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Lewandowski 
vota contra 
autonomia do 
Banco Central

O ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), votou por derrubar 
a lei que dá autonomia ao Banco 
Central, mas um pedido de vista 
do ministro Luís Roberto Barroso 
interrompeu o julgamento.

PT e PSOL argumentam que o 
projeto sobre o assunto teve vício 
de iniciativa, por ter sido proposto 
por um senador; porém a mudan-
ça só poderia ter sido apresenta-
da pela Presidência da República. 
Instado a se manifestar, o pro-
curador-geral da República, Au-
gusto Aras, reforçou o mesmo 
argumento, posicionando-se pela 
derrubada da lei.

Lewandowski concordou com 
o PGR. Ele entendeu que, por 
tratar da organização da adminis-
tração pública federal, o Projeto 
de Lei somente poderia ter sido 
proposto pela Presidência.

Inflação em 
alta tirou R$ 11 
bi das contas 
do FGTS

Somente no último dia 10, com 
a TR zero no lugar do INPC de 
maio de 2021 (0,96%), o governo 
deixou de creditar aproximada-
mente R$ 10,8 bilhões – consi-
derando juros compostos desde 
janeiro de 1999 – ou R$ 4 bilhões 
– no caso de juros simples – so-
bre um saldo total de aproximada-
mente R$ 420 bilhões do Fundo 
de Garantia.

“Desde janeiro de 1999 até o 
último dia 10 de junho, o governo 
deixou de creditar R$ 554 bilhões 
[nas contas do FGTS], prejudi-
cando mais de 60 milhões de tra-
balhadores”, disse Mario Avelino, 
presidente do Instituto Fundo de 
Garantia do Trabalhador (IFGT).

O IFGT entregou em Brasília, 
nesta quinta-feira, à Secretaria-
-Geral da Presidência do Supremo 
Tribunal Federal (STF) ofício com 
as assinaturas colhidas na cam-
panha de abaixo assinado “STF 
– Julgamento JÁ para as perdas 
dos Expurgos da TR no Fundo 
de Garantia”. O documento pede 
ao presidente do STF, Luiz Fux, 
que remarque o mais rapidamen-
te possível o julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade  
5090/2014, que foi retirada de 
pauta no dia 13 de maio último.

Transportadora 
prevê 9 bilhões 
de vacinas 
todos os anos

Para atingir níveis elevados de 
imunização, estima-se que serão 
necessárias cerca de 10 bilhões de 
doses de vacina contra a Covid-19 
até o final de 2021. A estimativa é 
da empresa de logística DHL, com 
forte presença no setor farmacêu-
tico e de equipamentos médicos.

Desde o início da pandemia, a 
DHL foi responsável pelo trans-
porte de mais de 200 milhões de 
doses de todas as vacinas apro-
vadas, para mais de 120 países e 
territórios.

A infraestrutura logística e as 
capacidades estabelecidas deverão 
ser mantidas nesse nível nos pró-
ximos anos, defende a empresa, 
uma vez que acredita que serão 
necessárias entre 7 e 9 bilhões de 
doses adicionais de vacinas todos 
os anos para manter as taxas de 
reinfecção baixas e reduzir o rit-
mo de mutação do vírus.

Mundo amplia investimento em 
ciência; Brasil vai na contramão

Alerj vai ao STF contra lei que 
engessa investimentos do Rio

A Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) 
entrou com Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), nesta quarta-feira, ques-
tionando a Lei Complementar fe-
deral 159/2017, alterada pela Lei 
Complementar 178/2021.

A LC 178, sancionada em 12 
de janeiro, criou o programa de 
transparência fiscal dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Muni-
cípios. A adesão a esse sistema é 
condição para participar do Re-
gime de Recuperação Fiscal (LC 
159). O entendimento do Legis-
lativo fluminense é de que diver-

sos dispositivos da norma violam 
as cláusulas pétreas da Separação 
de Poderes, pois tiram a capaci-
dade de estados, Distrito Federal 
e municípios de administrar seus 
recursos.

A Alerj questiona, entre ou-
tros pontos, o trecho que de-
termina que os estados terão de 
limitar o crescimento de suas 
despesas primárias à variação 
do IPCA. Na análise da Procu-
radoria da Assembleia, a medida 
limitaria a capacidade de investi-
mentos e de realização de obras 
necessárias para o crescimento 
do estado e sua consequente sa-
ída do Regime de Recuperação. 

“De nada adianta ter recursos se 
você não pode investir”, criticou 
o presidente da Alerj, deputado 
André Ceciliano (PT)

A ADI também questiona os 
itens referentes ao cálculo de li-
mites gasto com pessoal inativo, 
“mesmo que o custeio dessas 
despesas esteja cargo de outro 
Poder ou órgão”. De acordo 
com a ação, a mudança propos-
ta na lei federal não levou em 
consideração as “elevadas quan-
tias” já destinadas ao Executivo 
estadual por parte do desconto 
de servidores de outros poderes, 
assim como as chamadas “con-
tribuições patronais”.

André Ceciliano: ‘De nada adiante ter recursos se você não pode investir’

EUA e China respondem por 63% da expansão

Os gastos globais com ci-
ência aumentaram 19% 
no mundo entre 2014 

e 2018. Mesmo sem dados con-
solidados, a tendência foi refor-
çada nos dois anos seguintes, em 
razão da pandemia. Entretanto, a 
expansão da valorização da ciên-
cia é desigual. Apenas dois países 
representam 63% desse aumento: 
Estados Unidos e China. Enquan-
to isso, quatro a cada cinco países 
destinam menos de 1% do PIB 
para os setores científicos, mostra 
matéria da RBA.

Os dados são do novo Relató-
rio de Ciência da Unesco, o órgão 
da ONU para o progresso das 
ciências, educação e organização 
cultural.

A porcentagem de investimen-

to do PIB brasileiro em ciência 
(1,26%) é inferior à média mun-
dial de 1,79%. E, na contramão 
da tendência mundial, vem caindo 
desde 2014. O orçamento da área 
de Ciência e Tecnologia em 2021 
reduziu a R$ 23 milhões os recur-
sos para fomento pelo CNPq.

Além disso, o Governo Bol-
sonaro aprofundou o contingen-
ciamento do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), que pre-
vê uma arrecadação de R$ 7,1 bi-
lhões para 2021, destinando ape-
nas R$ 240 milhões para as ações 
de fomento da Finep e do CNPq.

O investimento em tecnologia 
nos países emergentes vem sen-
do puxado pelo Sudeste Asiático, 
que teve expansão de 2,03% para 

2,13%, impulsionados especial-
mente por Tailândia e Vietnã. No 
Oriente Médio, os Emirados Ára-
bes Unidos iniciaram uma forte 
expansão da ciência, que inclui o 
envio de uma sonda para Marte. 
O gasto do PIB do pequeno país 
em desenvolvimento foi de 0,69% 
para 1,30%.

A América Latina seguiu uma 
tendência de redução nos investi-
mentos em ciência. O continente 
foi de 0,73% para 0,66%.

No topo do ranking, a Alema-
nha, com 3,09% do PIB desti-
nado ao desenvolvimento cien-
tífico; Japão (3,26%); Coreia do 
Sul (4,53%); Israel (4,95%); e os 
Estados Unidos, com 2,84%, mas 
de um PIB de mais de US$ 21 tri-
lhões.

Alerj
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Por Miklos Grof

Não é novidade pa-
ra ninguém que a 
burocracia é um 

dos maiores empecilhos 
na vida do brasileiro. Tirar 
uma ideia empreendedo-
ra do papel e colocá-la em 
prática não é uma tarefa 
fácil por aqui. O país con-
tinua apostando em proce-
dimentos burocráticos pa-
ra as mais simples tarefas, 
seja ir até o banco ou abrir 
uma empresa. Além dis-
so, muitos processos ainda 
são presenciais, demandam 
tempo e geram custos des-
necessários.

De acordo com o Ibo-
pe, 7 em cada 10 pessoas 
acham que a burocracia faz 
o governo gastar mais que 
o necessário. Não bastasse 
essa percepção, o excesso 
da burocracia resulta em 
corrupção, desestimula os 
negócios, afeta o dia a dia 
dos brasileiros e é um dos 
principais entraves ao cres-
cimento econômico do país. 

Para se ter uma ideia, um 
brasileiro leva cerca de seis 
semanas para ter seu CNPJ 
formalizado, gastando em 
média R$ 5 mil em taxas pa-
ra registro de uma empresa e 
de uma marca, além de apro-

ximadamente R$ 40 mil por 
ano em aluguel e despesas 
de escritório. Em média, são 
208 horas anuais gerenciando 
todos esses processos. Talvez 
tantos entraves no meio do 
caminho sejam os motivos 
principais que explicam o fa-
to de, no Brasil, a mortalida-
de das empresas ser de 66% 
em cinco anos, segundo o 
IBGE.

Atualmente, o Brasil ocu-
pa a constrangedora 124ª 
posição no ranking Ease of  
Doing Business, do Banco 
Mundial, que avalia a fa-
cilidade de fazer negócios 
em 191 países. Este cenário 
desolador, entretanto, pode 
estar com os dias contados. 
Existe um grande esforço 
por parte do setor privado, 
e até mesmo de alguns seg-
mentos do Estado, de re-
verter essa situação.

Recentemente, o Go-
verno Federal assinou uma 
medida provisória que visa 
melhorar o ambiente de ne-
gócios no Brasil e subir em 
20 posições a colocação do 
país no ranking. Editada no 
fim de março, a medida su-
gere mudanças legislativas 
para promover agilidade, 
segurança jurídica e esti-
mular a competitividade no 
ambiente de negócios do 

Brasil, tornando o país mais 
atraente para investimentos 
internos e externos. 

