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Riqueza dos 62 bilionários passou de 
7,5% do PIB para 15,2%, em 2020. 
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quase 40%. Por Sidnei Domingues e 
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EFICIENTE
Um homem 
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exímio 
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defensor da 
Educação. Por 
Paulo Alonso, 
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Comércio
torce pelo frio 
para aumentar 
as vendas

O comércio carioca torce por 
um inverno mais rigoroso para 
aquecer as vendas e estima um 
crescimento de 2,5% se a tem-
peratura realmente esfriar. Os 
lojistas também estão estimu-
lando os consumidores com 
promoções, descontos e formas 
de pagamentos diferenciados, 
de acordo com o Clube de Di-
retores Lojistas (CDL-Rio) e o 
Sindicato dos Lojistas do Muni-
cípio (SindilojasRio), que juntos 
representam cerca de 30 mil va-
rejistas da cidade.

Para Aldo Gonçalves, presiden-
te das duas entidades, a onda de 
frio sempre aumenta a venda de 
roupas de inverno e de produtos 
como cachecóis, luvas, gorros e 
acessórios além de edredons, col-
chas e cobertores. Segundo ele, o 
comércio precisa urgentemente 
se recuperar e cita como exemplo 
que todas as datas comemorativas 
no primeiro semestre – Páscoa, 
Dia das Mães e Dia dos Namora-
dos – não confirmaram as expec-
tativas de crescimento.

Por apenas 1 voto, 
Senado contrata apagão
MP da Eletrobras volta à Câmara; prazo termina na terça

O Plenário do Senado 
aprovou a medida pro-
visória que permite a 

privatização da Eletrobras (MP 
1.031/2021). O texto foi modifi-
cado pelos senadores e, por isso, 
voltará para a Câmara dos Depu-
tados. A MP precisa da aprovação 
final do Congresso até o dia 22, 
quando perde a validade.

O parecer do relator, senador 
Marcos Rogério (DEM-RO), teve 
ao menos três versões. A disputa 
se refletiu no resultado final da 
votação: a MP recebeu 42 votos 
favoráveis, um a mais do que o 
mínimo necessário para a aprova-
ção, e 37 contrários.

O senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) diz que se, for aprova-
da a MP, o país terá energia mais 
cara. “Votar a favor disso é levar 
o apagão do Amapá para todo o 
Brasil”, disse.

O modelo prevê a emissão de no-
vas ações da Eletrobras, que serão 
vendidas no mercado sem a partici-
pação da União, resultando na perda 
do controle acionário de voto manti-

Zenaide Maia (Pros-RN): venda do patrimônio público, e 
público será chamado para bancar empresas privadas

do atualmente por ela. Cada acionista, 
individualmente, não poderá deter 
mais de 10% do capital votante da 
empresa. A União terá uma ação de 
classe especial (golden share) que lhe 
garante poder de veto em decisões da 
assembleia de acionistas.

A MP foi aprovada com dispo-
sitivos introduzidos pela Câma-
ra dos Deputados que preveem 

que o governo federal patrocine, 
pelos próximos 15 anos, a con-
tratação de usinas termelétricas a 
gás natural em regiões do interior 
do país onde hoje não existe esse 
fornecimento. O senador Marcos 
Rogério, porém, removeu a regra 
que tornava esse processo uma 
condição para o processo de de-
sestatização.

Guedes propõe distribuir restos dos 
mais ricos para mais pobres
Pochmann: ‘Tributação dos privilegiados, nem pensar’

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, atacou 
a refeição dos brasi-

leiros. Durante evento promovi-
do pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), Guedes 
afirmou que, ao contrário dos eu-
ropeus, que fazem um prato com 
pouca comida, o brasileiro colo-
ca muita e acaba desperdiçando. 
E completou: “Podemos pensar 
em um incentivo para que todos 
esses alimentos perdidos, em vez 
de serem jogados fora, possam se-
rem canalizados para programas 
sociais, como postos de atendi-
mento endereçados aos mais ne-
cessitados.”

A ideia do ministro foi pronta-
mente rechaçada pelo professor 
Marcio Pochmann, que tuitou: 
“Mais direto, impossível. Ministro 
da Economia recomenda, como 
política assistencial do governo, a 
repartição do ‘excesso’ das refei-
ções dos ricos às massas famintas 
do país; jamais a tributação dos 
ricos, poderosos e privilegiados, 

que seguem protegidos pelo recei-
tuário neoliberal.”

Em recente artigo publicado 
em OutrasPalavras, Pochmann 
comentou o “adeus à classe mé-
dia e ao ‘charme capitalista’”. Ele 
lembrou a intensa mobilidade no 
interior da estrutura social que o 
Brasil experimentou entre as dé-
cadas de 1930 e 1980.

No ano de 1986, segundo Po-
chmann, 49,2% da população 
brasileira podia ser enquadrada na 
condição de classe média proprie-
tária e assalariada, se atribuída por 
perfil da formação educacional, 
profissional, ocupacional, status 
e remuneração. No período infe-
rior a quatro décadas anteriores, a 
mesma definição de classe média 
não alcançava 12% do total da po-
pulação brasileira.

Esse quadro começou a mudar 
dede “o ingresso passivo e subor-
dinado na globalização conduzido 
pela Era dos Fernandos” (Collor 
e Cardoso). “Mesmo com a eleva-
ção do nível educacional da classe 

trabalhadora e maiores requisitos 
profissionais seletivos adotados 
pelo patronato, as ocupações se-
guem cada vez mais precárias, 
acompanhadas por status deca-
dente e remunerações irrisórias.”

A classe média assalariada re-
fluiu, alcançando um pouco mais 
de 1/3 da população atual. Ou 
seja, quase 30% abaixo do que 
era quando havia iniciado o ciclo 
político da Nova República, em 
1985. “Os governos do neolibera-
lismo nos anos 1990 iniciaram a 
ruína da classe média, sobretudo 
com a destruição dos empregos 
industriais e a conversão de pos-
tos do trabalho assalariado para os 
de empreendedores de si mesmo 
(‘pejotização’, ‘MEI’).”

“Ricos, poderosos e privilegia-
dos conseguiram ficar ainda mais 
enriquecidos, mesmo que simul-
taneamente o país acumulasse o 
encolhimento de 7% no total da 
riqueza nacional somente nos últi-
mos seis anos”, finaliza o profes-
sor de Economia da Unicamp.

Gargalo na 
oferta manterá 
inflação em alta 
até final de 21

A vacinação insuficiente na 
Ásia e nos mercados emergentes 
pode causar caminhos de cresci-
mento dessincronizados com os 
países desenvolvidos. A análise é 
dos economistas da seguradora de 
crédito Euler Hermes.

Quanto ao volume de comér-
cio, o impacto dos surtos de Co-
vid na Ásia – especialmente em 
Taiwan, do qual o mundo se tor-
nou cada vez mais dependente do 
setor eletrônico – provavelmente 
será temporário e limitado ao se-
gundo trimestre. A alta nos pre-
ços, devido à escassez de insumos, 
deve permanecer na maior parte 
deste ano.

O documento mostra que os 
gargalos em termos de oferta (ma-
téria-prima, capacidade de trans-
porte, força de trabalho) provavel-
mente manterão a inflação em alta 
até o final de 2021. “As pressões 
inflacionárias globais estão em ní-
veis recordes, mas a boa notícia é 
que elas são impulsionadas, prin-
cipalmente, por preços de energia 
e valorização do dólar, que estão 
passando por altas temporárias. É 
provável que a inflação prevaleça 
até 2022, quando a pressão por 
mão de obra diminuir junto com o 
aumento dos preços dos insumos 
e ativos”, acredita a economista da 
seguradora Patricia Romero.

O relatório aponta que o co-
mércio global deve se recuperar 
em 2021, mas os gargalos podem 
criar obstáculos de curto prazo. A 
seguradora projeta um crescimen-
to de 7,7% em termos de volume 
(após queda de 8% em 2020) e al-
ta de 15,9% em termos de valor 
(após retração de 9,9% em 2020), 
apoiado por efeitos de base favo-
ráveis.

Depois de se aproximar dos 
níveis pré-crise no primeiro tri-
mestre de 2021, a economia glo-
bal parece pronta para uma forte 
recuperação nos próximos trimes-
tres, em meio a uma grande rea-
bertura em várias economias de-
senvolvidas, estima a seguradora.

“Esperamos que o PIB real 
global cresça 5,5% neste ano, com 
os EUA sendo a única nação a al-
cançar um desempenho superior 
à sua trajetória pré-Covid-19. Na 
Europa, o retorno aos níveis pré-
-crise só acontecerá em 2022”, 
prevê Patricia Romero. Para 2022, 
a previsão é de alta de 4,1%.

Para o Brasil, o crescimento real 
do PIB é estimado em 3,8% este 
ano e 2,5% em 2022, taxas infe-
riores ao do conjunto da América 
Latina (5,2% e 2,9%, respectiva-
mente).

Pedro França, Agência Senado
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Pensar o futuro, uma obrigação

Marco Maciel, discreto e eficiente

Por Ranulfo 
Vidigal

Segundo o pensador 
R.Triffin, o conceito 
de riqueza é medido 

pelo valor de troca e deter-
minado pela escassez, mas 
riqueza não é isso, mas jus-
tamente o contrário, abun-
dância e vida digna para 
todos.

No tempo presente, te-
mos notícias de que 35% 
dos jovens entre 18 e 24 
anos se encontram fora do 
mercado de trabalho em 
nosso país. Daí que a auto-
avaliação da garotada sobre 
satisfação da vida presente 
se deteriorou fortemen-
te. O jovem reclama, com 
razão, e se diz insatisfeito 
com nosso sistema edu-

cacional, bem como pela 
provação e falta de recursos 
monetários e matérias para 
sobreviver com dignidade, 
na décima mais importante 
economia do planeta. Tem 
gente migrando para países 
mundo afora.

O fim da fase mais agu-
da da pandemia em alguns 
países ricos trouxe à tona, 
na Reunião do G-7 mais re-
cente, a preocupação com a 
vacinação em massa e com 
o planejamento do futuro 
de nossas nações. O revigo-
ramento da produção pode 
trazer de volta oportunida-
des para a juventude e infra-
estrutura de mais qualidade 
para a maioria da popula-
ção. Inovar para superar 
gargalos históricos na terra 
da jabuticaba é a senha bá-

sica. Garantir prosperidade 
e desconcentração da renda 
é que trará de volta a espe-
rança para nossa juventude.

Evidentemente, como 
justificar a riqueza de 62 
brasileiros que, em situação 
de pandemia, quase dobrou 
de R$ 127,1 bilhões para R$ 
219,1 bilhões enquanto me-
tade da população não tem 
como garantir comida na 
mesa?

Esse capital altamente 
concentrado não é só va-
dio, ele é efetivamente cri-
minoso, porque assenta-se 
sobre quase 500 mil vidas 
perdidas para a Covid-19, 
porque produz 116 milhões 
de famintos, 15 milhões de 
desempregados, 5 milhões 
de desalentados e mais de 
40 milhões de trabalhadores 

e trabalhadoras informais 
precarizados. Enquanto a 
soma da riqueza encolheu 
4,1%, e os rendimentos do 
trabalho, 6,5%, o número 
de super-ricos cresceu, o 
que fez com que a soma da 
riqueza apropriada saltasse 
de 7,5% do PIB, em 2019, 
para 15,2%, em 2020.

Nos países capitalistas 
avançados, bem como no 
Brasil, as camadas interme-
diárias, a pequena burguesia 
e a classe média tradicional, 
após terem desempenhado 
um papel um papel pro-
gressista, lutando contra 
regimes oligárquicos e po-
pulistas, ou pela industria-
lização acelerada, no tem-
po presente recuou para 
uma posição conservadora 
antipopular, contra as clas-

ses populares e a favor do 
capital monopolistas das 
grandes empresas interna-
cionalizadas que dominam 
os principais mercados de 
oferta de bens e serviços, 
em escala planetária.

O capitalismo atual opera 
um aumento da proporção 
de trabalhadores no setor 
terciário e, ao mesmo tem-
po, um processo acelerado 
de mecanização nos setores 
industriais e agrícolas. Isso 
junto com as mudanças cli-
máticas provoca arrepios.

Exemplo concreto dis-
so: as ações das empresas 
globais ganham mais US$ 
600 bilhões no teto do 
mercado esta semana para 
atingir novos máximos his-
tóricos – tudo em face de 
novas evidências de aumen-

to da inflação junto com 
uma reabertura robusta da 
economia. Todas as ações 
agora valem um recorde de 
US$ 116,4 trilhões, igual a 
132,7% do PIB global. A 
malta endinheirada está rin-
do de ponta a ponta.

Na terra da jabuticaba 
não é diferente. Já o andar 
de baixo ainda sonha com 
vacinação e oportunida-
des produtivas num futu-
ro próximo. Afinal, como 
já definiu o pensador Sir 
William Petty – que, junto 
com Adam Smith, foi um 
dos mais importantes eco-
nomistas da história – “na 
produção da riqueza, o tra-
balho é o pai, e a terra é a 
mãe”. Aguardemos, pois!

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Paulo Alonso

Poucos políticos bra-
sileiros tiveram a en-
vergadura, o talento, 

a habilidade, a humanidade, 
a coragem, a pertinência e a 
inteligência viva e brilhan-
te de Marco Maciel – um 
verdadeiro estadista. Morto 
aos 80 anos nesta semana, 
depois de uma longa en-
fermidade, o político foi 
lembrado por líderes parti-
dários de todas as correntes. 
Todos eles enalteceram o 
trabalho de Maciel, sempre 
pautado na ética, paciência, 
polimento e argumentação 
lúcida, em seus 50 anos de 
vida pública.

Líder nato e carismático, 
católico fervoroso, Marco 
Maciel foi deputado es-
tadual, deputado federal, 
governador de Pernambu-
co, senador da República, 
ministro da Casa Civil e da 
Educação e, durante oito 
anos, vice-presidente da Re-
pública, no Governo Fer-
nando Henrique Cardoso.

Ao contrário de outros 
vice-presidentes que falam 
demais e que costumam, 
em suas interinidades no 
exercício da Presidência da 
República, reunir caravanas 
para visitar seus estados, 
Maciel exerceu o cargo de 
presidente do Brasil, nas 
viagens de FHC, sempre 
com total discrição, de for-
ma serena, sem vaidades 
e sabedor da sua respon-
sabilidade. Não foi à toa 
que FHC, ao homenagear 
o amigo, disse que Maciel 
lhe foi leal durante os dois 
mandatos e que, quando 
viajava ao exterior, ia tran-

quilo, pois sabia que, mes-
mo na sua ausência, o país 
estava sendo bem governa-
do pelo pernambucano.

A preocupação de Marco 
Maciel sempre foi a de servir 
o Brasil, para poder ajudá-lo 
na sua construção, sustenta-
bilidade, desenvolvimento e 
bem-estar social. E foi des-
sa forma que ele, que tam-
bém atuou como advogado 
e professor universitário, se 
comportou ao longo da sua 
carreira política.

No momento em que 
vivemos, de grande polari-
zação política e ódio exa-
cerbado, faz-se mister lem-
brar Maciel e de uma frase 
em especial: “Não vejo na 
divergência ideológica, na 
diversidade partidária e no 
pluralismo doutrinário, se-
não virtudes para as quais 
se concebeu a democracia 
representativa.”

Quis o destino que tivesse 
tido a honra de conhecer e 
de estar com Marco Maciel 
em várias ocasiões, algumas 
das quais, inclusive, em seu 
gabinete no anexo do Pa-
lácio do Planalto, quando 
exercia o cargo de vice-pre-
sidente do Brasil.

Nesses encontros falá-
vamos sobre a vida política 
brasileira, fazíamos refe-
rência a bela Recife, ao Rio 
Capibaribe, ao poeta João 
Cabral de Melo Neto, aos 
livros que publicava, den-
tre tantos assuntos os quais 
trocávamos impressões. 
Desse convívio, registrei 
minhas impressões sobre a 
personalidade de Maciel e 
escrevi artigos sobre o que 
depreendia das nossas con-
versas. Ele era um sujeito 

tranquilo, esguio, sagaz, ge-
neroso, otimista. Era uma 
pessoa de bem com a vida 
e que sempre acreditou na 
grandeza do país.

