mercantil em 06, 07 e 10/05/2021 (págs. 04, 04 e 
04, respectivamente). 3. Presença. Acionistas representando a totalidade do capital 
social. 4. Mesa. Presidente: Gilmar Dalilo Cezar Wanderley. Secretária: Viviane Rodri-
gues. 5. Ordem do Dia. i) Deliberar a partilha antecipada do ativo, nos termos do art. 
215, §1º da Lei nº 6.404/76. 6. Deliberações tomadas por unanimidade. 6.1. Con-
siderando o desconhecimento, na presente data, da existência de débitos pendentes 
da Cia, bem como a existência de recursos financeiros disponíveis na Cia superiores 
as possíveis obrigações financeiras que a Cia ainda possa ter até a finalização de seu 
processo de liquidação, verificados por meio da análise das Demonstrações Financei-
ras relativas ao exercício de 2020, os acionistas, aprovaram por unanimidade a 2ª par-
tilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76, no montante de 
R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional, 
correspondentes ao valor bruto por ação de R$ 0,330430417, cujo pagamento será 
efetuado a partir de 24/05/2021, com base na posição acionária em 21/05/2021, direta-
mente pela Cia aos seus acionistas. 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi 
a assembleia encerrada depois de lavrada e assinada a presente ata no livro próprio. 
Assinaturas: Sr. Gilmar Dalilo Cezar Wanderley (Presidente); Sra. Viviane Rodrigues 
(Secretária). Acionistas Presentes: PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil, por sua procuradora Viviane Rodrigues; Singular Fundo de Investi-
mento em Ações, por seu procurador Paulo de Sá Pereira; Fundação CESP, por seu 
procurador Paulo de Sá Pereira, Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, 
por seu procurador Andre Luiz da Rocha Dias; e, Fundação dos Economiários Fede-
rais - FUNCEF, por seu procurador Giovanny Pereira Pinheiro. RJ, 21/05/2021. Jucerja 
em 09/06/2021 sob o nº 00004081208- Bernardo Feijó Berwanger - Secretário Geral.

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

AVISO AOS ACIONISTAS - Comunicamos aos Senhores Acionistas 
da Brasilcap Capitalização S.A. que o Conselho de Administração, em 
reunião extraordinária realizada em 14/06/2021, aprovou o pagamento 
de dividendos intermediários, com origem nas reservas de lucros 
apuradas nas demonstrações financeiras do exercício 2020, no valor de  
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), R$ 0,092592593 por ação, 
a serem pagos em 17/06/2021, ad referendum da Assembleia Geral 
Ordinária de Acionistas. Em decorrência da pandemia da Covid-19, o 
acionista poderá entrar em contato com a companhia apenas por meio 
do endereço eletrônico societario@brasilcap.com.br. Rio de Janeiro, 16 de 
junho de 2021. A Administração.

BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ/MF Nº 25.635.129/0001-05 NIRE Nº 33.3.0002825-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinaria por meio 
digital. Ficam os acionistas da BFC Administradora de Bens S/A (“Companhia”) 
convocados, na forma do Estatuto Social da Companhia, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinaria a ser realizada no dia 25 de Junho 
de 2021, as 10:30 (horas) por meio digital – através da plataforma ZOOM, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: AGO: (i) Eleição da Diretoria; (ii) Eleição 
do Conselho Fiscal; (iii) Aprovação das contas dos Administradores; AGE:  
(i) Alteração de endereço da sede; (ii) Recuperação de Ativos; (iii) Venda do 
crédito da João Fortes. Nos termos do art 9º da Lei nº 14.030 de 28 de julho 
de 2020 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, a 
Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de ingresso dos 
acionistas sendo informado em até 08 (oito) dias de antecedência. Os acionistas 
que comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus votos sobre 
os assuntos da ORDEM DO DIA, devendo o secretario nomeado anotá-los e 
descrevê-los no final da assembleia. Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2021. 

Carlos Alberto Conde – Diretor Presidente, em exercício.

Pode estar havendo excesso de 
otimismo sobre alta do PIB
Crescimento 1,2% no primeiro trimestre contra o quarto de 2020

As previsões de cres-
cimento do PIB es-
te ano, fortemente 

influenciadas pelo resultado 
do primeiro trimestre, po-
dem estar muito sobresti-
madas. A afirmação foi fei-
ta em artigo publicado no 
portal da Fundação Getúlio 
Vargas, nesta segunda-feira. 
O texto é de autoria do eco-
nomista Claudio Conside-
ra, em parceria com Juliana 
Trece e Roberto Olinto.

“A base de comparação é 
baixa e os fatores sazonais 
podem estar prejudicados 
pela pandemia”, destaca 
o artigo. A divulgação do 
PIB do primeiro trimestre 
de 2021 com crescimento 
de 1,2% comparado com o 
quarto trimestre de 2020 e 
de 1 % quando comparado 
a igual trimestre de 2020, 
ocasionou uma onda de oti-
mismo avassaladora. Já se 
fala até em crescimento de 
6% para este ano”.

Conforme o texto, há 
vários cuidados que devem 
ser tomados quanto a esse 
otimismo. Em primeiro lu-
gar o primeiro trimestre de 
2020 não era dos mais pro-
missores como já mostrava 
o Monitor do PIB nos me-
ses de janeiro e fevereiro, 
antes mesmo da chegada 
da pandemia; e, a partir da 
segunda quinzena de mar-
ço com o início da pande-
mia no país e o isolamento 
social que influenciou bas-
tante a atividade econômi-
ca. O IBGE registrou no 
primeiro trimestre de 2020 
queda de 0,3% comparada 
ao mesmo período de 2019 

e -2,2 comparada ao quarto 
trimestre de 2019. Ou se-
ja, trata-se de uma base de 
comparação deprimida.

Para os autores, neste 
primeiro trimestre do ano 
a economia se organizou 
e enfrentou a pandemia de 
forma mais ágil. O setor de 
serviços em particular, que 
depende da interação social, 
superou algumas de suas di-
ficuldades como no caso do 
comércio com a adoção de 
compras por internet e das 
entregas em casa; e o servi-
ço de alimentação fora da 
residência que foi internali-
zado por parte das famílias 
com entregas variadas.

Educação resolveu em 
parte com a adoção do en-
sino à distância e os aten-
dimentos de saúde em que 
foram adotados cuidados 
necessários. Adicionalmen-
te, parte da população apa-
rentemente abandonou os 
cuidados necessários o que 
refletiu positivamente na 
economia, mas muito nega-
tivamente no espalhamento 
da doença e na média do 
número de mortos que che-
gou a ser superiores a 4 mil 
óbitos diários, em alguns 
dias.

Problema

Mas o maior problema 
está no índice dessazonali-
zado. “Em geral, os fatores 
sazonais pouco mudam de 
um ano para outro e o efei-
to calendário com os maio-
res eventos não costumam 
ter um impacto tão grande 
quando se trata de séries 

de frequência trimestrais. 
No entanto, como a pan-
demia alterou fortemente 
o padrão econômico isso 
acabou tendo impacto na 
sazonalidade nos modelos 
de ajuste sazonal. A partir 
do segundo trimestre de 
2020 até o momento o mo-
vimento tradicional sazonal 
desapareceu, dias trabalha-
dos, férias, feriados, Natal, 
Ano-Novo, Turismo no Ve-
rão, etc. não se realizaram. 
Tivemos um ano flat”.

De acordo com o artigo, 
os fatores sazonais pouco 
mudam, em condições nor-
mais, e o efeito calendário 
com os maiores eventos não 
costumam mudar quando 
se trata de trimestres. No 
entanto, o padrão sazonal 
do último ano (2º tri 2020 
- 1º tri 2021) está fortemen-
te alterado e, ainda, não se 
consegue observar clara-
mente a precisão dos paco-
tes de ajuste sazonal

“Por esta razão, foi rea-
lizado exercício heroico na 
série trimestral consideran-
do os fatores sazonais de 
2019, por ser o período de 
um ano inteiro anterior a 
pandemia. A partir disso, os 
fatores sazonais trimestrais 
de 2019 foram aplicados 
aos números dos mesmos 
trimestres da série encade-
ada de 2020 e do primeiro 
trimestre de 2021”, explica 
o texto.

Mudanças

O artigo citou que o re-
sultado do exercício rea-
lizado na série do PIB do 

Monitor do PIB-FGV do 
primeiro trimestre, divulga-
do em 17 de maio, mostra-
ram mudanças significativas 
(de 1,7% para 1,2%, no re-
sultado do exercício). Foi 
repetido agora o mesmo 
exercício com os valores do 
PIB do primeiro trimestre 
do IBGE divulgados em 1º 
de junho.

“Feito o exercício, repa-
ra-se que o PIB do primeiro 
trimestre de 2021 continua 
apontando crescimento 
(+0,4%), porém a uma ta-
xa significativamente me-
nor do que na série ajusta-
da habitualmente (+1,2%). 
Esta grande variação dos 
resultados ao adotar ape-
nas efeitos sazonais do ano 
imediatamente anterior, 
mostra o quanto é impor-
tante, neste momento de 
alta instabilidade da econo-
mia, ter bastante cautela na 
análise dessas informações. 
Os resultados podem não 
estar refletindo apenas as 
oscilações econômicas, mas 
também questões estatísti-
cas decorrentes das espe-
cificidades dos modelos de 
ajuste sazonal que podem 
distorcer a realidade”, res-
salta o texto.

“Não há um consenso, 
neste momento, sobre qual 
a melhor forma de se ajustar 
sazonalmente essas séries, 
ainda mais que a pandemia 
continua impactando a eco-
nomia. O que se sabe é que é 
importante levar em conside-
ração todas essas característi-
cas no momento de avaliar a 
real condição da economia”, 
conclui o artigo.

Ex-líder: ‘Cada um tem um papel estratégico nessa gangue’
A exigência de Jair Bol-

sonaro (sem partido) de 
que o seu filho, senador 
Flávio Bolsonaro (Patrio-
ta-RJ), fosse defendido da 
acusação de envolvimento 
no caso das “rachadinhas”, 
caso contrário pediria a sua 
saída do partido, foi a “gota 
d’água” para o rompimento 

com o presidente, a quem 
apoiava. O desabafo é de-
putada federal Joice Has-
selmann (PSL-SP) em en-
trevista nesta terça-feira no 
programa Cidinha Livre, na 
Rádio Tupi.

Ela ressaltou que “naque-
le momento (da Reforma da 
Previdência), eu estava todo 

dia em rede nacional, por-
que era o combinado que 
eu falasse pelo governo. Ele 
(Bolsonaro) quis aproveitar 
aquele espaço nacional para 
que eu defendesse o filho. 
E eu disse ‘não vou fazer’ e 
dei uma declaração pública 
de que eu apoiava a investi-
gação”.

Durante a entrevista, 
Joice também criticou a 
família Bolsonaro, e dis-
se que eles formam “uma 
gangue”. “Ali é uma gan-
gue, cada um tem um 
papel estratégico nessa 
gangue, eles atuam muito 
junto, destacou.
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‘Nunca tantos’

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (30/11/1874; 
Woodstock, Inglaterra – 24/1/1965; Londres Ingla-

terra), estadista inglês, passou à História, principalmente, 
por seu desempenho como primeiro-ministro do Reino 
Unido, na Segunda Grande Guerra. Ele ocupou diferen-
tes postos de alta relevância no Reino Unido (secretário 
de Estado, deputado, chanceler do Tesouro, ministro 
das Finanças, do Comércio, da Defesa, das Colônias, das 
Munições e, por duas vezes, primeiro-ministro da Grã-
-Bretanha). Por seus discursos, foi laureado com o Prêmio 
Nobel de Literatura, em 1953. De família da aristocracia 
britânica, foi também um elogiado orador e bem-humora-
do confeccionista de frases de efeito.

Em uma dessas expressões de efeito, para homenagear 
os aviadores (militares e não militares) que, de forma bem-
-sucedida, devotaram-se a defender a ilha inglesa dos ataques 
aéreos da Luftwaffe nazista (por aviões e pelas bombas V1), 
impedindo um desembarque das tropas inimigas, disse ele: 
“Nunca tantos deveram tanto a tão poucos.”

No Brasil, hoje, com cerca de meio milhão de vítimas 
fatais do desastre da inação ante a pandemia da Covid-19, 
poderia ser dito: nunca tão poucos deveram tanto a tantos.

Imposto mundial sobre as ‘bigtechs’

Na reunião presencial do G7 (grupo que reúne Alema-
nha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino 
Unido), recém-realizada (de 11 a 13 de junho), foi obtido 
o consenso sobre a intenção de se criar um imposto global 
sobre o lucro de grandes empresas, sobretudo as chamadas 
“bigtechs”. No início de tudo, está a existência de estudos 
segundo os quais ocorre uma grande evasão fiscal neste 
segmento. Estima-se que possa chegar a até US$ 500 bi-
lhões o rombo da evasão fiscal, desviados pelas empresas 
para paraísos fiscais.

Na direção errada

Ao mesmo tempo, a diretora-geral da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo Iweala, em 
fórum virtual realizado na ONU, balançou o palanque das 
autoridades, concluindo que “a tendência está indo na dire-
ção errada”, a respeito de barreiras comerciais erguidas por 
Estados-membros durante a pandemia, dificultando o fluxo 
de suprimentos médicos usados no trato da Covid-19. Ela 
pediu aos Estados-membros a retirada dessas barreiras.

Pediu mais aos membros da OMC. Colocando como 
limite o mês de julho, pediu a conclusão de um ajuste para 
viabilizar o acesso às vacinas contra a Covid-19, consi-
derando que, há meses, têm ocorrido conversas sobre a 
renúncia de patentes da indústria farmacêutica, e, enquan-
to os países em desenvolvimento apoiam a isenção, vários 
países ricos mantém-se contra, sob o argumento de que 
estariam inibindo pesquisas como as que ensejaram a pro-
dução “just-in-time” de vacinas.