Do lado da iniciativa pri-
vada, a tecnologia guia as 
conversas. Entre as princi-
pais tendências globais, que 
têm impactado a forma de 
fazer negócios, estão:

– Terceirização + gig 
economy: um em cada dez 
adultos trabalha de forma 
independente e sob deman-
da;

– Desmobilização de 
empresas: manter um es-
critório envolve um alto 
custo fixo para uma empre-
sa. A pandemia potenciali-
zou a desmobilização e de-
manda por serviços como 
o escritório virtual, solução 
de baixo custo, legal e que 
elimina a necessidade de 
alugar um conjunto comer-
cial para formalizar a sede 
fiscal de uma empresa;

– Transformação di-
gital: a digitalização de 
empresas e de processos 

é uma tendência cada vez 
mais presente e necessária, 
principalmente para PMEs, 
tão sensíveis aos custos de 
manutenção da operação e 
oscilações no mercado.

A tecnologia, portanto, é 
uma grande aliada da des-
burocratização brasileira, 
desafogando prestadores de 
serviços e PMEs e causan-
do impacto em uma cadeia 
muito maior, que gera em-
pregos e movimenta o pa-
ís, além de representar um 
ganho competitivo para as 
empresas. Hoje, as PMEs 
são um pilar extremamente 
importante para a economia 
brasileira: elas são respon-
sáveis por mais de 55% dos 
empregos e 30% do PIB.

Por outro lado, essas pe-
quenas e médias empresas 
são muito mal atendidas e 
ainda não acessaram com-
pletamente os benefícios 
da revolução digital, que 
transformou vários outros 
aspectos do nosso dia a 
dia. Já passamos por es-
sa era em diversas áreas, 
principalmente no setor 
privado. Muitas juntas co-
merciais já estavam digi-
talizando seus processos, 
e isso acelerou ainda mais 
devido à pandemia. Além 
disso, o judiciário também 

avançou nesse ponto. E, 
agora, a burocracia passa 
por essa digitalização, au-
tomatizando etapas que 
antes eram físicas.

Com esse movimento, o 
processo de emissão de do-
cumentação foi acelerado, e 
todos os envolvidos no pro-
cesso podem testemunhar 
a desburocratização. Nos 
próximos anos, as etapas 
deverão ser todas digitais, 
acelerando o ambiente dos 
negócios, sem o peso da bu-
rocracia, que toma tempo e 
tem muitos custos. 

Com a burocracia reduzi-
da e os processos centrali-
zados, será possível resolver 
problemas e a formalização 
de um negócio de forma 
digital, simplificando a co-
municação e oferecendo 
mais transparência aos bra-
sileiros, além de sanar a dor 
de escritórios de advocacia 
e contabilidade, que fazem 
todo esse processo de le-
galização. A partir disso, o 
atendimento direto ganha 
escala e velocidade, pois au-
xilia milhares de pessoas. 

Ao distribuir os proces-
sos de legalização de seus 
negócios com mais rapidez 
e usar a tecnologia por meio 
de uma interface digital, o 
prestador de serviços e as 

PMEs encontrarão menos 
burocracia – sem filas, sem 
papelada e protocolos físi-
cos e sem ter de se deslocar 
para abrir um CNPJ, por 
exemplo – adquirindo re-
dução de custos, ganhando 
tempo e agilizando a ope-
ração e sucesso de sua em-
presa.

Nos próximos anos, va-
mos observar uma revo-
lução na formalização de 
PMEs por meio de novas 
soluções, como serviços 
para digitalizar o processo 
de abrir um negócio, alterar 
um contrato social e regis-
trar uma marca.

Esperamos que o con-
texto de fazer negócios no 
Brasil mude drasticamen-
te, aplicando inovação pa-
ra tornar simples diversos 
processos complexos na 
legalização de empresas, 
apoiando a retomada das 
PMEs e sua participação 
na economia. O pequeno 
e médio empresário precisa 
de soluções simplificadas, 
que resolvam suas dores e 
centralizem os processos, 
facilitando a abertura e o 
desenvolvimento de negó-
cios no país.

Miklos Grof, CEO da Company 
Hero.
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7 em 10 
brasileiros ainda 
não decidiram 
compartilhar 
informações 
financeiras

Nos 
próximos anos, 
observaremos 

uma revolução na 
formalização de 

PMEs

Revolução tecnológica pode deixar a  
burocracia com os dias contados

Background check cresce como estágio intermediário ao Open Banking
Por Alexandre 
Pegoraro

Uma das premissas 
da teoria do caos 
é que o bater das 

asas de uma borboleta em 
algum lugar provoca um tu-
fão do outro lado do mundo. 
No caso do Open Banking, 
o que se espera não é o ca-
os, mas sim uma grande re-
volução que vai transformar 
totalmente a indústria finan-
ceira. Em outras palavras, a 
expectativa é de que surjam 
novos modelos de negócios 
e soluções disruptivas que 
levem à redução de juros, in-
clusão de desbancarizados e 
uma série de benefícios.

O problema é que, para 
que estas coisas aconteçam, 
o bater de asas da borbo-
leta corresponde ao ato de 
compartilhar dados. Toda 

a mágica imaginada pelo 
Banco Central e pelos en-
tusiastas deste novo sistema 
só poderá se tornar realida-
de caso os consumidores 
consigam superar seus me-
dos e decidam permitir que 
bancos, fintechs, varejistas e 
empresas de vários segmen-
tos tenham acesso a suas in-
formações sobre transações 
bancárias, compras, históri-
co de crédito, inadimplência 
etc.

Sob este ponto de vista, 
alguns sinais começam a 
surgir dando conta de que, 
apesar do empenho das au-
toridades reguladoras e do 
entusiasmo geral, na prática 
o Open Banking precisará 
de um tempo maior para 
avançar rumo aos seus ob-
jetivos.

Segundo uma pesquisa 
feita em abril pelo banco 
digital C6 Bank em parce-

ria com o Ipec, com 2 mil 
pessoas das classes A, B e 
C, com acesso à internet 
em todo o Brasil, 69% dos 
brasileiros afirmam que 
precisam entender melhor 
o Open Banking antes de 
decidir se vão compartilhar 
informações financeiras. 
Pior ainda é o fato de que, 
em outra pergunta, 43% 
disseram não ter interesse 
de permitir a abertura de 
seus dados.

Como o acesso à infor-
mação está na base do de-
senvolvimento de novas so-
luções e das decisões sobre 
investimentos, as empresas 
e os investidores parecem 
decididos a não ficarem pa-
rados enquanto o conven-
cimento não acontece. E, 
neste caso, estão trabalhan-
do em paralelo com o pro-
cesso de background check, 
que consegue oferecer um 

nível profundo de informa-
ções capturando dados que, 
de uma forma ou de outra, 
já estão disponíveis em ou-
tras fontes.

As principais plataformas 
fornecedoras deste tipo de 
serviço têm detectado um 
crescimento médio de 20% 
na carteira de clientes vin-
dos dos setores de opera-
ções societárias e bancos de 
investimento nos primeiros 
meses de 2021 e até 45% de 
aumento no faturamento. 

Baseadas em tecnologias 
de ponta para mineração de 
dados e crawling, os siste-

mas de background check 
realizam o levantamento 
de todas as informações 
relativas a CPFs ou CNPJs, 
seguindo as exigências dos 
agentes reguladores no 
processo conhecido como 
KYC (Know Your Cus-
tomer). O conceito é que 
a ferramenta buscará em 
todas as mídias negativas, 
tentado identificar possíveis 
sanções e citações em listas 
restritivas nacionais e inter-
nacionais, antecedentes cri-
minais etc.

Os algoritmos também 
realizam a identificação de 
pessoas expostas politica-
mente, analisam o perfil 
de crédito, características 
sociodemográficas, identi-
ficam processos e outros 
aspectos. 

A partir da captação 
dessas informações e se-
guindo a política interna e 

as leis impostas para estes 
processos, a plataforma 
emitirá um parecer capaz 
de ajudar as empresas a 
decidir se uma pessoa ou 
uma empresa reúne con-
dições de se tornar cliente 
ou se seria melhor subme-
ter a decisão a uma segun-
da análise.

Levando em conta que 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) também 
reúne características de em-
poderar o consumidor so-
bre o consentimento para 
o uso de seus dados, essa 
perspectiva de crescimen-
to da procura pelo back-
ground check, deve ir muito 
além da indústria financeira 
e do Open Banking. É uma 
ferramenta disponível para 
toda a economia.

Alexandre Pegoraro é CEO da 
Kronoos.
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Empresa pode dar  
justa causa a quem  
não se vacinar?

Quando há vacina para evitar uma doença que está 
matando cerca de 2 mil pessoas por dia, as compan-

hias têm amparo legal para exigir o comprovante de vaci-
nação para os funcionários que podem ser imunizados, 
opina o advogado Fernando Kede, especialista em Direito 
do Trabalho Empresarial. “Se um dos seus colaboradores 
se recusa a ser vacinado, ele está colocando todos em 
risco, e as empresas têm o dever legal de zelar pela saúde 
dos seus funcionários. Diante dessa negativa, a empresa 
pode sim fazer a dispensa por justa causa”, avalia Kede.

O advogado orienta que os empregadores requisitem o 
comprovante de imunização para identificar quem está apto 
a receber a vacina, mas não se imunizou. Caso identifique 
que um funcionário não está imunizado, o empregador pode 
solicitar que ele o faça, mas não pode obrigar. “As empresas 
não têm o direito de obrigar seus colaboradores a tomar 
a vacina, mas têm o direito de dispensá-los para evitar um 
problema de saúde pública ainda maior”, afirma.

O especialista recomenda, primeiro, uma campanha de 
conscientização. “Se mesmo assim o funcionário não se 
vacinar, que seja advertido e depois disso, se a recusa per-
sistir, pode ser demitido por justa causa, a não ser, é claro, 
que se tenha uma justificativa plausível”, finaliza Kede.

Os sem-inflação

Do professor Marcio Pochmann, no Twitter: “Neolib-
eralismo de Bolsonaro trouxe a inflação que arrebenta o 
poder aquisitivo na base da pirâmide social, pois para os 
endinheirados, o Banco Central independente eleva a taxa 
básica de juros para proteger os ganhos dos ricos através 
do rentismo. Brasil acima de tudo!”

