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Conquistas LGBTQIA+, de Stonewall 
à retirada da homossexualidade  
do Código de Saúde.  
Por Paulo Márcio de Mello, página 4

O RETORNO DA 
ALEMANHA À ÁFRICA
Abertura a novos mercados é uma 
oportunidade a ser aproveitada.  
Por Edoardo Pacelli, página 2

SAÚDE, DIREITO
DE TODOS
SUS proporcionou acesso universal ao 
sistema público. Por Felipe Quintas e 
Pedro Augusto Pinho, página 2

Arrecadação alcança 
maior valor desde 2000
Receita atribui resultado a fatores não recorrentes

A Receita Federal arreca-
dou R$ 142,106 bilhões 
em impostos e contribui-

ções federais em maio. Desconta-
da a inflação, o valor representa 
um aumento real de 69,88% na 
comparação com maio de 2020, 
mês afetado pelas restrições cau-
sadas pela pandemia.

No acumulado do ano, a arre-
cadação alcançou o valor de R$ 
744,828 bilhões, o que representa 
um acréscimo real, descontada a 
inflação pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), de 
21,17%.

Segundo a Receita Federal, 

trata-se do “melhor desempenho 
arrecadatório desde 2000, tanto 
para o mês de maio quanto para 
o período acumulado”. O mesmo 
foi registrado nos meses de feve-
reiro, março, abril e maio de 2021.

Com relação às receitas ad-
ministradas pela Receita, o valor 
arrecadado, em maio de 2021, 
foi de R$ 137,927 bilhões, o que 
representa um acréscimo real de 
67,65%. No acumulado de janei-
ro a maio de 2021, a arrecadação 
alcançou R$ 711,927 bilhões – 
acréscimo real de 21,42%.

“O resultado pode ser explica-
do, principalmente, pelos fatores 

não recorrentes, como recolhi-
mentos extraordinários de, apro-
ximadamente, R$ 16 bilhões do 
IRPJ/CSLL de janeiro a maio de 
2021 e pelos recolhimentos extra-
ordinários de R$ 2,8 bilhões no 
mesmo período do ano anterior”, 
informa a Receita.

A pasta acrescenta que as com-
pensações aumentaram 89% em 
maio de 2021 em relação a maio 
de 2020 e cresceram 46% no perí-
odo acumulado. A expectativa da 
equipe econômica é a de que, nos 
próximos meses o país se aproxi-
me dos níveis de arrecadação re-
gistrados em 2015.

Argentina propõe imposto
de 25% para multinacionais
G7 quer taxa corporativa global de 15%

O ministro da Economia 
da Argentina, Martín 
Guzmán, classificou de 

“muito baixa” a alíquota de 15% 
para um imposto corporativo 
global, como proposto pelo G7 
(grupo das maiores economias 
capitalistas). A proposta do minis-
tro argentino, feita nesta segunda-
-feira em evento do G24, grupo 
composto por nações emergentes, 
é de uma alíquota de 25%.

“Defendemos mais de 15%, 
certamente não menos que 21%, e 
25% seria ainda melhor”, resumiu 
o ministro, de acordo com o canal 
de TV CNN.

“Há um risco substancial de 
que a alíquota mínima se torne a 
máxima” com o atual projeto, e há 
a chance de aumento da desigual-
dade por conta da maneira na qual 
os lucros serão divididos, afirmou 
Guzmán. 

De acordo com a segurado-
ra de crédito Euler Hermes, a 
proposta de um imposto global 
de 15% sobre as multinacionais 
tem efeitos diferentes sobre os 
países. Entre os grandes, Polô-
nia, Espanha, China e Holanda 
são os vencedores claros; os 
EUA, o Reino Unido, a Rússia 
e a Itália são vencedores rela-

tivos; França, Japão e Canadá 
não estão ganhando nem per-
dendo; Irlanda, Brasil e Hun-
gria são claramente os perde-
dores do negócio.

Na visão do ministro argen-
tino, a maneira pela qual os ga-
nhos das empresas são contabi-
lizados na atual proposta deveria 
ser aperfeiçoada. “Há um lon-
go caminho para termos regras 
condizentes com os desafios que 
enfrentamos hoje”, indicou. A 
proposta de Guzmán será apre-
sentada na reunião de ministros 
das Finanças do G20, em Vene-
za, em 9 de julho.

LDO do Rio 
projeta déficit 
R$ 6 bi menor 
em 2022

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a 
redação final do projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
de 2022 (PL 4.022/21), de auto-
ria do Poder Executivo. O texto 
estima um déficit de R$ 21,5 bi-
lhões para o próximo ano, com 
receita corrente líquida de R$ 69,1 
bilhões e despesas de R$ 90,6 bi-
lhões.

Os números apresentados no 
projeto demonstraram um au-
mento da receita bruta estadual 
em cerca de 23%, e uma redução 
de quase R$ 6 bilhões no déficit, 
quando comparado à LDO de 
2021.

A principal arrecadação do Es-
tado é através de impostos, que 
correspondem a 66,6% de todas 
as receitas – somente com o Im-
posto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), a previ-
são de arrecadação é de quase R$ 
39,5 bilhões, em 2022.

A arrecadação com royalties e 
participações especiais de petró-
leo e gás está prevista em R$ 15 
bilhões, em 2022.

O maior gasto será com o pa-
gamento de pessoal e encargos 
sociais, com uma previsão de R$ 
46,1 bilhões.

Bandeira 
vermelha na 
eletricidade 
aumenta 52%

O valor da tarifa da bandei-
ra vermelha 2 será reajustado 
em 52%, passando de R$ 6,243 
para R$ 9,49 pelo consumo de 
100 kW/hora, anunciou a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). A justificativa é o aumen-
to do custo de geração de energia 
no país, que obriga acionamento 
de termelétricas, cuja tarifa é mais 
elevada que as hidrelétricas.

A diretoria da Aneel também 
aprovou uma nova consulta pú-
blica para definir se haverá um 
reajuste adicional, dado o cenário 
excepcional da crise hídrica. Isso 
porque poderá haver um déficit 
ainda maior na conta bandeira 
nesse momento mais seco. Até o 
momento, o déficit está em R$ 
1,5 bilhão. “No pior dos cenários, 
pode haver uma elevação para R$ 
5 bilhões”, disse André Pepitone, 
presidente da Agência.

Martín Guzmán vê problemas no projeto dos países mais ricos

Comércio no 
Cinturão e 
Rota é recorde: 
US$ 1,35 tri

Nos últimos 8 anos, o círculo 
de membros da Iniciativa Cintu-
rão e Rota, programa de desenvol-
vimento capitaneado pela China, 
tem se expandido, contando com 
um total de 140 países e 32 orga-
nizações internacionais.

Relatório do Banco Mundial 
acredita que o projeto tem o po-
tencial de aumentar o volume 
de comércio global e de receitas 
globais em 6,2% e 2,9%, respec-
tivamente. Os fatos demonstram 
que a iniciativa se tornou a maior 
e mais ampla plataforma de coo-
peração internacional do mundo, 
afirma o jornal chinês Diário do 
Povo.

Segundo as estatísticas, em 
2020, o volume de comércio de 
mercadorias entre a China e os pa-
íses ao longo do Cinturão e Rota 
atingiu a cifra recorde de US$ 1,35 
trilhão. Na pandemia, os chineses 
forneceram uma grande quan-
tidade de materiais de proteção 
médica para o mundo e mais de 
400 milhões de doses de vacinas a 
mais de 90 países.

Em 23 de junho, o presidente 
chinês, Xi Jinping, fez um dis-
curso na Conferência do Cintu-
rão e Rota sobre a Cooperação 
Internacional na Região Ásia-
-Pacífico, enfatizando a entrada 
da China em um novo estágio de 
desenvolvimento, no qual foram 
implementados novos concei-
tos, o qual proporcionará novas 
oportunidades para os seus par-
ceiros.

A China comemora nesta quin-
ta-feira, 1º de julho, os 100 anos de 
fundação do Partido Comunista.

Governo da Argentina
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Construção do Estado Nacional: cidadania/saúde – direito de todos
Por Felipe Quintas 
e Pedro Augusto 
Pinho

Garantir a sobrevi-
vência biológica 
da pessoa é das 

condições mais fundamen-
tais para o Estado Nacional. 
Para esta garantia deve ter 
recursos, materiais e psico-
lógicos, desde o pré-natal 
até seu último suspiro. Vere-
mos, então, que existe uma 
sequência de ações, um en-
cadeamento de atividades, 
que não podem ser inter-
rompidas, sob a indesejável 
consequência de não se ter 
atingida a condição deseja-
da: a existência saudável do 
cidadão.

Só o Estado Nacional, 
em princípio sem prazo de 
existência nem suscetível 
de desaparecer, pode se res-
ponsabilizar pela manuten-
ção das condições objetivas 
da cidadania e, dentre elas, a 
existência. Vemos, daí, o ab-
surdo de Estados mínimos, 
privatizações, teto de gas-
tos, limitando o orçamento, 
como se a dívida financeira 
fosse mais importante do 
que a existência, a vida do 
cidadão.

Mais incrivelmente ab-
surdo, quando sabemos, 
pelo trabalho da preparada 
equipe da Auditoria Cidadã 
da Dívida, que esta dívida é 
fabricada nos porões das fi-
nanças internacionais, para 
execução pelo Banco Cen-
tral do Brasil, que transfere 
mais do que a metade da 
arrecadação tributária nacio-
nal para pagar, sob título de 
juros e amortizações, a far-
sa do endividamento, nunca 
auditado.

A existência, como parte 
da construção da cidada-
nia, é mais um exemplo da 
necessária ação nacional-
-trabalhista. Se as condições 
no Brasil, um país conti-
nental, exigem especificida-
des regionais, como aplicar 
padrões universais, ditados 
pela globalização, que trata 
somente das finanças?

Em sua Autobiografia, o 
Visconde de Mauá, escreveu: 
“Cumpre estar prevenido 
contra certas ideias aprego-
adas com dogmática seve-
ridade, por parte de doutri-
nários inflexíveis, as quais 
nem sempre são aplicáveis 
a países onde as causas que 
determinam certos fenôme-
nos são diversas, e, portanto, 
o regime, aconselhado como 
salvador de altos interesses 
para uns, daria em resultado 
ficarem seriamente com-
prometidos em outros, se o 
bom senso nacional não re-
pelisse o ‘presente de grego’ 
que os chamados ‘mestres 
da ciência’ lhe querem im-
por”. (Irineu Evangelista de 
Souza, Visconde de Mauá, 
Autobiografia, prefácio e ano-
tações de Cláudio Ganns, 
Edições do Senado Federal, 
Brasília, 2011).

