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Indústria perde
participação
em setores
avançados

Mais meio milhão
de desempregados

Perdas do
turismo para
Covid podem
custar US$ 4 tri

A estrutura da produção da indústria de transformação no Brasil desidratou em 10 anos, com
perda significativa da participação
do grupo de setores industriais de
bens de média e alta tecnologia no
país e aumento da presença dos
setores de baixa tecnologia.
A Nota Econômica nº 20, da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), com base nos dados da
Pesquisa Industrial Anual (PIA)
do IBGE e da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostra
o alto preço que a economia e a
sociedade brasileira pagam pela
queda na produtividade do setor
industrial, provocada pelo Custo
Brasil e falta de política industrial.
A participação de setores produtores de bens de capital e de
bens de consumo duráveis no
Produto Interno Bruto industrial
passou de 23,8% para 18,7%,
entre os biênios de 2007/2008 e
2017/2018. O Brasil perdeu 5,1
pontos percentuais de presença
desses setores mais complexos.
Além de produzirem bens mais
sofisticados, com alto valor agregado, contribuem para o aumento
do nível de educação e de renda,
ao contratarem profissionais mais
qualificados. Além disso, esses
setores elevam a capacidade tecnológica do país por serem mais
intensivos em pesquisa e desenvolvimento e estimulam o desenvolvimento de novos produtos,
criando novos mercados e gerando mais crescimento.
O economista-chefe da CNI,
Renato da Fonseca, explica que,
nos últimos anos, a estrutura
industrial intensificou um movimento em direção a setores
produtores de bens de consumo
semiduráveis ou não duráveis, típicos do início do processo de industrialização.
A participação desses setores tradicionais passou de 25,6%
(biênio 2007/2008) para 35%
(2017/2018). A presença de setores que produzem bens intermediários caiu de 49,3% para 44,4%.
O resultado disso é que o Brasil
tem uma das mais baixas participações de setores intensivos em
tecnologia e inovação na comparação com países da OCDE. Ocupa a 23ª posição entre 28 países.
“A indústria paga salários mais
altos do que os demais setores (R$
7.590 para profissionais com nível
superior, ante média de R$ 5.887)
e tem forte poder de gerar crescimento”, explica o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade.

Número de pessoas subutilizadas cresce quase 900 mil

A pandemia cortou 1 bilhão de
viagens somente no ano passado;
neste primeiro trimestre, o declínio foi de 84%. O cenário mais
otimista aponta um retorno aos
níveis pré-pandemia em 2023. Os
dados constam do novo relatório
da Conferência da ONU sobre
Comércio e Desenvolvimento,
Unctad, e da Organização Mundial do Turismo, OMT, lançado
nesta quarta-feira em Genebra, na
Suíça.
Segundo o estudo, os prejuízos
causados à economia global pela
retração no turismo internacional
devido à pandemia ultrapassarão
US$ 4 trilhões nos anos de 2020
e 2021. Entre as principais razões
estão os impactos diretos e indiretos da queda acentuada nas chegadas de turistas internacionais.
O relatório alerta ainda que a
recuperação do setor de turismo
depende da disponibilidade das
vacinas contra o coronavírus em
todo o mundo. A variação das
taxas de imunização entre países
oscila entre menos de 1% da população a mais de 60%.
O estudo realça que essa distribuição desigual amplia o prejuízo
econômico no mundo em desenvolvimento, que pode representar
até 60% das perdas globais do
Produto Interno Bruto, PIB.
Segundo o Barômetro Mundial
de Turismo, os países em desenvolvimento foram os que mais
sofreram com o impacto da pandemia. As regiões mais afetadas
são Nordeste e Sudeste Asiático,
Oceania, Norte da África e Sul da
Ásia.

O

IBGE divulgou que a
taxa de desocupação
foi de 14,7% no trimestre fechado em abril, 0,5 ponto
percentual acima do trimestre encerrado em janeiro (14,2%). Com
isso, o número de desempregados
aumentou 3,4%; são mais 489 mil
pessoas desocupadas, totalizando
14,8 milhões buscando um trabalho no país. Taxa e contingente
são recordes. Os dados são da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad) Contínua.
O nível de ocupação (48,5%)
continua abaixo de 50% desde o
trimestre encerrado em maio do
ano passado, o que indica que

menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. “O cenário
foi de estabilidade da população
ocupada (85,9 milhões) e crescimento da população desocupada, com mais pressão sobre
o mercado de trabalho”, afirma
a analista da pesquisa, Adriana
Beringuy.
Outro destaque da pesquisa foi
a alta no total de pessoas subutilizadas, que são aquelas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas ou
na força de trabalho potencial.
Esse contingente chegou a 33,3
milhões, o maior da série, um au-

mento de 2,7%, com mais 872 mil
pessoas. A taxa de 29,7% também
foi recorde, uma variação de 0,7
ponto percentual em relação ao
trimestre anterior.
Beringuy observa que a população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas continua
aumentando desde o trimestre fechado em outubro. O crescimento dos subocupados é maior que
o da população ocupada. “Isso
mostra que vem aumentando o
número de trabalhadores que têm
disponibilidade para trabalhar
mais horas do que aquelas habitualmente trabalhadas”, explica a
analista.

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Políticos, entidades e personalidades apresentam
‘superpedido’ de impeachment de Bolsonaro
Documento une da esquerda à direita

P

arlamentares de diferentes campos políticos, entidades da sociedade civil,
partidos políticos de oposição e
personalidades apresentaram nesta quarta-feira um “superpedido”
de impeachment do presidente da
República, Jair Bolsonaro.
O documento lista 23 tipos penais, que seriam supostamente os
crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro. O pedido
reúne 122 peças defendendo o
afastamento. Cabe ao presidente
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL),
decidir se aceita ou não o pedido.

Até agora, tal qual seu antecessor,
deputado Rodrigo Maia, Lira tem
mantido os pedidos na gaveta.
O líder da Oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ), afirmou que
as últimas denúncias envolvendo
a compra de vacinas e supostas
irregularidades não fazem parte
do documento, mas trazem mais
força para o pedido. “Este é um
governo que vende a vida dos brasileiros por um dólar”, afirmou
Molon.
O ato de apresentação do pedido reuniu parlamentares de polos
opostos, de Marcelo Freixo (PSB)

a Kim Kataguiri (DEM-SP). A
deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que foi líder do Governo
Bolsonaro no Congresso, afirmou
que o endosso ao pedido não é
uma questão ideológica.
“Poderíamos ter 200 mil mortos a menos no País se tivéssemos
vacina, distanciamento e uso de
máscara. Temos uma pessoa que
tira máscara de bebezinho. Duzentos mil mortos é o equivalente
ao que a bomba atômica matou
em Hiroshimna e Nagazaki”, disse a parlamentar, segundo a Agência Câmara.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,9574
R$ 5,1000
R$ 5,8990
R$ 0,7668
R$ 282,25