Maciel costumava me en-
viar as suas publicações, e 
em uma delas, intitulada Con-
viver mais que vencer, ele abor-
dou, com propriedade, que a 
educação não é só um con-
junto de valores intelectuais 
adquiridos, mas também de 
valores culturais vividos e 
valores maiores herdados ou 
escolhidos ao longo do cur-
so de toda a vida.

Aliás, ao assumir o Minis-
tério da Educação, nos idos 
dos anos 80, Maciel mani-
festou seu inconformismo 
com a situação educacional 
do país vigente e se com-
prometeu a implantar uma 
política educacional basea-
da na valorização do ensino 
do primeiro grau. Durante 
sua gestão, defendeu o en-
sino profissionalizante, en-
tão obrigatório em todas as 
escolas do antigo segundo 
grau, que deixou de receber 
o tratamento privilegiado 
que tivera durante os gover-
nos militares e passou a ser 
ministrado apenas nas esco-
las técnicas.

O então ministro da 
Educação comprometeu-
-se, ainda, com a legaliza-
ção da União Nacional dos 
Estudantes, UNE, posta na 
ilegalidade durante o regime 
de exceção. Também por 
sua iniciativa, em setembro 
de 1985, no Dia Nacional 
da Educação, as então qua-
se 210 mil escolas oficiais 
do país interromperam su-
as atividades para debater 
os problemas do Ensino de 

1º e 2º graus, hoje Ensino 
Fundamental e Ensino Mé-
dio, e receber dos pais, alu-
nos e professores sugestões 
para, por meio do diálogo, 
tentar resolver seus proble-
mas. Foi um Ministro da 
Educação democrático, ati-
vo e atento.

Em novembro daque-
le mesmo ano, extinguiu 
o Mobral, após 15 anos de 
funcionamento. Para subs-
titui-lo, criou a Fundação 
Educar, encarregada de ofe-
recer educação básica aos 
jovens e adultos excluídos 
do sistema formal de ensino. 
Em dezembro de 85, reali-
zou um amplo debate sobre 
o ensino superior, abordan-
do temas como currículos, 
autonomia universitária, 
piso salarial de professores 
e servidores, bem como in-
centivo à pesquisa.

Não é à toa que, mesmo 
tendo deixado o MEC e 
passado pelo Gabinete Civil 
da Presidência da Repúbli-
ca, Maciel tenha publicado 
um trabalho tão importante 
e tão atual para a educação. 
Em Conviver, mais que vencer, 
ele pregou que, sem o exer-
cício da liberdade, não pode 
haver educação liberal. Ali-
ás, a educação, lembrando 
Paulo Freire, deve ser com-
preendida como prática da 
própria liberdade.

Maciel acreditava que a 
educação, como ciência, 
é, cada vez mais, um valor 
que universalmente deve ser 
compartido. Ainda de acor-
do o seu pensamento, assim 
como não deve haver fron-
teiras políticas e ideológicas 
a separar o conhecimento 
científico, também não deve 

haver limitação para que se 
entenda a educação como 
parte essencial da cultura de 
cada povo, de cada região 
ou etnia. É sua a frase: “Co-
mo todo homem pertence 
a uma determinada cultura, 
e a soma dessas culturas faz 
parte do patrimônio comum 
da humanidade, e seus resul-
tados podem e devem ser 
compartilhados e desfruta-
dos por todos, como forma 
de enriquecê-las, preservá-
-las e disseminá-las”.

Ainda de acordo com Ma-
ciel, a educação liberal deve 
ser o espaço de práticas que 
não se esgotam na transmis-
são do conhecimento, nem 
na informação, mas que, se-
gundo entendia, exigem um 
compromisso com as condi-
ções de vida que permitem a 
cada criança, jovem, adoles-
cente, adulto, procurar seu 
aprimoramento moral, seu 
desenvolvimento intelectual 
e sua vivência cultural como 
forma de enriquecer o patri-
mônio resultante da vida em 
comunidade.

Maciel afirmava que a es-
cola liberal deve buscar tam-
bém a igualdade e a excelên-
cia, “pois desses objetivos 
dependerão a cultura cívica 
e a cultura política necessária 
ao fortalecimento e aprimo-
ramento da democracia”. E 
esse deve ser o nosso maior 
e mais importante compro-
misso.

Para o poeta português 
Fernando Pessoa “o homem 
precisa ser uma antena do 
Mundo”, e Maciel compro-
vou, por meio de seus atos 
e ações, ter sido um homem 
que esteve à frente do seu 
tempo, uma verdadeira ante-

na do Mundo, pelo conjunto 
de realizações que empreen-
deu.

O pensamento de Marco 
Maciel, membro da Acade-
mia Pernambucana de Le-
tras, da Academia Brasileira 
de Ciências Morais e Políti-
cas e da Academia Brasileira 
de Letras, pode ser também 
percebido pela leitura atenta 
dos livros que escreveu, den-
tre os quais merecem desta-
que, Vocação e compromisso, 
Educação e liberalismo, Libe-
ralismo e Justiça Social, Ideias 
liberais e realidade e Manual do 
Vereador.

A educação, para Maciel, 
deveria ser uma verdadeira 
interiorização da razão. “Ne-
la se conjugam admiravel-
mente os valores da tradição 
e do progresso, visto que 
por ser capaz de receber a 
herança dos seus antepassa-
dos, de compreendê-la e de 
assimilá-la, é que o homem 
se capacita a melhorá-la e a 
desenvolvê-la.”

Maciel foi filiado a Are-
na, PDS, PFL e DEM e 
presidiu, em pleno regime 
militar, a Câmara dos Depu-
tados, em um dos períodos 
mais dramáticos do Brasil. 
Jamais, todavia, deixou de 
erguer sua voz quando jul-
gou ser necessária, mesmo 
enfrentando a ira de vários.

Marco Maciel deixa um 
legado de seriedade e com-
promisso com a causa públi-
ca e será sempre lembrado 
por sua postura discreta, afá-
vel, elegante e de fino trato.

Um homem do diálogo. 
Um exímio conciliador.

Paulo Alonso, jornalista, é reitor da 
Universidade Santa Úrsula.
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Brasileiros protestam  
em Portugal

Em dois lugares emblemáticos, a Avenida dos Alia-
dos, no Porto, e a Praça do Comércio, em Lisboa, 

brasileiros vão protestar no dia 11 de julho contra a de-
mora da autorização de residência em Portugal. São 50 mil 
que atualmente não conseguem empregos formais, viajar 
ou ser atendidos pelo sistema de saúde local.

Azul pisa na bola feio 

A entrada do presidente Bolsonaro num voo comercial 
da Azul, em Vitória, causando aglomeração na porta do 
avião e com a tripulação retirando a máscara para fotos, 
precisa ser apurada. A companhia aérea merece uma 
multa, e as autoridades aeroportuárias que facilitaram tal 
procedimento inadequado, uma repreenda publica e uma 
investigação.

Brasileiro premiado na Índia

O cineastra Diego Cosac teve seu filme Lay premiado 
na categoria “menção especial” no festival de Bangalore. 
É sua primeira produção com o selo da Crystal Pictures 
Entertainment.

Café da manhã virtual

Os diplomatas estrangeiros sediados no Rio participam 
de um café da manhã virtual em agosto, oferecido pela 
Associação de Embaixadores de Turismo do RJ. Prepara-
do pelo Fairmont Rio, os cônsules vão receber em suas 
casas a refeição e no Google Meet vão ouvir a pneumolo-
gista e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcomo e o 
fazendeiro e especialista em café Paulo Santos, da Floren-
ça, em Valença, que teve seu café premiado várias vezes.

Democratização da dança

Idealizado pela produtora Burburinho Cultural, o dança.
mov ganha o Rio através de diversos totens, com QR Code, 
em locais significativos da Cidade Maravilhosa, com apresen-
tações de bailarinos. São 10 intervenções coreográficas.

Novo chef

Com passagens no Hotel Emiliano e no Fasano, Rafael 
Malizia é novo chef  executivo do Venit Hotéis. Formado 
em gastronomia na Estácio, já mostrou seu potencial no 
Dia dos Namorados.

Frase da semana

“Que sensações me levam a glorificar a ternura da alma 
humana? Quantas virtudes intrínsecas de poder da vida 
estão incluídas na verdade de sonhar? Como apregoar 
bonança e estímulo se o coração está vazio e sem rumo? 
Tento entender tais mistérios, me dedicando a vislumbrar 
sentimentos trinetos, repletos de distinções metafóricas 
no ser humano. Vejo sempre evolução e perseverança de 
olhos gratificados. Um espirrar que me intriga e me faz 
voar sem receio de cair e errar, mas com ânsia de juntar.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do 
Coutto Boiteux

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.

 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
DO RIO DE JANEIRO 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR
Em razão da renúncia do Presidente Eleito na reunião do dia 27 de maio 
de 2021, por motivo estritamente pessoal, e nos termos do artigo 32 – 
parágrafo 5º combinado com art. 49 e art. 72 letra “e” do Estatuto, convoco 
os Senhores Membros do Conselho Superior da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro para a Reunião Extraordinária a realizar-se na sede 
da Entidade, Casa do Empresário, à Rua da Candelária nº 9, 14º andar,   
no dia 19 de julho de 2021, às 11h, em primeira convocação e às 11h30, 
em segunda e última convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia:
a) Eleição do novo Presidente da Associação Comercial do Rio de 

Janeiro para o Biênio 2021/2023
A apresentação de chapas deverá obedecer ao §1º do art. 35 do Estatuto.
Todas as medidas sanitárias serão aplicadas na realização da reunião, 
seguindo determinação das autoridades públicas.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2021

Marco Polo Sampaio Moreira Leite
Presidente do Conselho Superior

SANTO CRISTO PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/ME nº 31.468.656/0001-67 - NIRE 33.300.328.581 

Ata de AGE em 31/03/21. 1. Data, Horário e Local: 31/03/21, às 9h, na 
sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 2. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do 
art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em 
vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital 
social da Cia., conforme constante no Livro de Registro de Presença de Acio-
nistas da Cia.. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque; 
Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. 4. Lavratura da Ata: A acionista pre-
sente aprovou a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do art. 
130, §1º da Lei das S.A.. 5. Ordem do Dia: Discutir e deliberar a respeito da 
incorporação da Cia. pela Desktop Sigmanet Comunicação Multimidia S.A., 
Cia. por ações com sede na Rua Emilio Leão Brambila, 46, sala 1, Vila Me-
nuzzo, Sumaré/SP, CNPJ/ME nº 08.170.849/0001-15 (“Desktop”) (a “Incor-
poração”), incluindo: (i) a aprovação do Protocolo e Justificação da Incorpo-
ração, firmado em 31/03/21 pelas administrações da Cia., da Deodoro Parti-
cipações S.A., S.A., com sede na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ, CNPJ/ME n° 31.614.800/0001-26, da DSN Participações S.A., S.A., com 
sede na Rua Emilio Leão Brambila, 80, mezanino S, Vila Menuzzo, Sumaré/
SP, CNPJ/ME nº 16.903.937/0001-07, e da Desktop (“Protocolo”); (ii) a ra-
tificação e aprovação da contratação e nomeação da empresa especializa-
da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., CNPJ/ME nº 08.681.365/0001-30 
e CRC/RJ nº 005112/0-9 (“Empresa Avaliadora”), que avaliou o patrimônio 
líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela Desktop pelo valor patrimonial 
contábil; (iii) a aprovação do laudo de avaliação da Cia. preparado pela Em-
presa Avaliadora (“Laudo de Avaliação”), com base no balanço patrimonial 
contábil da Cia. levantado em 31/12/20; e (iv) a aprovação da Incorporação 
da Cia. pela Desktop. 6. Deliberações Tomadas: Instalada a assembleia, a 
acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas ou restrições, em relação à In-
corporação da Cia. pela Desktop: (i) a aprovação do Protocolo, que passa a 
integrar esta ata para todos os fins e efeitos legais como Anexo I; (ii) a ratifi-
cação e aprovação da contratação e nomeação da Empresa Avaliadora, que 
avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. a ser incorporada pela Desktop 
pelo valor patrimonial contábil; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, que 
avaliou o patrimônio líquido contábil da Cia. em R$ 103.731.597,79, cuja 
composição está detalhada no Laudo de Avaliação, sendo certo que o Laudo 
de Avaliação é anexo ao Protocolo; e (iv) a aprovação da Incorporação da 
Cia. pela Desktop, nos termos e condições do Protocolo e do Laudo de Ava-
liação, sendo que, mediante a aprovação da Incorporação em deliberação 
societária da Desktop, a Desktop sucederá a Cia. em todos os seus direitos 
e obrigações, e a Cia. será extinta. Também foi aprovada a autorização para 
que a diretoria da Cia. adote todas as medidas e providências necessárias 
para implementar a Incorporação, conforme as deliberações acima. 7. En-
cerramento e Lavratura e Leitura da Ata: nada mais havendo a tratar e na 
ausência de manifestação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos 
suspensos para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assi-
nada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Marcelo Hudik 
Furtado de Albuquerque; Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. Acionista Pre-
sente: Deodoro Participações S.A., por Marcelo Hudik Furtado de Albuquer-
que e Tiago Branco Waiselfisz. RJ, 31/03/21. Jucerja em 15/06/21 sob o nº 
4085170. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Número de crianças vítimas de acidente 
de trabalho cresceu 30% em 2020

O número de crian-
ças brasileiras de 
5 a 13 anos de 

idade que sofreram aciden-
tes graves enquanto desem-
penhavam alguma atividade 
que pode ser classificada 
como trabalho infantil au-
mentou em 30% entre 2019 
e 2020.

Dados atualizados do 
Observatório da Prevenção 
e da Erradicação do Traba-
lho Infantil, divulgados nes-
ta quinta-feira, apontam que 
as ocorrências registradas 
no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação 
(Sinan), do Ministério da 
Saúde, saltaram de 83, em 
2019, para 108 notificações 
em 2020. O resultado é o 
pior registrado desde 2007, 
superando as 104 notifica-
ções de 2011.

Entre adolescentes de 
14 a 17 anos com vínculo 
empregatício, foram regis-
tradas, em 2020, 556 no-
tificações de acidentes de 
trabalho em geral (e não 
apenas graves), menos da 
metade das 1.202 ocorrên-
cias de 2019.

Para o subsecretário 
de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Secretaria de 
Pesquisa e Análise de In-
formações do Ministé-
rio Público do Trabalho 
(MPT), o procurador Luis 
Fabiano de Assis, a redu-
ção não é resultado de me-
didas para assegurar a in-
tegridade dos aprendizes.

“Com o fechamento de 
empresas (devido à pande-
mia), houve uma redução 
do número de postos de 
trabalho. Talvez o número 

destas notificações tenha 
diminuído devido à redu-
ção [dos postos de trabalho 
em] que os adolescentes se 
expõem (aos riscos)”, disse 
o subsecretário, afirmando 
que, no geral, os resultados 
compilados pelo observató-
rio em 2020 são piores que 
os de 2019.

As informações compila-
das pelo observatório reve-
lam que, entre 2012 e 2020, 
ao menos 46 adolescentes 
regularmente contratados 
morreram em consequ-
ência de acidentes de tra-
balho. Três destes óbitos 
ocorreram em 2020. Um, 
em 2019. O pior resulta-
do do período, no entanto, 
ocorreu em 2012, quando 
12 adolescentes perderam a 
vida trabalhando.

O mais preocupante, na 

avaliação de especialistas, é 
que o resultado não repre-
senta a real dimensão do 
problema, já que a subno-
tificação é um dos aspectos 
inerentes ao trabalho infan-
til, destacou o subsecretário 
de Pesquisa e Desenvol-
vimento da Secretaria de 
Pesquisa e Análise de Infor-
mações do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT), o 
procurador Luis Fabiano de 
Assis.

A Ouvidoria Nacional 
de Direitos Humanos indi-
ca que, entre 2012 e 2018, 
houve uma média de 6.459 
protocolos de denúncias 
anuais de exploração do tra-
balho infantil. Em 2019, es-
te número caiu para 4.246. 
Em 2020, mais uma queda 
e o registro de 2.371 denún-
cias.