Ao criar, em 14 de novem-
bro de 1930, o Ministério 
dos Negócios da Educação e 
Saúde Pública, Getúlio Var-
gas, quase certamente, teria 
concepção diferente do Ma-
rechal Deodoro da Fonseca 
que, atendendo seu com-
panheiro Benjamin Cons-
tant, criou o Ministério da 
Instrução Pública, Correios 
e Telégrafos. Este, extinto 
logo no seguinte governo de 
Floriano Peixoto. Em 1937, 
Vargas renomeou-o, simpli-

ficando para Ministério da 
Educação e Saúde.

Vemos que, de modo si-
milar à educação, que pre-
tende evitar a ignorância em 
todas as dimensões da cons-
ciência, a saúde deve evitar a 
doença, a incapacitação físi-
ca e mental do cidadão.

A construção do Ciep, 
na compreensão de seus 
criadores, Leonel Brizola e 
Darcy Ribeiro, como vere-
mos no correr desta série, 
não por um acaso, solicitou 
a contribuição do médico, 
professor e estadista Hésio 
de Albuquerque Cordeiro 
(1942–2020) para incluir a 
saúde naquele projeto for-
mador de cidadãos.

Nossa controversa Cons-
tituição vai tratar da saúde 
como “direito de todos e 
dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à 
redução do risco de doen-
ça e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recu-
peração” (artigo 196).

No artigo 200 da Consti-
tuição se lê, então, esta ver-
dadeira obra de Estado Na-
cional que é o Sistema Único 
de Saúde (SUS).

“Ao Sistema Único de 
Saúde compete, além de ou-
tras atribuições, nos termos 
da lei:

I – controlar e fiscalizar 
procedimentos, produtos 
e substâncias de interesse 
para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobioló-
gicos, hemoderivados e ou-
tros insumos;

II – executar as ações de 
vigilância sanitária e epide-

miológica, bem como as de 
saúde do trabalhador;

III – ordenar a formação 
de recursos humanos na 
área de saúde;

IV – participar da formu-
lação da política e da execu-
ção das ações de saneamen-
to básico;

V – incrementar em sua 
área de atuação o desenvol-
vimento científico e tecno-
lógico;

VI – fiscalizar e inspecio-
nar alimentos, compreen-
dido o controle de seu teor 
nutricional, bem como be-
bidas e águas para consumo 
humano;

VII – participar do con-
trole e fiscalização da pro-
dução, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e 
produtos psicoativos, tóxi-
cos e radioativos;

VIII – colaborar na prote-
ção do meio ambiente, nele 
compreendido e do traba-
lho.”

Portanto, a saúde com-
porta várias dimensões: a fa-
bricação de vacinas, fárma-
cos e materiais hospitalares e 
clínicos, a orientação alimen-
tar e higiênica, a educação e 
o desenvolvimento físico, a 
participação no saneamento 
básico, os cuidados ambien-
tais, e, por óbvio, a pesquisa 
e permanente aumento do 
conhecimento científico e 
tecnológico voltado para a 
saúde.

A criação da Secretaria de 
Gestão Estratégica e Parti-
cipativa (Segep) no Minis-
tério da Saúde, em 2003, 
teve objetivo de coordenar a 
política e propor estratégias 
e mecanismos de fortaleci-
mento da gestão democráti-
ca para o Sistema Único de 

Saúde – SUS, que, a partir 
de sua reformulação, pelo 
Decreto 5.841, de 13 de ju-
lho de 2006, tem entre suas 
atribuições acompanhar e 
analisar o desenvolvimento 
da Reforma Sanitária Brasi-
leira, além de apoiar o forta-
lecimento do controle social 
e promover equidade, moni-
toramento, avaliação, audito-
ria e ouvidoria.

Vê-se que as atribuições 
definidas pela Constituição, 
dentre as quais a da fiscaliza-
ção, inspeção e controle da 
produção, transporte, guar-
da e utilização de produtos 
e substâncias de uso médi-
co, sanitário e de consumo, 
passam a ter o indispensável 
recurso organizacional.

Diversas medidas adota-
das nos governos militares, 
em especial nos de Emilio 
Médici (30 de outubro de 
1969 a15 de março de 1974) 
e de Ernesto Geisel (15 de 
março de 1974 a 15 de mar-
ço de 1979), construíram o 
caminho para o amplo e de-
sejado SUS, embora algumas 
tenham sido eliminadas ou 
desestruturadas no período 
neoliberal a partir de 1990, 
inclusive pela falta de re-
cursos, atingindo o próprio 
SUS.

Destacamos, nestas obras 
anteriores a 1988, a criação 
da Central de Medicamen-
tos (Ceme), em 1971, com 
o intuito de proporcionar o 
acesso à população de baixa 
renda aos medicamentos e 
regular sua produção e dis-
tribuição por órgãos esta-
tais. O Ceme foi extinto em 
1997, sendo presidente Fer-
nando Henrique Cardoso.

Quanto ao Governo Gei-
sel, temos a criação do Mi-

nistério da Previdência e As-
sistência Social (MPAS), em 
1º de maio de 1974, e seu pa-
pel no modelo de saúde do-
minante no período e a sua 
relação com o setor privado 
da saúde, levando à elabora-
ção da Lei 6.229/1975, que 
instituiu o Sistema Nacional 
de Saúde (SNS).

Em 19/9/1990, foi assi-
nada a Lei 8080, que dispõe 
sobre as condições para a 
promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organi-
zação e o funcionamento 
dos serviços corresponden-
tes, instituindo o Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O SUS é um dos maiores 
e mais complexos sistemas 
de saúde pública do mun-
do, abrangendo desde o 
simples atendimento para 
avaliação da pressão arte-
rial, por meio da Atenção 
Primária, até o transplante 
de órgãos, garantindo aces-
so integral, universal e gra-
tuito para toda a população 
do país.

Com sua criação, o SUS 
proporcionou o acesso uni-
versal ao sistema público de 
saúde, sem discriminação. 
A atenção integral à saúde, 
e não somente aos cuida-
dos assistenciais, passou a 
ser um direito de todos os 
brasileiros, desde a gestação 
e por toda a vida, com foco 
na saúde com qualidade de 
vida, visando à prevenção e 
a promoção da saúde.

O Ministério da Saúde é o 
gestor nacional do SUS.

Felipe Maruf  Quintas é doutorando 
em Ciência Política na Universidade 

Federal Fluminense.
Pedro Augusto Pinho é administrador 

aposentado.

O retorno da Alemanha à África
Por Edoardo 
Pacelli

Nos últimos anos, as 
intervenções mi-
litares alemãs, em 

apoio às missões da ONU 
em território africano, fo-
ram muito limitadas. Berlim 
sempre optou por perma-
necer desligada deste tipo 
de intervenção, limitando-
-se a apoios logísticos espo-
rádicos e ajudas simbólicas, 
em parte, devido à lógica 
alemã que, desde o fim da 
Segunda Guerra Mundial, 
teve um uso limitado de seu 

exército e, em parte, devido 
a uma substancial falta de 
interesse na região.

O jornal alemão Der Spie-
gel escreveu que o ministro 
da Defesa alemão, Annegret 
Kramp-Karrenbauer, deci-
diu enviar um esquadrão de 
helicópteros para apoiar a 
missão da ONU no territó-
rio africano do Sahel. Che-
gou, nos últimos dias, esta 
importante decisão, que se-
gue tanto as dificuldades da 
Organização, em encontrar 
apoio internacional, quan-
to à suspensão de algumas 
missões, pela França, como, 

também, a mudança da situ-
ação política do Mali. Num 
cenário que, agora, pode ver 
Berlim muito mais presente 
na lógica africana do que 
no passado, colocando, as-
sim, o seu “pé”, também, na 
África francófona.

Tudo isso devido ao fato 
de que, nos últimos anos, 
o rastro de sangue causa-
do pelos grupos jihadistas, 
ativos em território africa-
no, transformou toda a re-
gião transnacional do Sahel 
em um campo de batalha. 
Com o número de vítimas 
civis aumentando quase que 

diariamente e com os exér-
citos nacionais locais, que 
se mostraram incapazes de 
fazer frente à crise, muitas 
operações internacionais se 
sucederam, com escassos 
sucessos, no território. Daí 
o lento afastamento francês 
da região.

Como consequência da 
saída da França de Macron 
deste país africano, impor-
tantes oportunidades co-
merciais se abriram, em Ba-
mako, a capital, que podem 
ter atraído os interesses da 
Alemanha. E, em particu-
lar, poderiam permitir que a 

própria Berlim, com o tem-
po, expulsasse a França do 
domínio comercial de uma 
região, que, historicamente, 
fez parte de sua esfera de 
influência econômica. 

De fato, a abertura a no-
vos mercados é uma opor-
tunidade a ser aproveitada, 
e Berlim, certamente, não 
quer deixar escapar, em um 
momento de crise como o 
atual, com as empresas ale-
mãs sofrendo com a crise 
provocada pela pandemia 
do coronavírus.

Tudo, é claro, com a 
“desculpa” de apoio às Na-

ções Unidas, em um dos 
momentos mais cinzentos 
da história do Sahel, que, 
em 2021, viu, de um lado, 
um novo aumento dos ata-
ques de forças jihadistas e, 
de outro, o crescimento da 
instabilidade política, num 
cenário que, pela primeira 
vez, pode levar Paris a per-
der parte de sua influência 
sobre os territórios que, ou-
trora, fizeram parte de seu 
império colonial.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-
diretor de pesquisa do CNR (Itália) e 

editor da revista Italiamiga.
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Pequena e média empresas 
geram 70% dos empregos

A Assembleia Geral da ONU declarou 27 de junho 
como o Dia das Micro, Pequenas e Médias Empre-
sas. A pandemia não atingiu todas as companhias da 

mesma forma. As MPMEs, especialmente aquelas lideradas 
por mulheres, jovens, minorias étnicas e migrantes, foram as 
que mais sofreram. Pesquisa do International Trade Center 
sobre o impacto da Covid entre empresas em 136 países 
mostrou que quase 62% das pequenas empresas lideradas 
por mulheres foram fortemente afetadas pela crise, em com-
paração com pouco mais da metade das empresas lideradas 
por homens.

Alguns números mostram a importância dos pequenos 
empreendimentos:

– MPMEs formais e informais representam mais de 90% 
de todas as empresas

– respondem, em média, por 50% do PIB
– nos mercados emergentes, 7 em cada 10 empregos for-

mais são criados pelas MPMEs

Qualidade pior

O presidente da Federação Brasileira de Hospitais, 
Adelvânio Francisco Morato, tem alertado a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) sobre o impacto 
negativo que a resolução normativa para regulação de 
redes assistenciais pode ter para o consumidor.

Um item preocupante, segundo Morato, é o parágrafo que 
permite a operadora substituir um hospital com certificado 
de acreditação (que atestam a qualidade e segurança dos esta-
belecimentos) por uma unidade sem esse tipo de certificação, 
caso não haja na região um estabelecimento similar. Ele avalia 
que a troca, ainda que por inexistência de prestadores acred-
itados na região, poderá provocar o efeito contrário e desin-
centivar os hospitais a investirem em qualificação.