Sem ser pelo método bagual do analista de Bagé, o joe-
lhaço, alguém acredita na renúncia espontânea de patentes 
pelas indústrias?

O extermínio de jovens negros continua

As palavras caem como em uma cascata macabra. “Ri-
goroso inquérito”, os policiais “reagiram a tiros disparados 
por traficantes”, blá, blá. E uma vez mais, uma jovem negra 
é assassinada por agentes do Estado que deveriam protegê-
-la. Desta vez, o nome da tragédia é Kathlen Romeu, 24 
anos, design de interiores, negra, grávida, atingida por um 
tiro de fuzil, que atravessou o seu corpo e a matou. A cena 
do crime foi modificada, e o rigoroso inquérito dirá por 
quem.

Advinha...

#vacina sim #vacina já

Águas de Votorantim S.A.
CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30/04/2021
1. Hora. Local e Data: Às 08 horas do dia 30/04/2021, na sede social, na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição nº 1593, Votorantim, 
São Paulo. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: 
Presidente: Paulo Faria de Oliveira; Secretário: Claudio Bechara Abduche. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados os impedimentos 
legais, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes representando a totalidade do capital votante: 4.1. Aprovar, depois 
de examinadas e discutidas, as contas da Companhia e dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, documentos estes publicados em 23/03/2021, no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, às páginas 96/97/98/99 e no jornal Diário do Acionista, às páginas 06/07, documentos estes disponíveis em mesa e que 
eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o artigo 133, caput, § 3º e § 4º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar a proposta 
do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2020, no montante de R$ 2.306.263,67, 
que serão destinados da seguinte forma: (i) R$ 115.313,18 para reserva legal; (ii) R$ 82.160,64 para reserva de investimentos; 
(iii) R$ 1.561.052,23 para a reserva de retenção de lucros da Companhia, com vistas a garantir recursos para financiamento de expansão de 
negócios e atendimento das suas obrigações contratuais; e (iv) R$ 547.737,62, para distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção de 
suas respectivas participações no capital social, na medida da disponibilidade de caixa da Companhia. 5. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Paulo Faria de Oliveira, Presidente; 
Claudio Bechara Abduche, Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A., representada por Claudio Bechara Abduche e por Marcelo 
Augusto Raposo da Mota, e SGA - Sistema de Gestão Ambiental S.A., representada por Pedro Miguel Cardoso Alves e por Paulo Faria de 
Oliveira, Acionistas. Confere com o original lavrado em livro próprio. Votorantim, 30/04/2021. Paulo Faria de Oliveira - Presidente; Claudio 
Bechara Abduche - Secretário. JUCESP nº 256.718/21-0 em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Águas de Votorantim S.A.
CNPJ nº 14.192.039/0001-62 - NIRE 35300412371

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 15/03/2021
1. Hora, Data e Local: Às 10 hs do dia 15/03/2021, na sede social, na Avenida Reverendo José Manoel da Conceição nº 1593, Votorantim, São 
Paulo. 2. Convocação e Presença: Dispensada nos termos do artigo 8º, § 1º, do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos Conselheiros. 
3. Mesa: Presidente: Carlos Werner Benzecry; Secretário: Pedro Miguel Cardoso Alves. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Foram tomadas, por 
unanimidade, as seguintes deliberações, observados os impedimentos legais, com a presença da totalidade dos Conselheiros: 4.1. Aprovar, depois 
de examinadas e discutidas, as contas da Companhia e dos administradores, as demonstrações contábeis e o Parecer dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, autorizando a divulgação das mesmas ao público. 4.2. Aprovar a proposta 
que será levada à apreciação da AGO a realizar-se em 30/04/2021 sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2020, 
no montante de R$ 2.306.263,67, que serão destinados da seguinte forma: (i) R$ 115.313,18 para reserva legal; (ii) R$ 82.160,64 para reserva de 
investimentos; (iii) R$ 1.561.052,23 para a reserva de retenção de lucros da Companhia, com vistas a garantir recursos para financiamento de 
expansão de negócios e atendimento das suas obrigações contratuais; e (iv) R$ 547.737,62, para distribuição de dividendos aos acionistas, na 
proporção de suas respectivas participações no capital social, na medida da disponibilidade de caixa da Companhia. 5. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Carlos Werner Benzecry, 
Presidente. Pedro Miguel Cardoso Alves, Secretário. Ronaldo Oller Tossi, Carlos Werner Benzecry, José Miguel Neves Moreira Maia e Pedro Miguel 
Cardoso Alves, Conselheiros. Confere com o original lavrado em livro próprio. Votorantim, 15/03/2021. Carlos Werner Benzecry - Presidente;  
Pedro Miguel Cardoso Alves - Secretário. JUCESP nº 265.584/21-8 em 04/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Terminal de Veículos de Santos S.A.
CNPJ: 07.380.119/0001-86 - NIRE 423.000.30678

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021
(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, 

nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2021, às 11:00 horas, na sede da Terminal de Veículos de Santos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade 
de Imbituba, Estado de Santa Catarina, na Avenida Nereu Ramos, n° 866, sala 1 (parte), CEP 88780-000. Convocação: Conforme previsto no 
artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação, visto estar presente a totalidade dos acionistas. Presença: Presentes acionistas 
representando 100% das ações do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final desta ata. Publicações: Relatório da 
Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, nas páginas 53 a 60, e no jornal Diário do 
Sul, nas páginas 08 a 11, ambos no dia 22 de abril de 2021, dispensada a publicação do anúncio a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, 
na forma do §4º do mesmo artigo. Mesa: Sr. Daniel Pedreira Dorea, Presidente e Sra. Carla Rodrigues Paulsen, Secretária. Ordem do Dia: Em 
Assembleia Geral Ordinária: (I) tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social findo em 31.12.2020; (II) deliberar sobre o resultado do exercício findo em 31.12.2020, sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a mudança de endereço da sede da Companhia; (ii) deliberar sobre 
a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) alteração dos veículos de publicação dos atos da Companhia. Deliberações: Foi 
autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovadas as contas 
dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2020; (ii) Aprovada, sem ressalvas, a 
proposta da Diretoria sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos no montante de  
R$ 1.712.260,69 (um milhão, setecentos e doze mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos), sendo (i) R$ 428.065,17 (quatrocentos 
e vinte e oito mil, sessenta e cinco reais e dezessete centavos) referente a dividendos mínimos obrigatórios e (ii) R$ 1.284.195,52 (um milhão, 
duzentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) referente a dividendos complementares, sendo  
R$ 0,008382373 por ação ordinária. (iii) Foi aprovada a remuneração anual global para os administradores fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais). Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Aprovada a mudança de endereço da sede da Companhia para a Rua Joaquim Floriano, nº 413, 
10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04534-011. (ii) Aprovada a alteração do artigo 
2º do Estatuto Social, passando a prevalecerem com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, podendo, mediante resolução da Diretoria, independentemente de autorização da Assembleia Geral, determinar o endereço 
da localidade da sede, manter outras filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do país ou do exterior. (iii) Aprovada a alteração 
dos veículos de publicação dos atos da Companhia para o Diário Oficial de São Paulo e o jornal Monitor Mercantil, devido à alteração do endereço 
da sede da Companhia para o Estado de São Paulo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da 
palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi assinada por todos os presentes. Imbituba, 30 de abril 
de 2021. Daniel Pedreira Dorea - Presidente; Carla Rodrigues Paulsen - Secretária. Assinaturas: Santos Brasil Participações S.A.: Daniel 
Pedreira Dorea - Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores; Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor Presidente. Junta 
Comercial do Estado de Santa Catarina. Certifico o Registro em 08/06/2021, Arquivamento 20219432996. Protocolo 219432996 de 17/03/2021. 
NIRE 42300030678. Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral. 

Terminal Portuário de Veículos S.A.
CNPJ/MF nº 08.482.570/0001-77 - NIRE 35.300.336.925

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021
(lavrada na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, 

nos termos do artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76)
Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2021, às 14:00 horas, na sede da Terminal Portuário de Veículos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 413, 10º andar, conjuntos 101 e 102, Edifício Result Corporate Plaza (RCP), Itaim 
Bibi, CEP 04534-011. Convocação: Conforme previsto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a convocação, visto estar presente a 
totalidade dos acionistas. Presença: Presentes acionistas representando 100% das ações do capital social com direito a voto, conforme assinaturas 
apostas ao final desta ata. Publicações: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, publicados no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo, na página 101 e no jornal Monitor Mercantil, na página 11, ambos no dia 23 de abril de 2021, dispensada a publicação do anúncio a que se 
refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, na forma do §4º do mesmo artigo. Mesa: Sr. Daniel Pedreira Dorea, Presidente e Sra. Carla Rodrigues 
Paulsen, Secretária. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2020; (ii) Deliberar sobre o resultado do exercício findo em 
31.12.2020; e (III) deliberar sobre o valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2021. Em Assembleia 
Geral Extraordinária: (I) deliberar sobre a alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia e (II) deliberar o aumento de capital de 
R$40.000,00 (quarenta mil reais), mediante a emissão particular de 40.000 ações ordinárias ao preço unitário de emissão de R$1,00, fixado com 
base nas perspectivas de rentabilidade futura, a ser integralizado em moeda corrente nacional e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia. Deliberações: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária com as seguintes deliberações: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) Aprovadas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 
31.12.2020; (ii) Foi decidido que o prejuízo verificado no exercício social findo em 31.12.2020 no valor de R$ 22.649,16 (vinte e dois mil, seiscentos 
e quarenta e nove reais, e dezesseis centavos) seja lançado na conta de Prejuízos Acumulados, do Patrimônio Líquido; (iii) Foi aprovada a 
remuneração anual global para os administradores fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em Assembleia Geral Extraordinária:  
(i) Aprovada a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, passando a prevalecerem com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede 
e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, mediante resolução da Diretoria, independentemente de autorização da Assembleia 
Geral, determinar o endereço da localidade da sede, manter outras filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do país ou do 
exterior. (ii) Aprovado o aumento de capital de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mediante a emissão particular de 40.000 ações ordinárias ao preço 
unitário de emissão de R$1,00 (um real), fixado com base nas perspectivas de rentabilidade futura, a ser integralizado em moeda corrente nacional 
no ato da subscrição. Estando presente a única acionista da Companhia (Santos Brasil Participações S.A. - SBPar), acionista esta que já firmou o 
boletim de subscrição (Anexo I desta ata), o qual consigna a subscrição da totalidade do aumento de capital sendo ele integralizado no ato da 
subscrição. A vista da subscrição e integralização do aumento de capital ora aprovado, é alterado o caput artigo 5º do Estatuto Social, que passa a 
prevalecer com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$530.000,00 (quinhentos e trinta mil 
reais), dividido em 530.000 (quinhentos e trinta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que, após lida e conferida, foi 
assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2021. Daniel Pedreira Dorea - Presidente; Carla Rodrigues Paulsen - Secretária. 
Assinaturas: Santos Brasil Participações S.A.. Daniel Pedreira Dorea,  Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores;  
Antonio Carlos Duarte Sepúlveda - Diretor Presidente. JUCESP nº 266.789/21-3 em 07/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Queda na construção faz 
balançar venda de cimento
As vendas de ci-

mento mantive-
ram crescimento 

em maio: o mês seguiu a 
tendência dos anteriores e 
contou com um volume de 
vendas de 5,5 milhões de 
toneladas de cimento, 14% 
a mais do que em maio de 
2020, segundo o Sindicato 
Nacional da Indústria do 
Cimento (SNIC). Entre ja-
neiro e maio, houve um au-
mento de vendas de 19,3% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. En-
tretanto, o crescimento acu-
mulado entre janeiro e abril 
era de 20,8%, indicando 
uma pequena desaceleração 
de 1,5 p.p.

O volume de vendas por 
dia útil foi de 237,6 mil to-
neladas, um aumento de 
11,2% em relação a maio de 
2020 e praticamente man-
teve o mesmo desempenho 
em comparação a abril. No 
acumulado do ano (entre ja-
neiro e maio), dentro deste 
critério, o crescimento é de 
19,4% sobre o mesmo in-
tervalo do ano passado.

Este quadro se deve, 
principalmente, em função 
de uma base de vendas mui-
to fraca no período de janei-
ro a abril de 2020. O efeito 
estatístico que favoreceu os 
percentuais de crescimento 
da atividade no primeiro 
quadrimestre tende, a partir 
de maio, a impactar negati-
vamente os resultados até o 

final do ano. Os principais 
indutores continuam sendo 
as obras imobiliárias – pou-
cas ficaram paralisadas em 
maio – e as reformas resi-
denciais e comerciais, con-
forme demonstram indi-
cadores de vendas de lojas 
de materiais de construção. 
Mesmo com uma crise que 
assola diversos segmentos 
da economia, o mercado 
imobiliário vive seu melhor 
momento desde 2014. Com 
a queda da taxa de juros no 
menor patamar histórico, 
a simplificação, a desburo-
cratização e novas linhas de 
crédito tornaram a compra 
de imóveis mais atrativa.

Na contramão do bom 
desempenho das vendas de 
cimento no ano, os cortes 
no orçamento do Governo 
Federal, principalmente em 
atividades como infraes-
trutura e programas habi-
tacionais, a desvalorização 
cambial, a inflação, o de-
semprego em alta, a ameaça 
do aumento da Selic e a per-
da da massa salarial geram 
ainda mais incerteza e cau-
tela do setor produtivo e do 
consumidor brasileiro.