ÍNDICES
IGP-M
IPCA-E
RJ (mar.)
SP (mar.)
Selic
Hot Money

4,10% (maio)
1,51% (abril)
0,52%
0,67%
4,25%
0,63% a.m.
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Real digital: implicações para desenvolvimento e objetivos nacionais
Por Daniel
Kosinski

C

onforme tratamos
em artigo anterior
(“O real digital:
princípios e objetivos do
Banco Central”, edição de
26-27-28/6/2021), o projeto mais avançado de Central Bank Digital Currency
(CBDC) até o momento é o
renmimbi digital da China.
Ele já está sendo testado em
grande escala em algumas
metrópoles do país e tem
previsão de operacionalização plena a partir das Olimpíadas de inverno de Beijing
em fevereiro de 2022.
Assim, tudo indica, caberá a ele estabelecer os
primeiros padrões no campo das moedas digitais governamentais. Por isso, o
tomamos como referência
para compararmos as primeiras diretrizes divulgadas
pelo Banco Central do Brasil (BCB) para o real digital.
Em rigor, já faz alguns
anos que as autoridades
chinesas viram nas criptomoedas privadas e descentralizadas como o bitcoin
uma ameaça à sua segurança financeira nacional, pois
elas permitem remeter dinheiro para o exterior ou
receber de lá sem controles.
Na China, os controles de
capitais são muito rigorosos (para os padrões liberais
ocidentais) e considerados
um pilar fundamental do
desenvolvimento liderado e
financiado pelo Estado. Por
isso, o governo partiu, em
meados de 2015, para reprimir o uso das criptomoedas

no país, iniciativa cujos resultados são de difícil verificação.
Em todo caso, o passo
seguinte foi propor a criação de uma moeda digital
governamental adaptando
as tecnologias das criptomoedas aos seus controles
e comandos, modernizando
o sistema nacional de pagamentos e ocupando aquele
espaço. Assim, em 2017,
o Banco Popular da China
criou um instituto para desenvolvê-la. Como resultado, em abril de 2020, a instituição lançou o protótipo
do renmimbi digital. Trata-se de uma representação
digital perfeita do dinheiro
estatal, plenamente conversível nele e que cumpre
todas as suas funções. Além
disso, conforme desejado,
sua administração é plenamente centralizada.
Mas o que exatamente os
dirigentes chineses pretendem com ele? De acordo
com suas esporádicas declarações públicas, a princípio, o renmimbi digital
foi concebido e projetado
para permitir monitoramento integral em tempo
real das atividades financeiras no país. Além disso,
pretendem que ele acelere a
tomada de decisões e a execução das políticas monetárias, que se tornarão mais
“inteligentes” viabilizando
instrumentos como taxas
de juros diversas para atividades diferentes, incentivos
para o uso do dinheiro em
determinados setores, novos produtos financeiros,
entre outros.

Ele deverá permitir também maior controle das
autoridades sobre hábitos e gastos da população,
funcionando como meio
mais eficaz que os atuais
para monitorar contra evasão fiscal, apostas ilegais,
corrupção de funcionários
públicos e financiamento
de atividades consideradas
ilícitas em geral.
Dessa forma, as autoridades chinesas pretendem
que o renmimbi digital seja
uma ferramenta poderosa
de controle social e no domínio financeiro doméstico. Todavia, isso não é tudo,
pois apresentaram também
os seus objetivos para as
relações exteriores do país.
Com ele, desejam construir
uma infraestrutura para
operações internacionais
que deixe a China menos
vulnerável a eventuais bloqueios comerciais e financeiros impostos pelos Estados Unidos e que possa ser
usada por países sancionados como o Irã, a Venezuela e a Coreia do Norte.
Essa é uma possibilidade
já levantada e investigada
por integrantes dos altos
escalões governamentais
estadunidenses, onde chegou-se à conclusão de que,
quando em pleno funcionamento, o renmimbi digital
deverá pôr em xeque a sua
capacidade para sancionar
seus inimigos, criando um
sistema financeiro internacional alternativo ao dominado pelos Estados Unidos
que, no limite, poderá até
mesmo levar ao fim da sua
hegemonia financeira.

Ou seja, os chineses pretendem que o renmimbi
digital seja um instrumento
de fortalecimento do seu
poder nacional e uma arma
nas suas disputas geopolíticas. Não por acaso, no último mês de abril, os bancos centrais do Japão e da
Rússia também anunciaram
o início dos testes das suas
moedas digitais governamentais ainda durante esse
ano.
No caso dos russos, destacaram como motivação
particular para instituir o
rublo digital o que chamaram de “risco geopolítico”
em continuar usando o
dólar nas suas transações
internacionais e na composição das suas reservas, se
expondo dessa maneira às
sanções dos Estados Unidos. Por essas razões, os
russos já vêm nos últimos
anos buscando diversificar
as suas reservas, adquirindo ouro e outras moedas,
além de estabelecer relações comerciais com base
no renmimbi e no próprio
rublo.
Assim, tal qual os chineses, pretendem que o rublo
digital seja um instrumento sob controle governamental que lhes permita se
relacionar com o resto do
mundo sem precisar da moeda e das infraestruturas financeiras controladas pelos
Estados Unidos.
Portanto, vemos que os
projetos das primeiras moedas digitais governamentais
estão estreitamente associados com objetivos estratégicos de segurança nacional e

de expansão da autonomia
e dos poderes – internos
e externos – dos Estados
nacionais responsáveis pela
sua criação.
Em contraste com isso,
porém, não vimos nas diretrizes iniciais propostas
para o real digital quaisquer
metas semelhantes. Nesse
sentido, tudo o que o BCB
declarou até o momento foi
o seu interesse em dispor de
um instrumento para facilitar a “integração” financeira do Brasil com o exterior
e reduzir os custos dessas
transações. Mas é preciso
perguntarmos: será esse um
objetivo legítimo para o real
digital? Será algo desejável
do ponto de vista dos objetivos nacionais?
Com efeito, a sociedade
brasileira não pode se furtar
a debater ativamente o que
pretendemos com a criação do real digital. Não se
trata, em absoluto, de questão “técnica”, mas política.
Definir a sua configuração
e os seus objetivos será crucial para definir os rumos
do país, pois em breve a
digitalização será o futuro
das moedas e dos sistemas
financeiros nacionais e globais, repercutindo diretamente nas nossas relações
internas e com o mundo
exterior.
Afinal, que tipo de inserção no capitalismo internacional queremos para
o Brasil? Uma soberana e
vinculada a um projeto de
desenvolvimento nacional
e de fortalecimento da posição geopolítica do país ou
uma periférica no contexto

de um capitalismo internacional cada vez mais “financeirizado” e subordinada
aos interesses da acumulação privada, como parece
pretender a atual administração do BCB?
Em suma, o que foi
proposto até o momento
representa mais uma demonstração da grave falta
de objetivos nacionais da
qual padecemos neste momento da nossa história. Se
deixarmos as decisões capitais a respeito do real digital
nas mãos dessa tecnocracia
financista, enquanto as moedas digitais governamentais das grandes potências
serão construídas como
instrumentos competitivos
de ampliação dos poderes
dos seus Estados nacionais,
a nossa servirá para promover a alienação do nosso.
Nesse caso, tal qual pretendem com o “golpe de
Estado” da autonomia do
banco central (“Autonomia
do BC: o golpe de Estado da ‘Contrarrevolução
Tecnocrática’”. Monitor
Mercantil, 18/2/2021), os
tecnocratas acabarão constituindo o real digital como mais um instrumento
para levar adiante os seus
planos de demolição do
Estado brasileiro, subordinando definitivamente a
prosperidade do nosso país e bem-estar do seu povo
aos comandos das finanças
nacionais e internacionais.
Daniel S. Kosinski é doutor em
Economia Política Internacional
(UFRJ) e membro do Instituto da
Brasilidade.