Quase 3 Brasis

Serão necessários 600 milhões de empregos até 2030 
para absorver a crescente força de trabalho global, calcula 
a ONU.

Rápidas

O Governo do Rio, através da Fundação Ceperj, lança 
o projeto Mulheres Fluminenses, publicação com dados 
e reportagens sobre segurança pública e saúde da mul-
her: ceperj.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/
Mulheres_Fluminenses_2021_-_1%C2%AA_
Edi%C3%A7%C3%A3o_Modificado_compressed.pdf  *** 
Para falar sobre o mercado brasileiro de fusões & aquisições, 
o engenheiro e sócio da Auddas, Marco Antônio França, 
participará do webinário “M&A: como dar o xeque-mate 
perfeito”, nesta quinta, às 20h. Inscrição: conteudo.auddas.
com/webinar-m-a-como-dar-o-xeque-mate-perfeito *** 
Mariana Kessel, médica dermatologista, fala sobre “Fios 
de Sustentação” em seu Instagram: @dramarianakessel *** 
Nesta quarta, às 19h, o Américas Shopping, no Recreio dos 
Bandeirantes (RJ), promove show com Íris Pontal In Trio, 
para amantes da cultura nordestina *** A FGV promove, 
quinta, o webinário “Sandbox Regulatório”, transmitido pelo 
Canal da FGV no YouTube e pelo Zoom, a partir das 17h. 
Inscrições: evento.fgv.br/regulatorysandbox *** A Rede 
YES! Idiomas trocou sua tradicional Convenção Anual com 
os franqueados de todo o Brasil por um evento online. Na 
Semana de Capacitação e-Learning, até 2 de julho, especial-
istas abordarão temas como mídias sociais, matrículas no 
universo digital, novas tendências pedagógicas, entre outros.

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

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO – SINDILOJAS-RIO - Rua da Quitanda, 3 - 10° andar - Tel.:
2217-5000 – ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS – O Presidente do
Sindilojas-Rio convoca as empresas associadas em dia com as suas
obrigações para no dia 07 de JULHO de 2021 se reunirem na sede
social, em AGO, às 10 horas em primeira convocação e às 10:30 horas
em última convocação para deliberar sobre apreciação e deliberação da
Prestação de Contas e Relatório das Atividades da Diretoria no exercício
de 2019 adiada em razão da pandemia de Covid-19. A seguir, em AGO,
às 11 horas em primeira convocação e às 11:30 horas em última convo-
cação para apreciação e deliberação da Prestação de Contas e Relató-
rio das Atividades da Diretoria no exercício de 2020, também adiada em
razão da referida pandemia. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021.
Aldo Carlos de Moura Gonçalves - Presidente do Sindilojas-Rio.

EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIZA

Ficam convocados, na forma do artigo 7º da convenção c/c artigo
1.350 §1º do Código Civil, os senhores condôminos, proprietári-
os, co-proprietários ou interessados para a Assembléia Geral
Ordinária do condomínio do edifício Mariza, que será realizada no
dia 09.07.2021  na Rua Bogari, nº 73, na garagem do próprio
prédio, em primeira convocação com a presença de 2/3 dos
condôminos às  09:00 e  às 09:30 em segunda e última convoca-
ção, com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:  1ª) PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
SÍNDICO; 2ª) ELEIÇÃO DE SÍNDICO E CONSELHO CONSULTI-
VO; 3ª) DELIBERAÇÃO E APROVAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMEN-
TÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021/2022; e 4ª) ASSUNTOS GE-
RAIS. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021.

SAGESSE DIVINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

CONCESSÃO DE LICENÇA
GH HOTELARIA LTDA. - CNPJ 33.198.706/0001-69, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação 
e Simplificação – SMDEIS, através do processo nº 14/200.338/2020, 
Licença Ambiental Municipal Prévia nº 1354/2021, com validade de 48 
meses, para projeto de uso misto na Rua do Russel nº 632, Glória.

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO. CIA ABERTA.
CNPJ . 05.495.546/0001-84. - NIRE: 33300271406.

Assembleia Geral Extraordinária. Edital de Convocação. Ficam convocados 
os senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em Liquidação a participar da  
AGE a ser realizada em 30/07/2021, às 10h, de forma exclusivamente virtual via 
plataforma Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - APROVAÇÃO 
DA 3ª PARTILHA ANTECIPADA DE ATIVO, NOS TERMOS DO ART. 215, §1º DA LEI  
Nº 6.404/76. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Litela, na sua página 
na internet (http://www.litelabrasil.com.br) e nas páginas da CVM (www.cvm.gov.br) e da 
B3 S.A. (www.b3.com.br) toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas 
na AGE. RJ,30/06/2021. Arthur Prado Silva - Presidente do Conselho de Adm.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAORNA
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” - Assembleia Geral Ordinária

Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente convocar os 
Srs. Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária do 
Condomínio Itaorna, que será realizada no próximo dia 06 de julho de 
2021, terça-feira, no supramencionado Condomínio, às 20:00 horas em 
primeira convocação com o “quorum” legal ou às 20:30 horas, em segunda 
e última convocação com qualquer número de presentes, para discutirem e 
deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da “Ordem do Dia”: 1) 
Aprovação das contas referentes ao período de 08/2020 a 05/2021; 2) 
Aprovação do orçamento para o próximo exercício – 2021/2022; 3) As-
suntos Gerais. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em função da Pandemia 
do Coronavírus (COVID-19) e por determinação da Sra. Síndica, informamos 
que a assembleia será organizada de modo que ocorra da forma mais célere 
possível. Serão adotadas as medidas de prevenção e distanciamento social 
para realização da reunião, tais como: - As cadeiras serão espaçadas com, no 
mínimo, 1,5 metros de distância entre si; - O condomínio disponibilizará álcool 
em gel para uso de todos os presentes; - O uso de máscaras será obrigatório 
para todos os presentes, conforme determina a LEI ESTADUAL nº 8.859, 
de 03.06.2020; e - A assembleia deve encerrar-se até as 22:00 horas. Para 
votação ou participação na assembleia, o condômino deverá estar quite com 
as cotas condominiais correspondentes às suas unidades no condomínio que 
se vencerem até a data da assembleia (Artigo 1335, III, do Código Civil). O 
representante de condômino deverá estar munido de procuração outorgada 
com observância das normas legais, inclusive com firma reconhecida. (Pa-
rágrafo 2º, Artigo 654, do Código Civil). Rio de Janeiro, 22 de junho de 2021. 

PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA
Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor. 

Ministério da Saúde  
suspende compra da Covaxin
Governo espera explicações da denúncia

Foi suspenso nesta 
terça-feira o con-
trato para a aqui-

sição da vacina Covaxin 
assinado pelo Brasil em 
fevereiro, que prevê a im-
portação de 20 milhões 
de doses do imunizante 
desenvolvido pela indiana 
Bharat Biotech e represen-
tado no país pela Precisa 
Medicamentos.

A negociação foi moti-
vo de denúncias de irre-
gularidades delatadas pe-
lo deputado federal Luis 
Miranda (DEM-DF) e o 
irmão dele, o servidor do 
Ministério da Saúde Luis 
Ricardo Miranda à Comis-
são Parlamentar de Inqué-

rito (CPI) da Pandemia. O 
servidor afirmou que foi 
pressionado por ordens 
superiores para liberar a 
cmpra com preços maios-
res do que das farmacêuti-
cas concorrentes.

Ao anunciar a decisão, o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, disse que “deci-
dimos suspender (o con-
trato) para que uma análise 
mais aprofundada seja feita; 
por outro lado, Ministério 
da Saúde vai fazer apuração 
administrativa para verificar 
todos os aspectos da temá-
tica suscitada no final da 
semana passada”, afirmou 
Queiroga.

A decisão tonada por 

recomendação da Con-
troladoria Geral da União 
(CGU ocorre no momento 
em que as negociações de 
compra da vacina indiana 
pelo governo federal são 
o novo foco de investiga-
ção da CPI da Pandemia. 
“O tempo de suspensão 
vai durar tão somente o 
prazo da apuração. Temos 
equipe reforçada para fa-
zer apuração, para ser bas-
tante célere. Esperamos 
não mais de 10 dias para 
uma resposta da análise”, 
disse Wagner Rosário, che-
fe da CGU, que estava ao 
lado de Queiroga. E justi-
ficou: “É uma medida pre-
ventiva, visto que existe 

denúncia de possível irre-
gularidade que ainda não 
conseguiu ser bem expli-
cada pelo denunciante”.

O contrato para a aqui-
sição da vacina Covaxin 
foi assinado pelo Brasil em 
fevereiro de 2021, assegu-
rando a compra de 20 mi-
lhões de doses do imuni-
zante. O Brasil ainda não 
pagou pelas doses, mas 
emitiu uma nota de empe-
nho. O empenho é o es-
tágio inicial de separação 
da verba para pagar uma 
despesa. Não significa que 
o governo desembolsou 
os recursos, mas, sim, que 
estava preparando o paga-
mento.

Governo Central fecha maio com déficit de R$ 29,38 bi
Chegou a R$ 29,387 bi-

lhões o déficit primário 
nas contas do Governo 
Central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco 
Central) em maio. O resul-
tado negativo foi o segundo  
deste ano e o terceiro maior 
para o mês de maio desde 
o início da série histórica, 
em 1997. Só perde para 
maio de 2017 (déficit de R$ 
29,387 bilhões) e para maio 
do ano passado, quando o 
resultado ficou negativo em 
R$ 126,63 bilhões por causa 
dos gastos extras e do adia-
mento de impostos promo-
vido no início da pandemia 
de covid-19.

Apesar do déficit em 
maio, o resultado veio me-
lhor que o previsto. Se-
gundo a pesquisa Prisma 
Fiscal, divulgada todos os 
meses pelo Ministério da 
Economia, as instituições 
financeiras projetavam dé-
ficit primário de R$ 48,7 
bilhões para maio. O déficit 
primário representa o re-
sultado negativo nas contas 
do governo sem considerar 
os juros da dívida pública. 
Com o resultado de maio, 
o Governo Central acumu-

la superávit primário de R$ 
19,911 bilhões nos cinco 
primeiros meses de 2021. 
Esse é o melhor resultado 
para o período desde 2015, 
quando o superávit acu-
mulado havia atingido R$ 
5,027 bilhões.

Meta

Apesar do superávit no 
acumulado do ano, a ten-
dência é que o resultado 
das contas públicas fique 
negativo nos próximos me-
ses. Para este ano, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) estabelece meta de 
déficit de R$ 247,1 bilhões 
para o Governo Central, 
mas projeto de lei aprovado 
no fim de abril permite o 
abatimento da meta de até 
R$ 40 bilhões de gastos.

Os gastos que podem ser 
deduzidos da meta estão re-
lacionados com o enfren-
tamento à pandemia de co-
vid-19. Dos R$ 40 bilhões 
autorizados pelo Congresso, 
R$ 20 bilhões destinam-se à 
saúde, R$ 10 bilhões ao pro-
grama de redução de jornada 
e suspensão de contrato e 
R$ 10 bilhões ao Pronampe, 

programa que fornece crédi-
to emergencial a micro e pe-
quenas empresas.