Depois de registrar que-
da de 4,1% em 2020, o que 
correspondeu a maior re-
tração observada na atual 
série histórica do Produto 
Interno Bruto, a economia 
brasileira surpreendeu e 
cresceu 1,2% nos primei-
ros três meses de 2021 em 

relação ao último trimestre 
de 2020. Pelo lado do con-
sumidor, tivemos um mês 
de maio em 2021 no qual 
a confiança manteve a tra-
jetória de crescimento ini-
ciada em abril, recuperando 
81% da queda sofrida em 
março. Já a confiança dos 
empresários da construção, 
apesar da tímida melhora, 
ainda continua inferior aos 
números registrados no fi-
nal de 2020 refletindo as 
incertezas apontadas sobre 
a demanda, que ainda não 
avançaram o suficiente pa-
ra sustentar um novo ciclo 
de crescimento, principal-
mente ao analisarmos as 
frequentes quedas dos es-
toques de obras. Segundo 
estudos recentes, o número 
de unidades comercializa-
das está mais alto (27,1%) 
que o número de lançamen-
tos (3,7%) e o adiamento 
de novos empreendimen-
tos, especialmente das ha-
bitações do programa Casa 
Verde e Amarela, faz o es-
toque de obras diminuir de 
maneira preocupante.

Para a indústria do ci-
mento, o cenário de mé-
dio e longo prazo continua 
positivo. As concessões, o 
marco legal do saneamento, 
a necessidade de infraestru-
tura logística e a demanda 
crescente por moradias, são 
fatores que reforçam as ex-
pectativas mais alentadoras. 
Por outro lado, a elevação 

dos preços dos insumos 
que integram a cadeia do 
cimento (coque, energia 
elétrica, diesel, celulose, re-
fratários) vem aumentando 
significativamente os custos 
de produção e podem inibir 
um melhor desempenho 
da indústria do cimento no 
Brasil.

Segundo balanço da As-
sociação Brasileira de Fran-
chising (ABF), o segmento 
de franquias de casa e cons-
trução foi o que mais cres-
ceu no primeiro trimestre 
deste ano. O segmento atin-
giu a impressionante marca 
de 36,5% de expansão de 
receita no período, manten-
do uma trajetória de expan-
são que vem desde o ano 
passado. Em 2020, as fran-
quias de casa e construção 
já haviam crescido 25,6%.

Dentre os fatores que 
contribuíram para este de-
sempenho destaque para os 
juros em níveis historica-
mente baixos, a movimen-
tação na construção civil e 
a resiliência de reformas no 
ambiente doméstico. É im-
portante ressaltar também 
que a pandemia levou a 
uma ressignificação brusca 
do lar, que passou a ser um 
espaço não apenas de des-
canso e convívio familiar, 
mas também de trabalho, 
estudo e outras formas de 
lazer, o que levou a realiza-
ção de reformar, melhorias 
e investimentos variados.

Baixa escolaridade puxa aumento da formalização no Brasil

Apesar da pandemia 
da Covid-19, o nú-
mero de formaliza-

ção dos empreendedores no 
país nos últimos 12 meses re-
gistrou crescimento quando 
comparado ao final de 2019. 
No 4º trimestre de 2019, an-
tes da pandemia, 30% dos 
empreendedores brasilei-
ros possuíam CNPJ. Já no 
mesmo período de 2020, 
esse índice alcançou 32%. 
Os dados fazem parte do 
novo estudo realizado pelo 
Sebrae, a partir das informa-

ções da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNADC) do IB-
GE, que faz um retrato do 
empreendedorismo infor-
mal no país, de 2012 a 2020.

De acordo com o estu-
do, essa expansão deve-se 
à contribuição dos segmen-
tos mais vulneráveis da so-
ciedade, formados pelos 
grupos de baixa renda, bai-
xa escolaridade e principal-
mente, dos que trabalham 
por conta própria - que saí-
ram da informalidade.

Tradicionalmente, o grupo 
de empregadores é o que tem 
a maior proporção de negó-
cios com CNPJ. Nos últimos 
12 meses, eles foram pouco 
afetados pelos impactos da 
pandemia, pois 82% dos em-
pregadores tinham CNPJ no 
4º trimestre de 2019 e 83% 
no mesmo período de 2020. 
Entretanto, o trabalhador 
por conta própria que, no 
final de 2019, tinha 21% de 
negócios com CNPJ chegou 
ao final de 2020 com 24% de 
formalização.

O estudo revela ainda 
que o número de donos de 
negócios, que incluem tan-
to os empregadores quanto 
os trabalhadores por conta 
própria, de acordo com a 
nomenclatura do IBGE, 
mostrou recuperação após 
o pior momento da cri-
se, quando o país perdeu 
aproximadamente 3,4 mi-
lhões de empreendedores, 
passando de 29 milhões 
no final de 2019 para 25,6 
milhões no 2º trimestre de 
2020. 
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REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES 
DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS DA 11ª e 12ª SÉRIES 
DA 2ª EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILI-
ÁRIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emissora” ou “Se-
curitizadora”), nos termos das cláusulas 10.2 e 10.4 do Termo de Securitiza-
ção de Créditos Imobiliários da 11ª e 12ª Séries da 2ª Emissão de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” e “CRI”, respectivamente) da Emissora 
(“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os Titulares dos CRI 
(“Titulares dos CRI”), para a Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“As-
sembleia Geral”) a se realizar no dia 01/07/2021 às 15:00 horas, de forma 
exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Tea-
ms, sendo o acesso disponibilizado individualmente, pela Securitizadora, aos 
Titulares dos CRI devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme 
autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), para deliberar so-
bre a seguinte Ordem do Dia: (i) Tendo em vista a repactuação aprovada 
pelos Titulares dos CRI na Assembleia Geral de Titulares dos CRI realizada 
em 24 de junho de 2020 (“AGT 24/06/2020”) e que na referida assembleia, 
segundo o entendimento do Agente Fiduciário, não constou de forma clara: 
(a) as novas datas das parcelas de pagamento de principal e juros dos CRI 
(“Fluxo de Pagamento”); (b) a alteração da Data de Vencimento dos CRI, 
conforme definido no Termo de Securitização; (c) a definição do termo “ar-
recadação” para recomposição da Reserva de Liquidez, para que seja dada 
ciência que este faz referência a arrecadação dos Créditos Imobiliários, con-
forme definido no Termo de Securitização; e (d) a definição de que a conces-
são do período de carência foi apenas para o pagamento de principal e juros 
dos CRI nos meses de junho, julho e agosto de 2020 e para o pagamento 
de principal dos CRI nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 
e não para o pagamento dos Créditos Imobiliários pelos devedores. Assim, 
mediante o exposto acerca dos itens acima que não constaram de forma ex-
plicita em ata, deliberar acerca das alterações das deliberações tomadas na 
AGT 24/06/2020 para aprovação expressa: (a) do Fluxo de Pagamento; (b) 
da alteração da Data de Vencimento dos CRI; (c) da definição do termo “arre-
cadação”; (d) a ratificação do período de carência dos CRI. (ii) Declaração ou 
não do vencimento antecipado da Emissão, em virtude do descumprimento 
do  Procedimento de Substituição dos Compromissos de Compra e Venda 
desenquadrados, conforme definido na cláusula 9.7 do Contrato de Cessão 
de Créditos Imobiliários e Outras Avenças, celebrado 21 de fevereiro de 2018 
(“Contrato de Cessão”), bem como a obrigação de recomposição da Reserva 
de Liquidez da Emissão, por parte da SKY Empreendimentos Imobiliários Sul 
de Minas Ltda., CNPJ/ME nº 19.721.607/001-99, SKY Construções Empreen-
dimentos Jardim Europa Alpinópolis Ltda., CNPJ/ME nº 23.428.740/0001-29 e 
SKY Construções e Empreendimentos Imobiliários Jardim Primavera Alterosa 
Ltda., CNPJ/ME nº 18.606.502/0001-26 (“Cedentes”) nos termos da cláusula 
9.1, item (i) do Contrato de Cessão e da cláusula 3.3.2 do Instrumento Parti-
cular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contratos 
de Alienação de Imóveis, celebrado em 21 de fevereiro de 2018 (“Contrato de 
Cessão Fiduciária”); (iii) Deliberação acerca das medidas a serem tomadas 
pela Emissora em virtude do resultado da deliberação constante no item (ii) 
da Ordem do Dia, incluindo a contratação de assessor legal para ajuizamento 
das medidas de excussão das garantias da Emissão, caso haja a declaração 
de vencimento antecipado. Na hipótese da não declaração de vencimento 
antecipado da Emissão, os Titulares dos CRI deverão orientar a Emissora 
sobre quais medidas deverão ser por esta tomadas, inclusive, eventualmente, 
poderão apresentar proposta de repactuação da Emissão a ser apresentada 
para aprovação das Cedentes. Caso haja a deliberação pela apresentação 
de proposta de repactuação da Emissão aos Cedentes, a Emissora deverá 
apresentar previamente aos Titulares dos CRI os exatos termos da proposta 
e convocar nova Assembleia Geral, ocasião em que a aprovação da referida 
proposta será deliberada; (iv) Deliberação sobre a solicitação das Cedentes, 
para alteração da cláusula 4.1.3.2 e subsequentes do Termo de Securitiza-
ção, passando o índice de atualização monetária dos CRI, de IGP-M/FGV 
para IPCA/ IBGE, sendo certo que os Titulares dos CRI deverão informar na 
Assembleia a data na qual passará a valer a alteração, caso aprovado este 
item; (v) Caso aprovados os itens acima da Ordem do Dia, autorização para 
que a Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário, adote todas as pro-
vidências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive a formalização 
de aditamentos aos Documentos da Emissão; A Emissora esclarece ainda 
que, conforme o disposto no item (i) da Ordem do Dia, será necessário aos 
Titulares de CRI, presentes na AGT, a ratificação das deliberações tomadas 
na AGT 24/06/2020, em virtude da constatação feita pelo Agente Fiduciá-
rio, de que a ata da AGT 24/06/2020 não foi suficientemente clara quanto 
às referidas deliberações. As deliberações constantes nos itens (ii), (iv) e (v) 
da Ordem do Dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares 
dos CRI que representem 50% (cinquenta por cento) mais um dos CRI em 
circulação, nos termos da Cláusula 10.10 do Termo de Securitização. Com 
relação as deliberações constantes nos itens (i) e (iii) da Ordem do Dia, para 
serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares dos CRI que representem 
2/3 (dois terços) dos CRI em circulação, nos termos da cláusula 10.11 do 
Termo de Securitização. Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem do Dia 
serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI. Em linha com a Instrução nº 
625 da CVM de 14 de maio de 2020, a Assembleia será realizada por meio 
da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibi-
lizado pela Emissora àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@
reit.com.br e contencioso@pentagonotrustee.com.br - os documentos 
que comprovem os poderes de representação dos Titulares dos CRI ou os 
documentos que comprovem sua condição de Titulares dos CRI, até o horário 
da Assembleia Geral. Os documentos e informações relacionados à Ordem 
do Dia, encontram-se à disposição para consulta dos Titulares dos CRI na 
sede da Emissora e no endereço eletrônico www.reit.net.br, mediante senha a 
ser disponibilizada pela Emissora aos Titulares dos CRI que a solicitarem por 
escrito por correio eletrônico ri@reit.com.br. Para os fins acima, serão aceitos 
como documentos de representação: participante pessoa física – cópia 
digitalizada de documento de identidade do Titular do CRI; ou, caso represen-
tado 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) de-
mais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou do-
cumento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove 
a representação legal do Titular do CRI, e cópia digitalizada de documento 
de identidade do representante legal; ou, caso representado por procurador, 
cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, abono 
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada 
dos documentos do Titular do CRI. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021. 
REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
*Omitido da publicação do dia 14/06/2021

VALE DO SÃO BARTOLOMEU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ Nº 18.748.842/0001-91 - NIRE 3330030879-2