As três grandes prioridades do PC da China em 100 anos de história
Por José Medeiros
da Silva

A

pesar de todos os
avanços científicos,
pouquíssimas pessoas conseguem alcançar
100 anos de idade, principalmente mantendo mobilidade e lucidez. Talvez
por causa dessa limitação
imposta pela natureza à vida humana, a barreira dos
100 anos ainda nos faz soar
como algo extraordinário e
grandioso.
E por mais que possamos
exercitar nossa imaginação
nas grandezas das escalas
geológicas e astronômicas,
o ciclo de 100 anos é algo
humanamente transcendente, como tão bem percebeu
o nosso criativo romancista
colombiano Gabriel García

Márquez no grande clássico Cem Anos de Solidão.
Ademais, basta olharmos
um pouco pelo retrovisor
da história humana recente
e logo perceberemos, sensível e inteligivelmente, o
peso que tem um século na
transformação dos países e
dos povos.
Por exemplo, decorridos 100 anos da fundação
do Partido Comunista da
China (PCCh), em 1921, a
China foi capaz de se sair de
uma situação econômica e
social caótica para se transformar em uma das principais forças econômicas do
mundo, melhorando significativamente seu poder nacional e a qualidade de vida
do seu povo. A propósito,
sem adentrarmos na trajetória histórica do PCCh,
fica muito difícil uma com-
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preensão mais profunda
dessas transformações, pois
o Partido tem sido de fato a
grande força orientadora e
condutora desse desenvolvimento.
Na procura de uma síntese didática sobre essa trajetória centenária do Partido,
cheguei a uma “fórmula”
que tem facilitado bastante a organização dos meus
estudos tanto do PCCh
quanto do desenvolvimento chinês. Essa “fórmula”,
chamo-a de “duas fases e
três grandes prioridades”.
As “duas fases” dizem
respeito ao percurso do Partido nesse seu centenário,
quer dizer, antes da sua chegada ao poder (1921–1949)
e depois que assumiu o comando do país (de 1949 em
diante). Já as “três grandes
prioridades” referem-se ao

estabelecimento de algumas
determinações gerais que, a
meu ver, explicam a longevidade do Partido na condução dos destinos do país
e a relação de confiança entre este e o povo.
A primeira dessas grandes prioridades está ligada
à própria vida do Partido
desde o seu nascimento.
Trata-se do estabelecimento
claro de objetivos mais gerais e permanentes, ou seja,
da sua própria razão de ser.
Esses objetivos podem ser
resumidos em “revitalizar
a nação e buscar uma vida
melhor para o povo”.
A segunda grande prioridade refere-se a descoberta
de um caminho de desenvolvimento próprio, quando
o Partido, já no poder, precisava de respostas teóricas
e práticas para avançar na
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concretização desses seus
dois grandes objetivos. E como o processo de reforma
e abertura iniciado no final
dos anos 70, a China pode
finalmente encontrar o caminho de desenvolvimento que
tanto necessitava, isto é, o
socialismo com características chinesas. Desde então,
esse caminho passou a ganhar corpo e aperfeiçoar-se
para mudar de vez a fisionomia econômica e social da
China.
A terceira grande prioridade diz respeito à eliminação da pobreza absoluta,
meta essa atingida sob a
liderança do presidente Xi
Jinping, justamente no centenário de fundação do Partido. Para mim, essa é uma
das maiores conquistas da
China. Não apenas da China moderna, mas uma das

maiores conquistas da nação chinesa nos seus mais
de 5 mil anos de história.
Vale lembrar que estamos
falando de um país com
mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas.
A decisão de colocar o
povo e o país entre as prioridades das prioridades; a
busca de um caminho de
desenvolvimento próprio;
e a determinação de eliminar a pobreza absoluta são
alguns exemplos que nos
ajudam a entender melhor
porque nesse momento vemos os chineses celebrarem
com tanto entusiasmo o
centenário do seu Partido.
José Medeiros da Silva, doutor
em Ciência Política, é professor
na Universidade de Estudos
Internacionais de Zhejiang. Publicado
no Diário do Povo Online.
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Os 100 anos do
jovem PC chinês

A

marca de 100 anos de fundação do Partido Comunista da China motiva análises sobre sua atuação. Um
erro recorrente é tentar enxergar o PC chinês sob a ótica
da democracia liberal e dos valores ocidentais. Este colunista esteve, recentemente (quando ainda se podia viajar),
no gigante asiático por 2 vezes; se isso não torna ninguém
um especialista, tem como vantagem permitir uma abordagem a partir de uma experiência pessoal. Alguns fatos
ficaram marcados na lembrança:
– A China está em mudança constante; a diferença de
alguns meses já permite ver alterações nas construções, no
comportamento com o estrangeiro e até na quantidade de
locais que falam inglês;
– Os chineses evitavam, em um grande hotel, entrar no
mesmo elevador que ocidentais. Disse uma guia que isso
se deve à timidez;
– Na Muralha, um grupo de adolescentes pede a um
grupo de jornalistas estrangeiros para tirar uma foto; não
delas, mas delas com os ocidentais (tiveram sorte: quem
registrou a cena foi um repórter fotográfico);
– O chinês se parece um pouco com o brasileiro: não é
muito pontual e gosta de externar alegria;
– A relação dos membros com o PC é defendida, às
vezes até com um toque de ironia;
– A disciplina e organização estão presentes, mas há
jogo de cintura, quando, por exemplo, o grupo de jornalistas insiste em alargar a agenda;
– A China de hoje lembra o Brasil em crescimento, em
que os pais tinham certeza de que seus filhos teriam uma
vida melhor que a deles.
O mais marcante, contudo, é a relação com uma cultura milenar. Algo acontecido em 1600 dC é visto como
recente. Essa forma de encarar o tempo é determinante:
os acontecimentos são vistos em sua plenitude, as análises
não são precipitadas, as decisões são tomadas nos momentos que consideram adequados. Chega até a ser
contraditório ver a celebração do ainda “menino” PC da
China. Mas quem olha a história do país ao longo dos
milênios, tem chance melhor de compreender.

Você está sendo filmado
A Rota, unidade da PM paulista que mais matou suspeitos de crimes em 2019, registrou sua última morte em
ação em 31 de maio. Em 4 de junho, foram instaladas nos
uniformes dos agentes. Quase 1 mês depois, não houve
uma única morte em confronto.