Receitas e despesas

O principal fator que 
contribuiu para a redução 
do déficit primário em maio 
foi a alta na arrecadação do 
governo. A receita líquida 
do Governo Central subiu 
93,4% em maio acima da 
inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), na 
comparação com o mes-
mo mês do ano passado. 
No mês, elas somaram R$ 
112,876 bilhões.

Segundo a Agência Brasil, 
boa parte dessa alta deve-
se à queda de arrecadação 
provocada pela restrição 
das atividades sociais no 
início da pandemia e pelo 
adiamento de diversos pa-
gamentos, como contribui-
ções à Previdência Social e 
recolhimentos ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), que vigorou 
no ano passado como me-
dida de ajuda às empresas.

As despesas totais caíram 
31,4% na mesma compa-

ração, também descontan-
do a inflação pelo IPCA. 
Em maio, elas somaram R$ 
133,823 bilhões. Em 2021, 
as despesas totais soma-
ram R$ 601,5 bilhões. Em 
relação ao teto de gastos, o 
governo gastou, neste ano, 
37,3% do limite de R$ 1,486 
trilhão, numa conta que ex-
clui cerca de R$ 30 bilhões 
em despesas fora do teto.

A queda das despesas 
totais está relacionada prin-
cipalmente à redução dos 
gastos com o enfrentamen-
to à pandemia. Em maio, o 
volume de créditos extra-
ordinários caiu R$ 40,4 bi-
lhões em relação ao mesmo 
mês de 2020, e o pagamen-
to de R$ 6 bilhões do déci-
mo terceiro das aposenta-
dorias e pensões, que havia 
sido antecipado para maio 
de 2020, neste ano ocorreu 
apenas entre o fim de maio 
e início de junho.

Em relação aos investi-
mentos (obras públicas e 
compra de equipamentos), o 
governo federal investiu R$ 
2,661 bilhões em maio, recuo 
de 13,5% em relação ao mes-
mo mês de 2020, descontada 
a inflação pelo IPCA.
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Olga

Dia desses, a divulgação de um estudo feito pelo 
economista Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), com 
informações colhidas entre os 38 países-membros da Organi-
zação para Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), da qual 
o Brasil não é país-membro, mas convidado, e que ocupa o 
segundo lugar entre os 38 da OCDE no índice de mal estar 
socioeconômico. Explica-se: desemprego e inflação altos 
demais são as prendas a oferecer para subir neste pódium.

De acordo com o estudo, em 2021-1º trimestre, a taxa de 
desconforto do país atingiu a marca de 19,83%, superada 
só pela da Turquia (26,27%, em 2020-4º trimestre). Seguem, 
nesta fila indesejável, Espanha, Colômbia, Grécia e Chile.

Orgulho LGBTQIA+

“Aproximar os anormais é comer macarrão com arroz e 
achar supimpa”. Esta foi a defesa apresentada por Patrício 
Bisso, talento argentino radicado no Brasil, quando, nos 
anos 1980, foi processado por “aproximar os anormais”.

Patricio César Bisso (Buenos Aires, 1º de janeiro de 
1957 – Buenos Aires, 14 de outubro de 2019) foi ator, 
performer, figurinista, ilustrador e cenógrafo. Ele foi 
vitimado por um enfarte fulminante aos 62 anos. Trans-
gressor, engraçadíssimo e pioneiro do movimento LGBT, 
apresentava-se travestido nos múltiplos talentos que exer-
cia. Nascido em Buenos Aires, Patrício Bisso foi um ícone 
do underground paulistano nos anos 1980, década em que 
montou o clássico Louca pelo saxofone, com o grupo Os 
Bokomokos. Sua personagem mais marcante, no entanto, 
foi a sexóloga russa Olga del Volga.

Quem riu com ela não se esquece e agradece.

Orgulho

Vergonha foi o método de controle social utilizado 
sobre os talentos críticos da comunidade LGBTQIA+. 
Orgulho é o que resulta do movimento de libertação, que 
tem o seu marco inicial na “batalha de Stonewall”.

No maravilhoso portal de mudanças libertárias do final 
dos anos 1960 / início dos 1970, no caso, precisamente em 
28 de junho de 1969, no bar Stonewall, no emblemático 
bairro de Greenwich Village, em New York (NY, EUA), gays, 
lésbicas, travestis e drag queens enfrentaram a repressão poli-
cial e iniciaram uma revolução repleta de conquistas.

Conquistas que vão desde as primeiras edições do pionei-
ro Lampião da Esquina, jornal brasileiro que circulou de 1978 
a 1981, anos de chumbo, dirigido principalmente ao públi-
co, hoje identificado como LGBTQIA+, até a conquista 
de importantes direitos civis (nome social, união estável, 
adoção), passando pela conquista do Ferro’s Bar, que é con-
siderada a “batalha de Stonewall brasileira”, quando partici-
pantes do Galf  (Grupo Ação Lésbica-Feminista, fundado 
em 1981) realizaram ato político pelo direito de distribuição 
do jornal Chanacomchana, em 19 de agosto de 1983, reco-
nhecido como Dia do Orgulho Lésbico.

Só pega no bom sentido...

Desde 1830, ano da promulgação do Código Penal 
Imperial não havia lei que punisse o amor entre pessoas 
do mesmo sexo. Até a década de 1980, no entanto, o “ho-
mossexualismo” ainda era considerado “desvio de trans-
torno sexual”, no Código de Saúde do Instituto Nacional 
de Assistência Médica e Previdência Social (Inamps).

Em 1981, o atuante Grupo Gay da Bahia, com a 
liderança de Luiz Mott (6 de maio, 75 anos), deflagrou 
a campanha nacional junto à sociedade civil, reunindo 
psicólogos e psiquiatras, pela retirada da homossexualida-
de do Código de Saúde do Inamps, conquista obtida em 
1985, com decisão favorável do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM). Apenas em 1990, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) adotou procedimento análogo, retirando 
a homossexualidade de sua lista de doenças.

#VACINA SIM #VACINA JÁ

Covaxim neles!

TEFILAH SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA.
CNPJ N° 32.653.273/0001-21 / NIRE 33.2.1069274-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - REUNIÃO DE SÓCIOS. Ficam convocados 
os sócios da TEFILAH SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. (“Sociedade”) 
para, nos termos dos artigos 1.072 e 1.080-A da Lei nº 10.406/02, e com 
base no disposto na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 
2020,se reunirem em Reunião de Sócios (Reunião), a realizar-se no dia 
07/07/2021, às 11:30 horas (horário de Brasília), de forma exclusivamente 
digital, por meio da Plataforma Teams, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) a destituição do Sr. Marcio Meilman do cargo de Adminis-
trador da Sociedade. Informações Gerais: Tendo em vista a necessidade de 
adoção de medidas de segurança para participação remota, os sócios que 
pretenderem participar da Reunião de Sócios por meio da Plataforma Teams 
deverão enviar e-mail para jonas@levinbuk.adv.br, com antecedência míni-
ma de 30 minutos em relação ao horário marcado para o início da Reunião, 
ou seja, até as 11:00 horas (horário de Brasília) do dia 07 de julho de 2021, 
solicitando suas credenciais de acesso ao sistema eletrônico de participa-
ção e votação à distância, e enviando a cópia do documento de identidade 
e, se for o caso, da procuração nomeando o procurador que participará da 
Reunião. Excepcionalmente, devido à Covid-19, os sócios deverão enviar 
a documentação referida acima por meio de cópias digitalizadas, ao e-mail 
acima indicado, com a mesma antecedência acima mencionada. Uma vez 
recebida a solicitação e verificados os documentos de identificação e repre-
sentação apresentados, serão enviadas aos sócios as orientações e instru-
ções para cadastro no sistema eletrônico de participação da Reunião, para 
que então possam comparecer, participar e votar à distância, mediante tal 
sistema eletrônico. A participação por meio de tal sistema digital conjugará 
áudio e imagem, sendo que os sócios que desejarem participar desta forma 
deverão manter as suas câmeras ligadas durante o curso da Reunião com o 
fim de assegurar a autenticidade das comunicações, bem como a segurança, 
a confiabilidade e a transparência do conclave, exercendo seus direitos de 
manifestação e voto por meio da plataforma disponibilizada. Conforme exi-
gido pela regulamentação aplicável, a Reunião será integralmente gravada. 
As imagens e áudios assim obtidos poderão ser utilizados com a finalidade 
de identificar os sócios presentes à Reunião e computar os votos proferidos 
em relação a cada uma das deliberações, bem como para assegurar outras 
finalidades permitidas em lei. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2021. TEFILAH 
SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. - Roberto Ghelman.

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS 

Declaração e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio
Comunicamos aos Senhores Acionistas e ao mercado em geral que o 
Conselho de Administração do Banco Modal S.A. (“Companhia”), em reunião 
realizada nesta data, aprovou a proposta da administração, ad referendum 
da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, de distribuição e 
pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, nos termos do parágrafo 2º, 
do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, com base no lucro apurado 
no período, no montante total bruto de R$ 14.999.460,00 (quatorze 
milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta reais), 
equivalentes a R$ 0,021300 por ação ordinária e preferencial (R$ 0,063900 
por Unit), que após deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda Retido 
na Fonte (“IRRF”), na forma da legislação em vigor, importam o montante 
líquido de R$ 12.749.541,00 (doze milhões, setecentos e quarenta e nove 
mil e quinhentos e quarenta e um reais), equivalentes a R$ 0,018105 por 
ação ordinária e preferencial (R$ 0,054315 por Unit), com exceção dos 
acionistas imunes e/ou isentos. Farão jus aos Juros sobre o Capital Próprio, 
ora aprovados, os acionistas constantes da base acionária da Companhia 
em 01 de julho de 2021 (inclusive). Dessa forma, a partir de 02 de julho de 
2021 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas “Ex-Juros Sobre 
Capital Próprio”. Os Juros sobre o Capital Próprio aprovados serão pagos a 
partir do dia 12 de julho de 2021, e imputados integralmente aos dividendos 
obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício 
de 2021, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

NOVA HP SINGERY ASSESSORIA COMERCIAL LTDA
CNPJ/MF 08.374.516/0001-08

EDITAL DE REDUÇÃO DE CAPITAL
Com sede na Av. Paranapuan n. 1771, sala 205, Parte, Ilha do Gover-
nador, RJ, CEP 21910-004, por seus sócios tornam público cf art.
1.084 § 1. Do Código Civil vigente que em 31 de dezembro de 2020
aprovou a redução de capital de R$9.346.302,72 para R$ 3.891.474,00
em razão de ser excessivo passando a transcorrer o prazo para
oposições. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO

Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público Oficial, ma-
trícula nº 151 JUCERJA, faz saber que, devidamente autorizado
pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro,
venderá em leilão, no dia 15/07/2021, às 11 hs, pelo site
www.machadoleiloes.com.br, bens inservíveis usados e/ou su-
catas. Edital completo disponível no site e no escritório do Lei-
loeiro, Av. Erasmo Braga, 227, Gr. 704, Centro/RJ. Tel: (21)2533-
7978. Wilkerson Machado dos Santos

Alerj: aprovado pagamento retroativo 
do auxílio emergencial Supera RJ

Energia solar já representa  
investimentos de R$ 30 bi em geração

Os beneficiários do 
auxílio emergen-
cial estadual Supe-

ra RJ poderão receber duas 
parcelas retroativas. O Pro-
jeto de Lei 4.028/21, de au-
toria do deputado Luiz Paulo 
(Cidadania), propõe que se-
jam realizados pagamentos 
referentes aos meses de abril 
e maio do benefício.