ATA DA AGO. 1. Data, Hora e Local: 20/04/2021, às 10H, na sede social da Cia., 
localizada na Praia de Botafogo, nº 501, Bl. A, 1º andar, Botafogo/RJ. 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos os 
acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei n° 6.404/76. 3. Mesa: (i) Presi-
dente: Djair Dias Brito; (ii) Secretária: Cristiane Nunes Maia Wandelli. 4. Ordem do 
Dia: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) tomada de contas 
dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; (ii) destinação do resultado; (iii) o 
Relatório da Administração da Cia.; (iv) a eleição dos membros titulares e suplentes 
do Conselho de Administração; (v) a eleição dos membros titulares e suplentes do 
Conselho Fiscal; (vi) a fixação da remuneração anual global dos administradores da 
Cia.; e (vii) a fixação da remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal 
da Cia. 5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: 
Inicialmente, após consulta pelo Presidente e aprovação dos acionistas, ficou esta-
belecido o seguinte: (i) dispensada a leitura dos documentos relacionados às maté-
rias a serem deliberadas, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento 
dos acionistas, conforme previamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será 
feita na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º da Lei 6.404/76; e (iii) as de-
clarações de voto, abstenções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, 
serão recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede 
da Cia., nos termos do Art. 130, §1º, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Após análise 
e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os acionistas deliberaram 
por: (i) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, baseados nas informações 
fornecidas pela Cia. e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor 
Independente da Cia., as contas dos administradores, as Demonstrações Financei-
ras da Cia., referente ao exercício social findo em 31/12/2020, publicados no jornal 
Monitor Mercantil, página 18 e no DORJ, página 02, na data de 13/04/2021; (ii) A 
Cia. apresentou um lucro líquido de R$22.531.672,00, sendo que desse montante 
foi destinado 5% , R$1.126.583,00 a título de reserva legal, e o saldo de 
R$21.405.089,00 foi integralmente destinado a reserva especial; (iii) Aprovar, por 
unanimidade dos votos proferidos o Relatório da Administração da Cia.; (iv) Aprovar, 
por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos do Conselho 
de Administração e seus respectivos suplentes, com mandato de 01  ano: 1º Titular: 
Cristiane Nunes Maia Wandelli, brasileira, casada, engenheira eletricista, R.G. nº 
08158382-5 IFP/RJ e CPF/ME nº 012.361.107-57, com endereço comercial situado 
na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º Titular: 
Victor Hugo Góes Ricco, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 891016253\D 
CREA/RJ e CPF/ME nº 855.394.907-97, com endereço comercial situado na Av. 
Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 3º Titular: Mar-
celo Zanatta Estevam, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 
1253333 SEJSP/MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço comercial situa-
do na Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 051181-100; 3º Su-
plente: Paula Camila Okiishi de Oliveira Cocuzza, brasileira, casada, advogada, 
R.G. nº 242295149 SSP/SP e CPF/ME nº 246.463.478-65, com endereço comercial 
situado na Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 051181-100; 4º 
Titular: Lucio Batista Martins, brasileiro, casado, advogado, R.G. nº 290936342 
SSP/SP e CPF/ME nº 291.132.198-71, com endereço comercial situado na Av. 
Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, Sâo Paulo/SP, CEP: 051181-100; 4º 
Suplente: Oreste Junior Trombetta, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 
64.403.905-X e CPF/ME nº 732.739.290-49, com endereço comercial situado na 
Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 051181-
100; 5º Titular: Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro, casado, administrador, 
R.G. nº 591715538 SSP/BA e CPF/ME nº 897.792.235-68, com endereço comercial 
situado na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 
05118-100; 5º Suplente: Nathalia Cristina Ianisky Cabrini, brasileira, casada, psi-
cóloga, R.G. nº 34428200-4 SSP/SP e CPF/ME nº 371.430.218-22, com endereço 
comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/
SP, CEP: 05118-100; 6º Titular: Djair Dias Brito, brasileiro, casado, engenheiro 
eletricista, R.G. nº 6244302 SSP/GO e CPF/ME nº 102.598.131-68, com endereço 
comercial situado na Rua 02, Quadra A-37, nº 505, Jardim Goiás, Goiânia-GO, 
CEP: 74805-180; e 6º Suplente: José Fernando Navarrete Pena, brasileiro, casa-
do, advogado/economista, R.G. nº 20114 OAB-GO e CPF/ME nº 303.118.701-63, 
com endereço comercial situado na Rua 02, Quadra A-37, nº 505, Jardim Goiás, 
Goiânia-GO, CEP: 74805-180. Foi obtida a confirmação que os conselheiros eleitos 
estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 
147 da Lei 6.404/76. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos mediante 
cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de pos-
se, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. 
(v) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos membros efetivos 
do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato até a AGO a ser 
realizada em 2022: 1º Titular: Fernando Barreto Rezende de Oliveira, brasileiro, 
casado, economista, R.G. nº 0011653901-6 IFP/RJ e CPF/ME nº 015.314.357-69, 
com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 26, Centro, Rio de Janei-
ro/RJ, CEP: 20030-000; 2º Titular: Gustavo Fernandes de Oliveira, brasileiro, 
solteiro, administrador, R.G. nº 85.249.866-7 SSP/BA e CPF/ME n.º 831.455.835-
49, com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, n.º 500, Vila 
Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 2º Suplente: Cristiane Mantelli, brasilei-
ra, solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3 SSP/MT e CPF/ME nº 486.886.571-49, 
com endereço comercial situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1731, 
15 Andar, sala 1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP: 78050-000. 3º Titular: 
Joicymar Oliveira Lopes Vieira, brasileira, casada, contadora, R.G. nº 015711/0-6 
CRC/GO, e CPF/ME nº 011.812.496-00, com endereço comercial situado na Rua 
02, Quadra A-37, nº 505, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74805-180; e 3º Suplen-
te: Eduardo José dos Santos, brasileiro, casado, contador, R.G. nº 13.496/0-8 
CRC/GO e CPF/ME nº 767.706.561-91, com endereço comercial situado na Rua 
02, Quadra A-37, nº 505, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74805-180. Foi obtida a 
confirmação de que os conselheiros eleitos possuem as qualificações necessárias 
e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei 6.404/76 e no Estatuto Social da Cia. 
para o exercício do cargo de membro do Conselho Fiscal da Cia. Os membros ora 
eleitos serão investidos nos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis 
e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na 
Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos 
proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 465.172,00, como remuneração 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia.; “A acionista 
FURNAS registra a recomendação quanto ao Conselho de Administração, para que 
este, na individualização dos valores referentes a remuneração anual dos adminis-
tradores, atribua aos seus membros remuneração equivalente a até 10% do valor 
da remuneração média dos membros da diretoria”. (vii) Aprovar, por unanimidade 
dos votos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 47.437,00, como re-
muneração dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento e Lavratura 
da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e 
aprovada pelos presentes, assinada pela Presidente, pela Secretária da Mesa e 
pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, 20/04/2021. Mesa: Djair Dias 
Brito - Presidente; Cristiane Nunes Maia Wandelli - Secretária. Acionistas: Furnas 
Centrais Elétricas S.A.; Fundo de Investimento em Participações Multiestraté-
gia Milão; CELG Geração e Transmissão S.a. - CELG GT. Jucerja nº 4070365 em 
19/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A.
CNPJ Nº 17.261.505/0001-02 - NIRE 33.30030544-1

ATA DA AGO. 1. Data, Hora e Local: 20/04/2021, às 11H, na sede social da Cia., 
localizada na Praia de Botafogo, nº 501, Bl. A, 1º andar, Botafogo/RJ. 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada em face ao comparecimento de todos 
os acionistas, conforme faculta o Art. 124, §4º, da Lei n° 6.404/76. 3. Mesa: (i) 
Presidente: Diego Peres da Costa Nascimento; e (ii) Secretária: Cristiane Nunes 
Maia Wandelli. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes 
matérias: (i) tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; 
(ii) destinação do resultado; (iii) o Relatório da Administração da Cia.; (iv) a eleição 
dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração; (v) a eleição 
dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (vi) a fixação da remunera-
ção anual global dos administradores da Cia.; e (vii) a fixação da remuneração 
anual global dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 5. Leitura de Documentos, 
Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: Inicialmente, após consulta pelo 
Presidente e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido o seguinte: (i) dispensa-
da a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma 
vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas, conforme pre-
viamente disponibilizados; (ii) a lavratura da ata será feita na forma de sumário, 
nos termos do Art. 130, §1º da Lei 6.404/76; e (iii) as declarações de voto, absten-
ções, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, nume-
radas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Cia., nos termos 
do Art. 130, §1º, da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: Após análise e discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram por: (i) Aprovar, 
por unanimidade dos votos proferidos, baseados nas informações fornecidas pela 
Cia. e na manifestação favorável do Conselho Fiscal e do Auditor Independente da 
Cia., as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Cia., re-
ferentes ao exercício social findo em 31/12/2020, publicadas, no jornal Monitor 
Mercantil, página 18 e no DORJ, página 02, na data de 13/04/2021; (ii) Foi apurado 
o montante de R$31.140.888,00 a título de lucro líquido do exercício social encer-
rado em 31/12/2020. Desse montante foi destinado 5%, equivalente a 
R$1.557.044,00 para a reserva legal. Do lucro líquido ajustado após a retenção da 
reserva legal, caberia a distribuição de R$ 7.395.961,00 a título de dividendos mí-
nimos obrigatórios, entretanto, diante da indisponibilidade de caixa da Sociedade, 
o lucro líquido ajustado, no montante de R$29.583.844,00, será integralmente des-
tinado a reserva especial; (ii).1 Os acionistas estabelecem que caberá ao Conse-
lho de Administração a deliberação, ao longo do exercício social de 2021, acerca 
do pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, condicionado à disponibilida-
de de caixa da Sociedade. (iii) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos o 
Relatório da Administração da Cia.; (iv) Aprovar, por unanimidade dos votos profe-
ridos, a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração e seus res-
pectivos suplentes, com mandato de 01  ano: 1º Titular: Cristiane Nunes Maia 
Wandelli, brasileira, casada, engenheira eletricista, R.G. nº 08158382-5 IFP/RJ e 
CPF/ME nº 012.361.107-57, com endereço comercial situado na Av. Graça Ara-
nha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º Titular: Victor Hugo 
Góes Ricco, brasileiro, casado, engenheiro, R.G. nº 891016253\D CREA/RJ e 
CPF/ME nº 855.394.907-97, com endereço comercial situado na Av. Graça Ara-
nha, nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 3º Titular: Marcelo Za-
natta Estevam, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 1253333 
SEJSP/MS, e CPF/ME nº 700.280.521-53, com endereço comercial situado na 
Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, CEP 051181-100; 3º Suplente: 
Lucio Batista Martins, brasileiro, casado, advogado, R.G. nº 290936342 SSP/SP 
e CPF/ME nº 291.132.198-71, com endereço comercial situado na Av. Marginal 
Direita do Tiete, nº 500, Vila Jaguara, Sâo Paulo/SP, CEP: 051181-100; 4º Titular: 
Marcelo Brani Silva de Abreu, brasileiro, casado, administrador, R.G. nº 
591715538 SSP/BA e CPF/ME nº 897.792.235-68, com endereço comercial situ-
ado na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP: 
05118-100; 4º Suplente: Paula Camila Okiishi de Oliveira Cocuzza, brasileira, 
casada, advogada, R.G. nº 242295149 SSP/SP e CPF/ME nº 246.463.478-65, 
com endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tiete, nº 500, Vila Ja-
guara, CEP: 051181-100. Foi obtida a confirmação que os conselheiros eleitos 
estão totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do 
art. 147 da Lei 6.404/76. Os membros ora eleitos serão investidos nos cargos 
mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos ter-
mos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no Estatuto 
Social da Cia. (v) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos 
membros efetivos do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, com mandato 
até a AGO a ser realizada em 2022: 1º Titular: Fernando Barreto Rezende de 
Oliveira, brasileiro, casado, economista, R.G. nº 0011653901-6, IFP/RJ e CPF/
ME nº 015.314.357-69, com endereço comercial situado na Av. Graça Aranha, nº 
26, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20030-000; 2º Titular: Gustavo Fernandes 
de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador, R.G. nº 085.249.866-7 SSP/BA e 
CPF/ME n.º 831.455.835-49, com endereço comercial situado na Av. Marginal 
Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 2º Suplen-
te: Luciana Nardelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 34.567.580-0 SSP/SP 
e CPF/ME nº 335.041.548-29, com endereço comercial situado na Av. Marginal 
Direita do Tietê, n.º 500, Vila Jaguara, São Paulo/SP, CEP 05118-100; 3º Titular: 
Cristiane Mantelli, brasileira, solteira, contadora, R.G. nº 0639774-3 SSP/MT e 
CPF/ME nº 486.886.571-49, com endereço comercial situado na Av. Historiador 
Rubens de Mendonça, nº 1731, 15 Andar, sala 1503, Bosque da Saúde, Cuiabá/
MT, CEP: 78050-000; 3º Suplente: André Alcântara Ocampos, brasileiro, casa-
do, contador, R.G. nº 30.883.622 SSP/SP e CPF/ME nº 273.340.808-90, com 
endereço comercial situado na Av. Marginal Direita do Tietê, nº 500, Vila Jaguara, 
São Paulo/SP, CEP: 05118-100. Foi obtida a confirmação de que os conselheiros 
eleitos possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabeleci-
dos na Lei 6.404/1976 e no Estatuto Social da Cia. para o exercício do cargo de 
membro do Conselho Fiscal da Cia. Os membros ora eleitos serão investidos nos 
cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respec-
tivos termos de posse, na forma e no prazo estabelecido na Lei 6.404/1976 e no 
Estatuto Social da Cia. (vi) Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a fixa-
ção do valor anual global de até R$ 435.053,00, como remuneração dos membros 
do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia.; “A acionista FURNAS regis-
tra a recomendação quanto ao Conselho de Administração, para que este, na in-
dividualização dos valores referentes a remuneração anual dos administradores, 
atribua aos seus membros remuneração equivalente a até 10% do valor da remu-
neração média dos membros da diretoria”. (vii) Aprovar, por unanimidade dos vo-
tos proferidos, a fixação do valor anual global de até R$ 47.437,00, como remune-
ração dos membros do Conselho Fiscal da Cia. 7. Encerramento e Lavratura da 
Ata: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e 
aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pela Secretária da Mesa e 
pelos acionistas abaixo identificados. Rio de Janeiro, 20/04/2021. Mesa: Diego 
Peres da Costa Nascimento - Presidente; Cristiane Nunes Maia Wandelli - Secre-
tária. Acionistas: Furnas Centrais Elétricas S.A.; Fundo de Investimento em 
Participações Multiestratégia Milão. Jucerja nº 4070526 em 20/05/2021. Ber-
nardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Consumo de energia cresce 12,4% em maio

Em maio, o consumo 
de energia elétrica 
no Brasil foi 12,4% 

maior do que o registrado 
no mesmo mês do ano pas-
sado. O volume consumido 
alcançou os 62.121 mega-
watts médios (MW med). O 
mercado livre (ACL) regis-
trou crescimento de 26,2%, 
enquanto o mercado regu-
lado (ACR) apresentou alta 
de 6,2% em relação ao mes-
mo período de 2020.