Rápidas
A chef Adriana Souza, do restaurante Empório Safra
Família, é a próxima convidada do projeto Gente que Faz,
produzido por Bayard Boiteux. A live é neste sábado, no
@embaixadoresrio *** O professor de Ciência Política
da UFRJ Luiz Eduardo Motta faz palestra sobre “Teoria
marxista do Estado e relações internacionais” nesta sextafeira, 14h. Inscrições pelo e-mail ceminal.gep@gmail.
com *** O Ibef-Rio apresentará no Café com Energia
“A Nova Lei do Gás, oportunidades e desafios”, nesta
sexta, às 9h30, com Marcello Lobo (Pinheiro Neto
Advogados) e Nicola Miccione (secretário de Estado
da Casa Civil RJ) e moderação de Rogério Rocha (C3R
Energia). Detalhes em agenda.ibefrio.org.br *** O
consultor Luiz Affonso Romano modera nesta quinta a
temática “Consultoria Organizacional como Profissão”
com palestras de altas lideranças de instituições como
Sebrae, CFA e FGV no Congresso Brasileiro de Consultoria Organizacional e primeiro Congresso LusoBrasileiro de Consultoria de Gestão.

FUP: Redução de 65% em trabalhadores próprios e 48% terceirizados

A

estratégia da gestão da Petrobras de
vender ativos para
se concentrar nas atividades
de exploração e produção
no pré-sal já deixou marcas
nas economias das regiões
Norte e Nordeste, com perda de emprego e de renda.
É o que mostra estudo do
economista Cloviomar Cararine, do Departamento
Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos
(Dieese), realizado a pedido
da Federação Única dos Petroleiros (FUP).
De um total de US$ 36
bilhões contabilizados pela
estatal com a venda de ativos a partir de 2016, US$
5,4 bilhões (15%) originaram-se dos desinvestimentos nas regiões Norte e
Nordeste. Estes valores vieram da venda de diferentes
negócios: campos de produção de óleo e gás, em bacias terrestres e marítimas;
usinas termelétricas; unidades petroquímicas e de fertilizantes; gasodutos; além
das quatro usinas eólicas do
parque de Mangue Seco, no

Rio Grande do Norte.
Conforme o estudo, a
venda de ativos no Norte e
no Nordeste é muito representativa, pois significa que
a Petrobras está vendendo
praticamente todos os seus
ativos nessas regiões. “Ou
seja, o que está ocorrendo é
a saída da maior companhia
do Brasil controlada pelo
governo das duas regiões. E
isso vem gerando consequências dramáticas diante da
crise socioeconômica provocada pela pandemia de
Covid-19”.
Ativos vendidos
“Somente nos estados
do Norte e Nordeste já foram vendidos 104 campos
de petróleo e gás natural
e estão à venda outras 81
áreas”, diz Cararine. O
economista ressalta que a
Petrobras sempre vendeu
e comprou ativos e que isso faz parte da estratégia
de qualquer empresa, mas
não com essa velocidade
e com argumentos falsos,
que farão com que a com-

panhia deixe de ser uma
empresa integrada e nacional. “A estratégia resultou
em desemprego e redução
de receita gerada pelas atividades nessas regiões. De
2013 a 2020, houve redução de 65% no número de
trabalhadores próprios da
Petrobras nas regiões Norte e Nordeste, enquanto
no Sudeste a queda foi de
26%. Quando se trata de
trabalhadores terceirizados, houve perda de mais
de 22 mil empregos, uma
redução de 48%. “A perda
de empregos é um dos impactos mais perversos do
processo de privatização
da Petrobras”, destaca Cararine
Refinarias
Das nove refinarias colocadas na lista de privatização, cinco estão nas regiões
Norte e Nordeste. Uma delas é a Refinaria Landulpho
Alves (RLAM), na Bahia,
vendida a preço aviltado
para o fundo árabe Mubadala. A operação ainda não

foi concluída e é alvo de
processos na Justiça e em
outras instâncias, acrescenta o coordenador geral da
FUP, Deyvid Bacelar. Bacelar lembrou que a Petrobras
fez investimentos de US$
23 bilhões na ampliação de
refinarias, em unidades de
hidrotratamento (HDT) de
diesel e de gasolina.
“Somente na RLAM, foram investidos R$ 6 bilhões,
e agora ela está sendo vendida a preço de banana, por
US$ 1,65 bilhão”. Bacelar
contesta o discurso do governo federal de que a venda de ativos da Petrobras
irá estimular investimentos e gerar empregos. Para
ele, o que está ocorrendo é
simplesmente a transferência de patrimônio público
nacional para a iniciativa
privada – que investe e emprega menos que as estatais.
“Não se aumenta investimentos vendendo o que já
temos. Não somos contrários a investimentos privados, mas queremos que eles
construam novos ativos no
país”, ressalta

Rejeitada proposta que limita
criação de subsidiárias de estatal
A Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos Deputados rejeitou, na noite
desta terça-feira, o Projeto
de Lei 3917/20, que modifica a Lei do Petróleo para
tornar crime a criação irregular de empresas subsidiárias para fraudar decisão
judicial ou determinação
constitucional. A proposta
é do deputado Enio Verri
(PT-PR) e outros, e tem como foco a Petrobras.
Segundo a Agência Câ-

mara de Notícias, a proposta será analisada agora pela
Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania (CCJ).
Em seguida, passará por votação no Plenário da Câmara.
Atualmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) permite
a privatização de subsidiárias
de estatais sem autorização
do Legislativo. Apenas a venda da empresa matriz depende de consentimento parlamentar.
Verri alega que a Pe-

trobras passou a adotar a
estratégia de transformar
seus ativos em subsidiárias,
como as refinarias, criando
empresas
artificialmente
apenas para privatizá-las
sem a necessidade de autorização do Congresso Nacional.
O relator do projeto na
comissão, deputado Joaquim Passarinho (PSD-PA),
rebateu os argumentos de
Verri. Segundo ele, além de
não encontrar amparo na

legislação, as alegações do
deputado petista “desconsideram a autonomia da companhia na gestão dos seus
ativos”.
Passarinho disse que a Petrobras decidiu concentrar
sua atuação no segmento de
exploração e produção, que
têm maior rentabilidade, reduzindo a presença no segmento de refino. Ele afirmou ainda que a operação
foi aprovada pelo Tribunal
de Contas da União (TCU).