A proposta foi aprovada, 
em discussão única, pela 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 

(Alerj) nesta terça-feira. O 
texto seguirá para o gover-
nador Cláudio Castro, que 
tem até 15 dias úteis para 
sancioná-lo ou vetá-lo. A 
Lei 9.191/21, que criou o 
programa, foi sancionada 
em março pela Alerj e im-
plementada pelo Governo 
do Estado em junho.

“A nossa lei entrou em vi-
gor no dia dois de março e o 
cidadão não pode ser preju-
dicado pela morosidade do 
Poder Executivo em pôr em 

prática o que ela determina. 
Estamos em uma situação 
econômica crítica, com alto 
índice de desemprego e mui-
tas famílias abaixo da linha 
da miséria. É preciso asse-
gurar que elas tenham con-
dições mínimas de garantir 
sua subsistência e o auxílio 
emergencial estadual é uma 
ajuda fundamental para as 
mesmas”, justificou o autor 
da proposta.

O Supera RJ oferece um 
auxílio emergencial de até R$ 

300, sendo R$ 200 de benefí-
cio mais R$ 50 por filho, até 
dois. A previsão é de que 355 
mil famílias, cerca de 1,4 mi-
lhão de pessoas, sejam aten-
didas. O estado está inves-
tindo R$ 86 milhões mensais 
na transferência de renda. O 
programa também atende 
micro e pequenos empreen-
dedores e autônomos com 
linha de crédito de até R$ 
50 mil, concedida através da 
Agência de Fomento do Es-
tado do Rio (AgeRio).

A energia solar atin-
giu a marca histó-
rica de 6 gigawatts 

(GW) de potência instalada 
em telhados, fachadas e pe-
quenos terrenos de residên-
cias, comércios, indústrias, 
produtores rurais, prédios 
públicos no Brasil, o que 
equivale a mais de um ter-
ço de toda a capacidade da 
usina hidrelétrica de Itaipu 
e representa investimen-
tos acumulados de R$ 30,6 
bilhões em geração desde 
2012. Foram gerados cer-
ca de 180 mil empregos 
acumulados no período, 
espalhados ao redor de to-
das as regiões do Brasil. Os 
dados são do mapeamento 
da Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar).

De acordo com a entida-
de, o Brasil possui atualmen-
te mais de 518 mil sistemas 
solares fotovoltaicos conec-
tados à rede, trazendo eco-
nomia e sustentabilidade am-
biental para mais de 652 mil 
unidades consumidoras.

Embora tenha avançado 
nos últimos anos, o Brasil 
– detentor de um dos me-
lhores recursos solares do 
planeta – continua atrasado 
no uso da geração própria 
de energia solar. Dos mais 
de 87 milhões de consumi-
dores de energia elétrica do 

país, menos de 0,7% já faz 
uso do sol para produzir 
eletricidade, limpa, renová-
vel e competitiva.

Para a entidade, a apro-
vação pelo Congresso Na-
cional de um marco legal 
para a geração própria de 
energia renovável, como 
proposto no Projeto de Lei 
(PL) nº 5.829/2019, for-
talecerá a diversificação da 
matriz elétrica brasileira e 
a segurança de suprimento 
elétrico em tempos de cri-
se hídrica e bandeira ver-
melha na conta de luz, de-
corrente do uso maciço de 
termelétricas fósseis. O PL 
nº 5.829/2019, de autoria 
do deputado federal Silas 
Câmara e relatoria do de-
putado federal Lafayette de 
Andrada, garantirá em lei o 
direito do consumidor de 
gerar e utilizar a própria ele-
tricidade, a partir de fontes 
limpas e renováveis.

Segundo a Absolar, a tec-
nologia solar fotovoltaica 
está presente em mais de 
5.300 municípios e em to-
dos os estados brasileiros, 
sendo que os estados líde-
res em potência instalada 
são, respectivamente: Minas 
Gerais (1.066 MW), São 
Paulo (752 MW), Rio Gran-
de do Sul (743 MW), Mato 
Grosso (450 MW) e Paraná 
(341 MW).

“A geração própria de 
energia solar ajuda a eco-
nomizar água dos reserva-
tórios das hidrelétricas do 
país e reduz o uso de ter-
melétricas fósseis, caras, po-
luentes e responsáveis pela 
terrível bandeira vermelha. 
Com isso, ajuda a diminuir 
a conta de luz de todos os 
brasileiros. Por isso, é fun-
damental fortalecer e incen-
tivar o uso desta tecnologia 
no Brasil”, comenta Ronal-
do Koloszuk, presidente do 
Conselho de Administração 
da entidade.

Para o CEO da Absolar, 
Rodrigo Sauaia, a aprova-
ção PL nº 5.829/2019 pode 
trazer R$ 139 bilhões em 
novos investimentos ao Pa-
ís até 2050. “Os benefícios 
aos consumidores propor-
cionados pela modalidade 
representarão mais de R$ 
150 bilhões somente com a 
redução de custos no uso de 
termelétricas fósseis neste 
mesmo período. Também 
serão proporcionados mais 
de R$ 23 bilhões de econo-
mia em perdas elétricas na 
transmissão, distribuição e 
geração da energia elétrica 
em usinas de grande porte, 
distantes dos locais de con-
sumo. A soma destes dois 
fatores representará uma 
redução de custos de mais 
de R$ 173 bilhões aos con-

sumidores brasileiros até 
2050”, ressalta Sauaia.

 
Indicadores 
 
A fonte solar fotovoltai-

ca, baseada na conversão 
direta da radiação solar em 
energia elétrica de forma re-
novável, limpa e sustentável, 
lidera com folga o segmento 
de microgeração e minigera-
ção distribuída, com mais de 
99% das instalações do País.

Em número de sistemas 
instalados, os consumidores 
residenciais estão no topo da 
lista, representando 75,2% 
do total de conexões. Em se-
guida, aparecem as empresas 
dos setores de comércio e 
serviços (15,2%), consumi-
dores rurais (7%), indústrias 
(2,2%), poder público (0,3%) 
e outros tipos, como serviços 
públicos (0,03%) e ilumina-
ção pública (0,01%). 

Em potência instalada, 
os consumidores residen-
ciais lideram o uso da ener-
gia solar fotovoltaica, com 
40,7% da potência insta-
lada no País, seguidos de 
perto pelas empresas dos 
setores de comércio e ser-
viços (36,6%), consumido-
res rurais (13,2%), indús-
trias (8,3%), poder público 
(1,1%) e outros tipos, como 
serviços públicos (0,1%) e 
iluminação pública (0,02%).



5Monitor Mercantil   l  Quarta-feira, 30 de junho de 2021 Financeiro

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
FATO RELEVANTE

O BANCO MODAL S.A. (B3: MODL11), sociedade por ações com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia 
de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 
22250-040 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, 
parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), no artigo 2, inciso XV da 
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de 
janeiro de 2002, conforme alterada, e na Instrução da CVM nº 567, de 
17 de setembro de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 567”), 
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho 
de Administração, em reunião realizada nesta data, aprovou um Programa 
de Recompra de Units da Companhia (“Programa de Recompra”). 
Objetivo: O Programa de Recompra tem por objetivo a aquisição de Units 
de emissão da Companhia (representativas de 1 (uma) ação ordinária e 
2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia), respeitados os 
limites legais e com base em recursos disponíveis, para permanência em 
tesouraria, posterior cancelamento ou ainda, eventual recolocação das 
Units no mercado. Os efeitos econômicos esperados são: a) maximizar a 
geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente 
da estrutura de capital; e b) maior retorno financeiro aos acionistas, uma 
vez que as Units adquiridas são retiradas de circulação e o montante 
destinado aos dividendos/juros sobre o capital próprio passam a ser 
distribuídos para uma quantidade menor de Units. Ações em circulação 
e em tesouraria: Nesta data, a Companhia possuí 104.004.989 (cento e 
quatro milhões, quatro mil e novecentas e oitenta e nove) ações ordinárias 
e 208.009.973 (duzentos e oito milhões, nove mil e novecentas e setenta 
e três) ações preferenciais de emissão do Banco em circulação (“Ações 
em Circulação”). O Banco não possui valores mobiliários em tesouraria 
nesta data. Quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou 
alienadas: A Companhia poderá adquirir até 10.400.498 (dez milhões, 
quatrocentos mil, quatrocentas e noventa e oito) Units, correspondentes 
a até 10,0% das Ações em Circulação e a até 4,43% da totalidade das 
ações emitidas pelo Banco. A Companhia não possui valores mobiliário 
em tesouraria. Preço e modo de aquisição: As operações de aquisição 
serão realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão, Mercadorias e Futuros 
(“B3”), a preço de mercado, cabendo à Diretoria da Companhia decidir o 
momento e a quantidade de ações a serem adquiridas, seja em uma única 
operação ou em uma série de operações, respeitando os limites previstos 
na regulamentação aplicável. Destinação dos recursos auferidos, se for 
o caso: As Units adquiridas no âmbito deste Programa de Recompra serão 
mantidas em tesouraria, canceladas ou recolocadas no mercado. Caso seja 
aprovada a alienação de ações, os recursos auferidos serão destinados 
às operações da Companhia. Prazo máximo para a liquidação das 
operações autorizadas: O prazo máximo para a liquidação das operações 
autorizadas é de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de junho de 
2021, tendo como termo final o dia 28 de junho de 2022, cabendo à Diretoria 
da Companhia definir as datas em que a recompra será efetivamente 
executada. Instituições intermediárias: As aquisições de Units de 
emissão da Companhia serão realizadas exclusivamente na B3, a preços 
de mercado, com a intermediação da (i) Modal Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 05.389.174/0001-01, 
situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia 
de Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 
22250-040; (ii) Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM, inscrita no CNPJ sob 
o nº 42.584.318/0001-07, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700, 12º andar, CEP 
04542-000; e (iii) Itaú Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ sob o 
nº 61.194.353/0001-64, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500 - 3º andar, CEP 04538-132. 
Recursos disponíveis: A recompra de Units será realizada por meio 
da utilização de recursos disponíveis na conta de Reserva de Capital, 
observado o disposto na Instrução CVM 567, que conforme informações 
financeiras referentes à 31.03.2021, totalizam R$ 278.732.185,24. A 
continuidade da existência de recursos disponíveis para lastrear as 
operações de aquisição das próprias Units deverá ser verificada com base 
nas demonstrações contábeis mais recentes divulgadas pela Companhia 
anteriormente à efetiva transferência, para o Banco, da titularidade das Units 
de sua emissão. Valores projetados do resultado do exercício: Não será 
admitida a utilização de valores projetados para o resultado de exercício 
em curso para lastrear as operações realizadas no âmbito do Programa 
de Recompra. Verificações da Diretoria: A Diretoria somente poderá 
efetivar as aquisições se tiver tomado todas as diligências necessárias 
para assegurar que: (a) a liquidação de cada operação em seu vencimento 
é compatível com a situação financeira da Companhia, não afetando o 
cumprimento das obrigações assumidas com credores nem o pagamento 
do dividendo obrigatório; e (b) na hipótese de verificação de existência de 
recursos disponíveis com base em demonstrações contábeis intermediárias 
ou refletidas nos formulários de informações trimestrais - ITR, não há fatos 
previsíveis capazes de ensejar alterações significativas no montante de 
tais recursos ao longo do restante do exercício social. Direitos das ações 
mantidas em tesouraria: Nos termos da legislação aplicável, as ações 
subjacentes às Units, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direitos 
patrimoniais ou políticos. Consoante o § 2º do art. 10 da Instrução CVM 567, 
as ações em tesouraria serão desconsideradas no cômputo dos quóruns 
de instalação e deliberação previstos na Lei das Sociedades por Ações 
e na regulamentação do mercado de valores mobiliários. Bonificação 
em ações, grupamento e desdobramento: Caso venha a ser aprovado 
qualquer grupamento, desdobramento ou bonificação em ações da 
Companhia, o número de ações subjacentes às Units em tesouraria será 
alterado de maneira a corrigir a expressão numérica do volume das ações 
de emissão própria em poder da Companhia, sem que isso tenha como 
consequência a modificação do saldo da conta patrimonial que lastreou 
a aquisição. Informações Adicionais: A Ata de Reunião do Conselho 
de Administração que aprovou o Programa, bem como as informações 
exigidas pelo Anexo 30-XXXVI da Instrução CVM nº 480/09, encontram-se 
disponíveis nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da 
B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (ri.modal.com.br). A Diretoria da 
Companhia estabelecerá a oportunidade e a quantidade de ações a serem 
adquiridas em observância aos limites e ao prazo de vigência estabelecidos 
no Programa de Recompra e na regulamentação aplicável.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