Se desconsiderássemos 

as migrações entre ambien-
tes, ou seja, expurgando o 
efeito das cargas que saí-
ram do ambiente regulado 
para o livre, o ACR teria 
apresentado crescimento de 
8,7%, enquanto o ACL au-
mentaria seu consumo em 
20,6%. O dado faz parte do 
boletim Infomercado Men-
sal da Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica 
- CCEE.

A organização ainda ava-
lia que os aumentos conse-

cutivos refletem a adapta-
ção de setores da economia 
para operarem durante a 
pandemia de COVID-19.

Consumo por estado

Na análise regional, qua-
se todos os estados encer-
raram o mês em alta, com 
destaque para Amazo-
nas (21%), Espírito San-
to (20%), Rio de Janeiro 
(16%), São Paulo (15%), 
Ceará (15%), Minas Gerais 

(14%), Bahia (14%) e San-
ta Catarina (14%). Apenas 
o Maranhão registrou que-
da (-1%). Vale lembrar que 
os dados são preliminares 
e sofrerão alterações até o 
encerramento da contabili-
zação.

Ao avaliar o consumo 
nos 15 ramos de atividade 
econômica monitorados 
pela CCEE, mesmo ex-
cluindo as novas cargas dos 
últimos 12 meses, todos 
registraram alta no mês de 

maio, com destaque para os 
setores têxteis (87,0%), se-
guida por veículos (84,4%) 
e serviços (38,4%).

Acompanhando o con-
sumo, a geração cresceu 
12,5% no mês de maio, na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 
O aumento se explica pela 
base de comparação mais 
reduzida de 2020, quando 
tanto a produção quanto o 
consumo de energia foram 
impactados pela pandemia.

Ao analisar a geração por 
fonte, houve crescimento 
em todas elas. As usinas hi-
drelétricas, principal matriz 
energética do Brasil, regis-
traram alta de 4,1% (44.673 
MW med). As usinas tér-
micas tiveram aumento de 
36,1% (13.034 MW med), 
os parques eólicos de 
37,8% (7.200 MW med) e 
as fazendas solares, como 
são conhecidas as usinas fo-
tovoltaicas, de 15,7% (764 
MW med).

Resultado foi impulsionado pelo mercado livre, que teve alta de 26,3% no período

Motorista de caminhão tem maior salário em Barueri do que na capital

Estudo voltado para o 
transporte de cargas 
aponta as diferenças 

salariais dentro de mesmas 
ocupações do setor, varian-
do de acordo com a cidade 
analisada. A pesquisa reali-
zada pelo Instituto Paulista 
do Transporte de Cargas 
(IPTC) em parceria com 

o Sindicato das Empresas 
de Transportes de Carga 
de São Paulo e Região (Se-
tcesp), evidenciou que a ci-
dade de Jundiaí contou com 
uma remuneração melhor 
para o cargo de ajudante de 
motorista em 2020.

Ainda de acordo com o 
relatório, a média salarial 

dos ajudantes de motoris-
tas é de R$ 1.352,84, sen-
do superada por Jundiaí, 
que apresentou o salário 
médio de R$ 1.386,15. A 
cidade de Barueri ficou 
logo atrás com a média 
salarial de R$ 1.371,62, en-
quanto São Paulo marcou 
R$ 1.368,32. Vale ressaltar 

que no ano passado fo-
ram registradas em média 
3.179 contratações para 
esta ocupação no Estado 
de São Paulo.

No entanto, o cargo de 
motorista de caminhão teve 
o salário médio mais valori-
zado em Barueri, sendo de 
R$ 2.043,36, deixando Jun-

diaí atrás com R$ 2.035,79. 
Novamente, o estudo mos-
trou que São Paulo obteve 
em 2020 uma média salarial 
inferior às duas cidades, re-
gistrando R$ 2.026,50.

O relatório produzido 
pelo IPTC em parceria com 
o Setcesp analisou mais de 
200 cargos e funciona co-

mo um importante medidor 
para as empresas do trans-
porte. “Através do estudo, 
é possível identificarmos 
se as ocupações estão sen-
do valorizadas ou não pelas 
empresas de acordo com a 
região”, afirma Fernando 
Zingler, diretor executivo 
do IPTC.
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COMARCA DA CAPITAL-RJ
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL REGIONAL

DE MADUREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO, com o prazo de 20 (vinte) dias, extraído da
Ação de Extinção de Condomínio (0011140-80.2015.8.19.0202)
requerida por Sociedade de Fomento Imobiliária Ltda em face de
Lina Wanda Smith de Vasconcellos e Outros.- O DR. THOMAZ DE
SOUZA E MELO, Juiz de Direito, FAZ SABER a todos que o presen-
te edital INTIMA Lina Wanda Smith De Vasconcellos, Antonio
Rodrigues Monteiro Filho, Vilano Menezes, José Ferreira De Ma-
tos, Carlinda Araújo Dias, Maria Gilka De Amorim Monteiro, Lea De
Barros Maciel, Vicente Duarte Chança, Elisabeth Spatenkova, Clau-
dia Lowndes De Abreu Teixeira, menor impúbere, representada
por seu pai Francisco Antônio Pacheco De Abreu Teixeira, Agosti-
nho Ferreira Ribeiro, Anália Carlos Da Silva, Raul De Miranda San-
tos, Bertino Martins De Miranda, Samuel De Tarso Teixeira Primo,
José Bastos Padilha, Abrahão Nader, Pedro José De Castro, Dyla
Murce Costa, Bruno Antonio Angelo Gara Vaglia, Elias Antonio
Caputo, Izidoro Do Nascimento, Jorge Eduardo Monteiro De Mello
Sabugosa, Guarany Da Silveira, Mario Duque Estrada, Maria Das
Dores Silveira, Luiz Miguel De Souza Rezende, menor impúbere,
representado por seu pai MIGUEL DE REZENDE, Espólio De
Affonso Ligório Silêncio, representado pela inventariante Maria
Simões Luciano Silêncio, Manoel Augusto Pereira, Aracy Tavares,
Carimi Haddad, Jane Haddad, menor púbere, assistida por seu
pai Fuad Haddad, Mário Barreiro Balsells, Regina Giselia Louren-
ço Bordallo, Nelson Ferreira Freire, Alcides Alves Da Silva, Luiz
Miguel De Souza Rezende, menor impúbere, representado por
sua mãe Maria Therezinha Rebello De Souza, Dyla Murce Costa,
Othelo Costa, Agenor Ferreira Do Bonfim E Silva, Eduardo Gomes
De Souza, Asélio Hermida Passos, Jorge Monteiro Vieira, Benedita
Da Paixão, Andrés Ladra Franco, Luiz Gomes De Oliveira, Ledrolino
Pereira Da Silva Junior, Manoel Lourenço Fonseca Filho, Argemiro
Macedo Filho, Bruno Maffeo, Fernando Alves De Brito, João
Domingues De Oliveira, Luiz Fiuza, Waldemar Pereira De Oliveira,
Eliane Rodrigues Moreira Da Silva, menor impúbere, representa-
da por seu pai Asdrubal Lobo Moreira Da Silva, Antonio Luiz Da
Silva, Aline De Freire Monsão, Manoel Fernandes, Cesar Augusto
Resemini, Lindolfo Fernandes De Oliveira, Arthur Repsold Junior,
Oswaldo Ferreira De Mendonça Junior, Nair Pires Dantas Dos
Santos, Maria Thereza De Mendonça, Aracy Cravo Martins, Enoé
Guimarães De Oliveira, Vera Lucia Pereira Da Silva Freire, menor
representada por seu pai PAULO MARIO FREIRE, Maria Cristina
Pereira Da Silva Freire, menor representada por seu pai PAULO
MARIO FREIRE, Maria Augusta Creagh Moreira, Irene Creagh
Moreira, Hugo Da Silva Cravo, Antonio Carlos Schmidt Torres,
Cesarina Mizzon Giudici, Custodio Jacobina Vieira Santos, Paulina
Balanhuk, Martinho Abel Da Silva, Odette Bastos Da Motta, Euclides
De Oliveira, Nehildes Borges De Queiroz, José Teotonio Lira,
Honório Paulo De Freitas, Odette Coutinho Madureira, Osmar An-
tonio Dias, Adolpho Soares Baptista, Claus Schmalzigang, Mario
Soares, Alvaro Creagh Moreira, Maria Amelia Pinto De Castro
Moreira, Vicente Duarte Chança, Ney Rodrigues Innocêncio, Milton
De Oliveira Barroso, Moacyr Brasileiro Da Silva, Antonio Badih
Name, Alfredo Santiago Cormak, Nelson De Carvalho Jorge, Luiz
Gomes De Oliveira, Agenor Ferreira Do Bonfim E Silva, Darci Gon-
çalves Reis, Elza Pinheiro Dos Santos, Padre Feliciano Lapenda
Neto, Lauro Vieira, Ubyrajara Corrêa Da Silva, Nazareth
Chrysostomo Do Rêgo Barros, Luiz Monteiro Filho, Athos Scotto
De Ireca, Lauro Martins De Araújo, José Jorge Gonçalves, Paulo
Pereira Gonçalves, Nilson De Oliveira, Luiz Da Silva D’ascenção,
Darcy Soliva Da Costa, Nelson Ferreira Freire, João Baptista Pedro
Lodi, Oswaldo Balloussier, Manoel Baliú Monteiro, Antonio Da Fon-
seca, Adelina Ferreira Da Silva Rocha, Aida Cravo Rizzo, Luiz
Henrique Cravo Rizzo, Elza De Oliveira Alvim, Fernando De Aguiar
Loretti, Anacreonte Rangel, Ana D’arc Barbosa Da Silva, Izidro
Marchezan Costa Beber, Ary Cipriano Rocha, Celeste Rodrigues
Maio, Orlando Teixeira Maia, Walter Molinaro, Núvia Vieira, Norberto
Almeida Ribeiro, Maria Dos Santos Martins, José Walter Marques
Dehoul, Martinha Alonso Castro, Nadir Cunha Carreirão, Antonio
Santiago Bondim, Lucio Gomes De Oliveira, Leda De Alcantara
Vieira, Osano Bezerra Montenegro, Laura Lima Montenegro, Do-
mingos Rodrigues, Darcy Da Silva Cravo, Sergio Alexandre Macedo
Pena, Elvia Roque Steffan, Elma Gomes De Lima, Maria Do Carmo
Nunes De Oliveira, Anibal Espinheira, Maria Madalena Correia De
Vasconcellos, Neyse Caldeira Santos, Francelina Manes Antunes,
Martiniana Alves De Oliveira, Tomomitsu Kiyuzato, Iberina Pires
Ferreira, Jaime Ribeiro, Mercedes Alice Cunha, Abrahão Nader,
Sara De Andrade Barbosa, Antonio Santiago Bondim, Alvaro