‘Me reservo ao direito de permanecer em silêncio’.
Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia,
nesta quarta-feira, o empresário Carlos Wizard foi o
primeiro a não responder a
todas as perguntas que lhe
foram dirigidas pelos senadores, graças a um habeas
corpus no Supremo Tribunal Federal que lhe garantiu
o direito de ficar calado. Por
dezenas de vezes repetiu
que “me reservo ao direito
de permanecer em silêncio”.
Wizard, cujo nome é
marca de um curso de inglês, limitou-se a ler uma
declaração enaltecendo sua
linha evangélica e negou
ter conhecimento ou fazer
parte de um “gabinete paralelo” na área da saúde no
governo federal. Em sua
fala inicial, explicou porque
não compareceu à CPI na
primeira convocação. Ale-

gou que estava nos Estados
Unidos cuidando do pai,
idoso e acamado, e de uma
filha, que está prestes a dar
à luz em uma gravidez de
risco.
Afirmou ter conhecido o general Eduardo
Pazuello, ex-ministro da
Saúde, durante missão
humanitária em Roraima.
Negou ter conhecimento
da existência de um “gabinete paralelo” de aconselhamento ao presidente
da República. Justificou
sua defesa do tratamento
precoce para covid-19 alegando que o entendimento da ciência evoluiu. E
disse apoiar a imunização
da população.
Após falar por cerca de
20 minutos disse que usaria
seu direito constitucional
de permanecer em silêncio
diante da comissão. Senadores criticaram a postura

do depoente. “Me reservo
ao direito de permanecer
em silêncio”, a frase foi repetida por dezenas de vezes
por Wizard diante das perguntas dos senadores.
Segundo a Agência Senado, para o relator, senador
Renan Calheiros (MDBAL), a negativa de Wizard
de responder aos senadores
é mais um motivo para a
não liberação do passaporte do depoente, “pois são
muitas as perguntas a serem
feitas”. O presidente, Omar
Aziz (PSD-AM), disse que
ele poderia ficar em silêncio em uma pergunta que
pudesse incriminá-lo e criticou Wizard. “Se continuar a
falar ‘me reservo ao direito
de permanecer em silêncio’,
seria melhor ele colocar um
gravador”, disse Aziz.
A declaração inicial foi
rebatida por senadores. Renan exibiu vídeos em que

Wizard admitia ter atuado
como conselheiro do Ministério da Saúde. Um dos
vídeos mostra entrevista de
Wizard ao lado da médica
Nise Yamaguche para a TV
Brasil, do governo federal,
em que ele diz que atuou
como conselheiro por 30
dias ao lado de Pazuello e
optou por trabalhar de forma independente. “Sobre
o gabinete paralelo temos
provas sobejas da sua participação, diferentemente do
que aqui foi colocado” disse
o relator.
Em outro vídeo, Wizard
afirma que o Brasil será
inundado por cloroquina.
Mesmo não confirmando
que tomou vacina e nem
que marca, foi rechaçado pelo vice presidente da
CPI, Randolfe Rodrigues
(Rde-AP) ao revelar que isso aconteceu nos EUA e o
imunizante era da Pfizer.
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Leilão de NFTs de jovem
trans agita Christie’s

N

ovidade no mundo virtual. A venda das obras de arte do jovem Victor Langlois, mais conhecido como
FEWOCiOUS, um artista de apenas 18 anos que chegou a
ser chamado pela mídia americana de “Novo Picasso”, foi
um sucesso acima do esperado na casa de leilões Christie’s
(christies.com), uma das mais tradicionais do mundo. A demanda foi tão alta que logo no primeiro dia do leilão, encerrado nesta quarta-feira (30), o site da Christie’s chegou
a ficar fora do ar.
O leilão, denominado “Olá, Eu Sou Victor (FEWOCiOUS) e Esta é a Minha Vida”, foi composto de cinco
lotes de obras de artes, algumas digitais, registradas em formato NFT, e outras em formato físico, como desenhos e
partes de diários do artista. Os valores estavam na casa de
US$ 200 mil a US$ 400 mil cada. Destaque para um dos
principais temas de seu trabalho: sua transição de gênero e
os desafios enfrentados por ele com sua família conservadora. As informações são da agência de notícias Reuters.
Os NFTs são uma espécie de “certificado de autenticidade” e de propriedade digital, que podem ser atribuídos a
um determinado arquivo, seja ele um vídeo, uma imagem,
ou clipe de música. Esses certificados “existem” na blockchain, a mesma tecnologia que garante as autenticidades
e controle dos bitcoins e outras criptomoedas.

Apartamento em Copacabana
Leandro Brame (brameleiloes.com.br) realiza leilão do
apartamento 701, na Rua Santa Clara, 18, em Copacabana. O
imóvel possui área edificada de 141m², com direito a guarda
de um automóvel na garagem, construção de 1951. Prédio no
alinhamento da via pública, residencial, dispondo de portaria
24 horas, câmeras de segurança e elevadores social e de serviço. Leilão em 26 de julho. Bem avaliado em R$ 800.000,00.

Oportunidade no Leblon
Alexandro Lacerda (alexandroleiloeiro.com.br) promove
leilão do apartamento 604, situado na Rua Desembargador
Alfredo Russel, 50, Leblon. O prédio tem data de construção de 1994, possui 3 elevadores, sendo dois sociais e
um de serviço, play e salão de festas. O apartamento tipo
cobertura tem área oficialmente edificada de 205m². Leilão
em 1ª praça: 8 de julho. Lance inicial: R$ 2.980.000,00.

Promoção de
terreno em Teresópolis
Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) comunica
leilão de terreno em Teresópolis, lote 140 do Condomínio do
Bairro Residencial Paço de São Luiz, situado na Estrada Francisco Smolka, (Teresópolis/Itaipava), 3.500, Quebra Frascos.
Terreno de forma triangular, fazendo testada pela Alameda dos
Pinheiros, em dois segmentos, sendo o 1° de 54,00m, e o 2° de
80,00m; 1.Área total: 5.676,00m². No 1° leilão, o preço mínimo
é de R$200.000,00. Agendado para 13 de julho, às 14h.

Sala no Centro do Rio
Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) faz a divulgação
do leilão de sala comercial com 124m² na Av. Rio Branco, 185/2113, Centro/RJ. Situado no Edifício Marquês
do Herval, é de utilização não residencial constituído por
21 pavimentos, totalizando 30 salas por andar, 1 sobreloja
com apenas 2 salas, portaria no subsolo com piso em pedras portuguesas, paredes pastilhadas e em mármore, com
acesso por rampa circular, pilastras revestidas em mármore,
recepção com vidro e madeira.
O prédio possui 8 elevadores já modernizados, corredores
largos com paredes revestidas em madeira e piso em
mármore, fachada de concreto com janelas em alumínio.
Dispõe de circuito interno com câmeras nos elevadores e
em todos os andares, tendo vigilância 24 horas. Encontrase em bom estado de conservação. Leilão no dia 5 de julho
com avaliação de R$ 595.689,98.
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Física e química deverão ser opcionais
no Ensino Médio do Rio em 2022