DAWOJOBE PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 30.280.465/0001-04
Relatório da diretoria. Senhores acionistas: atendendo às determinações legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação dos senhores a prestação de contas do exercício findo em 31/12/2020 compreendendo Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado e demais documentos elaborados de acordo com a legislação societária em vigor. A diretoria ficará à disposição para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020. Armando Klabin, Diretor. Marcio Tenenbaum - Técnico em Contabilidade - CRC-RJ 026311/O-7.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (em R$ mil)
ATIVO 2020 2019
Circulante ....................................................................... 10.853 13.339
Disponível ........................................................................ 3 612
Realizável curto prazo ..................................................... 10.850 12.727
Não Circulante ............................................................... 84.183 135.863
Investimento .................................................................... 84.183 135.863
Total do Ativo ................................................................. 95.036 149.202
PASSIVO 2020 2019
Circulante ....................................................................... 13.172 15.556
Outras obrigações a Pagar.............................................. 13.172 15.556
Não Circulante ............................................................... 2.767 2.557
Outras contas a pagar ..................................................... 2.767 2.557
Patrimônio Líquido ........................................................ 79.097 131.089
Capital ............................................................................. 60.379 60.379
Reservas de Capital ........................................................ 20.046 14.084
Reservas de Reavaliação................................................ 15.967 19.254
Reservas de Lucros......................................................... (17.295) 37.372
Total do Passivo ............................................................ 95.036 149.202

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro (em R$ mil)
Receitas (despesas) operacionais 2020 2019
Resultado Equivalência Patrimonial ................................ (9.205) 25.964
Receitas Financeiras ....................................................... 1 8
Despesas Administrativas ............................................... (232) (333)
Lucro do Exercício ........................................................... (9.436) 25.639

Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro (em R$ mil)
2020 2019

Lucro do exercício ........................................................... (9.436) 25.639
Resultado Equivalência Patrimonial ................................ 9.206 (25.964)
Dividendos recebidos ...................................................... 8.376 28.294
Outros ativos circulante ................................................... (507) –
Dividendos distribuídos ................................................... (8.459) (21.341)
Exigível curto prazo ......................................................... 1 (6.809)
Passivo não Circulante .................................................... 210 267
Aumento de caixa e equivalentes.................................... (609) 86
Saldo no início ................................................................. 612 526
Saldo no final do período................................................. 3 612

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro
(em R$ mil)

Capital

Reser-
vas de 
Capital

Reservas 
de Rea-

valiação

Reser-
vas de 
Lucros Total

Saldos em 31/12/2018 .............. 60.379 26.685 19.912 29.397 136.373
Dividendos distribuídos .............. – – – (28.149) (28.149)
Lucro do Exercício ...................... – – – 25.639 25.639
Ajustes de Reservas - Reflexas – (12.601) (658) 10.485 (2.774)
Saldos em 31/12/2019 .............. 60.379 14.084 19.254 37.372 131.089
Dividendos distribuídos .............. – – – (8.459) (8.459)
Lucro do Exercício ...................... – – – (9.436) (9.436)
Ajustes de Reservas - Reflexas – 5.962 (3.287) (36.772) (34.097)
Saldos em 31/12/2020 .............. 60.379 20.046 15.967 (17.295) 79.097
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras: 1 - Diretrizes Contábeis: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com a estrita observância das 
disposições contidas nas Leis 11.638/07 e 11.941/09; 2 - Capital social: O capital 
social subscrito e integralizado é composto de 2.068 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal e 1.379 ações preferenciais nominativas sem valor nominal.

Três perguntas: Zipy, um marketplace de marketplaces
Por Jorge Priori

Segundo a Câmara 
Brasileira da Eco-
nomia Digital, o 

e-commerce brasileiro 
movimentou R$ 115,3 bil-
hões em 2020. Deste valor, 
78% foram transacionados 
através de marketplaces. 
Para que se tenha uma ide-
ia, até recentemente o ar-
gentino Mercado Livre, ou 
melhor, Mercado Libre, era 
a empresa latino-americana 
com maior valor de mer-
cado. Hoje, depois que foi 
superado pela Vale (US$ 
117,2 bilhões), ele ocupa a 
segunda posição (US$ 77,7 
bilhões) desta lista.

Este mercado possui 
empresas que nasceram 
como marketplaces, como 
o próprio Mercado Livre, 
e empresas de varejo que 
começaram com operações 
próprias de e-commerce e 
as transformaram em mar-
ketplaces, como Magazine 
Luiza e Americanas.

No meio desta movimen-
tação, em 2013, foi fundada 
em Israel a Zipy, startup 

que é um marketplace de 
marketplaces. Atualmente, 
ela reúne as operações da 
Amazon, eBay, Aliexpress 
e Allegro (marketplace po-
lonês), atuando em países 
como Israel, Portugal, 
Itália, Grécia, Romênia, 
Polônia e Chipre. Além da 
intermediação da venda, a 
plataforma é responsável 
pela liquidação financeira 
da operação, repassando o 
valor da venda para o mar-
ketplace original.

Como a Zipy começou 
recentemente sua opera-
ção no Brasil, conversa-
mos com Andrey Maka-
renko, Chief  Marketing 
Officer, sobre o seu mod-
elo de negócios.

Por que um market-
place de marketplaces?

Acreditamos que os 
compradores online não 
devem ter de 5 a 10 guias do 
navegador abertas sempre 
que procuram um produto. 
A Zipy é um balcão único 
onde eles podem desco-
brir mais de 600 milhões 
de produtos dos maiores 

sites de compras transfron-
teiriças. Oferecemos uma 
experiência consistente no 
idioma local e temos uma 
equipe de suporte local dis-
ponível para garantir que o 
cliente receba seu pedido.

Por que as pessoas 
comprariam na Amazon 
através da Zipy se elas 
podem comprar direta-
mente na Amazon?

Acreditamos que os 2 
principais benefícios do 
Zipy são o atendimento 
ao cliente excepcional e 
a experiência do usuário. 
Temos uma marcação so-
bre os preços da Amazon, 
mas milhares de usuários 
ainda optam por comprar 
no Zipy por causa do óti-
mo serviço, que colocamos 
tanta ênfase, e do site, que 
temos aperfeiçoado nos úl-
timos 7 anos.

Considerando o início 
da operação em 2021, co-
mo a Zipy está se saindo 
no Brasil? Existem pla-
nos de expansão para a 
América Latina?

A experiência, no geral, 
tem sido muito positiva. 
Queremos provar que so-
mos os melhores varejistas 
internacionais da região e 
nos tornarmos um nome 
conhecido no Brasil. Há 
muitas melhorias interes-
santes em andamento, e 
estamos ansiosos para lan-
çá-las no Brasil ainda este 
ano.

A Zipy está operando em 
7 países e o Brasil (oitavo) 
é o primeiro da América 
Latina. Começamos com o 
Brasil por causa da opor-
tunidade de servir milhões 
de pessoas que compram 
no AliExpress e outras 
plataformas, mesmo com 
as dificuldades de traduções 
inadequadas, obtendo res-
postas frustrantes de rep-
resentantes de suporte que 
não sabem português.

Uma expansão adicional 
da Latam seria ótima no 
futuro, mas agora estamos 
focados no Brasil e trab-
alhando para fornecer aos 
nossos clientes brasileiros a 
melhor experiência que eles 
podem obter.

Consórcio vai estruturar  
projeto de conclusão de Angra 3
Usina nuclear está prevista para entrar em operação no fim de 2026

O Banco Nacional 
de Desenvolvi-
mento Econô-

mico e Social (BNDES) 
assinou contrato com o 
consórcio Angra Eurobras 
NES, vencedor da concor-
rência para a estruturação 
do projeto de retomada e 
conclusão das obras da usi-
na nuclear de Angra 3.

Segundo informou nes-
ta terça-feira o banco de 
fomento, a contratação do 
consórcio faz parte dos 
serviços técnicos que o 
BNDES presta à Eletronu-
clear - proprietária da usina 
- desde 2019, visando es-
truturar o modelo jurídico, 
econômico e operacional 
de parceria junto à iniciativa 
privada, para a construção, 
manutenção e exploração 
de Angra 3. 