Moutinho Ribeiro Da Costa, Marilda Guarnido Cravo, Paulo
Rodrigues, Olinda Guimarães Da Silva, Alfredo Campos, Caetano
Di Bello, menor impúbere, representado por seu pai Ferdinando
Di Bello, Manoel Augusto Pereira; Hilia Da Silva Montez, Octávio
Soares, Décio Da Silva Martins, Antonio Moreira Ramos, José Ma-
ria Soares, Arthur Repsold, Maria Staneker, Helmut Schrmalzigang,
Washington Alonso, Jairo Vargas Tanure, menor púbere, assistido
por seu pai SALIM TANURE, José Carlos Vargas Tanure, Carlos
De Camargo Penteado Braga, menor impúbere, representado por
seu pai Carlos Eduardo De Souza Leão Braga, Ruy Alves
Campello, Alfonso Alonso Alvarez, Lélia Miglio, Ledrolino Pereira
Da Silva Junior, Magda Da Silva Figueiredo, Augusto Craveiro
Rangel, Mario Simões Cunha Accioly, Mario Oliva Da Fonseca,
Fernando Vilela, Antonio Moreira Ramos, Pierre Van Velthem, Thiers
Lourenço Pires, Lucia Arantes Guedon, Nair Nurga, Honor Mary
Brass, Franklin Bebiano Ceppas, Claudionor Costa Vaz, Luiz Fiuza,
Augusto Craveiro Rangel, Irac Honorio De Oliveira, Iberina Pires
Ferreira, Nair Pires Dantas Dos Santos, Daniel G. Sydenstricker,
Helena Bernet, Claus Schmalzigang, Valmira Seabra Nunes, Elza
Bernet, Lycurgo Da Costa Faria, Carlos De Lima Cavalcanti, Andrés
Ladra Franco, Luiz Gomes De Oliveira, Ledrolino Pereira Da Silva
Junior, Manoel Lourenço Fonseca Filho, Argemiro Macedo Filho,
Bruno Maffeo, Fernando Alves De Brito, João Domingues De Oli-
veira, Waldemar Pereira De Oliveira, Eliane Rodrigues Moreira Da
Silva, menor impúbere, representada por seu pai Asdrubal Lobo
Moreira Da Silva, Antonio Luiz Da Silva, Aline De Freire Monsão,
Manoel Fernandes, Cesar Augusto Resemini, Lindolfo Fernandes
De Oliveira, Arthur Repsold Junior, Oswaldo Ferreira De Mendonça
Junior, Nair Pires Dantas Dos Santos, Maria Thereza De Mendon-
ça, Nazareth Chrysostomo Do Rêgo Barros, Aristeu Carneiro Da
Silva, Giselia Mirilli Capelli, Maria Thereza Merola Penna, Antonio
Carlos Schmidt Torres, Julio Mayer, Kilda Rodrigues Gonçalves,
José Teotonio Lira, José De Almeida, Clarinda Porciuncula De
Aquino, Humberto Carlos Da Silva Rego, Douglas Bandinell
Lowndes Hargreaves, Humberto Saboia, Eduardo Henrique
Teixeira Saboia, Dulce Da Costa, Valtair Ferreira Malaquias, Maria
Mendonça Huet, Ubirajara Teixeira Lima, Luiz Manuel Vasconce-
los Loureiro, Ubyrajara Corrêa Da Silva, Samuel Sérgio Rodrigues
Porto, Theotonio Sá Filho, Mario Oliva Da Fonseca, José Rodrigues
Da Costa, Fuad Haddad, Djanira Da Silva Cravo, Pérola Akstein,
David Pinto Soares, Abilio Carneiro Salgado, Avelino Lopes Da
Silva, Nelson Lopes Da Silva, Ladislau Cieszkowski, Palmira Bar-
bosa De Macedo, Roberto Capanema Garcia, Olga Maria Ohinnes,
Valmira Seabra Nunes, Ilza Porto, Mario Da Costa Muniz, Celio De
Almeida Santos, Adhemar De Canindé Jobim, Alvaro Moutinho Ri-
beiro Da Costa, Raimundo Lima Santos, Rita Lima Santos, José
Tavares Filho, Jorge José Da Câmara Canto, Izidro Marchesan
Costa Beber, Washington Alonso, Meton De Alencar Gadelha, Vera
Lopes Trovão, Guarany Da Silveira, Antonio Da Fonseca, Lia Maria
Galvão Valdetaro, Paulo Mac Cord, José Cecilio De Souza, Maria
Ferreira Lima, Alcides Alves Da Silva, Maria Creuza De Souza, Ma-
rio Simões Accioly, Thereza Esther Rodrigues Pereira, Aracy Tavares,
Zulmiro Isio Ponte, Oswaldo Balloussier, Zaira Ennes Luz, Mario
Gomes De Souza, Regina Giselia Lourenço Bordallo, Domingos
De Almeida Câmara, Luiz Da Silva D’ascenção, Dulce Moura
Burlandy, Antonio Do Amaral Nogueira, Zila Lisboa Nogueira,
Vicente Duarte Chança, Georgina Helena Castro Cardoso, Anto-
nio Rodrigues Monteiro Filho, Inácio Serafim, Jayme Ramos Da
Fonseca Lessa, Gregório Fernandes Costa, Messias Coelho
Freire, Euclides De Oliveira, Sérgio Ribeiro Da Costa, Arthur De
Siqueira Cavalcanti, Luiz Monteiro Filho, Adriana Padilha Molina
Calabria, Adalberto Molina Calabria, Joaquim Pereira Alves, Carlos
Antonio Bisaggio, Rosalia Canalini e Andréa Canalini, menores
impúberes, representadas por seu pai Janilo Canalini, Antonio
Santiago Bonfim, Maria Dulce Carneiro De Oliveira, Maria Olenka
Carneiro De Oliveira, Augusto Carneiro De Oliveira, Maria Deulina
Carneiro De Oliveira, Maria De Lourdes Oliveira Pessôa De Souza,
Julia Siqueira Braga, Paulo Rodrigues Alves, Edmundo Duarte Da
Silva, Luiz Ferreira Gomes, Onaldina Da Costa Guimarães, Vicente
Duarte Chança, Rui Teodorico Martins Conde, Silvino Pinto Car-
neiro, Virgílio Alves Corrêa Filho, Marcio Mallard Caldas, Carlos De
Lima Cavalcanti, Moyses Pocinha Fernandes e Paulo Pocinha
Fernandes, Edgard Souto De Oliveira, Ruy Valente, Dinorah Elisa
Faria Neves De Mello, Amy Monteath Brass, Williamina Monteath,
Rita Lima Santos, Lucindo Rodrigues Malta, Luiz Ignacio Ferreira,
Gerôncio Da Costa E Sá, Anna Gerta Irmã Scholz, Manoel Antunes
Da Silva, Letacio Jansen, Iracema Grunewald, Emílio Gonçalves
Da Torre, Salvatore Raimundo, Alzira Sanna, Renato Sanna, Anto-
nio Varella Seabra, Eveline Muskat, Paulo De Tarso Lamarck, me-

nor púbere, assistido por seu pai AFONSO LAMARCK, Floriano De
Araújo, Haras Santa Anita S/A, Almerinda Da Cunha Silva, Witold
Stanislaw Czajkowski, Licínio Eugênio Gomes, Julio Dos Santos
Vieira De Mello, Edgard Souto De Oliveira, Maria Sylvia Carvalho
De Oliveira, José Cecilio De Souza, que adquiriu por partilha de
Lydia Carvalho De Castro, Julio Da Silva Brito e Maria De Lourdes
Ferreira Brito, Helio Souto De Oliveira, Henrique Carloni, Adair
Onsolini Carloni, Izaura Pinheiro Jobim, Maria Dalva Pereira Lima,
Adhemar De Canindé Jobim, Fouad José Khair, Izilda Andraus
Khair, Lima Santos, Zenôr Rodrigues Rego, que adquiriu por par-
tilha no Espólio de Heyder Rodrigues Rego, Beatriz Maria Lopes
Xavier De Oliveira, José Carlos Lopes Xavier De Oliveira, Fernando
Lopes Xavier De Oliveira, menores impúberes e representados
por seu pai Carlos Edmundo Xavier De Oliveira, Carlos Wehzs,
Maria Luiza Do Rego Monteiro Domingues De Oliveira, que adqui-
riu por partilha no Espólio de João Domingues De Oliveira, Marga-
rida Sanchez Martinez De Medeiros, Trindade Sanchez Martinez,
Attilio Busani, Raimundo Lima Santos, que adquiriu por adjudica-
ção no Espólio de Rita Lima Santos, Helio Souto De Oliveira, Mario
Soares, que adquiriu por adjudicação no Espólio de Helena Maia
Soares e de José Maria Soares, Hilma Gomes Martins, Reginaldo
Rodrigues Da Paixão, Generoso Dionísio, Luciano De Mello Pinta,
Ana Lucia Bosshard Pinta, Walter Simonson, Ilidio Gomes Pereira
De Araujo Moscoso, Roberto Alvarenga, Antonio Santiago Bandim,
Bernardino José Da Cruz, José De Azevedo, Lucinio Eugenio Go-
mes, Antonio Antunes Dias, Pedro Dulce Sobrinho, Maria Trindade
Martins Pinto, Maria Bastiani, Arthur Augusto Da Rocha Lima, Carlos
Wehrs, Maria Luiza Raposo Nina Wehrs, Neuza Tavares, Máximo
Da Silva Paulo, Maria Alice De Lima Gonçalves, Mauro Rodrigues
De Carvalho, Dora Freitas De Carvalho, José Fernandes Pousa,
Julieta Mesquita Fernandes Pousa, Edgard Souto De Oliveira, Maria
Sylvia Carvalho De Oliveira, Aida Martins Mineiro, Nair De
Albuquerque Campos, João Campos Junior, Maria Larrabeiti Mo-
reno, Walter Moreno Assunção Filho, Maria Larrabeiti Moreno,
Henrique Carloni, Adir Orsoloni Carloni, Lydia Barbalho Da Motta E
Albuquerque, Adhemar De Conindé Jobim, Isaura Pinheiro Jobim,
Ilka Jobim De Barros De Lacerda, Julio Mayer, Daisy Mayer, Antonio
Santos Coelho, Ciriaca Escolar Coelho, Julio José Duarte, Candida
Nunes Duarte, Modesta Gonçalves Rego, Esther Gonçalves Do
Rêgo, Abrahão José De Oliveira, Hilda De Souza Oliveira, Débora
De Oliveira Santos, Weber Moraes, Maria Clara Rodrigues Moraes,
Lygia De Barros Mariz, Palmares De Lima Passos, Leonidia Da
Silva Passos, Anna De Jesus Faustina De Almeida, Elsa Riedel
Barroso Do Amaral, Idylio Pereira De Souza, Wanda Toussaint
Pereira De Souza, José Martins Dos Santos, Leny Bragança Martins
Dos Santos, Emílio Molinaro, Alberto Baptista, Maria Luiz
Baptista, Alcina Da Conceição Coutinho, José Justino Coutinho,
José Rodrigues D’almeida, Margarida Lopes Rodrigues
D’almeida, Humberto Luiz Albino, Rosana Maria Bastos Albino,
Maria Amélia De Araújo Gomes, Fernando De Souza Araújo, José
Bernardino De Souza Araújo, Marlene Natalina Velloso Araújo,
Maria De Fátima De Souza Araújo, Sonia Mara Carvalhaes Leite,
menor representada por seus pais Deusdedith Silva Leite E
Ruth De Souza Carvalhaes Leite, Geraldo Da Silva Leite, Silvia
De Mattos Leite, Geysa Leitão Calaza, Elça Pinel De Souza,
Bernardino De Souza, Candida Marinheiro Da Torre, Maurina
Motta Da Paixão, Elson De Lima Gomes, Eldia Gomes
Fernandes, Dalvan Mendes Fernandes, Nair Borges Da Silva,
Almyr Borges Da Silva, Lilian Paura Sabrosa Borges Da Silva,
Nilza Borges Da Silva, Gilda Calaza Bokel, Doros Barbosa Bokel,
Antonio Eduardo Lins De Souza, Edith Ribeiro Gomes, Helio
Teixeira Rego, Clandira Do Carmo Rego, Marilena Costa
Rodrigues D’almeida, Lucilia Costa Rodrigues D’almeida, Agos-
tinho Rodrigues D’almeida, Neuza Gloria Lopes Rodrigues
D’almeida, José Rodrigues D’almeida Filho, Marcilia Amaral
Rodrigues D’almeida, Carlos Rodrigues D’almeida, Vera Lucia
Rodrigues D’almeida, Julieta Mesquita Fernandes Pousa e Lúci
Cerne Guimarães Corona, para ciência das datas de 14.07.2021
e 20.07.2021, às 13:00 horas, através do site de leilões online:
www.portellaleiloes.com.br, do Leiloeiro Público RODRIGO
LOPES PORTELLA, para a venda em 1º., e 2º. Leilão Online,
respectivamente, dos imóveis constituídos pelo Edifício Tem
Tudo, composto pelos endereços Praça Armando Cruz, nº 120,
Rua Mendes de Aguiar, nº 341 e 341 Fundos, Rua Mendes de
Aguiar, nº 355, Rua Padre Manso, nº 192, Casa 69, Rua Padre
Manso, nº 192, Casa 71, Madureira, Rio de Janeiro, RJ, em
questão no supramencionado autos.- RJ, 06/05/2021.- Eu, Clau-
dia Lúcia Costa Rodrigues, Chefe da Serventia, o fiz digitar e
subscrevo. (as.) Thomaz de Souza e Melo - Juiz de Direito.

Três perguntas: a indústria brasileira de dispositivos médicos
Por Jorge Priori

Em 2020, a indústria 
brasileira de dis-
positivos médicos 

recuou 4,5% em relação a 
2019. A receita líquida do 
setor, acrescida dos demais 
faturamentos, ficou em R$ 
13,2 bilhões, refletindo uma 
queda de R$ 618 milhões. 
Isso aconteceu mesmo com 
a pandemia, quando mui-
tos dispositivos médicos, 
necessários ao combate do 
Covid-19, tiveram um gran-
de aumento de demanda. Se 
levarmos em consideração 
os efeitos da taxa de câm-
bio, a queda foi ainda maior: 
27% entre 2019 e 2020.

No ano passado, este 
setor, que historicamente 
apresenta déficits na balan-
ça comercial, exportou US$ 
760,6 milhões e importou 
US$ 4,61 bilhões, apresen-
tando um déficit de US$ 
3,85 bilhões contra US$ 
3,64 bilhões em 2019.

A intensidade da pan-
demia pegou a todos de 
surpresa. Isso fez com que 
países como os Estados 
Unidos passassem a traba-
lhar para diminuir a depen-
dência das cadeias globais 
de valor, estimulando a pro-
dução nacional. Agora va-
mos a pergunta: da mesma 
forma que os Estados Uni-
dos, o Brasil vai tirar alguma 
lição da pandemia?

Conversamos sobre es-
se tema com Paulo Hen-

rique Fraccaro, presidente 
da Associação Brasileira da 
Indústria de Dispositivos 
Médicos (Abimo).

Como está se saindo a in-
dústria brasileira de disposi-
tivos médicos na pandemia?

Para esta resposta, temos 
que considerar dois tipos de 
indústrias de dispositivos 
médicos. A primeira é aque-
la que produz produtos uti-
lizados no tratamento do 
Covid e que tiveram grande 
demanda durante a pande-
mia que estamos vivendo. 
Por exemplo, são produ-
tos como seringas, venti-
ladores, máscaras, luvas de 
procedimento, álcool gel, 
desfibriladores, monitores 
multiparamétricos, aventais 
e óculos.

Essas empresas vão in-
do muito bem e reagiram 
de uma maneira extre-
mamente positiva, como, 
por exemplo, da área de 
ventiladores. Começamos 
a pandemia com qua-
tro fábricas, e no final de 
agosto do ano passado, já 
tínhamos 10 fábricas pro-
duzindo ventiladores para 
atendimento da demanda. 
O mesmo aconteceu com 
a produção das máscaras. 
Nós importávamos quase 
90% da demanda e hoje 
estamos importando en-
tre 45% e 50% de uma 
demanda que aumentou 
tremendamente. Grande 
parte das máscaras que as 

pessoas utilizam nas ruas 
são produzidas no Brasil.