Vidas

Natalia Pasternak citou estudo do epidemiologista Pe-
dro Hallal que apontou que 3 de cada 4 mortes poderiam 
ter sido evitadas se o Brasil estivesse na média mundial de 
controle da pandemia. O estudo confirma cálculo (não 
científico) feito pela coluna em 12 de janeiro.

Rápidas

No mês do orgulho LGBTQIA+, a Associação de 
Supermercados do Rio (Asserj) realizará, dia 29, o “Semi-
nário super negócios gente e gestão – Tema: diversidade 
e inclusão”. Esta é a primeira vez que o setor supermer-
cadista fluminense discute o assunto. Inscrição: eventos-
virtuais.online/evento/diversidade-e-inclusao-asserj *** 
Barbara Coutinho, Marcelo Olaso e Leandro Rosa lançam 
o corridavirtualbrasil.com.br, programa de assinaturas 
voltado a corridas *** O Marcos Martins Advogados 
acaba de anunciar a contratação de José Antônio Morais 
Júnior como novo chefe de Finanças e Estratégias. O 
gestor já passou por KPMG, BMA e Machado Mayer *** 
A Editora Contracorrente lança Aspectos Relevantes da Lei 
Geral de Proteção de Dados, trabalho coletivo que contou 
com a colaboração do ex-secretário de Justiça de São Pau-
lo, Belisário dos Santos Júnior, da advogada Juliana Vieira 
dos Santos (ambos sócios de Rubens Naves Santos Jr. 
Advogados) e Juliano Maranhão (sócio de Sampaio Ferraz 
Advogados), entre outros. Mais informações: loja-editora-
contracorrente.com.br/produto/aspectos-relevantes-da-
lei-geral-de-protecao-de-dados

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

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SENGE-RJ

SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIMVERJ

SINDICATO DOS ADMINISTRADORES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINAERJ

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLA - FENATA
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
E DO SETOR PÚBLICO AGRÍCOLA DO BRASIL- FASER

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O pool de sindicatos SENGE-RJ, SIMVERJ, SINAERJ e as Federações FENATA
e FASER, por meio deste edital, convocam a todos os funcionários da EMATER-
RIO (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de
Janeiro), associados à Associação dos Funcionários da EMATER-RIO (AFERJ),
a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se em
07 de julho de 2021, às 13h30, em primeira convocação e quórum regimental;
às 13h45, em segunda convocação e às 14:00h com qualquer número de
associados, de forma tele presencial - https://www.even3.com.br/aferj/ para
deliberarem sobre a seguinte PAUTA DE ORDEM DO DIA: 1ª) Aprovação da
pauta de reivindicações para Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022, a ser
encaminhada à Empresa; 2ª) Autorização para os Sindicatos celebrarem
Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022, ou Convenção Coletiva, ou ajuizar
Dissídio Coletivo e 3ª) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro 18 de junho de 2021.

Lucia Morais Kinceler
Coordenadora Geral – FASER

Claudio Sergio Pimentel Bastos
Presidente – SIMVERJ

Olímpio Alves dos Santos
Presidente - SENGE-RJ

Reginaldo Souza de Oliveira
Presidente – SINAERJ

Mario Limberger
Presidente – FENATA

TERNIUM BRASIL LTDA
CNPJ: 07.005.330/0001-19

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
TERNIUM BRASIL LTDA torna público que requereu ao INTITUTO ESTA-
DUAL DO AMBIENTE – INEA, através do processo nº E-07/101549/2005, 
a renovação de sua outorga de direito de uso de recursos hídricos nº 
IN036383  para a captação de água bruta superficial em 01 (um) ponto, 
no canal de São Francisco, com as finalidades de uso Industrial, e 01 (um) 
ponto de lançamento de efluentes tratados no rio Guandu Mirim, na Região 
Hidrográfica RH II - Guandu, sujeito à cobrança, na forma prevista na Lei 
Estadual nº 4.247/03, em consonância com o § 1º do art.27 da Lei Estadual 
nº3.239/99, situada na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa 
Cruz, Município do Rio de Janeiro

TERNIUM BRASIL LTDA
CNPJ: 07.005.330/0001-19

REQUERIMENTO DE LICENÇA
TERNIUM BRASIL LTDA torna público que requereu ao INTITUTO 
ESTADUAL DO AMBIENTE – INEA, através do processo nº PD-
07/014.1409/2018, a licença de operação para o sistema de injeção de 
carvão mineral pulverizado (PCI) para os Altos Fornos existentes, situada 
na Avenida João XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município do 
Rio de Janeiro.

‘Tratamento precoce’ visto por um só lado

Em reunião marcada 
pela participação 
surpresa de sena-

dores governistas que não 
são membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia e nem 
costumam comparecer aos 
debates, foram ouvidos 
nesta sexta-feira os médi-
cos Francisco Cardoso e 
Ricardo Zimerman, que de-
fendem o “tratamento pre-
coce” para Covid-19 com o 
uso de cloroquina e outros 
medicamentos. 

A corrida à CPI se deu o 
início da sessão com uma 
composição esvaziada, por-
que parte do grupo majori-
tário da comissão, o chama-
do “G7”, não compareceu, 
e os que estavam presentes 
se recusaram a permanecer 
na oitiva. O relator, senador 
Renan Calheiros (MDB-
AL), em protesto contra fala 
do presidente Jair Bolsona-
ro em live nesta quinta-feira 
(17), a favor da “imunização 
de rebanho”, comunicou 
que preferia não fazer per-
guntas aos médicos.

No entender do senador, 
o Brasil tem falhado ao não 
se pautar exclusivamente na 
ciência no combate à co-

vid-19.optou por não fazer 
perguntas e deixou a sala 
após as explanações iniciais 
dos depoentes.

Os senadores Marcos Ro-
gério (DEM-RO), Eduardo 
Girão (Podemos-CE), Luis 
Carlos Heinze (PP-RS) e Jor-
ginho Mello (PL-SC) fizeram 
perguntas sobre o chamado 
“tratamento precoce”. Nas 
respostas, Francisco Cardoso 
disse que sua posição favo-
rável baseia-se em pesquisas, 
assim como em sua experi-
ência pessoal. Ele ressaltou 
que, em sua vivência no tra-
tamento de pacientes com 
Covid-19, já atendeu mais de 
mil casos muito graves, com 
poucos óbitos. “A equipe 
com a qual trabalhamos em 
São Paulo já atendeu mais de 
4 mil casos com pouquíssi-
mos desfechos fatais. Nós 
temos resultados” disse Car-
doso.

Para o médico, a clo-
roquina foi demonizada 
após estudo da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
com a Universidade Federal 
do Amazonas (Ufam) ain-
da nos primeiros meses da 
pandemia, quando 22 pa-
cientes morreram. Cardoso 
disse considerar que esse 

estudo é “a maior vergo-
nha científica dos últimos 
anos”.

Já Ricardo Zimerman 
destacou que o “tratamento 
precoce” não se resume à 
cloroquina, e que ele apre-
sentaria bons resultados na 
prática. O senador Jorginho 
Mello lembrou que Zimer-
man publicou um estudo, 
com base em dados do 
Amazonas, defendendo que 
as medidas de lockdown 
poderiam ter colaborado 
no desenvolvimento da ce-
pa P1. Isso porque, segun-
do essa tese, muitas pessoas 
teriam ficado aglomeradas 
em suas casas, o que teria 
facilitado uma mutação vi-
ral mais dinâmica. A tese 
causou revolta no presi-
dente da CPI, Omar Aziz 
(PSD-AM), pois Manaus, 
onde a média de moradores 
por domicílio é bem menor 
do que no interior do esta-
do, teve muito mais mortes 
pela covid-19.

“O senhor está totalmen-
te equivocado sobre meu 
estado, não sabe o que está 
falando. Você me desculpe. 
O senhor está dizendo que 
no Amazonas, porque tem 
uma aglomeração maior e 

tal, por isso replicou mais 
o vírus? Não diga isso! Por-
que na capital o número de 
infectados e mortos foi mui-
to maior que no interior, me 
explica isso? Em moradias 
do interior, moram seis, se-
te pessoas por casa. Porque 
no interior, que o número 
de pessoas que moram nu-
ma residência é bem maior 
que na capital, o número de 
infectados é menor que na 
capital? — questionou.

Na resposta, Zimerman 
voltou a defender o rigor 
de seu estudo, que foi feito 
com base em dados oficiais 
do Ministério da Saúde re-
lacionados à localização de 
telefones celulares durante 
o período pesquisado.

O senador Flávio Bolso-
naro (Patriota-RJ) cobrou 
dos membros da CPI da 
Pandemia uma discussão 
sobre a destituição do re-
lator do colegiado, Renan 
Calheiros (MDB-AL). Para 
ele, o gesto de retirar-se da 
sala de audiência, deixan-
do de ouvir os convidados, 
mostra que Renan não aten-
de ao requisito básico de 
respeito ao contraditório e 
orienta-se por uma opinião 
pré-concebida.

Portugueses pedem extensão das moratórias bancárias
A Associação da Hotela-

ria, Restauração e Similares 
de Portugal (AHRESP) está 
pleiteando a prorrogação 
das moratórias bancárias 
até 31 de março de 2022”. 
O objetivo é garantir a sus-
tentabilidade dos negócios 
e a manutenção dos postos 
de trabalho.

“Face a incerteza da 
evolução da pandemia, em 
conjunto com as atuais 
restrições de circulação in-
ternacional dos principais 
mercados emissores de 
turistas internacionais, no-
meadamente do mercado 
britânico, a época de verão 

não irá permitir o reforço 
de tesouraria que as nos-
sas empresas tanto necessi-
tam”, explica a entidade.

“Se as moratórias bancá-
rias forem efetivamente ex-
tintas a 30 de setembro, as 
empresas não terão quais-
quer condições de cumprir 
com as responsabilidades 
bancárias do período pré 
pandemia, às quais se jun-
tam todos os endividamen-
tos contratualizados desde 
março 2020 para sobreviver 
a esta crise sem preceden-
tes”, alerta a associação.