A

partir de 2022, as
matérias
física,
biologia e química
devem ser opcionais aos
alunos do ensino médio do
Estado do Rio de Janeiro.
A alteração será feita pela Secretaria de Estado de
Educação (Seeduc), que irá
implementar uma nova base curricular para os alunos
do Ensino Médio. A medida, que atende à Lei Federal
nº 13.415/2017 e cria uma
Base Nacional Comum
Curricular, foi debatida nesta quarta-feira, em audiência pública da Comissão de
Educação da Assembleia
Legislativa do Estado do
Rio (Alerj). No encontro,
professores e alunos discordaram da medida e pediram
o adiamento ou a suspensão
da reforma.
“Ouvimos todas as posições e ficou claro para a comissão que não foi realizado, pela Seeduc, um amplo
debate do tema. Antecipo
que a comissão vai propor
que se repitam esses debates com todo o setor da
educação, já que a secretaria
alega que não pode adiar a
medida que tem imposição
Federal”, comentou o presidente da comissão, deputado Flávio Serafini (PSol).
Ele também lembrou que

desde o início da pandemia
cerca de cinco mil professores saíram da rede e não
houve reposição. “Antes de
mudar o currículo é preciso
solucionar problemas como
esse”, alertou.
Em resposta, a subsecretária de Gestão de Ensino
da Seeduc, Joilza Abreu,
informou que foram realizados debates presenciais,
híbridos e remotos, para
analisar a Reforma Curricular. “Foram mais de 20 mil
participantes, entre eles pais,
alunos, professores e representantes dos sindicatos”,
disse. Porém, o professor e
representante do Sindicato
Estadual dos Profissionais
da Educação do Rio de Janeiro (Sepe), Matheus Mendes, alegou que não foi feito
um debate acerca do assunto, apenas enviado às escolas uma consulta pública da
reforma.
“Os meus alunos, por
exemplo, não sabiam dessa
mudança. Qual é o objetivo
de uma consulta que começou a ser feita depois que
o projeto já tinha sido estruturado? Não houve um
debate. Além disso, há uma
falta de transparência sobre
os itinerários e a distribuição da carga horária”, disse
Matheus que lembrou que

o sindicato fez um abaixo
assinado com mais de quatro mil assinaturas pedindo
o cancelamento dessa medida.
Reforma Curricular
A reforma prevê uma
ampliação da carga horária
do estudante na escola e
uma nova organização curricular. No novo modelo
o ensino será dividido em
dois grupos, o de formação
geral básica, contemplando
as disciplinas de português
e matemática obrigatórias
para todos os estudantes; e
as disciplinas complementares que serão opcionais ao
aluno, como física, biologia
e química. Porém, independentemente da escolha, ele
terá que completar 1.200
horas de aulas assistidas ao
longo do ensino médio.
Segundo Joilza Abreu,
a Seeduc está fazendo um
estudo amplo e não tem a
intenção de dispensar os
professores ou aumentar a
carga horária dos docentes.
“Hoje temos sete grupos de
trabalho formados e um deles vem pensando nas ofertas de componentes eletivos e outro trabalhando as
atividades interculturais,
por exemplo. Só depois

de analisar todas as frentes vamos definir o currículo. Falou-se muito no
aumento de carga horária
e garanto que isso não vai
acontecer. O que vai ocorrer é uma adequação das
horas”, afirmou.
De acordo com a Seeduc,
será um ensino integral,
sem o horário integral.
Para o aluno Bruno Nunes, representante da Associação dos Estudantes
Secundaristas do Estado do
Rio de Janeiro (AERJ), ainda não é possível identificar
o ponto positivo da reforma. “Sentimos que ela precisa ser mais discutida. Nesse momento ela está sendo
imposta para que funcione.
Ela já foi testada em outros
tempos e também não deu
certo. A única diferença é
que ela vai aumentar a desigualdade do ensino entre
os alunos ricos e pobres do
estado, já que não teremos
mais as matérias complementares como física e química, como obrigatórias,
elas serão complementares,
ou seja, de escolha do aluno
cursar ou não. Não acredito
que as escolas particulares
vão deixar de lecionar essas
disciplinas da forma tradicional”, considerou o estudante.

Startups se adaptam e esperam
recuperação em meio à pandemia

T

ransformar o limão
em limonada, encontrar oportunidades nos problemas e uma
série de outras expressões
podem ser usadas para
explicar a maneira como
muitas startups encontraram caminhos alternativos
para não só se manterem
vivas, mas, em alguns casos, até ampliarem o faturamento em tempos de
pandemia. O resultado já
começa a aparecer em alguns estudos. Um deles é
o Índice de Confiança de
Micro e Pequenas Empresas (IC-MPE), que é
calculado pelo Sebrae em
parceria com a Fundação
Getúlio Vargas (FGV). De
acordo com a pesquisa, o
indicador registrou um aumento de 5,4 pontos, em
maio, atingindo o patamar
de 93,5 pontos, o maior
nível desde dezembro de
2020 (94,6 pontos).
Um dos exemplos é a
startup Vá de Táxi, plataforma que opera por meio
de um aplicativo para
smartphone que possibilita chamar um táxi e fazer
o pagamento diretamente no aplicativo. Com os
chamados lockdowns sucessivos e sem pessoas nas
ruas, os taxistas faziam,
no máximo, duas ou três
corridas por dia. O resultado foi a queda abrupta
da renda desses profissionais, os mais prejudicados
com a situação. A startup
aproveitou o momento de

corridas baixas e ociosidade da frota para repensar o modelo de negócios,
ampliando 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 seguradoras
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 complementada com cursos presenciais em parceria com
seguradoras”,
explicou
Glória Miranda, CEO da
Vá de Táxi. Ao todo, foram mais de 200 motoristas capacitados somente
em São Paulo. Desde então, a demanda pelos serviços prestados por eles
vem aumentando de tal
forma que os ganhos já
não são mais vistos como
dinheiro extra, e sim como
uma segunda fonte de renda, o que deu a certeza para
a expansão do projeto em
escala comercial nacional.
A ideia é expandir o serviço
para todo o Brasil através
da vertical VDT Assist, que
irá incorporar ainda outros
serviços como pequenos
reparos em residências, por
exemplo, aproveitando a
base de 130 mil taxistas cadastrados na plataforma.
Outra startup a encontrar
caminhos para expandir su-

as atividades foi a Closeer,
aplicativo que fomenta a
Gig Economy no Brasil, conectando pessoas em busca
de vagas flexíveis de trabalho às empresas que precisam destes profissionais. A
empresa lançou a EduCloseer, serviço que oferece
aos usuários uma série de
cursos gratuitos, relacionados às diversas funções
solicitadas no app. “A pandemia trouxe um cenário de
desemprego que pegou de
surpresa muitas pessoas que
hoje vivem em um mercado
escasso de oportunidades.
Pensando em quem precisa
aprimorar seu conhecimento para cumprir os jobs que
as empresas mais ofertam,
como os de restaurantes
ou cozinha, a EduCloseer
entra como apoio na qualificação. A ideia é que as
empresas também possam
hospedar seus treinamentos
específicos ali, facilitando
a chegada do profissional
Closeer”, explica o CEO da
Clooser, Walter Vieira.
O sócio-diretor da Play
Studio, consultoria de inovação e venture Builder,
Thiago Burgers, explica que
essa capacidade de adaptação é fundamental para o
desenvolvimento saudável
das startups em qualquer
época, mas a pandemia exigiu uma maior velocidade
neste processo. “ Muitas
empresas estão revisando
seus portfolios de inovação,
reduzindo os investimentos
em projetos mais incertos