Flávio Dino  
deixa o PCdoB

Estação espacial  
chinesa em 2022 

O governador do Mara-
nhão, Flávio Dino, anun-
ciou nesta quinta-feira, 
sua desfiliação do PCdoB 
e, em breve, deverá anun-
ciar sua ida para o PSB. 
Em mensagem publicada 
no Twitter, defendeu que 
uma grande “frente de 
esperança” será decisiva 
para um “novo ciclo de 
conquistas sociais” para o 
Brasil. A mudança ocor-
re no momento em que 
o PCdoB está, na prática, 
ameaçado de extinção de-
vido à cláusula de barreira. 
Nas eleições de 2018, os 
partidos tiveram que atin-
gir 1,5% dos votos váli-
dos para deputado federal 

para ter acesso ao Fundo 
Partidário, tempo de TV e 
prerrogativas de bancada 
no Congresso Nacional. 
Em 2022, esse piso pulará 
para 2% - o que equivale a 
eleger 11 deputados.

A deputada federal Per-
pétua Almeida (PCdoB-
AC) exaltou o governador 
do Maranhão Flávio Dino. 
Lembrou que as lideran-
ças do partido devem to-
mar “atitudes urgentes” 
para honrar o “legado”. O 
governador do Maranhão 
“construiu com a gente 
uma página de luta e bele-
za na história centenária do 
PCdoB”, disse a deputada 
em seu Twiter.

A China lançou nesta 
quinta-feira a nave espacial 
tripulada Shenzhou-12, en-
viando três astronautas ao 
módulo central da estação 
espacial Tianhe para uma 
missão de três meses. A nave 
espacial, no topo de um fo-
guete transportador Longa 
Marcha-2F, foi lançada do 
Centro de Lançamento de 
Satélites de Jiuquan, no de-
serto de Gobi, noroeste do 
país. O plano chinês de mis-
são espacial é conclui a cons-
trução da estação espacial em 
órbita e do laboratório nacio-
nal no espaço até 2022.

De acordo com Jonathan 
McDowell, astrônomo do 
Centro de Harvard-Smithso-

nian de Astrofísica, os astro-
nautas chineses construirão 
seu novo lar no espaço. O 
espaço sideral é um patrimô-
nio comum da humanidade e 
a cooperação internacional é 
a ferramenta principal da ex-
ploração espacial.

A China está cooperando 
com as agências espaciais 
da Rússia, Alemanha, Fran-
ça, Nações Unidas e União 
Europeia. Depois de cons-
truída, a China se envolverá 
de forma mais ativa na ex-
ploração de funções da es-
tação, pesquisa e aplicação 
da ciência espacial, missões 
com astronautas de outros 
países e uso de tecnologias 
espaciais.
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Deputado quer isenção de 
IPI para caminhões

O deputado federal Chi-
quinho Brazão (Avante-

-RJ) quer incluir os caminho-
neiros autônomos na lei que 
dá isenção de IPI na compra 
de veículos para taxistas e pes-
soas com deficiência. Sem o 
imposto, o preço do caminhão 
cai quase 40%. O parlamentar 
argumenta que a iniciativa vai 
contribuir para a redução no 
custo dos fretes e favorecer o desenvolvimento econômi-
co do país. Brazão apresentou projeto de lei com a pro-
posta na Câmara Federal, em Brasília.

Bernardinho diz não

O partido Novo ainda sonha em ter o técnico de vôlei 
Bernadinho como candidato à presidência em 2022. Da 
França, onde cumpre agenda de trabalho, Bernardinho 
disse que não desistiu da carreira política, mas vai adiar 
por enquanto seus planos de se candidatar. Ele vai ser 
técnico da seleção francesa de vôlei logo depois da 
Olimpíada de Tóquio.

Novos parlamentares

Esta semana dois deputa-
dos assumiram os mandatos 
na Alerj. Ronaldo Anquieta 
(MDB) entrou na vaga de Max 
Lemos (PSDB), nomeado 
secretário estadual de Obras 
e Infraestrutura do estado. 
Jalmir Junior (PRTB) tomou 
posse no lugar de Léo Vieira, 
que assumiu a Secretaria estadual de Trabalho e Renda. 
Semana passada, Coronel Jairo (SDD) já tinha retornado à 
Alerj na vaga de Rodrigo Bacellar, que foi para a Secreta-
ria estadual de Governo.

Mundo virtual

O novo vice-presidente do diretório estadual do 
PSD, Ronnie Aguiar, vive em Portugal com a família 
há alguns anos. Passou uma temporada por aqui para 
ajudar na eleição de Eduardo Paes a prefeito do Rio. 
Paes agora preside o PSD no estado. Viva o home 
office!

Programa Titula Rio

O governador Cláudio Castro sancionou a lei que 
institui o Programa Titula Rio. A medida tem o objetivo 
ampliar a capacidade operacional das ações de titulação 
e regularização fundiária de áreas urbanas do Estado do 
Rio de Janeiro. Os autores da proposta são o presidente 
da Alerj, deputado André Ceciliano (PT), e o deputado 
licenciado Max Lemos (PSDB), hoje secretário de Estado 
de Infraestrutura e Obras.

NX GOLD S.A.
CNPJ/MF nº 18.501.410/0001-81 - NIRE 35300570804

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos acionistas da NX GOLD S.A. (“Companhia”) que foram disponibilizados na 
sede da Companhia, localizada na Rua Surubim, nº 577, conjunto 63, Cidade Monções, CEP 
04571-050, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, os documentos referidos no artigo 
133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. São 
Paulo, 15 de junho de 2021. NX GOLD S.A.

Chiquinho Brazão

Jalmir Junior

Mais da metade dos 
estagiários trabalharam 
presencialmente na pandemia
Pesquisa feita pelo 

Centro de Integra-
ção Empresa-Es-

cola (CIEE) para apresen-
tar um raio-x do estágio no 
Brasil, principalmente com 
a chegada da pandemia de 
covid-19 e das paralisações 
e mudanças na dinâmica 
de trabalho, revelam que 
no primeiro ano de pande-
mia, 54% dos estagiários 
brasileiros exerceram suas 
atividades presencialmente, 
dentro dos protocolos de 
segurança, enquanto 46% 
executaram suas funções 
em trabalho remoto. Des-
ses, 16% afirmaram não ter 
feito nada porque o traba-
lho dependia da presença 
na empresa.

De acordo com a pesqui-
sa, agregada ao 12º Prêmio 
CIEE Melhores Programas 
de Estágio, 93% dos es-
tudantes acreditam que o 
estágio é fundamental para 
o desenvolvimento profis-
sional e 92% acreditam que 
a experiência é importante 
para a obtenção de um bom 

emprego. A maioria dos en-
trevistados (63%) demons-
trou alto nível de satisfação 
com relação ao programa 
de estágio que participam. 
Quando questionados so-
bre auxílio ou orientação 
em suas atividades do está-
gio, 93% disseram ser sem-
pre atendidos pelos colegas 
mais velhos.

Os participantes da pes-
quisa também destacaram 
que na empresa em que 
estão aprendem a ser bons 
profissionais (92%) e que 
têm acesso aos equipamen-
tos e recursos necessários 
para realizar as atividades 
previstas no estágio (91%). 
A maioria (91%) faz estágio 
em empresas diversas onde 
há funcionários de diferen-
tes raças, gênero, orienta-
ções sexuais e religiões e 
acredita que todos tenham 
as mesmas oportunidades 
de crescimento.

O levantamento mostrou 
ainda que a renda familiar 
média dos estagiários está 
concentrada entre as faixas 

de dois a três salários míni-
mos. Grande parte dos es-
tagiários (70%) afirma que 
usa a bolsa-auxílio para aju-
dar no sustento da família e 
citam como principais des-
pesas a mensalidade escolar, 
ajuda com a casa e custos 
com alimentação.

A média da bolsa-auxílio 
é de R$ 895,22, maior do 
que na edição anterior da 
pesquisa quando o valor era 
de R$ 703,54. O tempo de 
duração do contrato é de 16 
meses. Quanto aos benefí-
cios, 83% recebem auxílio 
transporte, 44% têm reces-
so remunerado e 41% têm 
redução de jornada em dias 
de prova.

Para o CEO do CIEE, 
Humberto Casagrande, es-
se diagnóstico mostra a im-
portância do estágio na vida 
do estudante, seja no aspec-
to financeiro, profissional 
ou pessoal. Segundo ele, o 
CIEE atende 200 mil jovens 
e há 1,5 milhão aguardando 
por uma oportunidade de 
estágio. “Neste momento 

procuramos melhorar nos-
so atendimento aos candi-
datos, facilitando também 
para as empresas, e feito 
uma verdadeira pregação 
junto às 32 mil instituições 
com as quais trabalhamos. 
Mas isso não é suficiente 
para gerar oportunidades 
para todos. O que podemos 
fazer é divulgar o nosso tra-
balho, investir na formação 
dos candidatos”, disse.

A pesquisa foi feita pelo 
Ibope Inteligência de 3 de 
dezembro de 2020 a 4 de 
abril de 2021. Foram entre-
vistados pela internet 6.634 
estagiários, de 538 orga-
nizações inscritas. Houve 
resposta de estudantes que 
estagiam em 467 organi-
zações. A maior parte dos 
que participaram são estu-
dantes do ensino superior 
(89%) e de instituições de 
ensino particular (65%). Pe-
lo menos 64% faz estágios 
em organizações públicas, e 
dentre esses, a maioria em 
entidades estaduais e muni-
cipais.

Confiança do empresário do  
comércio cresce 12,2% em junho

O Índice de Con-
fiança do Empre-
sário do Comér-

cio (Icec) cresceu 12,2% em 
junho na comparação com 
maio. Essa foi a primeira 
alta do ano e veio depois 
de cinco quedas consecuti-
vas. As informações foram 
divulgadas nesta quarta-fei-
ra, no Rio de Janeiro, pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC).

Na comparação com ju-
nho do ano passado, a con-
fiança do empresário avan-
çou 47,6%.

De maio para junho, o 
principal aumento foi ob-
servado no item condições 
atuais, que cresceu 19,3%, 
puxado pela satisfação 
maior com a situação atu-
al da economia (29,3%). A 
expectativa em relação ao 
futuro apresentou alta de 
11,6%. Já a intenção de in-
vestimentos subiu 8%.

Na comparação com ju-
nho de 2020, foram apura-
das altas de 71,8% na ava-
liação sobre as condições 
atuais (com aumento de 
137% na confiança em rela-
ção à economia), de 53,9% 
nas expectativas e de 26,5% 
nas intenções de investi-
mento.

Já com relação às micro e 

pequenas empresas, a con-
fiança cresce pelo segundo 
mês consecutivo. Em maio, 
as MPEs demonstraram um 
sinal de recuperação, após 
uma forte queda da con-
fiança, em março. A infor-
mação é da Sondagem de 
Micro e Pequenas Empre-
sas, realizada pelo Sebrae 
em parceria com a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). 
De acordo com a pesquisa, 
o Índice de Confiança de 
Micro e Pequenas Empre-
sas (IC-MPE) subiu 5,4 
pontos, em maio, atingindo 
o patamar de 93,5 pontos, 
o maior nível desde dezem-
bro de 2020 (94,6 pontos).

O IC-MPE agrega os ín-
dices de confiança dos três 
principais setores da econo-
mia – comércio, serviços e 
indústria de transformação. 
Segundo o presidente do Se-
brae, nos últimos dois me-
ses, houve um crescimento 
de 11 pontos na confiança 
dos pequenos negócios. 
Todos os setores apresen-
taram resultados positivos, 
mas comércio e serviços, 
que estavam com um baixo 
índice, estão dando ótimos 
sinais de recuperação.

O índice de Confiança 
das MPE do comércio foi 
o que apresentou o maior 
incremento na confiança, 

passando de 79,9, em abril, 
para 90,5, em maio. Um au-
mento de 10,6 pontos. Nos 
últimos dois meses, o co-
mércio demonstrou uma re-
cuperação de 22 pontos.  A 
alta da confiança das MPE 
desse setor decorre do au-
mento da satisfação com 
a situação atual, o desem-
penho nas vendas efetivas 
de maio, e da melhoria das 
perspectivas de vendas para 
os próximos três meses.

A recuperação ocorreu 
em todos os segmentos do 
comércio, mas o destaque 
foi o comércio de material 
de construção que subiu 
7,7 pontos e chegou a 90,2 
pontos, o maior nível des-
de setembro de 2020 (91,0 
pontos). Este segmento foi 
acompanhado por veículos, 
motos e peças e varejo res-
trito.

Um dos setores mais im-
pactados pela pandemia do 
coronavírus, o de serviços, 
também tem demonstrado 
sinais de recuperação e te-
ve um aumente de 7,2 pon-
tos, apenas no mês de maio, 
atingindo 86,9 pontos, o 
maior nível desde fevereiro 
de 2020 (95,1 pontos), ou 
seja, período pré-pandemia. 
Em abril, a confiança des-
sas empresas já havia cres-
cido 4,6 pontos. O Índice 

de Confiança das MPE de 
serviços foi influenciado, 
principalmente, pelo au-
mento da demanda atual e 
pela melhora do otimismo 
em relação a tendência dos 
negócios nos próximos seis 
meses.

O segmento serviços 
prestados às famílias foi o 
que mais contribuiu para a 
alta desse mês, ao subir 12,6 
pontos, para 83,3 pontos, 
o maior nível desde outu-
bro de 2020 (85,1 pontos). 
Este segmento foi seguido 
de transporte (7,4 pontos), 
serviços profissionais (7 
pontos) e informação e co-
municação (5,1 pontos).

Após cinco meses se-
guidos de queda, o Índice 
de Confiança das MPE da 
Indústria de Transforma-
ção (MPE-Indústria) vol-
tou a subir. Contudo a alta 
de 1,9 ponto, chegando a 
97,7 pontos recupera ape-
nas 9,2% das perdas dos 
últimos meses. Entre os 
segmentos mais relevantes 
da indústria, o segmento 
de vestuário foi que mais 
contribuiu para a melhora 
da indústria, com alta de 
14,8 pontos, levando a 87,9 
pontos, após cinco quedas 
consecutivas. Já o segmento 
alimentos teve queda de 4,5 
pontos, para 82,4 pontos.
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SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S.A.
(S/A fechada, em Recuperação Judicial)