Além da importância 
da prorrogação das mo-

ratórias bancárias, diz a 
AHRESP que “os planos 
de amortização revelam-
se essenciais, uma vez que 
após o término dessas mo-
ratórias, as empresas não 
terão capacidade para re-
tomar o cumprimento das 
suas obrigações, nos ter-
mos do período pré pan-
demia, pelo que os prazos 
de amortização devem ser 
prorrogados, no mínimo 
por mais 10 anos, reduzin-
do significativamente os 
encargos das empresas”.

A Assembleia da Repú-
blica enviou ao Banco cen-
tral Europeu (BCE), uma 

instituição da União Euro-
peia, o projeto de lei que foi 
aprovado na especialidade 
na semana passada e que 
estabelece a prorrogação e 
alargamento das morató-
rias bancárias no contexto 
da epidemia de Covid-19, 
até ao fim do ano. Mas a 
instituição com sede em 
Frankfurt respondeu aler-
tando para os riscos de es-
tabilidade financeira para os 
bancos que a extensão das 
moratórias, “a menos que 
os empréstimos que benefi-
ciem da moratória também 
sejam objeto de garantia do 
Estado”.

Bolsonaro terá que mostrar provas de fraude eleitoral
Para obrigar que o presi-

dente Jair Bolsonaro apre-
sente “supostas ‘provas’ de 
fraude eleitoral” em dez 
dias, o partido Rede entrou 
com um mando de seguran-
ça no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF).

Em live, nesta quinta-
feira (17), Bolsonaro voltou 

a falar em supostas fraudes, 
afirmando que a ilegalida-
des impediu que ele fosse 
eleito no primeiro turno em 
2018 e que, em 2014, Aécio 
Neves (PSDB) teria mais 
votos contra a ex-presiden-
ta Dilma Rousseff  (PT).

A Rede pede para que 
ele e seus assessores se-

jam proibidos de se mani-
festar publicamente sobre 
eventuais fraudes eleito-
rais caso não demonstrem 
provas das irregularidades 
ou caso estas sejam consi-
deradas insuficientes pelo 
STF. 

Na live de quinta, com 
medo diante do amplo cres-

cimento do ex-presidente 
Lula (PT) nas pesquisas 
sobre as eleições de 2022, 
Bolsonaro afirmou que se 
o petista ganhar a eleição 
presidencial, o Brasil viverá 
uma “convulsão’ social,  ca-
so o voto não seja auditável. 
Ele é defensor do voto im-
presso. 
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Água, saneamento e 
crescimento para todos

Dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável 
apresentado pela ONU para 2030 está a ODS 06, que 

é o de assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de 
água para todos. Segundo a ONU, os recursos hídricos, bem 
como os serviços a eles associados, sustentam os esforços 
de erradicação da pobreza, de crescimento econômico e 
da sustentabilidade ambiental. Concretizar esse objetivo, 
alcançando até 2030 o acesso universal e igualitário à água 
potável segura e a preços acessíveis a todos, bem como ao 
saneamento básico, requer não apenas cooperação interna-
cional, mas eficiente gestão interna, como a proteção das 
nascentes, rios e bacias e compartilhamento das tecnolo-
gias de tratamento de água.

As metas de universalização da água e do saneamento 
básico estão contidas no novo marco legal do saneamen-
to editado no Brasil, Lei 14.026/2020, e este prevê que, 
até 31/12/2033, 99% da população tenha atendimento de 
água potável e pelo menos 90% possa contar com coleta e 
tratamento de esgotos. A falta de saneamento afeta a vida 
de todos, sobretudo, compromete a vida de crianças, bem 
como a saúde, a educação e a renda, especialmente de mul-
heres e pessoas vulneráveis no Brasil.

Embora o Brasil possua o maior potencial hídrico do 
mundo, ainda conta com 35 milhões de brasileiros sem 
acesso à água potável e 100 milhões não têm acesso à cole-
ta de esgoto. Implantar redes de esgoto em quase 50% do 
país e levar água a locais precariamente abastecidos repre-
sentam grandes desafios e requerem estratégias de plane-
jamento e gestão, além da participação ativa da população.

A água tratada é um direito humano fundamental, bem 
como o saneamento básico. Municípios brasileiros sof-
rem com a seca, e permanece sendo uma grande preocu-
pação levar água e saneamento a todos eles, principalmente 
porque há uma tendência de que sejam priorizadas regiões 
mais ricas em detrimento daquelas mais pobres ou de difícil 
acesso, em especial, áreas rurais.

A participação da sociedade nessa gestão é fundamental, 
protegendo os mananciais, pagando os custos dos serviços 
para captação dos recursos financeiros e implementação do 
programa, não edificando na faixa de 30 a 500 metros dos 
cursos d’água (Lei 12.651/2012, art. 4ª), dando destinação 
correta ao lixo, promovendo a educação ambiental, atuan-
do e fiscalizando quanto ao uso racional da água, sua qual-
idade e direito de acesso a todos.

O novo marco do saneamento e sua proposta de univer-
salização têm que atender a todos, seja a população urbana 
de municípios grandes ou menores, de áreas periféricas ou 
da área rural. Saneamento básico, disponibilidade de água 
potável, separação dos materiais recicláveis e destinação 
adequada dos resíduos sólidos e do lixo com o fim dos 
“lixões”, é sinônimo de saúde, de maior acesso à renda e ao 
trabalho, de redução da pobreza e de crescimento econômi-
co por meio da sustentabilidade ambiental. Em resumo, é 
forma de assegurar o princípio da dignidade humana a mil-
hões de brasileiros. Há pouco tempo para implantação das 
metas do novo marco legal do saneamento e só com muito 
empenho chegaremos lá.

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.

Petroleiros expostos ao coronavírus 
denunciam médicos da Petrobras

A Comissão de Saúde 
da Assembleia Le-
gislativa do Estado 

do Rio de Janeiro (Alerj) se 
reuniu nesta sexta-feira, em 
audiência pública remota, 
para debater as condições 
de saúde dos profissionais 
petroleiros durante a pan-
demia de coronavírus. De 
acordo com o Sindicato dos 
Petroleiros do Norte Flu-
minense (Sindipetro NF), 
estes profissionais estão 
sendo constantemente ex-
postos à contaminação, e 
as empresas petroleiras não 
fazem o devido trabalho de 
prevenção.

O assessor médico do 
Departamento de Saúde 
do Sindipetro NF, Ricardo 
Garcia, explicou a dinâmica 
de trabalho dos petroleiros 
e o risco que correm, bem 
como falou sobre a atuação 
das empresas. “Os funcio-
nários embarcam de heli-
cóptero, então a aglomera-
ção já está feita. Além disso, 
estão sendo feitos testes 
rápidos pelas empresas, 
notoriamente ineficientes. 
Deveria ser feita a testagem 
molecular, antes, durante e 
depois do embarque. Além 
disso, os funcionários so-
frem com problemas psí-
quicos. Se já tinham uma 
jornada de trabalho muito 
grande e exaustiva, agora os 
profissionais convivem com 
o medo de voltarem para 
suas casas e contaminarem 
suas famílias”, relatou.

A presidente da Comis-
são de Saúde, deputada 
Martha Rocha (PDT) disse 
que a comissão pode fazer 

interlocuções com o Mi-
nistério Público, com a Se-
cretaria Estadual de Saúde 
(SES-RJ) e com o Conselho 
de Secretarias Municipais 
de Saúde do Estado (Cose-
ms-RJ), já que a atuação dos 
petroleiros alcança diversos 
municípios do estado. “É 
nosso papel fazer com que 
outros organismos conhe-
çam o processo de aflição 
dos petroleiros e suas de-
mandas justas e necessárias, 
para que tenhamos uma so-
lução para essa situação”, 
declarou.

O diretor e coordenador 
de Saúde e Segurança do 
Sindipetro NF, Alexandre 
de Oliveira pontuou que os 
petroleiros não estão bem 
definidos nos grupos de va-
cinação prioritária contra a 
covid-19: “Para a Marinha, 
aquaviário é quem conduz 
embarcações, logo os pe-
troleiros estariam fora desse 
grupo de vacinação. Tam-
bém há muita controvérsia 
se somos considerados por-
tuários, também prioritários 
em alguns locais, assim co-
mo os industriários”.

Após ouvir o relato dos 
petroleiros, a coordenadora 
de Vigilância e Promoção 
da Saúde, da Subsecreta-
ria de Vigilância em Saúde 
(SVS) da Secretaria Estadu-
al de Saúde (SES-RJ), Eral-
da Ferreira, destacou a im-
portância da identificação 
da ocupação profissional 
nos registros de contamina-
ção pelo coronavírus. “As-
sim, será possível entender 
as categorias mais expos-
tas”, explicou.

Ivermectina

A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) fez uma 
denúncia que a Petrobras 
está receitando Ivermec-
tinam, medicamento uti-
lizado no tratamento de 
piolhos e sarnas, para trata-
mento da Covid-19 dos tra-
balhadores e trabalhadoras 
da estatal contaminados ou 
com suspeita de contamina-
ção pelo coronavírus.

O Sindicato dos Petro-
leiros do Norte Fluminen-
se (Sindipetro-NF) forma-
lizou uma denúncia junto 
ao Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Rio 
de Janeiro (Cremerj) e apre-
sentou uma receita de Iver-
mectinam passada para um 
petroleiro.

O remédio é condenado 
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) no 
tratamento do Covid-19 
porque, além de ser inefi-
caz, pode produzir efeitos 
colaterais. “A insistência 
neste tratamento contraria 
não só os protocolos dos 
órgãos de saúde mundial: 
a própria farmacêutica 
Merck, que fabrica o me-
dicamento, declarou em 
comunicado oficial que, 
na análise de seus cien-
tistas, não há eficácia no 
uso do medicamento para 
a covid”, alerta a FUP em 
nota.