Formado pelas empre-
sas Tractebel Engineering 
Ltda. (líder), Tractebel En-
gineering S.A. e Empresá-
rios Agrupados Interna-
cional S.A., o consórcio 
terá a atribuição de definir 
a projeção dos investi-
mentos necessários à im-
plementação do projeto, o 
cronograma detalhado da 

obra e a especificação de 
como se dará a contrata-
ção de uma ou mais cons-
trutoras para a realização 
dos trabalhos.

Iniciada em 1984, a cons-
trução da unidade foi inter-
rompida duas vezes — a 
última em 2015, quando 
pouco mais de 60% do em-
preendimento já tinha sido 
concluído. Prevista para en-
trar em operação no fim de 
2026, Angra 3 vai gerar mais 
de 10 milhões de MWh por 
ano, energia suficiente para 
atender aproximadamente 
6 milhões de residências. 
Além disso, como se trata 
de geração sem dependên-
cia de condições climáticas, 
a usina contribuirá para o 
aumento da confiabilidade 
do Sistema Interligado Na-
cional.

O grupo Tractebel, cuja 
história começa no sécu-
lo XIX, tem experiência 
em vários países do mun-
do na atuação com ener-
gia nuclear. A Empresarios 
Agrupados é uma empresa 
espanhola de engenharia, 
criada em 1971, atuante no 
setor de geração de energia 
elétrica, com experiência na 

implantação de usinas nu-
cleares.

“A contratação do con-
sórcio, composto por em-
presas com vasta experi-
ência em assessoramento 
à implementação de usi-
nas nucleares no mundo, 
permitirá que se projete 
ao mercado a confiança 
necessária para atrair par-
ceiros construtores de pri-
meira linha e uma ampla 
gama de agentes financia-
dores no Brasil e no mun-
do”, explica Leonardo 
Cabral, diretor de Privati-
zações do BNDES.

De acordo com mode-
lo proposto pelo Banco, 
as obras serão retomadas 
por meio de EPC (Engi-
neering, Procurement and 
Construction), modalidade 
de contratação de serviços 
de engenharia na qual a 
construtora contratada fica-
rá responsável não só pela 
execução da obra em si, mas 
também por eventuais com-
plementos ao projeto de en-
genharia e pela compra dos 
materiais e equipamentos 
necessários à finalização 
da obra. Angra 3 poderá 
ter um ou mais contratos 

de EPC, dependendo das 
recomendações técnicas a 
serem feitas pelo consórcio 
contratado.

Segundo Lidiane De-
lesderrier Gonçalves, su-
perintendente da Área de 
Estruturação de Empresas 
e Desinvestimento do BN-
DES, o Angra Eurobras 
NES será responsável tam-
bém por assessorar a con-
tratação das construtoras. 
“Esse assessoramento, que 
incluirá a avaliação das pro-
postas técnicas das empre-
sas proponentes, é conside-
rado de suma importância 
para garantir um proces-
so seletivo bem-sucedido, 
atraindo empresas de reco-
nhecida qualidade técnica”, 
afirma.

O empreendimento faz 
parte da Central Nuclear 
Almirante Álvaro Alberto 
(CNAAA), localizada em 
Angra dos Reis (RJ) e com-
posta por mais duas usinas: 
Angra 1 e Angra 2, ambas 
já em operação comercial. 
Angra 3 terá potência ins-
talada de 1.405 MW e cerca 
de 82.000 m² de área cons-
truída, o equivalente a dez 
campos de futebol.

Rating ‘BBB-’ à proposta de 
Notas Seniores da Suzano

A agência de classificação 
de risco Fitch Ratings atri-
buiu o rating ‘BBB-’ à pro-
posta de notas seniores sem 
garantias e vinculadas à meta 
de sustentabilidade da Suza-
no Austria GmbH. As notas 
são garantidas pela produtora 
brasileira de papel e celulose 
Suzano S.A. (Suzano) e têm 
vencimento em 2032. Os tí-
tulos seniores de dívida ou 
títulos, que têm precedência 
sobre outras notas não ga-
rantidas em caso de falência.

A estrutura de títulos vin-
culados à sustentabilidade 
estabelece uma meta de redu-

ção do consumo industrial de 
água até 2026 e 30% ou mais 
de mulheres em cargos de li-
derança na empresa até 2025, 
e prevê aumento da taxa de 
juros caso não seja cumpri-
da pela Suzano. Os recursos 
das notas sem garantias serão 
utilizados para a gestão de 
passivos. A Fitch classifica 
a Suzano com os IDRs (Is-
suer Default Ratings - Ra-
tings de Inadimplência do 
Emissor) em Moedas Local 
e Estrangeira ‘BBB-’ e com 
o Rating Nacional de Lon-
go Prazo ‘AAA(bra)’, todos 
com Perspectiva Estável.



6    l  Monitor MercantilQuarta-feira, 30 de junho de 2021Financeiro

AUSTRAL SEGURADORA S.A.
CNPJ/ME Nº 11.521.976/0001-26 / NIRE 33.3.0029234-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, Hora e Local: Aos 
25/02/2021, às 10h:00, na sede da Austral Seguradora S.A. (“Companhia”), 
localizada na Av. Bartolomeu Mitre nº 336, Sl. 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-
002. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades para convoca-
ção, tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício 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: Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira. 4. 
Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a lavra-
tura 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 mem-
bros da Diretoria da Companhia; (iv) a ratificação da composição da Diretoria e 
redistribuição das responsabilidades dos Diretores junto à Superintendência de 
Seguros 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 exercí-
cio social encerrado em 31/12/2020; e (vii) a convocação da AGOE, a ser rea-
lizada no dia 30/03/2021. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de Admi-
nistração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou 
restrições, o quanto segue: 5.1. Lavratura da ata em forma sumária: Foi apro-
vada 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 Companhia: Nos termos da Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia realizada em 18/01/2021, e considerando a auto-
rização concedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, con-
forme Carta Homologatória Eletrônica nº 11/2021/CGRAJ/DIR1/SUSEP de 
09/02/2021, 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 
Privados - 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) Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira, brasileiro, divorciado, 
engenheiro químico, CI n° 03313732-2, CRQ/RJ, CPF/ME sob o n° 013.876.907-
95,como Diretor Presidente da Companhia; (b) Rodolfo Arashiro Rodriguez, 
brasileiro, divorciado, gestor de riscos, CI nº 319710372, IFP/RJ, CPF/ME sob 
o nº 301.538.448-17, como Diretor sem designação específica;(c) Claudia No-
vello Ribeiro, brasileira, casada, atuária, CI n° 11.122.665-0, DETRAN/RJ, 
CPF/ME sob o n° 115.492.097-60, como Diretora sem designação específica; 
e (d)Rodrigo Ferreira de Campos, brasileiro, casado, administrador, CI n° 
20.879.143-4, DETRAN/RJ, CPF/ME sob o n° 114.779.457-09, como Diretor 
sem designação específica, todos com endereço profissional na Cidade e Es-
tado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, RJ/
RJ, CEP 22.431-002 e com mandato unificado que deverá coincidir com o tér-
mino do mandato do Diretor Financeiro da Companhia ora eleito, isto é, 3 (três) 
anos contados a partir desta data. 5.4. Ratificação da composição da Direto-
ria e redistribuição das responsabilidades dos Diretores junto à Superin-
tendência de Seguros Privados (“SUSEP”): Em razão da deliberação acima, 
os membros do Conselho de Administração ratificaram a composição da Dire-
toria da Companhia e aprovaram a redistribuição das responsabilidades dos 
Diretores junto à SUSEP, conforme segue: • Carlos Frederico da Costa Leite 
Ferreira, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, CI n° 03313732-2, CRQ/
RJ, CPF/ME sob o n° 013.876.907-95, com endereço profissional na Avenida 
Bartolomeu Mitre 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP: 22.431-002, Diretor Pre-
sidente: Diretor responsável pelas relações com a SUSEP. • 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, brasileiro, 
divorciado, gestor de riscos, CI nº 319710372, IFP/RJ, CPF/ME sob o nº 
301.538.448-17, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, 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 legislação complementar;(b) Diretor res-
ponsável pelos controles internos da Companhia, conforme Circular SUSEP nº 
249/2004;e (c) Diretor responsável pelos controles internos específicos para 
prevenção de fraudes, conforme Circular SUSEP nº 344/2007. • Claudia No-
vello Ribeiro, brasileira, casada, atuária, CI n° 11.122.665-0, DETRAN/RJ, 
CPF/ME sob o n° 115.492.097-60 e com escritório na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 
22.431-002, Diretora sem designação específica da Companhia: Diretora res-
ponsável técnica, conforme Circular SUSEP n° 234/2003 e Resolução CNSP n° 
321/2015. • Rodrigo Ferreira de Campos, brasileiro, casado, administrador, 
CI n° 20.879.143-4, DETRAN/RJ, CPF/ME sob o n° 114.779.457-09 e com es-
critório na Avenida Bartolomeu Mitre nº 336, Sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 
22.431-002, Diretor sem designação específica da Companhia: (a) Diretor res-
ponsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP n° 143/2005 
e (b) Diretor responsável pela contratação e supervisão de representantes de 
seguros e pelos serviços por eles prestados. Os Diretores ora eleitos assinarão 
os Termos de Posse a serem lavrados em livro próprio e declaram, sob as pe-
nas da lei, que atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução CNSP nº 
330/2015 e que não estão impedidos por lei especial, nem condenados ou sob 
efeitos da condenação, a pena que vede, ainda 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 ad-
ministração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Compa-
nhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020 e a submissão dos referidos docu-
mentos à apreciação da assembleia geral ordinária da Companhia, nos termos 
da legislação aplicável. 5.6. Após apreciação das contas da Diretoria, do relató-
rio da administração, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras 
da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, refe-
rentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, nos termos da deliberação 
acima, resolveram autorizar a Diretoria da Companhia a divulgar tais informa-
ções e documentos nos termos da legislação aplicável, incluindo, mas sem li-
mitação, 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 10h:00, em AGOE, para examinar, discutir e votar a respeito 
da seguinte ordem do dia, sem prejuízo da inclusão de outras matérias: (i) as 
contas da administração, o relatório anual da administração e as demonstra-
ções financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores inde-
pendentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) a des-
tinação 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 ha-
vendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada por 
todos os presentes. Mesa: Presidente: Bruno Augusto Sacchi Zaremba; Se-
cretário: Carlos Frederico da Costa Leite Ferreira. Membros do Conselho 
de Administração Presentes: Alessandro Monteiro Morgado Horta, Bruno 
Augusto Sacchi Zaremba e Antonio Alberto Gouvea Vieira Filho. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. RJ, 25/02/2021. Mesa: 
Bruno Augusto Sacchi Zaremba - Presidente; Carlos Frederico da Costa 
Leite Ferreira - Secretário. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4078544 em 
03/06/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

VALE ÓLEO E GÁS S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF nº 04.899.355/0001-15 - NIRE nº 33.3.0029076-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021