CNPJ Nº 02.735.385/0001-60 NIRE 33.3.0026105-2
Edital de Convocação. Pentágono S.A. DTVM (“Agente Fiduciário”) na qualidade 
de representante da comunhão dos titulares das debêntures integrantes da 2ª emis-
são de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie 
com garantia real, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da 
Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. (“Debenturistas”, “Emissão” 
e “Emissora”, respectivamente), convoca os Debenturistas a se reunirem, para a As-
sembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), nos termos do Art. 124, §1º, inciso I, do Art. 
71, § 2º, da Lei nº 6.404/76, conforme em vigor (“Lei das S/A”), e da Cláusula XI do 
“Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, para Dis-
tribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Supervia Concessionária 
de Transporte Ferroviário S.A.”  celebrado em 27/11/14, conforme aditado (“Escritura 
de Emissão”) e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/20, a ser realizada de 
forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Cisco Webex, em 
primeira convocação, no dia 23/07/21, às 14h, sendo o acesso disponibilizado indi-
vidualmente para os Debenturistas devidamente habilitados nos termos deste edital, 
com voto proferido exclusivamente através da participação em AGD através do acesso 
indicado, a fim de deliberar na Ordem do Dia, as seguintes matérias: (i) Declarar 
o Vencimento antecipado da Emissão, em decorrência do Evento de Inadimplemento 
ensejado pelo pedido de Recuperação Judicial da Emissora, em 07/06/21, que tramita 
nos autos de nº 0125467-49.2021.8.19.0001, perante a 2ª Vara Empresarial da Comar-
ca do Rio de Janeiro-RJ (“Pedido de RJ” e “RJ”), conforme disposto nas cláusulas 6.1.1 
caput e item (iii) e 6.2.1 e seguintes da Escritura de Emissão; (ii) Aprovar a contratação 
de assessor legal, conforme propostas que serão disponibilizadas aos Debenturistas 
mediante pedido por e-mail ao contecioso@pentagonotrustee.com.br e envio dos 
documentos comprobatórios de sua titularidade, para a defesa dos interesses dos De-
benturistas no âmbito da RJ e de qualquer processo judicial ou extra judicial envolvendo 
a execução do crédito decorrente da Emissão no âmbito da RJ, e/ou excussão de to-
das as Garantias da Emissão (“Excussão das Garantias da Emissão”) caso vencida 
antecipadamente (“Assessor Legal da RJ”), ressalvado o processo de nº 0082778-
24.2020.8.19.0001-05, que tramita perante a 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capi-
tal do Rio de Janeiro - RJ (“Processo Supervia”), assim como os seus demais proces-
sos conexos e/ou incidentais decorrentes, que já possuem assessor legal contratado 
conforme AGD de 03/11/20; (iii) Ratificar todos os atos praticados pelo Agente Fiduciário 
(os quais serão disponibilizados aos Debenturistas mediante pedido por e-mail ao con-
tecioso@pentagonotrustee.com.br e envio dos documentos comprobatórios de sua 
titularidade), em defesa dos interesses dos Debenturistas, no âmbito da RJ e do Pro-
cesso Supervia, até a data desta  AGD, seja em 1ª ou 2ª convocação, assim como suas 
possíveis reaberturas; (iv) Aprovar, caso seja aplicável na data de deliberação desta 
AGD, possível Excussão das Garantias da Emissão, caso aprovada, as quais deverão 
ser enviadas pelo Assessor Legal da RJ, após sua contratação, ao Agente Fiduciá-
rio, que enviará para conhecimento dos Debenturistas, mediante pedido por e-mail ao 
contecioso@pentagonotrustee.com.br e envio dos documentos comprobatórios de 
sua titularidade; e (v) Autorizar o Agente Fiduciário, para em conjunto com a Emissora, 
adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários para o cumprimento 
integral das deliberações referentes aos itens da Ordem do Dia. Em razão da situação 
de calamidade pública, visando a segurança de todos, em linha com a IN DREI nº 79, 
de 14/04/20 e Instrução CVM Nº 625 de 14/05/20, naquilo que aplicável a AGD será 
realizada exclusivamente por meio da plataforma eletrônica Cisco Webex, cujo 
acesso será disponibilizado pelo Agente Fiduciário àqueles que enviarem por 
correio eletrônico para contencioso@pentagonotrustee.com.br os documentos 
de representação até o horário de início da Assembleia. Para os fins acima, serão 
aceitos como documentos de representação: a) participante pessoa física - có-
pia digitalizada de documento de identidade do Debenturista; ou, caso representado 
por procurador, cópia digitalizada da respectiva procuração (i) com firma reconhecida, 
abono bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do 
documento de identidade do Debenturistas; e b) demais participantes - cópia digi-
talizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de 
documento societário que comprove a representação legal do Debenturistas, 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 Debenturista. RJ, 18/06/21. Pentágono S.A. DTVM.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
7ª VARA CÍVEL DA REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA

AVENIDA LUIS CARLOS PRESTES S/N BARRA DA TIJUCA
Tel.: (21) 3385-8720 - E-mail: btj07vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE
E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS
AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR FOMENTO

MERCANTIL FACTORMIX LTDA em face de SUPORTE HOSPITA-
LAR LTDA, ESPOLIO DE HILTON AQUINO LINS, SANDRA

DEMÉTRIO DOS SANTOS LINS E MARIANA LINS OSTERGREEN -
PROCESSO Nº 0027759-30.2016.8.19.0209, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) MARCELO NOBRE DE ALMEIDA – Juiz(a) de Direito
da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os interessa-
dos, e especialmente ao(s) devedor(es) supramencionado(s) -
SUPORTE HOSPITALAR LTDA, ESPOLIO DE HILTON AQUINO LINS,
SANDRA DEMÉTRIO DOS SANTOS LINS E MARIANA LINS
OSTERGRENOSTERGRENOS - que será realizado o público Lei-
lão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NAS 
MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão
estará disponível no portal eletrônico do Leiloeiro,
www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887 do CPC, do
inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015 e do §único
do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016, com no
mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Leilão, por
valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado no dia
20/07/2021 às 14:30h e, não havendo licitantes, se iniciará de
imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a 50% da
avaliação, que será encerrado no dia 27/07/2021 às 14:30h. O
Leilão presencial será realizado e encerrado simultaneamente
na(s) data(s) e horário(s) supramencionado(s), no seguinte lo-
cal: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, situado na Avenida
Erasmo Braga, nº 227, Sala 1008 - Castelo - 20020-000. DO BEM
A SER LEILOADO: (Conforme laudo de avaliação às fls. 305e)
Apartamento 1104, na Avenida Grande Canal, 2915, Bloco 2 (Edi-
fício St. Andrews Do Empreendimento Barra Golden Green) - Bar-
ra Da Tijuca – RJ - M²: 224m². Matriculado sob o nº 212.811 no 9º
Registro Geral de Imóveis e no IPTU sob o nº 2.006.497-8 - CL:
10035-4. (...) AVALIO em R$ 4.900.000,00 (Quatro milhões e nove-
centos mil reais). E para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (SUPORTE HOSPITA-
LAR LTDA, ESPOLIO DE HILTON AQUINO LINS, SANDRA
DEMÉTRIO DOS SANTOS LINS E MARIANA LINS OSTERGREEN)
intimado(s) da hasta pública se não for(em) encontrado(s) por
intermédio deste Edital na forma do art. 889, 892 do NCPC, sen-
do que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AU-
TOS, PUBLICADO NO SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO
RIO DE JANEIRO E NO SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e
passado, nesta Cidade em Rio de Janeiro, em 31 de maio de
2021. Eu, digitei ___, e Eu, Chefe da Serventia, subscrevo ___.
(ass.) MARCELO NOBRE DE ALMEIDA – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
3ª VARA CIVEL REGIONAL DA LEOPOLDINA

RUA FILOMENA NUNES, 1071, SALA 508 OLARIA
Tel.: (21) 3626-4269 - E-mail: leo03vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO/ONLINE E
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS

DA AÇÃO DE COBRANÇA, MOVIDA POR CONDOMÍNIO DO
EDIFICIO ALVALADE em face de CARMEN CARVALHO DE SOUZA
- PROCESSO Nº 0023009-79.2016.8.19.0210, na forma abaixo:

O(A) Doutor(a) DENISE DE ARAUJO CAPIBERIBE – Juiz(a) de Di-
reito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os inte-
ressados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - CARMEN CARVALHO DE SOUZA - que será
realizado o público Leilão pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA
SILVA LACERDA, NAS  MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNI-
CO/ONLINE: O Leilão estará disponível no portal eletrônico do
Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na forma dos Art. 887
do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art. 882 do CPC/2015
e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº 236 de 13/07/2016,
com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência do Primeiro Lei-
lão, por valor igual ou superior a avaliação, que será encerrado
no dia 20/07/2021 às 14:00h e, não havendo licitantes, se inicia-
rá de imediato o Segundo Leilão, por valor igual ou superior a
50% da avaliação, que será encerrado no dia 27/07/2021 às
14:00h. O Leilão presencial será realizado e encerrado simulta-
neamente na(s) data(s) e horário(s) supramencionado(s), no
seguinte local: Auditório do Sindicato dos Leiloeiros, situado na
Avenida Erasmo Braga, nº 227, Sala 1008 - Castelo - 20020-000.
DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme laudo de avaliação às fls.
560e) Sobreloja 103 na Rua Leopoldina Rego, Nº 542, Olaria/RJ
- M²: 103. Matriculado sob o nº 7355 no 8º Registro Geral de
Imóveis e no IPTU sob o nº 1190347-3 e CL: 02848-0. (...) AVALIO
INDIRETAMENTE o bem acima descrito, tendo como parâmetro
o ITBI/RJ, com a sua correspondente fração ideal que lhe cou-
ber o terreno, em R$ 182.400,00 (cento e oitenta e dois mil e
quatrocentos reais). E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, foi expedido o presente, para cautelas
de estilo, ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) CARMEN
CARVALHO DE SOUZA) intimado(s) da hasta pública se não
for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital na forma do art.
889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA ÍNTEGRA SE EN-
CONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO SITE DO SIN-
DICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO SITE DO
LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cidade em Rio
de Janeiro, em 20 de maio de 2021. Eu, digitei ___, e Eu, Chefe
da Serventia, subscrevo___. (ass.) DENISE DE ARAUJO
CAPIBERIBE – Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
12ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

AV. ERASMO BRAGA 115 SALAS 226,228,230 - B CASTELO
Tel.: (21) 3133-2236 - E-mail: cap12vciv@tjrj.jus.br

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO ELETRÔNICO/ONLINE E INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 05 DIAS, EXTRAÍDOS DOS AUTOS DA AÇÃO

DE EXECUÇÃO, MOVIDA POR DAVID ALFREDO NIGRI
em face de MAURICE JACQUES RENNE CASSAN -

PROCESSO Nº 0132054-39.2011.8.19.0001, na forma abaixo:
O(A) Doutor(a) ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA – Juiz(a)
de Direito da Vara acima, FAZ SABER por esse Edital, a todos os
interessados, e especialmente ao(s) devedor(es)
supramencionado(s) - MAURICE JACQUES RENNE CASSAN e
LUZIA ANDRADE CASSAN - que será realizado o público Leilão
pelo Leiloeiro Público ALEXANDRO DA SILVA LACERDA, NA  MO-
DALIDADE ELETRÔNICO/ONLINE: O Leilão estará disponível no
portal eletrônico do Leiloeiro, www.alexandroleiloeiro.com.br, na
forma dos Art. 887 do CPC, do inciso II do Art. 884 do CPC, do art.
882 do CPC/2015 e do §único do Art. 11 da Resolução do CNJ nº
236 de 13/07/2016, com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedên-
cia do Primeiro Leilão, por valor igual ou superior a avaliação,
que será encerrado no dia 20/07/2021 às 15:30h e, não havendo
licitantes, se iniciará de imediato o Segundo Leilão, por valor
igual ou superior a 50% da avaliação, que será encerrado no dia
27/07/2021 às 15:30h. DO BEM A SER LEILOADO: (Conforme
laudo de avaliação às fls. 366e) Imóvel denominado “SITIO ALFA
PL.AZA”, situado no lugar denominado Posse, zona rural do pri-
meiro distrito do Município de Rio Bonito, também conhecido como
“Pasto do Braulino”, em Colina da Primavera, com todas as
benfeitorias, construções e servidões existentes. Matriculado sob
o nº 251 - R-9-251 no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Rio
Bonito. (...) cujo valor estimo em R$ 1.200.000,00 (hum milhão e
duzentos mil reais) em razão do tamanho do imóvel ser de qua-
se 4 alqueires de terra mais as construções e benfeitorias nele
construídas. E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, foi expedido o presente, para cautelas de estilo,
ficando o(s) Executado(s)/Condôminos(s) (MAURICE JACQUES
RENNE CASSAN e LUZIA ANDRADE CASSAN) intimado(s) da hasta
pública se não for(em) encontrado(s) por intermédio deste Edital
na forma do art. 889, 892 do NCPC, sendo que o EDITAL NA
ÍNTEGRA SE ENCONTRA JUNTADO NOS AUTOS, PUBLICADO NO
SITE DO SINDICATO DOS LEILOEIROS DO RIO DE JANEIRO E NO
SITE DO LEILOEIRO. CUMPRA-SE. Dado e passado, nesta Cida-
de em Rio de Janeiro, em 04 de junho de 2021. Eu, digitei __, e
Eu, Chefe da Serventia, subscrevo __. (ass.) ALVARO HENRIQUE
TEIXEIRA DE ALMEIDA – Juiz de Direito.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO WINGS RESIDENCE

 Ref.: Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade Virtual
 Prezados Condôminos, convocamos os Srs. Coproprietários do Empre-
endimento Residencial em construção “WINGS RESIDENCE”, situado na
Rua Giocondo Dias, lote M-24 do PA 34291 – Barra Bonita – Recreio dos
Bandeirantes – RJ, para participarem da Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada em formato virtual, no dia 30 de junho de
2021 (quarta-feira), com início às 18 horas em primeira convocação com
a presença da metade dos condôminos e às 18h30min em segunda
convocação com qualquer número de participantes, com transmissão
pela plataforma ZOOM para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Índice de correção monetária das parcelas – apresentação,
discussão e votação. O link, ID e senha para acesso a reunião foram
enviados para o e-mail de cadastro dos condôminos. Procedimentos
para participação e habilitação dos condôminos e procurado-
res: 1. A participação de todos os condôminos é permitida, entretanto,
somente os condôminos quites com suas obrigações contratuais pode-
rão votar e serem votados; 2. Os condôminos poderão nomear um procu-
rador legal para representa-lo na assembleia, desde que a procuração
seja encaminhada com 5 (cinco) dias úteis antes da realização do evento
para o endereço eletrônico crc@calper.com.br a fim de analisarmos e
validarmos o referido documento internamente; 3. No dia da assembleia,
ao ingressar na plataforma “Zoom” o condômino deverá renomear seu
nome de perfil para seu “nome completo – unidade”, por exemplo: “João
da Silva – 101”. Se o participante for o procurador, deverá renomear
para “Proc. João da Silva – 101” e deverá se apresentar no chat para
que seja contabilizada sua participação na lista de presença; 4. Apenas
um dispositivo por unidade poderá acessar a plataforma “ZOOM”, com
vídeo ligado e áudio desligado. É importante que o condômino esteja em
local claro, silencioso e adequado ao tipo de reunião. 5. Para a participa-
ção da assembleia, a construtora orienta que o condômino utilize uma
estrutura adequada de internet e equipamentos que suportem a trans-
missão de vídeo e áudio, o uso de internet banda larga ou similar. 6. O
presidente da assembleia poderá determinar o uso da ferramenta
“enquetes” da plataforma ZOOM no decorrer da transmissão, sempre
que julgar necessário. Ressaltamos a importância da participação
de todos os coproprietários a esta assembleia,pois as deliberações to-
madas obrigarão a todos. Cordialmente,

 C45 Empreendimentos Imobiliários LTDA.

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
SEGURANÇA, DE VIGILÂNCIA, DE TRANSPORTE DE VALORES, DE

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DE CURSOS DE FORMAÇÃO,
E SIMILARES OU CONEXOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

CNPJ nº 31.887.029/0001-60.
Edital de Convocação - A Diretoria do Sindicato, neste ato representado
pelo seu Presidente, nos termos do art. 25, IV, do Estatuto, convoca toda
categoria dos Vigilantes e Empregados em Empresas de Segurança, de
Vigilância e Cursos de Formação no município do Rio de Janeiro para a
Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de junho de 2021
(sexta-feira), às 8h30 em primeira convocação e às 09h em segunda e
última convocação, na sede do Sindicato - rua André Cavalcante, 126,
Bairro de Fátima, Rio de Janeiro/RJ, a fim de discutir e deliberar a seguinte
Ordem do Dia: a) Discussão e Deliberação da proposta de ACT - Acordo
Coletivo de Trabalho da Empresa Sunset Vigilância e Segurança Ltda, nos
autos do PMPP – CEJUSC 2º Grau nº 0102872-46.2020.5.01.0000, que
propõe a contratação de Vigilantes por Contrato de Trabalho Intermitente
para Eventos; b) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 17 de junho de 2021.

Antônio Carlos Silva de Oliveira – Presidente.

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.

Finep: R$ 3 milhões para uso de IA e IoT na modernização de indústrias

Um grupo de em-
presas pernam-
bucanas formado 

pela In Forma, especializada 
em tecnologia da informa-
ção para Gestão de Ativos 
de infraestrutura, DI2WIN, 
referência em Inteligên-
cia Artificial para Gêmeos 
Digitais, e pelo Cesar, um 
dos maiores centros de ino-
vação do país, especialista 
em transformação digital e 
Internet of  Things (IoT), 
recebeu a primeira parcela 
do aporte de R$ 3 milhões 
concedidos pela agência 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) para de-
senvolver um Gêmeo Digi-
tal da Indústria 4.0. O obje-
tivo é modernizar a gestão 
das utilidades industriais no 
Brasil e no mundo.