De acordo com a fede-
ração, aumentou o núme-
ro de trabalhadores conta-
minados pela Covid-19 na 
Petrobrás. Em apenas dois 
meses e dez dias, mais que 

dobrou o número de traba-
lhadores efetivos mortos 
pela doença na empresa, 
segundo o 61º Boletim de 
Monitoramento Covid-19, 
divulgado na última terça-
-feira, pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME), e 
atualizado semanalmente. 
Atualmente, são 45 óbitos 
registrados nesta semana, 
iniciada em 14 de junho – 
alta de 125% em relação 
às 20 mortes por Covid 
apuradas pelo MME em 5 
de abril, no 51º boletim de 
monitoramento.

No boletim de número 
38, do MME, de 4 de ja-
neiro de 2021 (o primeiro 
de 2021, com dados do ano 
anterior), a Petrobrás conta-
bilizava 3 mortes. Ou seja, 
em apenas cinco meses des-
te ano, a empresa registrou 
15 vezes o número de mor-
tos de 2020.

A FUP ressalta que a 
Petrobras tem se recusa-
do a fazer testagem para 
Covid-19 na metade do 
período do embarque nas 
plataformas (a testagem só 
é feita no início do embar-
que), e que não respeita o 
distanciamento social em 
suas atividades.

Após a denúncia da FUP 
sobre médicos da Petrobras 
estarem receitando trata-
mento com ivermectina 
para trabalhadores com sin-
tomas de Covid-19, a Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) que investiga 
ações e omissões do poder 
público no combate à pan-
demia quer explicações da 
direção da estatal.

Vá de Táxi dá assistência e  
aumenta faturamento de taxistas

A plataforma Vá 
de Táxi anun-
ciou sua entrada 

no segmento Assistência 
a Automóveis e está dis-
ponibilizando mais de 200 
motoristas cadastrados em 
sua plataforma para auxiliar 
os proprietários de veículos 
com problemas como troca 
de pneus e recarga de bate-
rias, entre outros. O obje-
tivo principal é ampliar as 
possibilidades de geração 
de receitas para os taxistas 
que foram prejudicados 
com a queda do movimen-
to em função da pandemia.

A ideia surgiu durante 
o ano passado, quando os 
gestores de estados e muni-
cípios tiveram que decretar 
lockdown para combater a 
pandemia da Covid-19. Sem 
pessoas nas ruas, os taxistas 
faziam, no máximo, duas ou 
três corridas por dia. O re-
sultado foi a queda abrupta 
da renda desses profissio-
nais, os mais prejudicados 
com a situação. A compa-
nhia aproveitou o momento 
de corridas baixas e ociosi-

dade da frota para repensar 
o modelo de negócios, am-
pliando para serviços, além 
de mobilidade. A opção foi 
por um sistema no qual o 
taxista, além de transportar 
passageiros, pudesse prestar 
serviços a clientes das segu-
radoras como trocar pneus, 
carregar ou trocar baterias, 
entre outros.

“Desenvolvemos um 
treinamento InApp para 
uma frota selecionada no 
projeto piloto, sendo que 
a capacitação era comple-
mentada com cursos pre-
senciais em parceria com 
seguradoras”, explicou Gló-
ria Miranda, CEO da Vá de 
Táxi. De acordo com a exe-
cutiva, desde o final do ano 
passado já foram treinados 
200 motoristas de táxi da 
cidade de São Paulo na fase 
de testes da operação. Des-
de então, a demanda pelos 
serviços prestados por eles 
vem aumentando de tal for-
ma que os ganhos já não são 
mais vistos como dinhei-
ro extra, e sim como uma 
segunda fonte de renda, 

o que deu a certeza para a 
expansão do projeto em es-
cala comercial. “Queremos 
que as pessoas entendam 
que o taxista não é apenas 
um motorista de carro. Ele 
pode também se tornar um 
especialista em assistência, 
capaz de executar, com qua-
lidade e segurança, diversas 
outras tarefas”, disse.

A ideia é expandir o ser-
viço para todo o Brasil atra-
vés da vertical VDT Assist, 
que irá incorporar ainda ou-
tros serviços como peque-
nos reparos em residências, 
por exemplo, aproveitando 
a base de 130 mil taxistas 
cadastrados na plataforma. 
Mas isso será feito aos pou-
cos. Até o final deste ano, 
a companhia planeja estar 
presente também no Rio de 
Janeiro e em Minas Gerais. 
Além da centena de milha-
res de profissionais, a Vá de 
Táxi conta, em seu cadastro, 
com um milhão de clientes 
pessoas físicas cadastradas 
e 130 clientes corporativos. 
Segundo Glória Miranda, 
“a expectativa é dobrar essa 

base antes do término de de-
zembro”.

Menor custo

A prestação de serviços 
pelos taxistas acontece por 
meio das centrais de atendi-
mento das seguradoras par-
ceiras. O cliente entra em 
contato com o call center e 
solicita o serviço. A empresa 
de seguros então envia um 
profissional, que pode ser um 
taxista, para o atendimento. 
Glória Miranda afirma que, 
em média, os serviços presta-
dos pelos motoristas de táxi 
são 30% mais baratos do que 
os executados por profissio-
nais tradicionais, sendo que 
os táxis costumam chegar 
em um tempo 10% menor 
do que os guinchos.

“Isso é bom para as 
seguradoras que conse-
guem reduzir considera-
velmente seus custos com 
atendimento a sinistros 
ao mesmo tempo em que 
aumentam a eficiência 
no atendimento aos seus 
clientes”, destaca.
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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.

 PECÉM II PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 10.471.487/0001-44 - NIRE 33.3.0030345-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/05/2021 (Lavra-
da sob a forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do 
Art. 130 da Lei 6.404/76). 1. Data, Hora e Local: Aos 21/05/2021, às 10h, 
na sede social da Pecém II Participações S.A. (“Cia.”), localizada na Praia 
de Botafogo, 501, Bloco I, sala 401, parte, Botafogo/RJ. 2. Convocação e 
Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do 
Estatuto Social da Cia. e do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia.. Dispensada 
a presença dos administradores e auditores independentes da Cia., nos 
termos do art. 134, § 2º, da Lei das S.A.. 3. Mesa: Presidente: Pedro Zinner; 
e Secretária: Mônica Maria Mendes Tavares Bussière. 4. Ordem do Dia: 
deliberar sobre (i) a redução do capital social da Cia.; e (ii) a consequente 
consolidação do estatuto social da Cia.. 5. Deliberações: Dispensada a 
leitura dos documentos relativos à ordem do dia, o único acionista da Cia., 
após o exame, discussão e votação das matérias, deliberou o quanto se-
gue: (i) tendo em vista julgar ser excessivo o atual capital social da Cia. em 
relação ao desenvolvimento de suas atividades futuras, o único acionista 
deliberou e aprovou, com fundamento no art. 173 da Lei 6.404/76, reduzir 
o capital social da Cia. em R$19.225.000,00, mediante o cancelamento de 
19.225.000 ações ordinárias, nominativas, devidamente canceladas e res-
tituição do montante de R$19.225.000,00 à única acionista ENEVA S.A., 
CNPJ nº 04.423.567/0001-21, em moeda corrente nacional; e (ii) em razão 
da redução do capital e do consequente cancelamento de ações aprovados, 
o capital social da Cia. passa dos atuais R$1.000.431.528,00, representado 
por 1.000.431.528 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para 
R$981.206.528,00, divididos em 981.206.528 ações ordinárias, nominati-
vas, e sem valor nominal, com a consequente alteração do caput do Art. 
5º do Estatuto Social da Cia., o qual passa a vigorar com a seguinte nova 
redação: “Art. 5°. O capital social da Cia., totalmente subscrito e integrali-
zado, é de R$981.206.528,00, dividido em 981.206.528 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Tendo em vista as deliberações acima, 
aprovar a consolidação do estatuto social da Cia., na forma constante do 
Anexo I à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser trata-
do, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém 
se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura 
desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. 7. 
Assinaturas: Presidente: Pedro Zinner, Secretária: Mônica Maria Mendes 
Tavares Bussière. Acionista único: Eneva S.A.. RJ, 21/05/2021. Mônica 
Maria Mendes Tavares Bussière - Secretária.

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA
 GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A. 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada em 29/06/2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 
22430-060, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar 
sobre a declaração e pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia. 
Rio de Janeiro, 21/06/2021. NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 09.584.935/0001-37 - NIRE 33.300.295.127

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”). Ficam 
os acionistas convocados, na forma prevista nos artigos 123 e 124 da Lei 
nº 6.404/76 e nos arts. 11 e 12 do Estatuto Social da Logum Logística S.A. 
(“Companhia”), a participar da AGE, sob a forma digital, conforme disposto na 
Instrução Normativa nº 79 do DREI, a ser realizada no dia 06/07/2021, às 10h, 
com o fim de debater e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) recebimento 
da renúncia do Conselheiro Narciso Fernando Bertholdi ao cargo de membro 
titular do Conselho de Administração da Companhia; (ii) eleição de membro 
titular do Conselho de Administração por indicação da acionista Uniduto 
Logística S.A; (iii) exceção à Política de Remuneração para fins de definição 
da remuneração do membro do Conselho de Administração indicado pela 
acionista Uniduto Logística S.A.. Para os fins legais, a AGE será formalmente 
realizada a partir da sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Wilson, 231, Sala 902, Centro, Rio de Janeiro/RJ. Será facultada, conforme 
legislação aplicável, a participação e voto dos acionistas via teleconferência 
e aplicativo Microsoft Teams, com a identificação de acionistas, registro de 
manifestações, transmissão de documentos e apresentações, bem como 
a gravação do conclave em áudio e vídeo. Os materiais relacionados à 
Ordem do Dia estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia e 
serão encaminhados aos representantes legais devidamente capacitados 
mediante solicitação. O acionista poderá ser representado na AGE por seu 
representante legal ou por procurador constituído há menos de um ano, 
que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. As pessoas 
que comparecerem à AGE deverão exibir documento hábil de identidade 
e documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes 
para outorga de procurações, se for o caso). Rio de Janeiro, 21 de junho de 
2021. Luis Roberto Pogetti - Presidente do Conselho de Administração.

Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/ME 34.595.494/0001-16 - NIRE 33.300.331.620

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 21.05.2021
Data, Hora, Local: 21.05.2021, às 09 hs, na sede, Avenida João Cabral de 
Melo Nero, nº 400, salas 1.101 a 1.104, Rio de Janeiro/RJ. Presença: Única 
acionista. Mesa: José Carlos Wollenweber Filho, Presidente; Ana Claudia 
de Almeida Yamada, Secretária. Deliberações Aprovadas: 1. Transformação, 
independente de dissolução e liquidação, da Viedma RJ Empreendimentos 
Imobiliários S.A., em sociedade limitada unipessoal, alterando-se sua 
denominação para Viedma RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda., a qual 
sucederá, para todos os fi ns e direitos, a sociedade anônima, que passará 
a ser regida pela Lei nº 10.406/2002, e, supletivamente pela Lei nº 6.404/76 
e legislação aplicável, bem como pelo seu Contrato Social, não importando 
essa transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo 
em vigor todos os seus direitos e obrigações sociais, o mesmo patrimônio 
social e objeto social. 2. Converter cada ação ordinária, nominativas e sem 
valor nominal em aproximadamente 1,45 quotas, com valor de R$ 1,00 cada, 
de modo que o capital social, no valor de R$ 32.255.920,00, dividido em 
22.184.739 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
subscrito e integralizado, passará a ser representado por 32.255.920 de 
quotas com valor de R$ 1,00 cada, todas detidas pelo atual sócio. 3. Contrato 
Social, cuja redação consolidada. 4. Eleger: João Eduardo de Azevedo 
Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, CPF/ME 
nº 213.955.338-14, José Carlos Wollenweber Filho, brasileiro, casado, 
engenheiro eletricista, RG nº 24.469.620-2 SSP/SP, CPF/MF nº 263.420.548-
19, Marcelo Dzik, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 30.913.608-8 SSP/
SP, CPF/MF nº 2016.188.258-95, Marcelo Lenttini de Morais, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG nº 28.728.910-2 SSP/SP, CPF/MF nº 294.976.618-
86, todos residentes em São Paulo/SP, para os cargos de Diretores, por 
prazo indeterminado e declaram que não estão impedidos de exercer 
atividades mercantis. 5. Dar assim por efetivamente transformada a Viedma 
RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda., em razão do cumprimento de 
todas as formalidades legais; 6. Autorizar os Diretores a tomar todas as 
providências e praticar todos os atos que se fi zerem necessários para a 
implementação da transformação ora aprovada. Encerramento: Nada mais. 
Rio de Janeiro, 21.05.2021. Acionista/Sócia: Estoque Residencial e 
Comercial Rio de Janeiro Fundo de Investimento Imobiliário Por Paulo 
Henrique Amaral Sá e Thiago Ferreira Aucar. Diretores Eleitos: João 
Eduardo de Azevedo Silva; José Carlos Wollenweber Filho; Marcelo 
Dzik; Marcelo Lenttini de Morais. JUCERJA nº 33211403307, 00004083939 
em 14/06/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral. 

Três perguntas: a Randon Ventures e os investimentos em startups
Por Jorge Priori

A Randon Ventures 
é a unidade de in-
vestimentos e acel-

eração em startups das Em-
presas Randon. Constituída 
em 2020, ela já investiu em 
empresas como Abbiamo, 
Grupo Delta, TruckHelp e 
Soon (conhecida anterior-
mente como Reboque.me).

Recentemente, ela anun-
ciou a parceira com a 4all 
para criação de uma nova 
companhia para oferecer 
serviços financeiros digitais 
e o investimento na Trug-
gHub, plataforma digital 
especializada em fretes fra-
cionados.

Para entendermos um 

pouco mais sobre a atuação 
da Randon Ventures, con-
versamos com seu head of-
ficer, Mateus de Abreu, que 
também é gerente de Negó-
cios e Estratégias Digitais 
das Empresas Randon.

Por que a Randon Ven-
tures foi criada? Qual o 
seu foco de investimen-
tos?

A Randon Ventures foi 
criada com os objetivos 
principais de:

– ampliar o nosso acesso 
à inovação e à tecnologia, 
principalmente as que es-
tão mais distantes do nosso 
core. Sempre fomos inova-
dores nos nossos negócios 
e nos nossos produtos, mas 

a Randon Ventures nos dá 
acesso a inovações que vão 
além do nosso core busi-
ness;

– acessar novos mod-
elos de negócios e eventu-
almente novas formas de 
nos relacionarmos com o 
mercado e com os nossos 
clientes;

– obter retorno, seja es-
tratégico ou financeiro.

A Randon Ventures 
nasceu para investir em 
startups em estágio anjo, 
mas ao perceber nosso 
potencial para atuar em 
outras frentes, rapidam-
ente mudamos o foco para 
startups no estágio Seed 
e Series A, que estão em 
aceleração e crescimen-

to. Hoje trabalhamos em 
cinco verticais: fintechs, 
voltadas para crédito de 
transporte e logística; in-
surtechs, voltadas também 
para a nossa cadeia; in-
dústria 4.0 ou smart fac-
tories; logtechs, que tange 
a logística; e autotechs, 
com foco em mobilidade, 
eletrificação e tudo o que 
pode ter relação com o 
nosso core.

Como a Randon Ven-
tures decide onde inve-
stir?

Temos uma governança 
desde o início da atuação da 
Randon Ventures. A ACE 
está nesse processo desde 
o início. Temos um comitê 

mensal, do qual executivos 
de diferentes unidades das 
Empresas Randon par-
ticipam e avaliam as po-
tenciais investidas. É feita 
uma análise da startup, dos 
founders, do negócio em 
que está inserida, além de 
questões contratuais e ju-
rídicas. A partir disso, um 
comitê delibera mensal-
mente se devemos ou não 
investir.

Por que as corporações 
estão investindo cada vez 
mais em startups?

Uma das principais moti-
vações para as corporações 
se aproximarem das startups 
é a necessidade de responder 
com mais velocidade e de 

forma antecipada aos desa-
fios globais e ao que a nova 
economia vem propondo 
para os negócios. Além disso, 
manter relacionamento com 
esse ecossistema ensina no-
vos atributos para as grandes 
empresas, como agilidade e 
abertura para novas ideias, já 
que nem toda a inovação está 
dentro dos nossos portões.

Programas de open in-
novation, de aceleração e 
de investimento estão se 
tornando cada vez mais 
comuns no Brasil – a gente 
sabe que em alguns merca-
dos mais maduros isso já 
é uma realidade – porque 
as organizações estão per-
cebendo o valor dessa par-
ceria.

Embraer quer acelerar retorno 
à operação das aeronaves

O Beacon, platafor-
ma de manuten-
ção da EmbraerX, 

anunciou a assinatura de 
contrato com The Mobile 
Repair Team (MRT), equi-
pe de manutenção estrutu-
ral de aeronaves executivas 
e comerciais com bases na 
Europa e na América do 
Norte. 

A parceria tem como fo-
co a integração das equipes 
de manutenção da MRT na 
plataforma do Beacon - que 
conecta operadores, serviços 
de manutenção e mecânicos 
para garantir o rápido retor-
no de aeronaves à operação - 
para melhorar a coordenação 
entre todos os envolvidos, 
incluindo equipes móveis e 
operadores. “A MRT ganhará 
eficiência em todo o proces-
so de reparo, atendendo às 
solicitações de manutenção 

dos operadores mais rapi-
damente”, destacou nota di-
vulgada nesta sexta-feira pela 
Embraer. 

A MRT junta-se à plata-
forma Beacon para capa-
citar suas equipes móveis 
para realizar o retorno à 
operação das aeronaves 
mais rapidamente enquan-
to aumenta sua base de 
clientes em todo o mundo. 
“A estratégia da MRT é re-
alizar todos os processos 
de manutenção por meio 
do Beacon, substituindo 
o uso de canais de comu-
nicação informais por um 
único canal, pronto e em 
conformidade, proporcio-
nando um fluxo ágil de in-
formações e passagens de 
turno mais fáceis”, infor-
mou a Embraer. 

A fabricante brasileira 
acredita que a MRT reduzirá 

significativamente o tempo 
dedicado à coordenação de 
técnicos e outras partes en-
volvidas durante atendimen-
tos de manutenção, concen-
trando-se principalmente em 
eventos de grande frequên-
cia, que representam cerca 
de 70% do número total de 
interrupções.

“Estamos muito satis-
feitos por iniciar a parceria 
com o Beacon e a Embra-
erX. A MRT está na van-
guarda de um segmento de 
mercado muito dinâmico 
e exigente e, por esse mo-
tivo, será um divisor de 
águas poder contar com a 
plataforma para oferecer 
uma experiência comple-
ta, transparência detalhada 
em cada etapa do proces-
so, além de sua integração 
total”, disse Chris Creutz, 
diretor da MRT. 

BNDES e RS: Consulta pública 
para concessão de rodovias

O Governo do Rio 
Grande do Sul (RS) abriu, 
nesta sexta-feira, consulta 
pública para o processo de 
concessão de 31 trechos 
rodoviários estaduais que, 
somados, totalizam 1.131 
quilômetros (km) de ex-
tensão. O Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) 
está coordenando a con-
sulta pública.

Durante 30 dias a popu-
lação poderá opinar sobre 
o projeto, que tem investi-
mentos estimados em R$ 
10,6 bilhões ao longo dos 
30 anos de concessão, dos 
quais R$ 3,9 bilhões terão 
que ser realizados nos cin-
co primeiros anos. A ex-
pectativa do estado é que a 
publicação do edital ocorra 

em setembro e o leilão, em 
dezembro deste ano.

A malha rodoviária foi di-
vidida em três lotes, que de-
verão ser concedidos à ini-
ciativa privada em contratos 
até 2052. As estradas estão 
localizadas em uma região 
que concentra a maior parte 
da atividade econômica do 
Rio Grande do Sul, conec-
tando cidades como Passo 
Fundo, Caxias do Sul, Ben-
to Gonçalves e Gramado, 
além da região metropolita-
na de Porto Alegre.