e de longo prazo, para inovações de curto prazo, com
foco em geração de receita adicional ou redução de
custos. Esse tipo de revisão
é importante pois nas empresas mais afetadas pela
crise, alinha a estratégia do
negócio com os desafios de
inovação, gera engajamento
e consequentemente resultados concretos”, diz.
A opinião é compartilhada por Arthur Rodrigues,
diretor e cofundador da
XSFERA, plataforma de
serviços especializados de
consultoria de negócios e
de soluções regulatórias, focada no mercado financeiro
e de pagamentos. Segundo
ele, a dinâmica do mundo
dos negócios, sobretudo em
alguns segmentos como a
indústria financeira sempre
foi acelerada e a pandemia
acabou acrescentando um
novo e impactante item a
ser analisado. “ As empresas que já estavam se preocupando com inovações
e novas regulações como o
Pix e o Open Banking, de
repente também tiveram
que absorver novos comportamentos do consumidor e do varejo. Isto exige
agilidade para fazer diagnósticos rápidos, avaliar
cenários futuros com precisão, escolher as alternativas mais vantajosas e colocar os projetos em prática.
Felizmente temos muitos
empreendedores que estão
conseguindo fazer tudo isso”, concluiu.
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Leilão de Transmissão tem deságio médio de 48,12%
Aneel seleciona cinco lotes para futuros concessionários

F

oi realizado nesta
quarta-feira, na B3,
o Leilão de Transmissão nº 1/2021 promovido pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel)
com finalidade de selecionar,
para cada um dos cinco lotes
licitados, os futuros concessionários do serviço público
de transmissão de energia
elétrica, incluindo a construção, operação e manutenção
de instalações de transmissão
da rede básica do Sistema Interligado Nacional.
Os respectivos contratos
de concessão terão vigência
de 30 anos, havendo a expectativa de investimento
de cerca de R$ 1,3 bilhão
já nos primeiros 60 meses e

a criação de mais de 3 mil
empregos diretos.
O projeto contempla
a construção, montagem,
operação e manutenção de
515 quilômetros em linhas
de transmissão e de 2.600
megavolt-ampéres (MVA)
em capacidade de transformação de subestações, distribuídos nos estados de Acre,
Rondônia, Rio de Janeiro,
Mato Grosso, Tocantins e
São Paulo. O valor global da
Receita Anual Permitida de
referência (RAP máxima) a
ser paga aos empreendedores era de aproximadamente
R$ 183 milhões.
“Este é o terceiro leilão
de linhas de transmissão
que realizamos no espaço

CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.
CNPJ: 10.319.900/0001-50
CONCESSÃO DE AVERBAÇÃO
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A. torna público que recebeu do Instituto Estadual
doAmbiente - INEA, aAVERBAÇÃOAVB004583, Esta averbação da Licença de Prévia
- LP Nº IN049624 foi emitida por decisão da Comissão Estadual de Controle Ambiental
- CECA, em sua 991ª reunião, realizada em 01.06.2021, que resolveu tomar as
medidas constantes da Deliberação CECA nº 6.476, publicada no D.O de 09.06.2021;
Fica alterado o objeto: para a concepção e localização de Usina de Recuperação de
Energia - URE (URE CAJU), com capacidade máxima de geração de energia elétrica
de 31MW; na RUA CARLOS SEIDL, 1388 -CAJU, município RIO DE JANEIRO.
Processo nº E-07/511415/2010.

EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIZA
Ficam convocados, na forma do artigo 13 da convenção c/c
artigo 1.355 do Código Civil, os senhores condôminos, proprietários, co-proprietários ou interessados para a Assembléia
Geral Extraordinária do condomínio do edifício Mariza, que será
realizada no dia 09.07.2021 na rua Bogari, nº 73, na garagem
do próprio prédio, respectivamente, em primeira convocação
com a presença de 2/3 dos condôminos às 10:00 horas e às
10:30 em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1ª) AUTORIZAÇÃO PARA OBRAS DE REPARO URGENTES NA FACHADA DO EDIFÍCIO E DANOS COLATERAIS; 2º)
INSTITUIÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELO USO DE ÁREA
COMUM; 3º) INSTITUIÇÃO DE MULTA PARA CONSTRUÇÕES
IRREGULARES NAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO; 4º)
AUTORIZAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DEMOLITÓRIA
DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES NAS ÁREAS COMUNS DO
CONDOMÍNIO; e 5º) INSTALAÇÃO DE ESCADA DE ACESSO ÀS
CAIXAS D’AGUA NA ÁREA COMUM INTERNA NOS FUNDOS DO
CONDOMÍNIO. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2021.
SAGESSE DIVINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