Por outro lado, as empre-
sas que produzem produtos 
utilizados em cirurgias ele-
tivas como cárdio, ortopé-
dica, gastro e neuro estão 
numa situação muito mais 
complicada, uma vez que 
essas cirurgias estão sus-
pensas. Só estão sendo aten-
didas as cirurgias que são a 
emergência da emergência. 
Para sobreviver à pandemia, 
essas empresas tiveram que 
retrair suas vendas, gastos e 
custos. Elas estão à espera 
de que, com a redução da 
pandemia, as cirurgias ele-
tivas represadas possam ser 
planejadas e executadas.

É lógico que nesse caso 
nós vamos ter outro proble-
ma: a desatualização total 
da tabela SUS. Isso pode-
rá dificultar o atendimento 
dessas cirurgias. Por exem-
plo, nós temos mais de 60 
mil pessoas esperando por 
cirurgias de cárdio; entre-
tanto, os oxigenadores que 
são utilizados nesse tipo de 
cirurgia estão sem reajus-
te desde 2002. A inflação 
nesse período já beira os 
180% e, consequentemen-
te, as cirurgias continuarão 
represadas mesmo após a 
pandemia, pois os dois fa-
bricantes nacionais não te-
rão condições de atender 
vendendo com prejuízo.

Os dispositivos médi-
cos produzidos no Brasil 

competem em igualdade 
com os dispositivos im-
portados?

Em qualidade, sim. Em 
custo, não. Por exemplo, 
recentemente o G20 publi-
cou um estudo que mostra 
a quantidade de horas que 
uma empresa gasta para 
atendimento das necessida-
des fiscais por país integran-
te do grupo. Uma empresa 
brasileira gasta pouco mais 
de 1.500 horas para cumprir 
suas obrigações fiscais, en-
quanto a média dos outros 
países do G20 está em 180 
horas (a Índia ficou na pe-
núltima colocação com 254 
horas, e a Arábia Saudita na 
primeira com 104 horas).

Por mais que sejamos 
competitivos em qualida-
de e tecnologia, acabamos 
morrendo na praia pois não 
há como sermos competiti-
vos em custos.

Em diversos momen-
tos durante a pandemia, 
o Brasil foi ao mercado 
internacional para com-
prar dispositivos médicos 
que não eram produzidos 
nacionalmente, como, 
por exemplo, os ventila-
dores. Contudo, muitos 
países seguraram suas 
produções para priorizar 
o atendimento dos seus 
mercados internos. Na 
sua opinião, o Brasil vai 
tirar alguma lição dos 
problemas que enfrentou 
pela falta da produção 

interna de dispositivos 
médicos que são impor-
tados?

Uma pergunta fantástica. 
Recentemente, nós partici-
pamos de uma comissão da 
Câmara Federal sobre dis-
positivos médicos e vimos 
o que está atravancando o 
nosso desenvolvimento.

Em primeiro lugar, o Bra-
sil precisa ter, mais do que 
nunca, uma política indus-
trial de Estado, e não de go-
verno. Só com o presidente 
Bolsonaro, nós estamos no 
quarto ministro da Saúde. 
Se cada ministro for fazer a 
sua política, não haverá em-
presário que aguente ter que 
mudar, em pouco tempo, o 
seu processo produtivo.

Segundo, não há dúvida 
de que a tabela SUS, que 
congrega 60% dos princi-
pais produtos órteses, pró-
teses e materiais especiais 
que são utilizados no aten-
dimento hospitalar, tem 
que ter um reajuste. Sem 
isso, não há empresário que 
consiga manter um nível de 
produção necessário para 
atender às demandas inter-
nas.

Terceiro, o Brasil precisa 
considerar a qualidade e a 
parte técnica nas compras 
públicas, que são feitas con-
siderando, principalmente, 
o preço. Foi por isso que 
muitas empresas fecharam 
boa parte das suas produ-
ções e passaram a procu-
rar produtos mais baratos. 

Aliás, quando o Brasil foi 
à compra de produtos in-
ternacionais, comprou por-
caria, comprou produtos 
errados. Recentemente, eu 
li que o Ministério da Saú-
de comprou 40 milhões de 
máscaras que não eram de 
uso médico. Muitas másca-
ras vieram da China. Ou-
tras, que vieram da Índia, 
eram impróprias para a 
saúde. Além disso, temos 
as compras de ventiladores 
errados.

Não há dúvida de que to-
dos nós, os empresários e as 
entidades que congregam 
os empresários, temos espe-
rança de que o Brasil tenha 
aprendido essa lição. Para 
termos uma indústria forte 
nesse país, nós precisamos 
de uma política de Estado; 
que as compras governa-
mentais analisem a quali-
dade e a parte técnica dos 
produtos, e não apenas os 
preços; e, por último, que as 
empresas brasileiras possam 
ter vantagens no ofereci-
mento dos seus produtos ao 
governo, da mesma forma 
como ocorre nos Estados 
Unidos, em países europeus 
e na própria China.

Essas vantagens são 
consequência do altíssi-
mo custo que o Brasil tem 
internamente. Se nós não 
queremos ter vantagens, en-
tão que o governo faça uma 
reforma tributária justa e 
uma reforma administrativa 
que reduza o Custo Brasil.
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Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

AVISO AOS ACIONISTAS - PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
A Administração da WLM Participações e Comércio de Máquinas e 
Veículos S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021, foi aprovada 
a distribuição do dividendo mínimo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de 
R$ 13.214.423,70, (treze milhões, duzentos e quatorze mil, quatrocentos e 
vinte e três reais e setenta centavos), que corresponde a R$ 0,34413 por 
ação ON e R$ 0,37855 por ação PN. Os dividendos serão pagos em moeda 
corrente nacional e em uma única parcela, a partir do dia 29 de junho de 
2021. Farão jus aos dividendos os detentores de ações da Companhia em 
30 de abril de 2021. Instruções quanto ao crédito do pagamento: 1. Os 
acionistas terão seus pagamentos disponibilizados de acordo com o domi-
cílio bancário cadastrado junto ao Banco Bradesco S/A, a partir da data de 
início da distribuição destes direitos. 2. Para os acionistas cujo cadastro não 
contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação de Banco/
Agência/Conta Corrente, os dividendos somente serão creditados a partir 
do 3º dia útil da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do 
Banco Bradesco S/A, que poderá ser efetuada através de qualquer agência 
da rede. 3. Os acionistas usuários de Custódias Fungíveis das Bolsas de 
Valores receberão o pagamento através dos seus Agentes de Custódia.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2021
Alvaro Véras do Carmo

Diretor de Relações com Investidores.

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

Aviso de Leilão - Edital nº 003/2021. Data: 07 de julho de 2021, às 13 horas. 
Local: Sítio eletrônico www.aplleiloes.com. Leiloeiro Oficial: Gabriel Costa 
Mendes da Silva, matrícula 244 JUCERJA. Objeto: Veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), veículos com impedimentos judiciais e su-
catas inservíveis não identificadas. A Prefeitura Municipal de Barra do Piraí, 
RJ, torna público que realizará, na data acima, leilão de veículos conservados 
(automóveis, motocicletas etc.), retirados e/ou removidos, não reclamados 
por seus (suas) proprietários (as) no prazo legal, que se encontram no Pátio 
terceirizado da concessionária APL - Administração de Pátios e Leilões Ltda. 
A cópia do Edital completo poderá ser obtida junto ao pátio, situado à Rua 
Vereador Chequer Elias nº 4725 - Vila Helena - Barra do Piraí, em dias úteis, 
das 9h às 15h ou ainda no sítio eletrônico www.aplleiloes.com.

JUIZO DE DIREITO DA 46ª VARA CÍVEL – COMARCA DA CAPITAL/
RJ EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ON LINE, e INTIMAÇÃO
com prazo de 05(cinco) dias,  extraído dos autos da Ação de
Cobrança de Cotas Condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO
DO  EDIFÍCIO RESIDENCIAL BLOCO C em face de AGROPEC
PRODUTOS AGRÍCOLAS E  PECUÁRIOS LTDA - Processo nº
0112047-21.2014.8.19.0001, passado na forma abaixo: A DRA ANA
PAULA PONTES CARDOSO – Juíza de Direito Titular da Vara acima,
FAZ SABER por este  Edital aos interessados, que no dia 22/06/
2021 e 24/06/2021 às 13:00 horas, através da  Plataforma de
Leilões On-line - www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público
GUSTAVO  PORTELLA LOURENÇO, será apregoado e vendido o
imóvel situado na AVENIDA RUI  BARBOSA Nº 636 – APTO 1206,
FLAMENGO/RJ. AVALIAÇÃO: R$ 1.094.393,00 (Um milhão, noventa
e quatro mil, trezentos e noventa e três reais). – O Edital na integra
está afixado no Átrio  do Fórum, nos autos acima e no site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e  www.sindicatodosleiloeirosrj.com,

JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA  
EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL

JUÍZO DE DIREITO DA SÉTIMA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA 
DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EDITAL DE EXTINÇÃO 
DAS OBRIGAÇÕES da MASSA FALIDA DE LOPES E LOUREIRO LTDA 
- CNPJ: 28.638.344/0001-40, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 
do § 1º do art. 137 do Decreto-Lei 7661/45, na forma abaixo: JUÍZO DE 
DIREITO DA SÉTIMA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FALÊNCIA DE LOPES E LOUREIRO 
LTDA, EDITAL, com o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 137, do 
Decreto-Lei de Falência, na forma abaixo: O DOUTOR DIOGO BARROS 
BOECHAT, JUIZ DE DIREITO, FAZ SABER aos que o presente Edital virem 
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que LOPES E LOUREIRO 
LTDA., representada por sua sócia FRANCELINA CAMARINHA LOPES, 
requereu a extinção de suas obrigações no âmbito do processo nº 0176036-
88.2020.8.19.0001.Ciente de que qualque r credor ou prejudicado pode se 
opor ao pedido do falido dentro do prazo deste edital e que este Juízo funciona 
na Av. Erasmo Braga, nº 115, sala 706, Centro, R.J. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital 
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade 
do Rio de Janeiro, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

QUIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 06.252.493/0001-33

A empresa QUIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, 
comunica a quem possa interessar, que em Reunião dos Sócios 
Administradores na sede social da empresa, deliberou sobre a redução do 
capital social, motivado por diminuição da atividade econômica. Comunica 
ainda, que esta assegura à praça, a higidez da empresa e de suas 
obrigações. Rio de Janeiro, 10 de junho de 2021.

Vitor Domingos de Souza Cananea – Sócio Administrador
Jorge Roberto de Azevedo rosa – Sócio Administrador

REQUERIMENTO DE LICENÇA
CANOA QUEBRADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OU-
TROS – CNPJ: 08.543.594/0001-99 torna público que requereu à Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação
- SMDEIS, através do processo n° 14/200.308/2015, Licença Municipal de
Instalação para construção de grupamento residencial multifamiliar situa-
do na Avenida Candido Portinari, lote 4 do PAL 49301 – Barra da Tijuca – RJ.

LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora S.A. 
a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a realizar-se de forma virtual, 
no dia 29 de junho de 2021, às 11:30 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Eleição de membro do conselho de administração. Luziânia-
Niquelândia Transmissora S.A.  Ramon Sade Haddad - Conselheiro.

Fusão não afeta ratings de Americanas e B2W Digital 
Dívidas da Americanas passarão a ser geridas na nova empresa

A agência de classi-
ficação de riscos 
Fitch Ratings ex-

plicou em relatório que 
a fusão das operações da 
Lojas Americanas S.A. e da 
sua controlada B2W Digi-
tal não afeta os ratings das 
companhias.

Ambas são classificadas 
com o IDR (Issuer Default 
Rating – Rating de Inadim-
plência do Emissor) em 
Moeda Local ‘BB+’, IDR 
em Moeda Estrangeira ‘BB’ 
e Rating Nacional de Longo 
Prazo ‘AAA (bra)’.

Na semana passada, os 
acionistas aprovaram pro-
posta de fusão que cria a 
Americanas S.A, que será 
presidida por Miguel Gutier-
rez, que ocupará também o 
posto de diretor de Relações 

com Investidores. As compa-
nhias comunicaram o plano 
de fusão em abril deste ano, 
proposta que inclui eventual 
listagem nos Estados Unidos 
por meio de uma migração 
da base acionária da compa-
nhia, a ser chamada de Ame-
ricanas Inc. Na mensagem da 
administração, assinada por 
Gutierrez, a varejista desta-
cou que a combinação das 
operações é uma oportuni-
dade única de acelerar a evo-
lução dos negócios.

A Lojas Americanas (LA-
ME4) registrou no primeiro 
trimestre de 2021 prejuízo 
líquido consolidado de R$ 
163 milhões uma alta de 
231% em relação ao mesmo 
período de 2020. A dívida lí-
quida da empresa no final do 
primeiro trimestre era de R$ 

4,8 bilhões. A receita líquida 
de vendas da B2W atingiu R$ 
2,9 bilhões no 1T21, apre-
sentando alta de 73,5% na 
comparação com o 1T20.

Conforme a Fitch, as no-
tas globais das Americanas 
e da B2W Digital são clas-
sificadas em ‘BB’ e suas de-
bêntures, em ‘AAA (bra)’. A 
Perspectiva do IDR em Mo-
eda Local e do Rating Na-
cional é Estável, enquanto a 
do IDR em Moeda Estran-
geira é Negativa, e resulta 
da exposição deste rating ao 
Teto-país do Brasil (‘BB’) 
ou de sua vinculação direta 
ao rating soberano (‘BB-
’/Perspectiva Negativa). 
Em 10 de junho de 2021, 
a Assembleia de Acionistas 
da Americanas e da B2W 
Digital aprovou a fusão das 

operações de ambas as com-
panhias. A transação prevê 
a cisão parcial da America-
nas. Na sequência, o acervo 
cindido será transferido à 
B2W Digital, que, em troca, 
deverá emitir novas ações a 
serem transferidas aos acio-
nistas da Americanas. 