“As concessionárias es-
tarão obrigadas a realizar 
nos 12 primeiros meses 
de contrato investimentos 
de caráter emergencial nas 
rodovias, melhorando as 
condições de tráfego e se-
gurança. Ao final dos cinco 

primeiros anos de conces-
são, todos os trechos con-
cedidos deverão atender 
aos parâmetros técnicos 
especificados no programa 
de exploração das rodovias, 
o que representa mais quali-
dade nas estradas”, explicou 
o BNDES e, comunicado.

Estão previstas também 
obras de duplicação das 
rodovias, com extensão es-
timada de 687 km para os 
três blocos, no horizonte 
de 30 anos. Fazem parte 
também das obrigações das 
futuras concessionárias a 
adequação de acessos às ro-
dovias, construção de vias 
marginais, acostamentos, 
passarelas e a prestação de 
serviços de apoio aos usu-
ários (guinchos e ambulân-
cias).
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AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.536.561/0001-26 / NIRE 33.3.0029245-4

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos 
25/02/2021, às 11h:00, na sede da Austral Resseguradora S.A. (“Companhia”), 
localizada na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 
22.431-002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades para 
convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercí-
cio do Conselho de Administração, via conferência telefônica, nos termos do § 
1º do art. 21 do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba; e Secretário: Bruno de Abreu Freire. 4. Ordem 
do Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a lavratura da 
ata na forma de sumário; (ii) a eleição do Sr. Arthur Farme D’Amoed Neto como 
Diretor Financeiro da Companhia; (iii) a reeleição dos demais membros da 
Diretoria da Companhia; (iv) a ratificação da composição da Diretoria e redis-
tribuição das responsabilidades dos Diretores junto à Superintendência de Se-
guros Privados (“SUSEP”); (v) a apreciação dos documentos financeiros da 
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, e sua 
submissão à apreciação da Assembleia Geral Ordinária; (vi) a autorização 
para a divulgação das informações financeiras da Companhia, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020; e (vii) a convocação da Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 30/03/2021. 5. Delibe-
rações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimi-
dade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: 5.1. 
Lavratura da ata em forma sumária: Foi aprovada a lavratura da presente ata 
na forma sumária, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Eleição 
do Sr. Arthur Farme D’Amoed Neto como Diretor Financeiro da Compa-
nhia: Nos termos da Reunião do Conselho de Administração da Companhia 
realizada em 18 de janeiro de 2021, e considerando a autorização concedida 
pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, conforme Carta Homo-
logatória Eletrônica nº 11/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP de 09 de fevereiro de 
2021, e em observância ao prazo estabelecido no Parágrafo Quinto do art. 1º 
do Anexo II da Resolução nº 330/2015 do Conselho Nacional de Seguros Pri-
vados - CNSP, os membros do Conselho de Administração da Companhia 
aprovaram a eleição do Sr. Arthur Farme D’Amoed Neto, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, CI nº 046943-D (CREA/RJ) e CPF/ME sob o nº 433.574.747-
00, com endereço comercial na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, 
Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, para o cargo de Diretor Financeiro da Compa-
nhia, com mandato unificado de 3 anos contados a partir desta data. 5.3. Ree-
leição dos atuais membros da Diretoria: Os membros do Conselho de Admi-
nistração aprovaram a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Compa-
nhia, os Srs. (a) Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divorciado, economista, CI nº 
08.740.903-3, IFP/RJ, CPF/MF sob o nº 081.292.507-64, como Diretor Presi-
dente da Companhia; (b) Rodolfo Arashiro Rodriguez, brasileiro, divorciado, 
gestor de riscos, CI nº 319710372, IFP/RJ, CPF/MF sob o nº 301.538.448-17, 
como Diretor sem designação específica; e (c) Paulo Toshio Hayakawa, brasi-
leiro, casado, engenheiro, CI nº 8.858.812-9 (SSP/SP), CPF/MF sob o nº 
058.445.628-01, como Diretor sem designação específica; todos com endere-
ço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, 
CEP 22.431-002 e com mandato unificado que deverá coincidir com o término 
do mandato do Diretor Financeiro da Companhia ora eleito, isto é, 3 anos con-
tados a partir desta data. 5.4. Ratificação da composição da Diretoria e re-
distribuição das responsabilidades dos Diretores junto à Superintendên-
cia de Seguros Privados (“SUSEP”): Em razão da deliberação acima, os 
membros do Conselho de Administração ratificaram a composição da Diretoria 
da Companhia e aprovaram a redistribuição das responsabilidades dos Direto-
res junto à SUSEP, conforme segue: • Bruno de Abreu Freire, brasileiro, divor-
ciado, economista, CI nº 08.740.903-3, IFP/RJ, CPF/MF sob o nº 081.292.507-
64, com endereço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, 
Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002, Diretor Presidente: (a) Diretor responsável 

pelas relações com a SUSEP, (b) Diretor responsável técnico, conforme Circu-
lar SUSEP nº 234/2003 e Resolução CNSP nº 321/2015. • Arthur Farme 
D’Amoed Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº 046943-D (CREA/
RJ) e CPF/ME sob o nº 433.574.747-00, com endereço comercial na Avenida 
Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, Diretor 
Financeiro: (a) Diretor responsável administrativo-financeiro e (b) Diretor res-
ponsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas de 
procedimentos de contabilidade e de auditoria independente, conforme dispos-
to na Resolução CNSP nº 321/2015. • Rodolfo Arashiro Rodriguez, brasilei-
ro, divorciado, gestor de riscos, CI nº 319710372, IFP/RJ, CPF/MF sob o nº 
301.538.448-17, com endereço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre 336, 
Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002, Diretor sem designação específica 
da Companhia: (a) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 
9.613/1998, previsto nas Circulares SUSEP nº 234/2003 e nº 445/2012 e legis-
lação complementar, (b) Diretor responsável pelos controles internos da Com-
panhia, conforme Circular SUSEP nº 249/2004, e (c) Diretor responsável pelos 
controles internos específicos para prevenção de fraudes, conforme Circular 
SUSEP nº 344/2007. • Paulo Toshio Hayakawa, brasileiro, casado, engenhei-
ro, CI nº 8.858.812-9 (SSP/SP), CPF/MF sob o nº 058.445.628-01, com ende-
reço profissional na Avenida Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, 
CEP: 22.431-002, Diretor sem designação específica da Companhia. Os Dire-
tores ora eleitos assinarão os Termos de Posse a serem lavrados em livro 
próprio e declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos estabele-
cidos na Resolução CNSP nº 330/2015 e que não estão impedidos por lei es-
pecial, nem condenados ou sob efeitos da condenação, a pena que vede, ain-
da que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, de 
acordo com o art. 147 da Lei nº 6.404/1976. 5.5. Aprovar a prestação de contas 
da Diretoria, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demons-
trações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020 e a 
submissão dos referidos documentos à apreciação da assembleia geral ordiná-
ria da Companhia, nos termos da legislação aplicável. 5.6. Após apreciação 
das contas da Diretoria, do relatório da administração, do balanço patrimonial 
e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer 
dos auditores independentes,referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2020, nos termos da deliberação acima, resolveram autorizar a Diretoria 
da Companhia a divulgar tais informações e documentos nos termos da legis-
lação aplicável, incluindo, mas sem limitação, à Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP). 5.7. Aprovar a convocação dos acionistas para, no dia 
30/03/2021, se reunirem na sede social da Companhia, às 11 horas, em As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para examinar, discutir e votar a 
respeito da seguinte ordem do dia, sem prejuízo da inclusão de outras maté-
rias: (i) as contas da administração, o relatório anual da administração e as 
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos au-
ditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 
(ii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; e (iii) a 
fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 
2021. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assina-
da por todos os presentes. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zarem-
ba; Secretário: Bruno de Abreu Freire; Membros do Conselho de Adminis-
tração Presentes: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Antonio Alberto Gouvea 
Vieira Filho; e Rodolfo Riechert. Certifico que a presente ata é cópia fiel da la-
vrada em livro próprio. RJ, 25/02/2021. Mesa: Bruno Augusto Sacchi Zarem-
ba - Presidente; Bruno de Abreu Freire - Secretário. Certidão: Jucerja reg. 
sob o nº 4078489 em 03/06/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A.
(“CSE” ou “Companhia”)

CNPJ/MF nº: 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de 
Junho de 2021. 1. Data, Hora e Local: Aos 08 dias do mês de junho de 
2021, às 15:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação pu-
blicada nos dias 31 de maio e 1º e 02 de junho de 2021, no Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro e Diário Comercial, na forma do artigo 124, 
§ 1º, I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). Foi 
verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital 
social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. André Galhardo de Camar-
go; Secretária: Sra. Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: (i) Redução 
do capital social para restituição aos acionistas e alteração do caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir tal deliberação. 5. 
Deliberações: Por unanimidade e sem reservas, os acionistas deliberaram 
o que segue: (i) Aprovar a redução do capital social da Companhia por 
julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., no montante 
de até R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) mediante a restituição de capi-
tal aos acionistas da Companhia, proporcionalmente, a suas participações 
acionárias, e sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do 
capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número 
de ações e o percentual de participação dos acionistas no capital social da 
Companhia. O Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada em 1º 
de março de 2021, emitiu parecer favorável à redução de capital social da 
Companhia nos termos propostos pela Administração, conforme dispõe o 
artigo 173 da Lei das S.A. Registrar, em face do que dispõe o artigo 174 da 
Lei das S.A. que a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital 
social aos acionistas fica condicionada ao cumprimento das seguintes con-
dições: (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro pe-
rante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro; (ii) decurso do prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que 
tenha sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do pará-
grafo primeiro, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, 
mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. A Acionista Furnas 
apresentou voto, anexo à presente ata, no sentido de que o pagamento aos 
Acionistas do montante referente à redução do capital social da Companhia 
está condicionado à definição pelos mesmos da extinção da sociedade ou a 
alienação da participação acionária. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso 
e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a 
lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos 
assinada. 7. Assinaturas: Mesa: André Galhardo de Camargo – Presiden-
te; Renata Moretzsohn – Secretária. Acionistas: Juno Participações e In-
vestimentos S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A. Certifico que o presente 
extrato é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 08 de 
junho de 2021. Renata Moretzsohn - Secretária da Mesa. 