1. Data, Hora e Local: No dia 30 de abril de 2021, às 16:00 horas, foi 
realizada a assembleia geral ordinária da Vale Óleo e Gás S.A. (“VOG” ou 
Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em razão 
da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, da 
Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as 
formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da 
Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista representando 
a totalidade do capital social da Companhia, tal seja, a Vale S.A. (“Vale”) 
neste ato representada por sua procuradora, Larissa de Souza Lima, 
que cumpre orientação de voto proferida pelo Diretor da Controladoria e 
Contabilidade e pelo Gerente de Tesouraria, Contas a Pagar e Receber, 
respectivamente, Srs. Murilo Muller e Eduardo Ajuz, conforme Decisão de 
Aprovação de Contas - DAC nº 006 de 06/04/2021. Verificado, portanto, 
quorum suficiente para a instalação desta Assembleia Geral e para as 
deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, 
o Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, Diretor-Presidente da 
Companhia, para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, 
nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 
3. Mesa: Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Presidente, e Sra. 
Larissa de Souza Lima - Secretária. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão 
e, se for o caso, aprovação: (i) Do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras (BRGAAP), não auditadas, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) da proposta 
da Diretoria para a destinação do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020; e da fixação da remuneração global anual 
dos administradores para o ano de 2021. 5. Leitura de Documentos: Foi 
dispensada, por unanimidade, a leitura: (i) do Relatório da Administração e 
das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2020; e (ii) da Proposta da Diretoria para a destinação 
do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020, haja vista que tais documentos foram disponibilizados, previamente, 
à acionista, encontrando-se arquivados na sede social da Companhia. 
6. Deliberações aprovadas: Instalada a assembleia na forma digital, por 
meio de conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas as seguintes 
matérias, pela única acionista, sem quaisquer ressalvas. 6.1. A lavratura desta 
ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 1º, 
do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, ficando a secretária encarregada de emitir 
tantas cópias quantas forem necessárias ao fiel cumprimento das disposições 
legais em vigor. 6.2. O Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras (BRGAAP), não auditadas, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6.3. A alocação do prejuízo líquido 
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de 
R$ 3.503.504,78 (três milhões, quinhentos e três mil, quinhentos e quatro 
reais e setenta e oito centavos) na conta de Prejuízos Acumulados, cujo 
saldo passará a ser de R$ 78.084.725,20 (setenta e oito milhões, oitenta e 
quatro mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos). 6.4. A fixação 
da remuneração global anula dos administradores para o ano de 2021, no 
montante total de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), a 
ser distribuído igualmente entre os diretores. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, 
aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. 
Mesa: Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Presidente - Assinado 
digitalmente, Larissa de Souza Lima - Secretária - Assinado digitalmente. 
Acionista: Vale S.A. - p.p. Larissa de Souza Lima - Assinado digitalmente. 
JUCERJA em 24/06/2021 sob o nº 4091454. Bernardo F. S. Berwanger - 
Secretário Geral. 

Milionários aumentaram 6,3% em 2020
108 mil brasileiros deixaram de possuir fortuna acima de US$ 1 milhão

O Brasil foi o país 
que mais “per-
deu’” milioná-

rios em 2020, segundo um 
levantamento recente do 
banco Credit Suisse. Junto 
com a crise, 108 mil pes-
soas no país deixaram de 
possuir riqueza superior a 
US$ 1 milhão. O número é 
quase o dobro do registrado 
na Índia, o segundo maior 
“perdedor” de milionários 
no ano (-66 mil).

Enquanto isso, o núme-
ro de milionários cresceu 
6,3% em todo o mundo, 
superando os 20 milhões, 
e as respetivas fortunas 
aumentaram 7,6%, totali-
zando US$ 80 biliões (67,2 
biliões de euros), reportou 
o relatório sobre rique-
za mundial World Wealth 
Report (WWR). Os núme-
ros foram divulgados pela 

agência Lusa nesta terça-
feira (29).

Segundo as conclusões 
da edição de 2021 do re-
latório da Capgemini, “im-
pulsionada pela subida 
dos mercados de capitais 
e pelos estímulos gover-
namentais à economia pa-
ra fazer face aos impactos 
da pandemia, a região da 
América do Norte ultra-
passou a da Ásia-Pacífico 
e tornou-se o líder mun-
dial dos multimilionários 
e das grandes fortunas em 
2020”.

A edição que marca o 
25.º aniversário do WWR 
aponta que, “em 2020, o 
segmento dos multimilioná-
rios liderou o crescimento 
quer do número de milio-
nários, quer do volume de 
riqueza: 9,6% e 9,1%, res-
petivamente”.

Menos abastados

Já “o número de mi-
lionários e de milionários 
com fortunas de médio 
porte, bem como o seu 
nível de riqueza, cresce-
ram menos: 6% e 8% res-
petivamente”, cita a pu-
blicação. De acordo com 
o estudo da Capgemini, 
apontado como “o mais 
antigo e um dos mais refe-
renciados do mundo sobre 
a riqueza”, os milionários 
“envolveram-se mais nos 
seus investimentos nos úl-
timos 25 anos, procuram 
mais aconselhamento e 
querem que este seja cada 
vez mais abrangente”.

“Num cenário em que 
há um número crescente de 
players tecnológicos a dedi-
carem-se à gestão de patri-
mónios, as empresas espe-

cializadas neste segmento 
de atividade precisam de se 
destacar, oferecendo servi-
ços de consultoria suporta-
dos pelas tecnologias mais 
inovadoras do mercado e 
por modelos de negócio hi-
perpersonalizados”, aponta 
o relatório.

Segundo o relatório a 
Covid-19 provocou a ter-
ceira grande convulsão 
econômica do século XXI, 
depois das lições apreendi-
das com a bolha tecnoló-
gica de 2002 e com a crise 
financeira mundial de 2008. 
O World Wealth Report 
considera que “os serviços 
híbridos de consultoria, ba-
seados em relações huma-
nas e ferramentas digitais, 
abrem novas oportunidades 
para as empresas de gestão 
de património”.

“Os avanços tecnológi-

cos, a mudança das dinâmi-
cas sociais, os novos players 
do ecossistema, a demo-
cratização da gestão dos 
investimentos, a ascensão 
dos canais digitais e os ati-
vos irão impactar o sucesso 
ou o fracasso das empresas 
de gestão de patrimônio no 
futuro”, sustenta, salien-
tando que, “atualmente, os 
milionários estão interessa-
dos em modelos híbridos e 
procuram cada vez mais um 
misto de interações digitais 
e de relacionamentos dire-
tos”.

Abrangência

O World Wealth Report 
2021 da Capgemini abran-
ge 71 países, que totalizam 
mais de 98% do rendimen-
to nacional bruto e 99% da 
capitalização bolsista a ní-

vel mundial. Para a edição 
de 2021 do estudo Global 
HNW Insights Survey da 
Capgemini foram inquiri-
dos mais de 2.900 milioná-
rios em 26 grandes merca-
dos nas regiões da América 
do Norte, América Latina, 
Europa, Médio Oriente e 
Ásia-Pacífico.

Foram realizados le-
vantamentos e entrevistas 
com mais de 100 execu-
tivos de gestão de patri-
mônio que representavam 
empresas exclusivamente 
especializadas em gestão 
de patrimônios, bancos, 
empresas de corretores 
independentes e ‘wealth 
management executives’ 
de 17 países/mercados so-
bre os esforços de trans-
formação digital, as estra-
tégias de colaboração e as 
tendências do setor.

China está construindo nova  
estação de ambiente espacial

Petrobras prorroga prazo de  
venda de sua participação na Deten 

A China começou a cons-
truir uma estação de monito-
ramento como parte de uma 
rede para estudar o clima 
espacial, anunciou o Centro 
Nacional de Ciências Espa-
ciais da China (NSSC, em in-
glês). A notícia foi divulgada 
nesta terça-feira.

O NSSC, que é afiliado à 
Academia Chinesa de Ciên-
cias, disse que a estação está 
sendo construída em Si-
ziwang Banner, região autô-
noma da Mongólia Interior, 
norte da China. Espalhada 
por 400 mu (cerca de 26,67 
hectares), espera-se que seja 
concluída em 2023.

A estação usará um con-
junto de radares de alta fre-
quência em grande escala co-
mo o principal equipamento 
de detecção e integrará vários 
meios de detecção, como 
radar de rádio, óptica ativa 
e passiva, raios cósmicos e 
campo geomagnético.

Ele fornecerá capacida-
de de monitoramento em 
tempo real para ionosfe-
ra, atmosfera média e alta, 
raios cósmicos e distúrbios 
do campo geomagnético no 
norte da China, acrescentou 
o NSSC.

Segundo a agência Xi-
nhua, a estação pertence à 

Rede Terrestre de Monito-
ramento do Ambiente Es-
pacial, que irá aprofundar a 
compreensão dos cientistas 
sobre a formação de even-
tos climáticos espaciais e 
fornecer suporte científico 
e de dados para reduzir o 
impacto de eventos climá-
ticos espaciais desastrosos.

O clima espacial inclui 
mudanças no ambiente es-
pacial, como erupções so-
lares, tempestades magné-
ticas e atividades aurorais. 
Afeta o funcionamento dos 
sistemas aeroespaciais, de 
comunicação e de navega-
ção.

A Petrobras, em conti-
nuidade ao comunicado di-
vulgado em 02 de junho, 
relacionado à venda de sua 
participação acionária de 
27,88% na Deten Química 
S.A, disse que postergou para 
08 de julho a data limite pa-
ra executar o Confidentiality 
Agreement e o Compliance 
Certificate e conceder acesso 
ao Memorando de Informa-
ções Confidenciais aos po-
tenciais compradores. 

A venda faz parte do pla-
no de desinvestimento de 
ativos considerados não 
essenciais pela petroleira. 
Instalada no Polo Indus-

trial de Camaçari, na Bahia, 
a unidade iniciou em 1981 
a produção de LAB (Linear 
Alquilbenzeno), colocando o 
Brasil na era dos detergentes 
biodegradáveis. É responsá-
vel, desde então, pelo forne-
cimento de cerca de 95% do 
consumo da indústria brasi-
leira de detergentes. Sua ca-
pacidade anual de produção 
é de 220.000 toneladas de 
LAB, além de 80.000 tone-
ladas de LAS – Ácido Line-
ar Aquilbenzeno Sulfônico, 
mas já deu início aos projetos 
a expansões para 260.000 to-
neladas/ano e 120.000 t/ano, 
respectivamente. Adicional-

mente a empresa produz 
10.00 toneladas de ALP – Al-
quilado Pesado.

O teaser ajustado está dis-
ponível no site da Petrobras: 
https://www.investidor-
petrobras.com.br/pt/re-
sultados-e-comunicados/
teasers.

“As principais etapas sub-
sequentes do projeto serão 
informadas oportunamente 
ao mercado. Essa operação 
está alinhada à estratégia de 
otimização do portfólio e à 
melhora de alocação do ca-
pital da companhia, visando 
à maximização de valor”, 
informou a estatal.
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