A proposta é aumentar 
a capacidade de produção 
industrial, com ganhos de 
eficiência energética, sus-
tentabilidade ambiental 
e qualidade da produção, 

além de reduzir perdas de 
produção e desgaste pre-
coce de máquinas. Para 
obter tantos benefícios, 
o projeto vai melhorar a 
alimentação de energia 
elétrica, de água, de va-
por, de calor, de combus-
tível e outras utilidades e 
também o tratamento dos 
efluentes com impacto 
ambiental. O ponto focal 
da melhoria está em criar 
um gêmeo digital, que é 
um software que repro-
duz o comportamento e as 
características das instala-
ções industriais no mundo 
eletrônico. Assim, pode-se 
analisar, simular e até pre-
dizer o comportamento 
futuro dos equipamentos 
sem precisar fazer experi-
mentos físicos sobre eles.

Mais ainda, o gêmeo 
digital pode estar ligado a 
sensores que monitoram 
as instalações físicas, de 
maneira que esteja per-
manentemente atualizado 

sobre o estado dos equi-
pamentos. Isso permite 
reagir em tempo real às 
variações nas condições de 
funcionamento da planta 
industrial, reduzir perdas 
e mitigar riscos de catás-
trofes. Essa estrutura de 
sensoriamento, transmis-
são de sinais e tratamento 
deles com inteligência ar-
tificial é chamada de IoT 
ou Internet das coisas. 
IoT pode revolucionar o 
desempenho dos ativos 
industriais e é isso que In 
Forma, DI2WIN e Cesar 
estão buscando.

As atividades do projeto 
se iniciaram desde 2020 e 
foram aceleradas com o re-
cebimento dos recursos da 
Finep. A primeira etapa tem 
previsão de término em se-
tembro, quando o primeiro 
MVP ou Produto Mínimo 
Viável estará instalado em 
algumas clientes-anjo, que 
são indústrias interessadas 
em servir de laboratório pa-

ra essa revolução na gestão 
das suas utilidades. Ao lon-
go do projeto serão desen-
volvidos quatro MVPs.

A experiência de mais 
de 20 anos da In Forma na 
gestão da operação e manu-
tenção deste tipo de ativo 
mostra que o custo de uma 
manutenção de urgência é 
entre 20 a 100 vezes maior 
que o custo da mesma ma-
nutenção feita de forma 
programada. Isto se deve 
às dificuldades logísticas 
como mobilizar recursos 
humanos, materiais e ser-
viços de terceiros de forma 
emergencial e o custo da 
falha ocorrida, incluindo a 
perda do ativo ou a redução 
do seu tempo de vida. “Em 
especial, nos setores regula-
dos, o custo da falha pode 
ser muito alto porque está 
relacionado à indisponibili-
dade de serviços essenciais 
e sem reposição. Então, as 
falhas tanto podem gerar 
perda de faturamento co-

mo penalidades contratuais 
ou regulatórias”, afirma o 
CEO da In Forma, Ismar 
Kaufman.

Segundo ele, a platafor-
ma de virtualização pro-
posta avança conceitos 
de engenharia e gestão de 
ativos criando uma ponte 
entre áreas tradicionais da 
indústria e a ciência de da-
dos avançada. “Mais que 
um ambiente de réplica 
virtual, a solução se pro-
põe a integrar indústrias 
em diferentes estágios tec-
nológicos, com diferentes 
tecnologias de aquisição 
de dados, visualização e 
modelagem, análise de 
dados complexos e em 
tempo real, que permita 
predições e prescrições 
autônomas”, conclui.

Por sua vez, o diretor 
da DI2WIN, Paulo Tadeu 
Araújo, explica que uma das 
principais metas do proje-
to é buscar gêmeos digitais 
cognitivos que possam evo-

luir os conceitos anteriores 
na direção de prescrições 
autônomas com base em 
ações, correlações e resulta-
dos passados. “Este modelo 
permitirá a criação de répli-
cas digitais multifacetadas 
do ambiente virtualizado 
integrada com a tecnologia, 
a orientação a serviços, a 
modularidade, a descentra-
lização e a interoperabili-
dade da Indústria 4.0”, diz 
Paulo Tadeu.

Para o diretor do CE-
SAR, Benedito Macedo, o 
grande mérito da propos-
ta é auxiliar no sentido da 
ampliação da competitivi-
dade do parque industrial 
brasileiro. “O produto tem 
o mérito de transformar a 
manutenção preventiva em 
manutenção preditiva. Nes-
te sentido, é possível alcan-
çar níveis de eficiência e de 
custos capazes de colocar a 
indústria brasileira em um 
novo patamar de competi-
ção”, argumenta.
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CACHAMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 31.470.519/0001-67

Ativo Nota 2020 2019
Circulante 1 1
Caixa e equivalentes de caixa 1 1
Não circulante 188.218 -
Investimento 4 188.218 -
Total ativo 188.219 1
Passivo e patrimônio liquido Nota 2020 2019
Patrimônio líquido 5 188.219 1
Capital social 5 1
Reserva de capital 403.891 -
Prejuízos acumulados (215.677) -
Total passivo e patrimônio liquido 188.219 1

Balanço patrimonial Em 31/12/2020 e 2019 (Valores expressos em MR$)  Demonstrações do resultado em 31/12/2020 e 2019 
(Valores expressos em MR$)  

Receitas (despesas) operacionais 2020 2019
Perda no Investimento (215.677) -

(215.677) -
Prejuízo do exercício (215.677) -
Quantidade de ações 404.895 404.895
Prejuízo por ações (0,53) -

Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2020 e 2019  
(Valores expressos em MR$)  

2020 2019
Prejuízo do exercício (215.677) -
Total do resultado abrangente do exercício (215.677) -

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido  
(Valores expressos em MR$) 

Capital  
Social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2018 1 - - 1
Saldos em 31/12/2019 1 - - 1
Aumento de capital social 4 - - 4
Constituição de Reserva de Capital         - 403.891 - 403.891
Prejuízo do exercício - - (215.677) (215.677)
Saldos em 31/12/2020 5 403.891 (215.677) 188.219

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2020 e 2019 
(Valores expressos em MR$) 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Prejuízo do exercício (215.677) -
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) do exercício 
 com as atividades operacionais
Perda no investimento 215.677 -
Lucro ajustado - -
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de investimento (403.895) -
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos (403.895) -
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital social 4 -
Constituição de reservas 403.891 -
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento 403.895 -
Variação de caixa e equivalentes de caixa - -
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1 1
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 1 1
Variação de caixa e equivalentes de caixa - -

Notas explicativas em 31/12/20 e 2019 (Em MR$)
1. Informações gerais: A Cachambi Participações S.A. (“Cia.”) é uma S.A., 
de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em RJ/
RJ. Tem como atividade econômica holdings de instituições não-financeiras. 
A emissão das DFs. foi autorizada pela Administração da Cia. em 14/06/21. 2. 
Resumo das principais práticas contábeis: As DFs. foram preparadas con-
forme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo CPC. As principais políticas contábeis adotadas na preparação 
dessas DFs. estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios. 2.1. Declaração de conformidade: As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas DFs. estão defi-
nidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercí-
cios apresentados, salvo quando indicado de outra forma. 2.2. Base de prepa-
ração: A preparação das DFs. requer o uso de certas estimativas críticas. Este 
fato também exige que a Administração da Cia. exerça uma maior capacidade 
de julgamento na aplicação das políticas contábeis. Como o julgamento da 
Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabi-
lidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir 
dessas estimativas. Na preparação das DFs., a Cia. adotou algumas variáveis 
e premissas derivadas de sua experiência histórica, dentre outros fatores que 
entende como razoáveis e relevantes. Os resultados poderiam ser distintos 
dos estimados sobre premissas, variáveis ou condições diferentes, mas as 
áreas onde julgamentos e estimativas significativos foram feitos na preparação 
de tais DFs. e seus efeitos referem-se a: • Provisão para riscos processuais. 
No entendimento da administração da Cia., os assuntos acima não apresen-
tam risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis 
de ativos e passivos para o próximo exercício social. 2.3. Moeda funcional 
e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas DFs. são mensurados de 
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua 
(moeda funcional). As DFs. estão apresentadas em milhares de Reais, que é 
a moeda funcional e de apresentação da Cia. 3. Resumo das principais po-
líticas contábeis: 3.1. Classificação circulante e não circulante: Os ativos 
e passivos no balanço patrimonial são classificados como circulante quando 
mantidos principalmente para negociação e quando se espera realizá-los den-
tro de 12 meses após o período de divulgação. Os demais ativos e passivos 
são classificados como não circulantes. Os ativos e passivos fiscais diferidos 
são classificados no ativo e passivo não circulante. 3.2. Caixa e equivalentes 
de caixa: Incluem dinheiro em caixa, deposito bancário, outros investimentos 
de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses 
(com risco insignificante de mudança de valor) e saldos em contas garantidas. 
3.3. Investimentos em coligada/controlada: A Cia. detém o controle sobre 
uma empresa quando possui o poder de controlar suas políticas financeiras e 
operacionais e tem a capacidade para auferir benefícios e estar exposta aos 
riscos de suas atividades. Os investimentos nas controladas são registrados 
na controladora pelo método de equivalência patrimonial para fins de DFs. 
individuais. 3.4. Tributos: A Cia. é tributada pelo lucro real. A provisão para 
IR e contribuição social está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, 
além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. 
A provisão para IR e CS é calculada nas alíquotas vigentes no fim do exercício. 
3.5. Continuidade: As DFs. foram elaboradas no curso normal dos negócios. 
A Administração efetua uma avaliação da capacidade da Sociedade de dar 
continuidade às suas atividades durante a elaboração das DFs.. A Sociedade 
está adimplente em relação às cláusulas de dívidas na data da emissão des-
sas DFs. e a Administração não identificou nenhuma incerteza relevante sobre 
a capacidade da Sociedade de dar continuidade as suas atividades nos próxi-
mos 12 meses. 3.6. Demonstração dos fluxos de caixa: Foi preparada pelo 
método indireto. 3.7. Novas normas e interpretações: 3.7.1.Novas normas 
adotadas em 1/01/20:

Normas e emendas a normas

Aplicações  
obrigatórias com 

início em ou após:
IAS 1 Apresentação de DFs. 1/01/20

IAS 8
Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimati-
vas e Erros Contábeis (Emenda - Definição de 
Material)

1/01/20

IFRS 3
Combinações de negócios (alteração - defini-
ção de negócio)
Estrutura conceitual revisada para relatórios 
financeiros

1/01/20

IFRS 
16

Arrendamentos (estabelece alteração em 
decorrência de benefícios relacionados à Covid 19
concedidos para arrendatários em contratos 
de arrendamento)

1/01/20

As normas e emendas a normas citadas acima não tiveram impacto material 
nas DFs. da Cia. 3.7.2. Novas normas, interpretações e emendas emitidas 
pelo IASB que são efetivas em períodos contábeis futuros e que a Cia. 
decidiu por não adotar antecipadamente são os seguintes, válidas para 
períodos iniciados a partir de 1/01/21:

Normas e emendas a normas

Aplicações 
obrigatórias com 

início em ou 
após:

Aprimora-
mento de 
normas

Definição de taxas de juros de referência 
para aplicação das normas IFRS 9, IAS 39, 
IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16

1/01/2021

IAS 37
Contrato oneroso - Classificação dos custos 
relacionados ao cumprimento de contrato 
oneroso.

1/01/2022

IAS 16 Imobilizado - Classificação de itens antes do 
imobilizado estar em condições de operação 1/01/2022

IFRS 3 Estrutura conceitual 1/01/2022

Aprimora-
mento de 
normas

IFRS 1 - Aspectos de primeira adoção em 
uma controlada; IFRS 9 - Critério do teste 
de 10% para a reversão de passivos finan-
ceiros; IFRS 16 - Exemplos ilustrativos de 
arrendamento mercantil e IAS 41 - Aspectos 
de mensuração a valor justo

1/01/2022

IAS 1 Classificação de passivos como circulante 
ou não circulante. 1/01/2023

IFRS 4 Contrato de seguros - Isenções temporárias 
da aplicação da IFRS 9 para seguradoras 1/01/2023

IFRS 17 Nova norma para Contratos de Seguros em 
substituição do IFRS 4 1/01/2023

A Cia. não espera o impacto dessas alterações nas normas contábeis.

4. Investimento: Em 31/12/20, a Cia. adquiriu a participação de 100% da 
Cia. Joatinga Participações S.A. e de acordo com o laudo de avaliação emi-
tido pela Apsis Consultoria, o valor justo de mercado seria correspondente 
a R$403.895. Em fevereiro de 2021, a Administração indicou uma perda no 
Investimento de R$215.677, pois o valor descrito no laudo é maior que o valor 
do Patrimônio Líquido da controlada. Os acionistas se reuniram com a Pi-
nheiro Neto, advogados da Cia., e emitiram uma ATA em junho de 2021 a fim 
de registrar a decisão do ajuste efetuado nos relatórios de 2020, refletindo, 
assim, a condição real do investimento.
a) Informações sobre a investida:
Joatinga Participações S.A. 2020 2019
Patrimônio líquido 188.218 -
Participação (%) 100% 0%
b) Movimentação
Joatinga Participações S.A 2020 2019
Saldos Iniciais - -
Aquisição de Investimento 188.218 -

188.218 -
5. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: Totalmente subscrito e integrali-
zado, em moeda corrente nacional, é de R$5, dividido em 81.779 ações ON, 
e sem valor nominal e em 323.116 ações PN e sem valor nominal. Segue 
composição acionária abaixo:

Nome País
Percentual de  
Participação

Capital 
Social

Lhotse Brasil Partners I N - Fundo de
Investimento em Participações
Multiestratégia Investimento no Exterior Brasil 100,00% 5.038,95
Em 31/12/20, a Cia. aumentou seu capital social em R$403.895, mediante 
AGE do dia 31/12/20, desse valor, R$4 foram destinados à conta de capital e o 
restante de R$404.891 foram destinados à conta de Reserva de Capital. Con-
forme Estatuto Social, as ações preferenciais de emissão da Cia. conferem a 
seus respectivos os seguintes direitos: (i) prioridade no reembolso de capital, 
sem prêmio, em caso de liquidação ou dissolução da Cia., nos termos do Art. 
17, II da Lei das S.A.; (ii) recebimento de dividendos em igualdade de condi-
ções com as ações ordinárias; (iii) direito a voto em igualdade de condições 
com as ações ordinárias; e (iv) são passíveis de resgate, nos termos do Art. 
5º- A do Estatuto Social da Cia. b) Reserva legal: É constituída anualmente 
como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder 
a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade 
do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e 
aumentar o capital. Em função do prejuízo apurado, não houve constituição 
de reserva legal no exercício findo em 31/12/20. c) Dividendos obrigatórios: 
Uma parcela será destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não 
inferior, em cada exercício, a 1% do lucro líquido anual ajustado, na forma 
prevista pelo Art. 202 da Lei das S.A.. Em função do prejuízo apurado, não 
houve proposta de dividendos nos exercícios findos em 31/12/20. d) Reserva 
de Lucros: Refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumula-
dos, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios, estabelecido 
no plano de investimentos da Cia., conforme orçamento de capital aprovado 
e proposto pelos administradores, para ser deliberado na Assembleia Geral 
dos acionistas, em observância ao Art. 196 da Lei das S.A.. 6. Instrumentos 
financeiros e gerenciamento de risco: No curso normal de seus negócios, 
a Cia. está exposta a riscos de mercado, relacionados principalmente a flutu-
ação das taxas de juros e mudanças de preços de commodities. 7. Estrutura 
de gerenciamento de risco: A Administração tem a responsabilidade global 
para o estabelecimento e a supervisão da estrutura de gerenciamento de ris-
co. A Administração também é responsável pelo desenvolvimento e o acom-
panhamento das políticas de gerenciamento de risco da Cia.. As políticas de 
gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar 
os riscos aos quais a Cia. está exposta, para definir limites de riscos e contro-
les apropriados e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. 
As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir as 
mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Cia. A Cia., através 
de treinamento, procedimentos de gestão e outros procedimentos, busca de-
senvolver um ambiente de disciplina e controle, no qual todos os funcionários 
tenham consciência de suas atribuições e obrigações. A Diretoria da Cia. su-
pervisiona a forma na qual a Administração monitora a aderência às políticas 
e aos procedimentos de risco e revisa a estrutura de risco determinada para a 
Cia. Risco de juros: Decorre de aplicações financeiras, títulos e empréstimos 
e financiamentos de curto e longo prazos. Os empréstimos emitidos a taxas 
variáveis expõem a Cia. ao risco de taxa de juros. Já os empréstimos emitidos 
às taxas fixas expõem a Cia. ao risco de valor justo associado à taxa de juros. 
A Cia. analisa sua exposição a taxas de juros de forma dinâmica e busca 
diversificação de indexadores em seu passivo financeiro. São simulados di-
versos cenários levando em consideração refinanciamento, renovação de po-
sições existentes e financiamento. Com base nesses cenários, a Cia. define 
uma mudança razoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado. 
Os cenários são elaborados somente para os passivos que representam as 
principais posições com juros. Risco de crédito: A Cia. estabeleceu uma 
política de crédito para que a idoneidade de cada cliente novo seja analisada 
individualmente antes que o pagamento-padrão e os termos e condições de 
entrega sejam propostos pela Cia.. A revisão da Cia. inclui análises externas, 
quando disponível, e referências bancárias, em alguns casos. Os limites de 
compra são estabelecidos para cada cliente, o que representa o máximo valor 
disponível que não exige aprovação do Comitê de Gestão de Risco. Risco de 
liquidez: É o risco em que a Cia. irá encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.  A abordagem da Cia. na 
administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha 
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condi-
ções normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de 
prejudicar a sua reputação. 8. Eventos subsequentes: Em 2021, a Cia. ini-
ciará suas atividades operacionais tendo como controlada a holding Joatinga 
Participações S.A. (100%) e, como controlada indireta a Cia. Bigsal - Indústria 
e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A. que tem como princi-

pais atividades a produção e a comercialização de suplementos para nutrição 
animal, com um portfólio que abrange de suplementos minerais a rações ba-
lanceadas para ruminantes, peixes, equinos, animais de Cia., entre outros.