Braço operacional

O relatório da Fitch men-
cionou que não haverá cai-
xa envolvido na transação. 
A B2W Digital será a única 
entidade operacional den-
tro do grupo, unificando os 
negócios de varejo físico e 
online, e terá seu nome alte-
rado para Americanas S.A. 
As dívidas da Americanas, 
que fazem parte do acer-
vo cindido, passarão a ser 

geridas na nova empresa. 
Seguindo a Metodologia de 
Vínculo Entre Ratings de 
Controladoras e Subsidiárias 
da Fitch, os ratings da Ame-
ricanas e da B2W Digital são 
equalizados e baseados no 
perfil de crédito consolidado 
do grupo. 

Os laços operacionais 
e financeiros entre as du-
as companhias são fortes. 
Segundo a Fitch, os ratings 
da Americanas e da B2W Di-
gital são suportados por suas 
fortes posições competitivas 
na indústria brasileira de va-
rejo brasileiro e pela capa-
cidade de reportar saudável 
geração de caixa operacional 
consolidada em ciclos eco-
nômico diversos. “Seu perfil 
de negócios se beneficia de 
um diversificado portfólio de 

baixo tíquete médio nas lojas 
físicas, relevante penetração 
dos negócios online e mar-
gens fortes e relativamente 
estáveis para a indústria. 

Os ratings também incor-
poram a alavancagem finan-
ceira líquida ajustada conser-
vadora, em torno de 1,5 vez, 
e robusta posição de liquidez 
frente ao escalonado perfil de 
amortização de sua dívida”, 
disse a Fitch.

O conselho de adminis-
tração da nova empresa 
será composto por Eduar-
do Saggioro Garcia (pre-
sidente), Carlos Alberto 
Sicupira; Claudio Moniz 
Garcia e Paulo Lemann, 
além de Mauro Muratório 
Not, Sidney Breyer e Va-
nessa Lopes, como inde-
pendentes.

Aumenta número de mortos por Covid-19 na Petrobras 
Em apenas dois meses e 

dez dias, o número de tra-
balhadores efetivos mortos 
por Covid-19 na Petrobras 
mais que dobrou, segundo 
o 61º Boletim de Monitora-
mento da pandemia, divul-
gado nesta terça-feira pelo 
Ministério de Minas e Ener-
gia (MME) e atualizado 
semanalmente. Atualmen-
te, são 45 óbitos registra-
dos nesta semana, iniciada 
em 14 de junho - uma alta 
de 125% em relação às 20 
mortes por coronavírus 
apuradas pelo MME em 5 
de abril, no 51º boletim de 
monitoramento.

No boletim de número 
38, do MME, de 4 de janei-
ro de 2021 (foi o primeiro 

boletim de 2021, contendo, 
porém, dados do ano ante-
rior), a Petrobras contabili-
zava 3 mortes. Ou seja, em 
apenas cinco meses deste 
ano, a empresa registrou 15 
vezes o número de mortos 
de 2020. Também aumen-
tou o número de petrolei-
ros infectados pelo corona-
vírus.

O coordenador-geral da 
Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP), Deyvid 
Bacelar, ressalta que “os 
números da estatal são su-
bestimados, principalmente 
porque não registram ter-
ceirizados. “A FUP já tem 
notícias de mais de 80 mor-
tes por Covid na empresa”, 
afirma Bacelar.

Os 7.205 contaminados 
na Petrobras desde o início 
da pandemia, até o momen-
to, já representam 15,5% do 
total de empregados efeti-
vos da companhia (46.416). 
Isso significa que do pri-
meiro boletim do MME 
deste ano - o de número 
38, de 4 de janeiro -, até o 
mais recente (o 61° boletim, 
de 14 de junho), o número 
de casos de contaminação 
entre contratados da Petro-
brás aumentou 78,9%. Do 
total de vítimas da doença, 
6.949 foram recuperados, 
216 confirmados em qua-
rentena e 40 estão hospita-
lizados.

A Petrobras não detalha 
os números por unidade 

de produção. Tampouco 
contabiliza os trabalhadores 
terceirizados, que convivem 
com empregados contrata-
dos em unidades operacio-
nais. Porém, estatísticas da 
Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustível (ANP) permitem 
constatar que a grande parte 
dos infectados são trabalha-
dores de unidades de explo-
ração e produção (E&P).  O 
Painel Dinâmico de Casos 
de Covid, da ANP, registra, 
no acumulado de março de 
2020 a 10 de junho de 2021, 
total de 5921 infectados 
confirmados, sendo 70% 
deles (4.232 casos) traba-
lhadores que acessaram as 
plataformas de petróleo.

Venda em campo terrestre
A Petrobras finalizou a 

venda de sua participação 
de 50% no campo terres-
tre de Dó-Ré-Mi, locali-
zado na Bacia de Sergipe-
Alagoas, no Estado de 
Sergipe, para a empresa 
Centro-Oeste Óleo e Gás 
Ltda. 

Segundo a estatal, após 
o cumprimento de todas 
as condições precedentes, 
a operação foi concluída 
pelo valor da venda de 
US$ 37,6 mil, que já havia 
sido pago à Petrobras na 
data de assinatura do con-
trato de compra e venda, 

em 05/08/2020.
O campo de Dó-Ré-Mi 

faz parte da concessão ter-
restre BT-SEAL-13A, que 
está localizada ao sul do 
campo de Carmópolis, na 
Bacia Sergipe-Alagoas, no 
Estado de Sergipe. 

A Petrobras possuía 50% 
de participação no campo 
de Dó-Ré-Mi em parceria 
com a Ubuntu Engenharia 
e Serviços Ltda., que é a 
operadora e detém os 50% 
restantes. O campo de Dó-
Ré-Mi possui dois poços 
descobridores de jazida de 
gás.

Primeira produção de minério no projeto de expansão de mina no Canadá
A Vale registra a primei-

ra produção de minério em 
seu depósito de Reid Brook 
no projeto de expansão da 
mina de Voisey’s Bay loca-
lizada em Northern Labra-
dor, no Canadá. Considera-
do 

um dos maiores depó-
sitos de níquel do mundo, 

Voisey’s Bay produz a par-
tir de uma operação a céu 
aberto desde 2005. Segun-
do informou a mineradora 
nesta terça-feira, o projeto 
está 65% concluído, com 
US$ 1,26 bilhão em inves-
timentos executados e o 
start-up de Eastern Deeps 
está previsto para 2022.

A produção do primeiro 
minério em Voisey’s Bay 
representa o compromis-
so da Vale com a entrega 
contínua de material de 
qualidade, previsível e de 
origem responsável para o 
mercado, com segurança, 
capacitação e participa-
ção indígena na linha de 

frente, disse Luciano Siani 
Pires, Diretor de Relações 
com Investidores.

A transição para lavra 
subterrânea envolve o de-
senvolvimento de duas mi-
nas - Reid Brook e Eastern 
Deeps - estendendo a vida 
útil das operações da Vale 
em Labrador e atingindo 

a produção de 40.000 to-
neladas de níquel em con-
centrado a uma taxa de 
produção anual máxima 
de 2,6 milhões de tonela-
das até 2025, com cerca de 
20.000 toneladas de cobre 
e 2.600 toneladas de co-
balto como subprodutos.

Geração de emprego

Segundo a Vale, a mina 
de Voisey’s Bay é várias ve-
zes vencedora do Prêmio 
John T. Ryan, que reconhe-
ce o desempenho de mina 
mais segura no Canadá – e 
recebeu a honra novamente 
em 2021. 
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APOIO DESTE VEÍCULO

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

PROCURE UM 
POSTO DE SAÚDE 
EM CASO DE FEBRE 
E TOSSE OU 
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

ESCANEIEESCANEIE

CORONAVÍRUS
( C O V I D - 1 9 )

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

Aceitação da Tesla deve alavancar transações com bitcoins
Especialista em criptomoedas explica as nuances desse mercado

Diferentemente do 
que ocorreu mui-
to recentemente, 

o mercado de criptomoedas 
deve ter um reaquecimento. 
Nesta segunda-feira (14), os 
bitcoins tiveram uma ele-
vação ao registrar patamar 
acima de US$ 40 mil após 
declaração de Elon Musk, 
presidente (CEO) da mon-
tadora de carros elétricos 
Tesla, dizer em uma rede 
social que poderia voltar a 
aceitar bitcoins em paga-
mentos dos carros da em-
presa se ao menos 50% da 
mineração mundial de crip-
tomoedas utilizar fontes de 
energia limpa.

Tasso Lago, especialista 
em criptomoedas e funda-
dor da Financial Move, diz 
que o CEO da Tesla tem 
uma influência muito forte 
no mercado de criptomo-
edas e suas declarações na 
mídia sempre causam ins-
tabilidades nas cotações das 
criptomoedas.

“Recentemente Elon 
Musk fez uma crítica sobre 

os bitcoins em relação ao 
consumo de energia e seu 
impacto ambiental. Isso 
causou uma reação negativa 
nas cotações promovendo a 
queda de seu valor no mer-
cado. Agora, em novo po-
sicionamento após reunião 
com uma equipe de cúpula 
dos Estados Unidos para 
alinhar medidas voltadas 
ao uso de uma energia mais 
sustentável, Musk disse que 
é possível retomar com os 
bitcoins. Isto é um ponto 
muito positivo, pois alinha 
a moeda digital com as po-
líticas de ESG e favorece 
a sua valorização frente ao 
mercado”, ressalta o espe-
cialista.

Lago explicou à reporta-
gem do Monitor Mercantil 
as nuances desse mercado 
aqui no Brasil.

Qual o impacto dessa 
notícia no Brasil?

- No Brasil em si não 
impacta em nada. O que 
impacta é no preço dos bi-
tcoins. O criptoativo estava 
em evidência devido a uma 

crítica do CEO da Tesla, 
Elon Musk, em relação à 
fonte de energia a qual ele 
citou um exemplo de uma 
mina de carvão na China 
que sofreu inundação pre-
judicando o fornecimento 
de energia à fazenda de mi-
neração de bitcoins na Chi-
na e isso demonstrava que 
era utilizado carvão. Em 
seguida ele se reuniu com 
os mineradores e foi acor-
dado um plano para utiliza-
rem uma matriz mais lim-
pa. No domingo (13), ele 
tuitou que voltaria a aceitar 
bitcoins como forma de pa-
gamento na Tesla se a ma-
triz utilizasse mais de 50% 
de fonte limpa. Isso fez 
com a criptomoeda elevasse 
seu valor. E o mercado está 
subindo.

Aqui, vale reforçar que 
as falas de Elon Musk im-
pactam o mercado de crip-
tomoedas globalmente, não 
apenas no Brasil, pois o 
Brasil não tem muito poder 
sobre os impactos na cota-
ção da criptomoeda.

Qual o número de in-
vestidores de criptomoe-
das no Brasil?

- A última estimativa foi 
feita pela ABCripto (ht-
tps://www.abcripto.com.
br) em 2019 que trazia um 
número com cerca de 2 mi-
lhões de investidores. En-
tão, estimo que em 2021 es-
teja com algo em torno de 3 
milhões de investidores em 
criptomoedas.

Qual a sua expectati-
va de crescimento desse 
mercado no país? e o que 
o investidor pode esperar 
em termos de segurança?

- A criação do ETF 
Hash11 disponível para in-
vestidores nacionais com-
prarem as criptomoedas 
por meio do ticker Hash11 
na bolsa é um investimento 
que facilita o acesso e traz 
segurança. Há também os 
fundos da Hashdex, porém, 
eles não estão disponíveis 
para investidores que não 
sejam profissionais.

Este mercado tende a 
crescer, e na minha visão, a 

Tasso Lago:  ‘A legislação é muito  
lenta ainda e não adequada ao setor’

legislação tem que permitir 
os fundos investirem direta-
mente em criptomoedas no 
Brasil, porque no momen-
to só permitem investir em 
fundos no exterior. A legis-
lação é muito lenta ainda 

e não adequada ao setor, e 
para o investidor tradicio-
nal, a melhor opção seria a 
primeira citada, ou então ele 
tem de se educar e comprar 
por meio das corretoras 
brasileiras.

SF Airlines da China amplia frota de cargueiros
A SF Airlines, maior 

transportadora de carga 
aérea da China, anunciou 
nesta terça-feira que seguiu 
a expansão de sua frota, 
chegando agora a 66 car-
gueiros. A companhia aérea 
revelou que recebeu nesta 

segunda-feira um cargueiro 
B767-300BCF, a 66ª aero-
nave da frota. A aquisição 
ocorre em meio ao pico da 
logística aérea no verão.

O cargueiro widebody 
de longo alcance B767-
300BCF apoiará a SF Air-

lines na expansão de sua 
rede global e aumentará 
a capacidade de entrega 
expressa e o desempenho 
da empresa durante os pe-
ríodos de pico. Segundo a 
agência Xinhua, esta é a 
quinta aeronave totalmen-

te de carga que a SF Air-
lines coloca em operação 
em 2021.

Sediada em Shenzhen, 
a SF Airlines é o braço de 
aviação da gigante chine-
sa de entregas SF Express. 
Comprometida em otimizar 

sua capacidade e melhorar 
a composição de sua frota, 
a companhia aérea de car-
ga expandiu sua rede global 
para 81 destinos no país e 
no exterior.

A capacidade de trans-
porte de carga aérea inter-

nacional da China é apoiada 
pelas medidas eficazes do 
canal verde adotadas du-
rante a pandemia. O setor 
contribui para o transporte 
de suprimentos vitais e a 
estabilidade das cadeias de 
abastecimento globais.
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