TERNIUM BRASIL LTDA
CNPJ: 07.005.330/0001-19

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
TERNIUM BRASIL LTDA torna público que requereu ao INTITUTO ESTA-
DUAL DO AMBIENTE – INEA, através do processo nº E-07/503467/2010, a 
renovação de sua licença de operação IN036830 para fabricação de placas 
de aço em Usina Siderúrgica Integrada, com capacidade de 5,0 milhões de 
toneladas por ano (MTPA) e Usina Termelétrica, situada na Avenida João 
XXIII s/n, Distrito Industrial de Santa Cruz, Município do Rio de Janeiro.

Vale pagará remuneração  
aos acionistas em 30 de junho
Receita líquida de vendas avançou 121.8% no 1º trimestre

O Conselho de Ad-
ministração da 
Vale aprovou a 

distribuição de dividendos 
aos acionistas no valor de 
R$ 2,177096137 por ação. 
O pagamento da remune-
ração ocorrerá em 30 de ju-
nho de 2021. A receita líqui-
da de vendas da Vale atingiu 
R$ 69,3 bilhões no primeiro 
trimestre de 2021, apresen-
tando alta de 121,8% na 
comparação com o 1t20. O 
lucro bruto atingiu R$ 43,9 
bilhões no 1t21, apresentan-
do crescimento de 265,8% 
na comparação com o 1t20.

Segundo a mineradora, a 
distribuição de dividendos 
não tem relação com o di-
videndo a ser regularmente 
pago em setembro de 2021, 
a ser deliberado pelo Con-
selho de Administração nos 
termos da Política de Re-
muneração aos Acionistas 
vigente. Do valor total de 
R$ 2,177096137 por ação, 
R$ 0,716268047 por ação é 
declarado com base no ba-
lanço levantado em 31 de 

março de 2021 e se refere 
à antecipação da destinação 
do resultado do exercício de 
2021; e R$ 1,460828090 por 
ação se refere a reservas de 
lucros constantes no balan-
ço de dezembro de 2020. 

A data de corte para 
os detentores de ações de 
emissão da Vale negociadas 
na B3 será no dia 23 de ju-
nho de 2021 e a record date 
para os detentores de Ame-
rican Depositary Receipts 
(“ADRs”) negociados na 
New York Stock Exchange 
(“NYSE”) será no dia 25 de 
junho de 2021. 2. 

As ações da Vale serão 
negociadas ex dividendo 
na B3 e na NYSE a partir 
de 24 de junho de 2021. Os 
titulares de ADRs recebe-
rão o pagamento através do 
Citibank N.A., agente de-
positário dos ADRs, a par-
tir de 08 de julho de 2021. 
“A Vale informa ainda que 
o valor dos dividendos por 
ação poderá sofrer pequena 
variação em decorrência do 
programa de recompra e a 

consequente alteração do 
número de ações em tesou-
raria. Nesse caso, a Com-
panhia fará um novo aviso 
aos acionistas informando 
o valor final por ação”, ex-
plicou no comunicado Lu-
ciano Siani Pires, Diretor 
Executivo de Relações com 
Investidores.

Desempenho operacional 

O desempenho da mine-
radora no primeiro trimes-
tre deste ano foi dentro do 
esperado pela companhia. 
‘’Começamos 2021 com 
um desempenho dentro 
do esperado, com uma 
boa melhora em relação 
ao primeiro trimestre do 
ano passado. Nosso Ebi-
tda ajustado foi de US$ 8.5 
bilhões, o maior de nossa 
história para um primeiro 
trimestre, sazonalmente 
mais fraco em volumes”, 
informou o relatório do 
primeiro trimestre.

Em minério de ferro, a 
mineradora diz que atingiu 

a estabilização da produção 
retomando o restante da ca-
pacidade paralisada no site 
de Timbopeba e na usina 
de pelotização de Vargem 
Grande. “No níquel, tam-
bém tivemos um desempe-
nho dentro do planejado, 
com uma operação estável 
em Onça Puma e nas refi-
narias do Atlântico Norte, 
com Long Harbour atin-
gindo níveis recordes de 
produção no primeiro tri-
mestre.

Em cobre, porém, teve 
um desempenho insatisfa-
tório, com queda de 20 a 
30% nos volumes de Salo-
bo e Sossego. Isso se deve 
a estarmos revisando os 
processos no Salobo vi-
sando melhorar a seguran-
ça das nossas operações 
naquele site, impactando 
a movimentação na mina. 
No Sossego, ocorreram 
manutenções mais longas 
pela dificuldade de mobi-
lização de contratadas por 
conta da Covid-19”, citou 
o relatório.

Fitch melhora classificação da Usiminas
A Fitch Ratings ele-

vou os IDRs (Issuer De-
fault Ratings - Ratings de 
Inadimplência do Emis-
sor) de Longo Prazo em 
Moedas Estrangeira e 
Local da Usinas Siderúr-
gicas de Minas Gerais 
(Usiminas) para ‘BB’, de 
‘BB–’, e seu Rating Nacio-
nal de Longo Prazo para 
‘AA+(bra)’, de ‘A+(bra)’.

Lembrando que a Usi-
minas (USIM5) registrou, 
no primeiro trimestre deste 
ano, o seu melhor resultado 
de vendas desde 2015. A 

receita líquida da empresa 
atingiu R$ 7,066 bilhões, 
resultado 29% superior aos 
R$ 5,474 bilhões do quarto 
trimestre do ano passado 
e 86% maior que os três 
primeiros meses de 2020, 
quando atingiu R$ 3,808 bi-
lhões.

Conformo o balanço da 
companhia, foram vendi-
das1,3 milhão de toneladas 
de aço, sendo, para o mer-
cado interno, 1,2 milhão 
de toneladas – o melhor 
resultado desde 2014. Em 
comparação com o último 

trimestre de 2020, o au-
mento das vendas foi de 
10,6%. Quando comparado 
com os três primeiros me-
ses de 2020, a elevação foi 
de 6,7%.

A Fitch elevou para ‘BB’, 
de ‘BB–’, o rating das no-
tas seniores sem garantias 
reais com vencimento em 
2026, emitidas pela Usimi-
nas International S.a.r.l. e 
garantidas pela Usiminas. 
A Perspectiva dos IDRs em 
Moedas Estrangeira e Lo-
cal e do Rating Nacional de 
Longo Prazo da Usiminas 

permanece Estável.
“A elevação dos ratings 

reflete os baixos patamares 
de dívida absoluta e relativa 
da Usiminas, seu adminis-
trável perfil de amortização 
da dívida e desempenho, 
apesar da pandemia de co-
ronavírus, bem como a ma-
nutenção de um perfil ope-
racional sólido, em meio 
a um ambiente favorável 
para o aço no Brasil, após 
o pior momento da pande-
mia”, explicou em relatório 
a agência de classificação de 
risco.

China libera reservas de 
metais não ferrosos para 
reduzir custos

A China disse que conti-
nuará a liberar suas reservas 
estatais de cobre, alumínio 
e zinco para garantir preços 
estáveis para as commodities 
e aliviar a pressão dos custos 
sobre as empresas, informou 
a Comissão Nacional de De-
senvolvimento e Reforma, o 
mais alto órgão de planeja-
mento econômico do país.

O órgão trabalhará com 
outros departamentos para 
liberar as reservas de metais 
não ferrosos em vários lo-
tes, conforme necessário, à 
luz das mudanças dos pre-
ços no mercado, disse Meng 
Wei, porta-voz da comissão.

A Administração Nacio-
nal de Reservas Estratégicas 
e de Alimentos anunciou na 

última quarta-feira (16) que 
liberará reservas nacionais de 
cobre, alumínio e zinco por 
meio de licitação pública.

Segundo Meng, a libera-
ção será aberta às empresas 
de processamento e manu-
fatura de metais não ferro-
sos, e as pequenas e médias 
empresas serão favorecidas 
na participação da licitação.

De acordo com a agência 
Xinhua, a comissão tomou 
várias medidas para conter 
as especulações no mercado 
e corrigir os preços exces-
sivamente altos das com-
modities, observou Meng, 
acrescentando que as que-
das nos preços foram vistas 
em commodities, como mi-
nério de ferro, aço e cobre.

Selo da B3 para o 
mercado de energia  
entra em vigor

A partir desta segunda-
feira entra em vigor a nova 
versão do Regimento do 
Selo de Confiança da B3 
para o Mercado de Energia. 
A bolsa de valores faz o re-
gistro de contratos de deri-
vativos de balcão de energia 
elétrica nas modalidades 
Termo, Swap e Opção.

Segundo a B3, o selo 
de confiança para o mer-
cado de energia foi criado 
para proporcionar maior 
transparência sobre o ris-
co de contraparte nas ne-
gociações de contratos de 
compra e venda de energia 
elétrica. O Selo possui uma 
metodologia própria de 
avaliação que permite iden-
tificar o risco inerente a ca-
da agente do mercado livre 
de energia.

Para que ele seja atribuí-
do, são utilizados dois ele-
mentos principais: o cum-

primento das obrigações 
previstas no Regimento do 
selo de confiança da B3 pa-
ra o mercado de energia e a 
análise de risco da carteira, 
considerando os limites de 
exposição recomendados x 
utilizados no momento.

Cada medida prevista no 
Regimento corresponde 
a uma pontuação. É feita 
uma checagem da aderên-
cia às regras e, assim, são 
atribuídos pontos de acor-
do com seu cumprimento. 
Com a pontuação total ob-
tida, o agente é enquadrado 
em um dos níveis do Selo: 
Nível 1, Nível 2 e Nível 3.

Além disso, é feita uma 
análise de risco para verifi-
car a perda potencial da car-
teira de cada agente. Como 
resultado, são divulgados os 
agentes que estão aderentes 
ou não à metodologia de 
riscos adotada pela B3.
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