Participação
Controladas Direta Indireta

Joatinga Participações S.A. 100% -
Bigsal - Indústria e Comércio de Suplementos para 
Nutrição Animal S.A - 100%

Cachambi Participações S.A.
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - CPF: 025.989.187-89 - Presidente

Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0
Marluci Azevedo Rodrigues - CRC-RJ 059.203/O-4 - Contadora

Relatório do Auditor Independente sobre as Dfs. 
Aos Administradores e acionistas da Cachambi Participações S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Opinião sobre as DFs.: Examinamos as DFs. da Cacham-
bi Participações S.A. (“Cia.”) que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as DFs. acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cachambi Participações 
S.A. em 31/12/20, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião sobre as DFs.: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descri-
tas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das DFs.”. Somos independentes em relação à Cia. de acordo com os princí-
pios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo CFC e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião. Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
DFs.: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresen-
tação das DFs. de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de DFs. livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs., a Administração é res-
ponsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs., a não ser 
que a Administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera-
ções.  Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsa-
bilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs.. Responsabi-
lidade do auditor independente pela auditoria das DFs.: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as DFs., tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas DFs.. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs., 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opi-
nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia.; • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela Administração; • Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs. ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não 
mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação ge-
ral, a estrutura e o conteúdo das DFs., inclusive as divulgações e se as DFs. 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os 
responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de audi-
toria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 14/06/21. BDO 
RCS Auditores Independentes - CRC 2 SP 013846/F; Monika Marielle Du 
Mont Collyer - Contador CRC 1 RJ 091300/O-6.

TCU quer que Mtur explique  
ajuda concentrada no Sul e Sudeste

O Ministério do 
Turismo (MTur) 
terá de explicar 

ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) a liquidação 
total de R$ 5 bilhões dis-
ponibilizados via créditos 
extraordinários destinados 
ao Fundo Geral de Turis-
mo (Fungetur), pela Me-
dida Provisória 963/2020 
– transformada na Lei 
14.051/2020 – em favor de 
Operações Fiscais de Crédi-
to, para oferta de emprésti-
mos a empresas de turismo 
para garantir empregos no 
contexto da pandemia de 
Covid-19.

A decisão de pedir es-
clarecimentos ao Ministé-

rio do Turismo foi toma-
da na sessão plenária do 
último dia 9, com base no 
Relatório de Acompanha-
mento (TC 025.461/2020-
6) elaborado pela Secreta-
ria de Controle Externo 
do Desenvolvimento Eco-
nômico (SecexDesenvol-
vimento) sobre ações em-
preendidas pelo Fungetur 
relacionadas à aplicação e 
ao controle dos créditos 
extraordinários. O acom-
panhamento foi realizado 
no âmbito do Programa 
Especial de Atuação no 
Enfrentamento à Crise da 
Covid-19 (Coopera).

O MTur também deverá 
explicar o pagamento aos 

agentes financeiros creden-
ciados. Dos R$ 5 bilhões 
em créditos extraordinários, 
até 19 de fevereiro de 2021 
o Fungetur havia repassado 
R$ 3 bilhões a instituições 
financeiras cadastradas, 
como Caixa Econômica 
Federal e Banco do Nor-
deste, sendo que apenas 
R$ 650 milhões foram efe-
tivamente contratados por 
empresas de turismo. Até 
o mesmo período, do total 
de empréstimos concedi-
dos via Fungetur, quase R$ 
632 milhões (97,2%) foram 
destinados a empresas de 
turismo sediadas no Sul e 
Sudeste.

O relator, ministro-subs-

tituto Marcos Bemquerer 
Costa, apontou algumas das 
conclusões do acompanha-
mento. “Concluiu-se que o 
Mtur não realizou qualquer 
análise de custo/benefício 
nem conjecturou alterna-
tivas para a execução dos 
recursos obtidos com a res-
pectiva abertura de créditos 
extraordinários, a fim de 
comprovar que a aplicação, 
via Fungetur, era a melhor 
medida a ser adotada para o 
setor do turismo, bem como 
se os R$ 5 bilhões seriam de 
fato montante necessário 
para responder aos efeitos 
econômicos e sanitários da 
pandemia da Covid-19 na-
quele setor”, observou.

Microsoft anuncia 
funcionalidades para  
o trabalho híbrido

Por acreditar que o tra-
balho híbrido é o futuro, a 
Microsoft está anunciando 
novas inovações no Micro-
soft Teams e Microsoft Vi-
va projetadas para capacitar 
esse novo formato de traba-
lho. Décadas de pesquisas 
sobre colaboração virtual 
informaram e inspiraram 
essas inovações, mas a pan-
demia criou uma urgência 
para repensar o futuro do 
trabalho.

As novidades atuais têm 
como objetivo proporcio-
nar experiências de reunião 
híbridas melhores e mais ri-
cas para todos, começando 
com o design para as pesso-
as que não estão presencial-
mente na sala e nivelando a 

experiência para todos os 
participantes.

Hoje, a Microsoft está adi-
cionando novas experiências 
de reunião com aprimora-
mentos para as Salas do Te-
ams, incluindo novos layouts 
de vídeo, experiências com 
Quadro Branco, componen-
tes fluidos e muito mais.

Além disso, a empresa 
está disponibilizando uma 
curadoria de meditações 
guiadas e exercícios de Min-
dfulness do Headspace para 
o app Viva Insights no Te-
ams, com o objetivo de aju-
dar a começar o dia centra-
do, relaxar a mente antes de 
uma grande apresentação 
ou se desconectar do traba-
lho à noite. 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA DE 03 DE 
MAIO DE 2021. Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2021, às 11h00min, na sede 
da Companhia, na Praia do Flamengo, nº 200 - 19º andar, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais 
de 99% (noventa e nove por cento) da totalidade das ações da Companhia, con-
forme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor da Companhia o Sr. Leandro Car-
doso Massa, aclamado por todos acionistas presentes, que convidou para Secre-
tário o Sr. Álvaro Veras do Carmo, na qualidade de um dos representantes das 
acionistas WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 
S.A. e ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA. Constituída a mesa e constatada a 
presença do número legal de acionistas para deliberar, o Sr. Presidente solicitou 
ao Sr. Secretário que procedesse a leitura do anúncio de convocação da Assem-
bleia publicado nos dias 20, 21 e 22 do mês de abril de 2021, no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, o que foi feito nos seguintes 
termos: “Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Fartura Agro-
pecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, que se realizará às 11h00min do dia 03 de maio de 2021, na sede 
social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo, Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir e aprovar o Re-
latório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e suas Notas Ex-
plicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 
e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração. Em As-
sembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e votar a proposta da Diretoria de 
aumento do Capital Social de R$58.738.804,83 (cinquenta e oito milhões, sete-
centos e trinta e oito mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e três centavos) para 
R$66.339.646,11 (sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscen-
tos e quarenta e seis reais e onze centavos), que corresponde a um aumento de 
R$7.600.841,28 (sete milhões, seiscentos mil, oitocentos e quarenta e um reais e 
vinte e oito centavos), com a emissão de 239.472 (duzentos e trinta e nove mil, 
quatrocentos e setenta e dois) ações, sendo 185.069 (cento e oitenta e cinco mil 
e sessenta e nove) ordinárias nominativas e 54.403 (cinquenta e quatro mil, qua-
trocentos e três) preferenciais, a serem subscritas e integralizadas pelo valor pa-
trimonial ajustado de R$31,74 (trinta e um reais e setenta e quatro centavos), 
conforme apurado no último balanço patrimonial do exercício social encerrado em 
31/12/2020. O valor do aumento do capital social total será subscrito e integraliza-
do da seguinte forma, obedecendo rigorosamente a participação acionária atual 
cada acionista no capital social: (1) R$7.012.561,85 (sete milhões, doze mil, qui-
nhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em bens imóveis rurais 
da acionista WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS 
S.A., assim descritos e caracterizados: Matrícula nº 904 do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia - PA: TERRENO RURAL cons-
tituído pelo lote nº 41 (quarenta e um) da Região do Rio Campo Alegre, situado 
no Município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado do Pará, com área de 
4.296,00 hectares; Matrícula nº 4.336 do Cartório de Registro de Imóveis da Co-
marca de Santana do Araguaia - PA: TERRENO RURAL constituído por parte 
desmembrada do Lote nº 42 (quarenta e dois), da região do Rio Campo Alegre, 
situado no Município e Comarca de Santana do Araguaia - PA, com área de 
1.440,1180ha (1.440,1180 hectares); e Matrícula nº 4.337, Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Santana do Araguaia - PA: TERRENO RURAL constituí-
do por parte desmembrada do Lote nº 43 (quarenta e três) da Região do Rio 
Campo Alegre, situado no Município e Comarca de Santana do Araguaia, Estado 
do Pará, com área de 1.618.0544 hectares, pelo valor contábil de R$7.012.561,85 
(sete milhões, doze mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco cen-
tavos), menor que o valor de mercado, conforme laudos de avaliação de valor 
contábil e de mercado que serão submetidos à Assembleia para deliberação. O 
valor restante de R$588.279,43 (quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e seten-
ta e nove reais e quarenta e três centavos), será subscrito em moeda corrente 
nacional; (2) Fixado o prazo de decadência de 30 (trinta) dias contados da data 
de publicação desta Assembleia para o acionista exercer o direito de preferência 
para subscrição das ações do aumento de capital, na mesma proporção do nú-
mero de ações das mesmas espécies (ON e/ou PN) que possuírem na data da 
Assembleia; e (3) Eventuais sobras não subscritas e depois decorrido o prazo de 
decadência acima fixado, os acionistas que tiverem feito pedido de reserva de 
sobras no boletim de subscrição, poderão subscrever as ações que sobejarem, 
podendo eventual saldo remanescente ser subscrito por terceiros. (b) Alteração 
do Artigo 5º do Estatuto Social e sua respectiva consolidação; e (c) Assuntos de 
interesse geral. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2021. Eugênio Ricardo Araújo Cos-
ta Diretor-Presidente” Ato contínuo, o Sr. Presidente passou a discussão e votação 
dos itens (a) e (b) da Ordem do Dia, que resultou no seguinte: Em Assembleia 
Geral Ordinária - Item (a): foi aprovado, pelos acionistas presentes com direito de 
voto, o Relatório Anual da Administração, assim como as Demonstrações Contá-
beis e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil no dia 20 de abril de 2021, os quais ficaram 
à disposição dos interessados pelo prazo de lei, conforme avisos publicados no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil nos dias 
01/04/2021, 02/04/2021 e 05/04/2021. Aprovado, ainda, pelos acionistas presen-
tes, com direito de voto, que o lucro líquido ajustado do exercício encerrado em 
31 de dezembro de 2020, no valor de R$5.566.511,59 (cinco milhões, quinhentos 
e sessenta e seis mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e nove centavos), seja 
utilizado para abater a conta de “Prejuízos Acumulados”. Item (b): foi aprovada, 
pelos acionistas presentes com direito de voto, a eleição dos seguintes membros 
da Diretoria com mandato de 01 (um) ano ou até nova eleição da Diretoria, na 
forma do Estatuto Social: reeleito para o cargo de Diretor-Presidente: Eugênio 
Ricardo Araújo Costa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de 
bens, engenheiro mecânico, portador da identidade expedida pela SSP/MG - MG-
758.740, CPF sob o nº 355.583.006-63, com endereço comercial na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, 
Flamengo, CEP: 22.210-901; e reeleitos para cargo de Diretor sem designação 
especial: Wilson Lemos de Moraes Neto, brasileiro, casado sob o regime da co-
munhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da identidade expedida 
pelo IFP/RJ - RG nº 08.014.928-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.177.687/60, 
com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22210-901; Álvaro 
Veras do Carmo, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, 
contador, portador da identidade 81.362.395-6, expedida pelo SESP-RJ, inscrito 
no CPF sob o nº 267.676.197-87, com endereço comercial na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Fla-
mengo, CEP: 22210-901, e Leandro Cardoso Massa, brasileiro, casado sob o 
regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da identidade do 
CREA/RJ nº 184542/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.267-19, com ende-
reço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia 
do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901. Aprovada, pelos 
acionistas presentes, com direito de voto, a verba mensal de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais) para remuneração dos membros da Diretoria. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: a) foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, o 
aumento de capital social na forma proposta pela Diretoria, ficando registrado que 
as novas ações emitidas em decorrência do aumento do capital social, ora apro-
vado, foram subscritas, em parte, no ato da Assembleia, pelas seguintes acionis-
tas: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., 
o total de 220.938 (duzentas e vinte mil e novecentos e trinta e oito) ações nomi-
nativas, no valor total de R$7.012.572,12 (sete milhões, doze mil, quinhentos e 
setenta e dois reais doze centavos), sendo 167.837( cento e sessenta e sete mil 
e oitocentos e trinta e sete) ordinárias e 53.101 (cinquenta e três mil e cento e uma) 
preferenciais, da seguinte forma: o valor de R$7.012.561,85 (sete milhões, doze 
mil, quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em imóveis rurais 
descritos e caracterizados no edital e R$10,27 (dez reais e vinte e sete centavos) 
em moeda corrente nacional; ITAPURA  AGROPECUÁRIA LTDA., o total de 17.230 
(dezessete mil e duzentos e trinta) ações ordinárias, no valor de R$ 546.880,20 
(quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais e vinte centavos); e 
SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A., o total de 2(duas) ações ordinárias, no 
valor de R$63,48 (sessenta e três reais e quarenta e oito centavos). Para o fim de 
assegurar o direito de preferência de subscrição dos acionistas que não compa-
receram na Assembleia, na forma do 171, § 1º, letra (b) e § 4º, do mesmo artigo, 
resta a subscrever o total de 1.302 (um mil e trezentas e duas) ações preferenciais, 
no valor de R$41.325,48 (quarenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e 
quarenta e oito centavos), no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publi-
cação desta ata. Quanto o item (b) Assembleia Geral Extraordinária, foi apro-
vada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O Capital 
Social é de R$66.339.646,11 (sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove 
mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos), dividido em 2.714.233 
(dois milhões, setecentos e quatorze mil e duzentos e trinta e três) ações nomina-
tivas, sendo 2.097.618 (dois milhões, noventa e sete mil e seiscentos e dezoito) 
ordinárias e 616.615 (seiscentos e dezesseis mil e seiscentos e quinze) preferen-
ciais, sem valor nominal.” Ato seguinte, foi aprovada, pela unanimidade dos 
acionistas presentes, a respectiva consolidação do Estatuto Social contemplando 
a alteração estatutária acima aprovada. Quanto ao Item (c) da Assembleia Geral 

Extraordinária foi dada a palavra aos acionistas e não houve manifestação. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da As-
sembleia, lavrando-se a presente ata que depois de lida foi aprovada e assinada 
pelos acionistas presentes.  WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
E VEÍCULOS S.A. - Eugênio Ricardo Araújo Costa - Diretor-Presidente. ITAPURA 
AGROPECUÁRIA LTDA. - Eugênio Ricardo Araújo Costa - Diretor-Presidente. 
SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. - Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti - Diretor Administrativo. JUCERJA nº 4084232 em 14/06/2021. 
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO (Aprovado na AGO/AGE de 03/05/2021). 
Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º - A denominação 
da Sociedade é FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. que reger-se-á pelo presente 
Estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade 
tem sede na Praia do Flamengo nº 200 - 19º andar (parte), Bairro Flamengo, Ci-
dade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. § Único: Mediante simples 
deliberação da Diretoria, a Sociedade poderá criar ou extinguir filiais, agências ou 
escritórios em qualquer parte do território nacional. Artigo 3º - A Sociedade tem 
por objeto a exploração de atividades agrícolas, pecuárias e pastoris em todas as 
suas modalidades, podendo, inclusive, operar mediante normais contratos de 
arrendamento, parceria e compáscuo, extração, produção, beneficiamento, co-
mércio, exploração, bem como exportação de todos os produtos e subprodutos 
decorrentes de sua atividade principal, e, ainda, a locação de máquinas, veículos 
e serviços motomecanizados e prestação de serviços de mão de obra especiali-
zada. § Único: A critério da diretoria a Sociedade poderá participar de outras so-
ciedades. Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Capí-
tulo II - Do Capital Social e das Ações. Artigo 5º - O Capital Social é de 
R$66.339.646,11 (sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscen-
tos e quarenta e seis reais e onze centavos), dividido em 2.714.233 (dois milhões, 
setecentos e quatorze e duzentos e trinta e três) ações nominativas, sendo 
2.097.618 (dois milhões, noventa e sete mil e seiscentos e dezoito) ordinárias e 
616.615 (seiscentos e dezesseis mil e seiscentos e quinze) preferenciais, sem 
valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas de-
liberações da Assembleia Geral. Parágrafo 2º - Às ações preferenciais são atri-
buídos os seguintes direitos: a) prioridade no reembolso do capital com direito a 
prêmio em caso de dissolução da sociedade; b) prioridade no recebimento do 
dividendo mínimo de 25% do lucro líquido; c) participação nos lucros remanescen-
tes que forem distribuídos, em igualdade de condições com as ações ordinárias e 
d) participação, sem restrições, no aumento de capital por correção monetária. 
Parágrafo 3º - Os certificados de ações serão sempre assinados por dois Direto-
res ou por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, podendo a Sociedade 
emitir títulos múltiplos e cautelas. Parágrafo 4º - Os certificados de ações repre-
sentativas do capital social poderão ser desdobrados em tantas cautelas quantas 
forem solicitadas pelos acionistas, efetuando o desdobramento a preço não supe-
rior ao respectivo custo que correrá por conta do acionista. Capítulo III - Da Ad-
ministração. Artigo 6º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria com-
posta de 2 (dois) a 5 (cinco) membros, acionistas ou não, sendo um o Diretor-
-Presidente. Os demais Diretores não terão designação especial. Parágrafo 1º - O 
mandato dos Diretores é de 1 (hum) ano, admitida a reeleição, devendo perma-
necer nos respectivos cargos até a posse dos eventuais substitutos. Parágrafo 2º 
- Os Diretores ficam dispensados da prestação de caução para o exercício de suas 
funções. Parágrafo 3º - Os Diretores serão investidos mediante assinatura do 
termo de posse lavrado no livro de atas da Diretoria, dentro de 30 dias seguintes 
à eleição. Artigo 7º - A Diretoria terá os mais amplos poderes de administração 
necessários à realização dos objetivos sociais, observadas as normas legais e 
estatutárias aplicáveis. Artigo 8º - À Diretoria, coletivamente, compete: a) Delibe-
rar sobre a abertura e extinção de filiais, agências, escritórios e outras dependên-
cias da Sociedade, destacando parte do capital para as suas atividades; b) deter-
minar as atribuições específicas de cada um dos membros, sem prejuízo das 
atribuições privativas estabelecidas neste estatuto; c) deliberar sobre a escolha e 
remoção dos Gerentes, Executivos e outros empregados de alto nível, assim como 
a fixação de suas atribuições, funções e ordenados; d) a prestação de fiança, aval 
ou caução, somente possíveis em benefício da própria Sociedade ou de empresa 
a ela pertencente ou coligada. Parágrafo Único: Fica expressamente vedado à 
Diretoria coletivamente e a qualquer Diretor individualmente, praticar em nome da 
Sociedade quaisquer atos alheios aos objetivos sociais. Artigo 9º - Será da com-
petência exclusiva do Diretor-Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da 
Diretoria; b) convocar e presidir as Assembleias Gerais; c) representar a Socieda-
de em Juízo ou fora dele ou designar outro Diretor, ou Procurador, para fazê-lo; 
d) administrar de um modo geral os negócios sociais, de conformidade com a 
orientação geral e os planos estabelecidos. Artigo 10 - A alienação, aquisição ou 
oneração de participação societária dependerá da prévia aprovação da Assembleia 
Geral. Artigo 11 - Os atos que impliquem em aquisição, alienação, promessa de 
compra, promessa de venda ou oneração de bens imóveis da Sociedade, depen-
derá de prévia aprovação da assembleia geral e serão assinados por dois (02) 
Diretores ou por Procurador com poderes específicos. Artigo 12 - Os contratos 
de empréstimos e financiamentos, e os títulos decorrentes, bem como notas 
promissórias, referentes às operações passivas da Sociedade, serão sempre 
assinados pelo Diretor-Presidente em conjunto com outro Diretor, salvo quando a 
Diretoria designar outros Diretores, ou nomear procurador com poderes específi-
cos para assinar os documentos atinentes à operação aprovada, observado o 
disposto no artigo 18. Artigo 13 - Será sempre exigida a assinatura de dois (02) 
Diretores ou de um Diretor com um Procurador, ou ainda de 2 (dois) procuradores 
com poderes específicos, nos seguintes atos: a) emissão de cheques e movimen-
tação de contas bancárias; b) aceite de duplicatas. Artigo 14 - A Sociedade po-
derá fazer-se representar por um Diretor ou por um Procurador com poderes es-
pecíficos para a prática dos seguintes atos: a) endosso de cheques, duplicatas ou 
quaisquer outros títulos, desde que destinados à cobrança, caução ou desconto 
a crédito da Sociedade; b) representar a Sociedade perante as repartições públi-
cas, federais, estaduais, municipais e autárquicas, bem como entidades paraes-
tatais; c) retirada de documentos e valores nos Correios e Telégrafos, empresas 
de transportes aéreos, ferroviários, rodoviários ou marítimos. Artigo 15 - Em caso 
de impedimento ou ausência temporária do Diretor-Presidente, este indicará, 
entre os demais Diretores, o seu substituto, em reunião de Diretoria ou através de 
simples carta. Parágrafo Único: Os demais Diretores, cujas funções serão as que 
lhes forem atribuídas em reunião de Diretoria, substituir-se-ão, uns aos outros, em 
seus impedimentos ou ausências temporárias. Artigo 16 - Se ocorrer vaga na 
Diretoria, os Diretores remanescentes escolherão o substituto, que exercerá o 
mandato pelo tempo que restava ao substituído, exceto o de Diretor-Presidente, 
que será eleito pela Assembleia Geral. Artigo 17 - As matérias que versarem 
sobre operações financeiras destinadas à obtenção ou concessão de empréstimo 
pela Sociedade, somente serão consideradas aprovadas se contarem com o voto 
unânime dos Diretores presentes. Artigo 18 - Os instrumentos de constituição de 
procuradores, nos quais serão sempre especificados os poderes concedidos e o 
prazo do mandato, serão assinados por dois Diretores, um dos quais, obrigato-
riamente, o Diretor-Presidente, sendo apenas dispensável o requisito do prazo 
nos mandatos com poderes “ad judicia”. Artigo 19 - Os Diretores reunir-se-ão 
ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocados 
pelo Diretor-Presidente. Artigo 20 - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas, 
das quais constarão, ainda que resumidamente, os assuntos tratados e as deli-
berações tomadas, sempre por maioria de votos dos Diretores em exercício. 
Artigo 21 - A assembleia geral que eleger a Diretoria fixará sua remuneração. 
Capítulo IV - Da Assembleia Geral. Artigo 22 - A Assembleia Geral reunir-se-á 
ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses que se seguirem ao 
término do exercício social e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que 
legalmente necessário, ou a critério da Diretoria, observadas as prescrições legais 
e os dispositivos deste Estatuto. Artigo 23 - A Assembleia Geral será instalada e 
presidida pelo Diretor-Presidente, o qual convidará um dos acionistas presentes 
para Secretário. Artigo 24 - Das Assembleias serão lavradas as respectivas atas 
no livro próprio. Capítulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 25 - O Conselho Fiscal, 
que terá as atribuições que a lei lhe confere, será composto de três membros 
efetivos e três suplentes, todos residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, 
que lhe fixará a remuneração, admitida a reeleição. Artigo 26 - O Conselho Fiscal 
não terá funcionamento permanente e somente se instalará nos casos e na forma 
prevista em lei. Capítulo VI - Do Exercício Social. Artigo 27 - O exercício social, 
que coincidirá com o ano civil, encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, 
quando será levantado o balanço geral para apuração dos lucros ou prejuízos da 
Sociedade. Parágrafo Único: Fica facultado à Diretoria o levantamento de ba-
lanços semestrais ou em períodos menores, bem como distribuir os respectivos 
dividendos, observadas prescrições legais. Artigo 28 - Dos lucros líquidos verifi-
cados, depois de feitas as amortizações e provisões recomendadas pelas boas 
normas de contabilidade, deduzir-se-ão 5% (cinco por cento) destinados à cons-
tituição do fundo de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social. 
Artigo 29 - Os acionistas terão direito de receber, como dividendos obrigatório, 
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 
da Lei 6.404/76. Parágrafo Único: O saldo, se houver, terá a destinação que a 
Assembleia Geral determinar. Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade. 
Artigo  30 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, com-
petindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidan-
te e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação e 
fixar-lhes a remuneração. Artigo 31 - A Assembleia que decidir a dissolução e 
liquidação dos negócios, poderá estabelecer que, respeitados os créditos e direi-
tos de terceiros, o reembolso do valor das ações se proceda mediante a partilha 
do patrimônio social. Certifico que o presente Estatuto Social Consolidado da 
FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. é transcrição fiel do texto aprovado na Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 03 de maio de 2021. Rio de 
Janeiro, 03 de maio de 2021. Leandro Cardoso Massa - Presidente da Assembleia. 
Álvaro Veras do Carmo - Secretário da Assembleia.

EMS explica faturamento com o ‘kit Covid’
A farmacêutica bra-

sileira EMS infor-
mou à Comissão 

Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia que fa-
turou R$ 142 milhões com 
medicamentos do kit Co-
vid-19 em 2020, valor oito 
vezes maior em relação ao 
ano anterior. A soma com 
a venda de ivermectina, por 
exemplo, aumentou de R$ 
2,2 milhões para R$ 71,1 
milhões na pandemia.

Em nota, publicou posi-

ção contrária ao chamado 
“kit Covid”, que prevê o 
uso de medicamentos ine-
ficazes contra o novo coro-
navírus, através do inexis-
tente tratamento precoce.  
A empresa esclareceu que 
“sempre comercializou seus 
medicamentos para os fins 
previstos em bula, não ten-
do comercializado nenhum 
suposto kit relacionado à 
Covid”, ressaltando que 
produz a hidroxicloroquina 
desde setembro de 2019.

“A EMS reforça que os 
dados espelham um cená-
rio de mercado fortemente 
marcado pela pandemia de 
Covid-19, a partir de março 
de 2020, quando a primeira 
onda de coronavírus che-
gou com força à Europa e a 
cloroquina era estudada co-
mo um possível tratamento. 
Na época, houve uma forte 
procura espontânea pela hi-
droxicloroquina, o que im-
pactou todo o setor farma-
cêutico no Brasil”, explica. 

“Assim, a empresa apoiou, 
com o fornecimento de hi-
droxicloroquina, dois dos 
principais estudos clínicos no 
país para verificar a eficácia 
e segurança do uso do me-
dicamento contra a Covid, 
realizados pela Coalizão Co-
vid-19 Brasil, envolvendo os 
principais hospitais e centros 
médicos do país, que aponta-
ram a ineficácia do produto”, 
continua.

O laboratório também 
produziu os remédios azi-

tromicina, hidroxicloroquina 
e nitazoxanida. Esses medi-
camentos não têm eficácia 
comprovada para o trata-
mento de pessoas diagnos-
ticadas com o coronavírus, 
mas foram defendidos por 
Jair Bolsonaro. Os dados en-
viados à CPI mostraram que 
a EMS produziu cerca de 9 
vezes mais comprimidos das 
drogas do kit covid no pri-
meiro ano da pandemia. 

Na nota explica que “a 
empresa produz a hidroxi-

cloroquina desde setembro 
de 2019 e teve o primeiro 
registro de venda do produto 
em novembro, sendo que, até 
dezembro daquele ano, fatu-
rou pouco mais de R$ 1 mi-
lhão, não cabendo, portanto, 
a comparação com a comer-
cialização durante todo o ano 
de 2020. No ano passado, as 
vendas de hidroxicloroquina 
representaram 0,2% do fatu-
ramento total da empresa e 
11,6% do mercado total des-
se medicamento”. 

Produção acumulada de 
aço cresceu 20,3% até maio

A produção nacional 
de aço bruto cres-
ceu 20,3% no acu-

mulado de janeiro a maio, 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado, 
totalizando 14,9 milhões de 
toneladas, a resultado da sé-
rie histórica. A produção de 
laminados cresceu 29,7% 
sobre 11,1 milhões de tone-
ladas. A produção de semia-
cabados para vendas somou 
3,3 milhões de toneladas de 
janeiro a maio, um acrésci-
mo de 0,5% na mesma base 
de comparação. As infor-
mações foram divulgadas 
nesta quinta-feira pelo Ins-
tituto Aço Brasil (IABr).

De janeiro a maio, as 
vendas internas foram de 
10 milhões de toneladas, o 
que representa uma alta de 
46,4% quando comparada 
com o apurado em igual 
período do ano anterior, 
disse o presidente executivo 
da entidade, Marco Polo de 
Mello Lopes. Já o consumo 
aparente de produtos side-
rúrgicos no país foi de 11,5 
milhões de toneladas no 
acumulado até maio, com 
expansão de 50,7% frente 
ao mesmo período de 2020.

As importações alcança-
ram 2 milhões toneladas até 
maio, aumento de 128,4% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. Em 
valor, as importações atingi-
ram US$ 1,8 bilhão, cresci-
mento de 92,2% no mesmo 
período de comparação. Já 
as exportações somaram 4,3 
milhões de toneladas e US$ 
3 bilhões de faturamento 
nos cinco primeiros meses 
do ano, representando re-
tração de 13,6% e aumento 
de 20,5%, respectivamente, 
na comparação com igual 
período do ano passado.

Produção

Marco Polo informou 
que em maio deste ano, a 
produção brasileira de aço 
bruto alcançou 3,1 milhões 
de toneladas, um cresci-
mento de 40,1% frente ao 
apurado no mesmo mês de 
2020, constituindo a maior 
produção mensal desde ou-
tubro de 2018. Os resulta-
dos foram favoráveis tam-

bém em relação à produção 
de laminados e de semiaca-
bados para venda. Foram 
produzidas 2,4 milhões de 
toneladas de laminados, 
70,9% a mais do que em 
maio de 2020; já a produ-
ção de semiacabados para 
vendas totalizou 797 mil to-
neladas, aumento de 26,5% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado

As vendas internas avan-
çaram em maio 73,9% fren-
te ao apurado no mesmo 
mês de 2020 e atingiram 
2,1 milhões de toneladas. O 
consumo aparente de pro-
dutos siderúrgicos foi de 
2,5 milhões de toneladas, 
83% superior ao apurado 
em maio de 2020.

As exportações em maio 
foram de 746 mil toneladas, 
o equivalente a US$ 636 mi-
lhões. Os números mostram 
queda de 12,2% em quanti-
dade e aumento de 50,8% 
em valor, na comparação 
com o mesmo mês de 2020. 
Nas importações de maio, o 
IABr apurou 550 mil tone-
ladas em quantidade e US$ 
488 milhões em valor, o que 
representou alta de 267,7% 
e 195,3%, respectivamente, 
em relação ao registrado em 
maio de 2020.

Confiança

Segundo a Agência Bra-
sil, o instituto divulgou 
também nesta quinta-feira o 
Indicador de Confiança da 
Indústria do Aço (Icia), re-
ferente ao mês de junho. O 
indicador recuou 7,3 pon-
tos frente ao mês de maio, 
para 63,8 pontos, após dois 
meses de crescimento.

De acordo com o IABr, 
a redução da confiança dos 
executivos da indústria do 
aço ocorreu, exclusivamen-
te, pela piora das expecta-
tivas para os próximos seis 
meses. Ainda assim, o indi-
cador se mantém 13,8 pon-
tos acima da linha divisória 
de confiança de 50 pontos e 
2,6 pontos acima da média 
histórica do indicador, de 
61,2 pontos. Valores acima 
de 50 pontos indicam con-
fiança, enquanto valores 
abaixo de 50 pontos apon-
tam falta de confiança.
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Três perguntas: o novo aumento da Selic e os investimentos
Por Jorge Priori

Por unanimidade, o 
Comitê de Política 
Monetária pro-

moveu um novo aumento 
de 0,75 ponto percentual 
da Selic, o terceiro seguido, 
que passou para 4,25% ao 
ano. Ele também antecipou 
outro aumento de 0,75 para 
a reunião de agosto (“para a 
próxima reunião, o Comitê 
antevê a continuação do 
processo de normalização 
monetária com outro ajuste 
da mesma magnitude”), mas 
deixou claro que “uma de-
terioração das expectativas 
de inflação para o horizonte 
relevante pode exigir uma 
redução mais tempestiva 
dos estímulos monetários”.

Até o final do ano, ter-
emos mais quatro reuniões: 
3 e 4 de agosto, 21 e 22 de 
setembro, 26 e 27 de outu-

bro e 7 e 8 de dezembro.
Também nesta quarta 

(16), o Federal Open Mar-
ket Comitte (Comitê Fed-
eral de Mercado Aberto) do 
Federal Reserve, o Banco 
Central americano, decidiu 
manter a banda da taxa de 
juros entre 0 e 0,25% ao 
ano. Conversamos sobre o 
impacto do novo aumento 
da Selic nos investimentos 
com João Beck, economista 
e sócio da BRA.

Como você viu o novo 
aumento da Selic?

Mais rígido e mais duro 
contra a inflação. Isso é 
positivo. Em reuniões pas-
sadas, o Banco Central foi 
leniente porque entendeu 
que o país precisava de 
“níveis estimulativos” de 
juros dado o impacto da 
pandemia. Com a recu-
peração do crescimento 

e a inflação dando sinais 
mais fortes, é hora de agir. 
O Banco Central não vai 
pagar para ver se a infla-
ção é ou não temporária. 
O melhor é agir antes. Em 
país de moeda forte como 
os EUA, esse é um debate 
válido. No Brasil, é melhor 
prevenir, senão o remédio 
pode sair amargo.

Qual deverá ser o 
impacto no mercado 
acionário? Que tipo de 
ações podem tirar provei-
to da Selic a 4,25% ao ano 
e a perspectiva de novos 
aumentos? Que tipo de 
ações podem ser prejudi-
cadas?

A decisão do Copom só 
reitera o que o mercado 
já precificou tempos atrás 
através dos contratos fu-
turos de juros negociados 
diariamente no mercado. 

A decisão já era esperada, 
portanto, sem impactos no 
mercado. As altas futuras 
também são esperadas, e o 
mercado projeta algo en-
tre 6,5% e 7% até o fim do 
ano. De forma generalista, 
taxas de juros mais altas 
beneficiam bancos, segu-
radoras e importadoras e 
prejudicam setores como 
de imóveis, construção e 
veículos.

O impacto dos juros no 
mercado de bolsa é mar-
ginal. O que o mercado 
espera é um Banco Central 
responsável que convirja a 
inflação para meta. O que 
favorece a bolsa no longo 
prazo é, principalmente, o 
crescimento econômico.

Com o novo aumento 
da Selic e a perspectiva 
de novos aumentos, que 
tipo de aplicações de ren-

da fixa os investidores de-
vem procurar? O que um 
investidor, que tem títu-
los pré-fixados emitidos 
quando a Selic estava em 
2% ao ano, deve fazer? É 
um bom momento para 
investir na poupança?

Os títulos pré-fixados 
no Brasil pagaram grandes 
remunerações no período 
pós-pandemia. Alguns 
vencimentos de pré-
fixados no início do ano 
chegavam a pagar acima 
de 6% ao ano, mesmo 
com a Selic ainda em 2%. 
Esse investidor ainda está 
na zona de lucro. E os 
contratos ainda estão com 
gordura (remuneração 
do pré-fixado é maior do 
que a Selic esperada para 
o período), mas sempre há 
o risco de a Selic disparar. 
Se isso ocorrer, para esses 
tipos de títulos, há pouco 

o que se fazer, mesmo que 
se carregue até o venci-
mento. Para os que não 
querem esse risco, o ideal 
é buscar os títulos indexa-
dos à inflação (NTNB ou 
IPCA+).

Com relação à poupança, 
na minha opinião ela não 
deve ser compreendida co-
mo investimento, mas sim 
como reserva de emergên-
cia. A poupança não é uma 
escolha do cidadão. Ele não 
avaliou outras opções de 
investimentos e concluiu 
que a poupança era a mel-
hor decisão. Portanto, em se 
tratando de investimentos, 
nunca haverá uma situação 
em que a poupança estará 
num bom momento. A 
poupança é como a conta-
corrente do cliente em que 
o recurso está aguardando 
algum pagamento no futuro 
próximo.

Reclamações sobre serviços de  
telecom caem 28,4% em maio
Dados da Anatel 

mostram uma que-
da de 17,2% no 

acumulado de 2021. Núme-
ros revelam as ações de me-
lhorias e autorregulação im-
plantadas pelas empresas.

O número de reclama-
ções de usuários dos ser-
viços de telecomunicações 
caiu 28,4% em maio de 
2021 na comparação com 
maio do ano passado, se-
gundo dados da Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). Os dados 
agência mostram que em 
maio de 2020 foram regis-
tradas 266.084 reclamações, 
já em maio deste ano esse 
número caiu para 190.592, 
uma queda de 75.492 quei-
xas em números absolutos.

A redução registrada no 
mês segue uma tendência 
de queda nas reclamações 
de usuários de telecomuni-
cações, que tem se acentu-
ado nos últimos meses. Em 
abril, a queda foi de 24,4% 

em relação ao mesmo mês 
do ano passado. Esse ce-
nário de redução nas recla-
mações ocorre em um mo-
mento de alta no consumo 
de serviços de telecomuni-
cações em razão de medidas 
de combate à pandemia da 
Covid-19, como o teletra-
balho, aulas e negócios on-
line, entre outras atividades 
à distância.

Todos os principais ser-
viços de telecomunicações 
apresentaram redução nos 
últimos 12 meses. A maior 
queda ocorreu no serviço 
de TV por assinatura, cujo 
índice caiu 49,5%, de 27.009 
para 13.638. No serviço de 
internet banda larga fixa as 
reclamações caíram 36,8% 
de 73.201 para 46.289, e 
na telefonia móvel as recla-
mações caíram 24,9% em 
maio em relação a maio do 
ano passado, passando de 
128.256 para 96.270.

“Estamos vendo uma 
tendência de queda nas re-

clamações no longo prazo. 
Isto é resultado dos inves-
timentos feitos pelas em-
presas, que têm se mantido 
acima de R$ 30 bilhões por 
ano. Adicionalmente preci-
samos destacar avanços nas 
medidas de autorregulação, 
como a plataforma Não 
Me Perturbe, que permite 
bloquear ligações de tele-
marketing das empresas de 
telecomunicações e de ban-
cos”, afirmou o presidente 
executivo da Conexis, Mar-
cos Ferrari. “Além da autor-
regulação, podemos atribuir 
essa tendência de queda 
também à entrada em fun-
cionamento, desde agosto 
do ano passado, das ou-
vidorias das prestadoras”, 
completou.

Mesmo durante a pan-
demia, as empresas de te-
lecom vêm empenhado 
esforços para manter a co-
nectividade com qualida-
de, servindo de base nos 
negócios e empresas para 

a transformação digital, mi-
nimizando o impacto nega-
tivo da crise na economia. 
Uma análise precisa dos da-
dos sobre reclamações deve 
sempre adotar o critério da 
proporcionalidade sobre o 
universo total de clientes. O 
setor tem no Brasil cerca de 
320 milhões de acessos, en-
tre os serviços de internet, 
telefonia fixa e móvel e TV 
por assinatura.

A Conexis Brasil Di-
gital reúne as empresas 
de telecomunicações e de 
conectividade, que são a 
plataforma da economia 
digital, da sustentabilida-
de e da conexão de todos 
os brasileiros. A Conexis, 
dentro de um movimen-
to de transformação digi-
tal pelo qual o mundo está 
passando, vem substituir a 
marca do SindiTelebrasil, 
reforçando o propósito do 
setor de telecomunicações 
de digitalizar o País e de co-
nectar todos os brasileiros. 

Cade multa Órgãos Gestores de Mão de Obra Portuária

O Conselho Admi-
nistrativo de De-
fesa Econômica 

(Cade) condenou o Órgão 
Gestor de Mão de Obra do 
Trabalho Portuário Avulso 
de Belém e Vila do Con-
de (OGMO-BVC) e sete 
operadores portuários por 
práticas anticompetitivas. 
As multas aplicadas somam 
R$ 4,7 milhões. A decisão 
foi comunicada na noite de 
quarta-feira.

O caso teve início a par-
tir de denúncia da Agência 
Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq) que 
informou ao Cade que 
o OGMO-BVC cobrava 
uma taxa inicial (conheci-
da como “joia”) de novos 
operadores portuários, 
prejudicando a concorrên-
cia no setor.

Em seu voto vista, o con-

selheiro Luiz Hoffmann 
deliberou pela condenação 
das empresas OGMO-
BVC, Amazon Logistics, 
BF Fortship Agência Marí-
tima (Novad Agência Marí-
tima), Majonav Navegação, 
Albras Alumínio Brasileiro, 
Movimento Transporte e 
Locação de Máquinas, San-
tos Brasil Participações e 
Norte Trading Operadora 
Portuária pelas práticas an-
ticompetitivas.

“A meu ver, os elemen-
tos dos autos apontam que 
a cobrança da taxa de ad-
missão instituída por meio 
da assembleia realizada em 
2014, tendo por motiva-
ção principal o custeio do 
passivo passado, acabou 
por repassar custos dos 
operadores incumbentes 
aos operadores entrantes 
(transferência de renda) 

sem guardar qualquer razo-
abilidade”, afirmou.

Entenda o caso

Os Órgãos Gestores de 
Mão de Obra Portuária 
(OGMO) são responsáveis 
pela administração e forne-
cimento de trabalhadores 
portuários com vínculo em-
pregatício permanente ou 
avulsos. O cadastro desses 
trabalhadores é realizado 
com exclusividade por esses 
órgãos. De acordo com a 
Lei 12.815/2013, as ativida-
des portuárias tipificadas na 
norma somente podem ser 
exercidas por profissionais 
registrados no OGMO.

Neste cenário, a entrada 
de qualquer novo interes-
sado no mercado de opera-
dores portuários no Porto 
de Belém do Pará implica 

associação automática ao 
OGMO-BVC.

Segundo a investigação 
do Cade, foi verificado que 
o OGMO-BVC e alguns 
associados instituíram 
cobrança de taxa inicial 
e mensalidade adicional 
(“joia”) a novos operado-
res portuários. As “joias” 
em diferentes formatos e 
valores foram instituídas 
mediante deliberações dos 
associados em assembleias 
gerais.

O Tribunal do Cade con-
cluiu que uma das taxas pre-
vistas em assembleia teria 
potencial de causar efeitos 
anticoncorrenciais, sem que 
existisse justificativa para a 
cobrança. Por essa razão, 
condenou o OGMO-BVC 
e outros operadores pela 
conduta que prejudicou a 
concorrência no setor.

CVM lança audiência 
pública sobre regras de BDR

Huawei investe US$ 60 mi 
em tecnologia em Angola

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) colocou 
em audiência pública nesta 
quinta-feira proposta de no-
vas regras para os Brazilian 
Depositary Receipts (BDR), 
certificados de depósito de 
valores mobiliários emitidos 
no Brasil que representam 
valores mobiliários de emis-
são de companhias abertas 
com sede no exterior. As 
novas normas vão revogar a 
Instrução CVM 332 e alterar 
a Instrução CVM 480. Na 
verdade, trata-se da prepara-
ção para uma nova reforma 
das regras. 

“As mudanças preservam 
a flexibilidade adicional tra-
zida pela recente Resolução 
CVM 3, mas introduzem 
aprimoramentos em pon-
tos que não haviam sido 
enfrentados por ocasião da 
edição daquela norma e que 
restaram evidenciados em 
diversos requerimentos de 
registro de ofertas e emisso-
res analisados recentemen-
te”, informou a autarquia.

“A proposta incorpora 
o aprendizado da autarquia 
com casos recentes e traz 
medidas de preservação da 
higidez do mercado de capi-
tais brasileiro, sem retroceder 
na trajetória de crescente am-
pliação das possibilidades de 
investidores brasileiros aces-

sarem ativos estrangeiros”, 
comentou Antonio Berwan-
ger, Superintendente de De-
senvolvimento de Normas 
da CVM.

Os principais objetivos 
específicos da reforma são: 
dar maior clareza ao papel 
esperado de reguladores es-
trangeiros quando valores 
mobiliários de outra jurisdi-
ção sejam admitidos como 
lastro de BDR negociados 
no Brasil; prever exigências 
para obtenção do registro de 
emissor estrangeiro perante 
a CVM que sejam efetivas e 
comuns a todos os emisso-
res, independentemente da 
localidade de seus ativos e de 
origem de receitas; redefinir 
as prerrogativas e exigências 
aplicáveis aos Níveis I, II e 
III dos programas de BDR 
de modo que sua oferta pú-
blica no Brasil esteja mais 
aderente a medidas de prote-
ção de investidores; substituir 
o conceito de “companhia 
aberta ou assemelhada” pe-
la enumeração dos atribu-
tos que tornam um emissor 
passível de ter valores mobi-
liários de sua emissão como 
lastro de BDR; e instituir um 
regime de prestação de infor-
mações por parte de entida-
des de investimento que seja 
compatível com a natureza 
desses emissores.

Enquanto os Estados 
Unidos aumentam as san-
ções em relação a China, a 
empresa de tecnologia Hua-
wei, que está no olho des-
se furacão, investiu US$ 60 
milhões na construção de 
dois centros de formação 
tecnológica em Angola.

O governo dos EUA 
proíbe investimentos di-
retos norte-americanos 
em 59 empresas chine-
sas, incluindo a Huawei. 
De acordo com o texto, a 
proibição entra em vigor a 

partir do dia 2 de agosto, 
sendo que a justificativa 
é que essas companhias 
possuem ligações diretas 
com o Partido Comunista 
da China (PCC).

A Huawei é uma empre-
sa multinacional de equi-
pamentos para redes e te-
lecomunicações sediada na 
cidade de Shenzhen, pro-
víncia de Guangdong, na 
China. É a maior fornece-
dora de equipamentos para 
redes e telecomunicações 
do mundo.
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