F.AB. ZONA OESTE S.A.
CNPJ/ME nº 14.863.079/0001-99 - NIRE 333.0030118-6
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Data, Hora e Local:
Aos 29/04/2021, às 10h, realizada de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da F.AB. Zona Oeste S.A., localizada
na Rua Nazaré s/n – Estação de Tratamento de Esgoto, Deodoro, na Cidade
do RJ/RJ, CEP 21.615-340 (“Cia.”). Convocação: Dispensada a publicação
de Editais de Convocação, na forma do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76
(“Lei das S.A.”). Publicações: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020,
publicados na pág 24 do DOERJ e na pág 08 do jornal Monitor Mercantil do
RJ, ambos na edição de 07/04/2021. Presenças: (i) Acionista representando
a totalidade do capital social da Cia, conforme assinaturas constantes no
Livro de Presença de Acionistas; e (ii) Sr. Sinval Araújo de Andrade Filho e
Nelson Antônio Gomes Gonçalves, representantes da administração da Cia
(“representantes da administração”), tendo sido dispensada a presença do
representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“Auditores Independentes”), em face da inexistência de quaisquer dúvidas em relação às
Demonstrações Financeiras. Mesa: José Gerardo Copello, Presidente; e Ana
Carolina Kimus, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre: I) Em AGO - 1)
as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Cia e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2020; 2) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31/12/2020; 3) a remuneração global dos administradores da Cia para
o exercício de 2021; e II) Em AGE - 4) a rerratificação da deliberação do
item 2 da Ordem do Dia da AGO da Cia, celebrada em 30/04/2020, às 10h.
Deliberações: instalada a AGO/E da Cia, após apresentação das matérias,
os acionistas detentores da totalidade do capital social da Cia, sem quaisquer restrições, resolvem, autorizar a lavratura da presente ata na forma de
sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art 130, §1º da Lei das S.A.,
e: I) Em AGO - 1) aprovar, após esclarecimentos dos representantes da administração da Cia sobre os principais pontos relacionados ao desempenho
da Cia no último exercício social, as demonstrações financeiras, contendo as
Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício social findo em 31/12/2020; 2) aprovar a destinação do lucro líquido
da Cia, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020, no valor total
de R$ 22.748.555,91 da seguinte forma: (i) R$ 1.157.145,15 equivalentes a
5% do lucro líquido apurado, destinado à Reserva Legal, nos termos do Art.
193 da Lei das S.A.; (ii) R$ 16.489.318,36, retidos e destinados para a conta
de reserva de retenção de lucros, nos termos do § 3º do Art. 202 da Lei das
S.A.; e (iii) R$ 5.496.439,46, para distribuição de dividendos obrigatórios
nos termos do Art. 202 da Lei das S.A.; 3) aprovar o montante global de R$
3.600.000,00, como limite da remuneração dos administradores da Cia, para
o exercício social de 2021, em observância ao disposto no art 152 da Lei das
S.A.; e II) Em AGE: 4) rerratificar a deliberação do item 2 da Ordem do Dia
da AGO da Cia, celebrada em 30/04/2020, às 10h, registrada na JUCERJA nº 3879762 em 03/06/2020 (“AGO”), em função da reapresentação das
Demonstrações Financeiras do resultado do exercício social encerrado em
31/12/2019, devido ao Contrato de Financiamento com a Caixa Econômica
Federal, ratificadas as demais disposições. Desta forma, fica rerratificado o
item 2 da AGO para que onde se lê: “aprovar a destinação do lucro líquido
do exercício social findo em 31/12/2019, no valor total de R$ 22.579.194,52,
que terá a seguinte destinação: (a) R$ 1.128.959,73, equivalentes a 5% do
lucro líquido apurado, destinado à Reserva Legal, nos termos do art 22 (a)
do Estatuto Social da Cia e em consonância com o art 193 da Lei das S.A.;
(b) R$ 5.362.558,70, para distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios,
nos termos do art 22 (d) do Estatuto Social da Cia e em consonância com
o art 202 da Lei das S.A., que serão pagos aos acionistas, na proporção de
suas respectivas participações no capital social, conforme disponibilidade
de caixa da Cia; e (c) R$ 16.087.676,09 para a conta de reserva de retenção
de lucros, nos termos do art 202, § 3º da Lei das S.A., autorizando os Administradores a tomarem todas as medidas necessárias para implementar
as deliberações ora aprovadas”, leia-se: “aprovar a destinação do resultado
do exercício social findo em 31/12/2019, no valor total de R$ 12.039.066,43,
que terá a seguinte destinação:(i) R$ 5.362.558,70, para distribuição dos
dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do art 22(d) do Estatuto Social
da Cia a luz do art 202 da Lei das S.A.; e (ii) R$ 7.070.854,79, sendo R$
6.676.507,73, para a conta de reserva de retenção de lucros, nos termos do §
3º do art 202 da Lei das S.A e R$ 394.347,06 em virtude da reapresentação
das demonstrações financeiras devido as taxas não cobradas pela Caixa
Econômica Federal.” Quorum das Deliberações: Todas as deliberações
foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Conselho Fiscal: Não há Conselho
Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. RJ, 29/04/2021.
Mesa: José Gerardo Copello, Presidente; e Ana Carolina Kimus, Secretária. Acionistas: Brk Ambiental Participações S.A. e Saneamento Ambiental
Águas do Brasil S.A. Certifico e dou fé que a presente Ata é cópia fiel da Ata
lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Cia. Ana Carolina Kimus
- Secretária. Jucerja nº 4083652 em 14/06/2021.

de dois anos e meio. Os investimentos são da ordem
de R$ 13 bilhões, com a
geração de mais de 25 mil
empregos. Isso é muito importante no atual momento
que passamos, em virtude
do cenário hídrico”, destacou o Almirante Bento
Albuquerque, Ministro de
Minas e Energia.
Resultado
No total, a Receita Anual
Permitida contratada no leilão foi de R$ 95.249.064,24,
com deságio total de R$
88.341.594,47, média de
48,12%. O primeiro lote,
composto por instalações
no Acre e Rondônia, teve

como vencedora a proponente EDP Energias do
Brasil S.A, representada
pela corretora Genial Institucional, que ofertou proposta de Receita Anual Permitida de R$ 38.621.000,00,
com deságio de 36,59% do
valor de referência.
A Shanghai Shemar Power Holdings arrematou o
segundo lote do leilão, composto por instalações no
Estado do Rio de Janeiro. A
proponente foi representada
pela CM Capital Markets e o
valor da proposta foi de R$
30.078.355,00, o que representou deságio de 51,39%.
O terceiro lote era composto por instalações no
Mato Grosso e teve como

OT Pagamentos S.A.
CNPJ/MF n.º 35.203.533/0001-55 - NIRE JUCERJA 33.3.0033233-2
Extrato de Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 29 de
Janeiro de 2021: Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada
na Cidade do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, n.º 3434,
Bloco 07, Sala 201, Barra da Tijuca. Acionista representando 100% (cem
por cento) do capital social. Deliberações: O único acionista da Companhia
deliberou: (1) em relação ao exercício findo em 31/12/2020: (a) aprovar o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras (cópias anexas
à ata arquivada); (b) face à apuração de prejuízo no exercício, não haverá
distribuição de dividendos. Arquivada na JUCERJA em 27/05/2021 sob o
n.º 00004075221, Sec. Geral Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se
disponível para consulta na sede social da Companhia.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091
COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25.05.2021.
Sumário. Hora, Data e Local: Às 15 horas, do dia 25 de maio de 2021,
cientes da opção de participar por vídeo-conferência, via Microsoft Teams,
em razão da pandemia do COVID-19. Acionistas: Presente o acionista único
SOUZA CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores, os Srs.
Francisco Javier Toso Canepa e Jesus Carmona Abrego, representando a
totalidade do Capital Social, motivo pelo qual foi dispensada a Convocação.
Mesa: Jorge Alejandro Irribara - Presidente e Nicole Tranjan Hajj - Secretário.
Ordem do Dia: I) Aprovar o aumento do capital social no valor total de
R$ 3,999,899.82 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos
e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) e a consequente alteração
do art. 5º do Estatuto Social. Resoluções: I) Tendo em vista a proposta
da Diretoria, foi aprovado o aumento do capital social no montante de
R$ 3.999.899,82 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos
e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos) mediante a emissão de
11.426 (onze mil, quatrocentas e vinte e seis) ações ordinárias nominativas
e sem valor nominal, ao preço de R$350,07 (trezentos e cinquenta reais e
sete centavos), visando registrar no capital de Yolanda Participações S.A.,
os investimentos realizados para execução do Projeto Mariel em Cuba.
A totalidade do aumento do capital social será subscrito, em dinheiro, pela
única Acionista, Souza Cruz LTDA. Assim, o capital social passará de
R$ 276.451.430,79 (duzentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e
cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos)
dividido em 789.703 (setecentas e oitenta e nove mil, setecentas e três)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal para R$ 280.451.330,61
(duzentos e oitenta milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos
e trinta reais e sessenta e um centavos) dividido em 801.129 (oitocentas e
uma mil e cento e vinte) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal
e, como consequência, o art. 5º do Estatuto Social terá a seguinte redação:
“Art. 5º - O capital social da Sociedade é de R$ 280.451.330,61 (duzentos e
oitenta milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta reais e
sessenta e um centavos) dividido em 801.129 (oitocentas e uma mil e cento e
vinte) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. Nada mais havendo
a tratar, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo Acionista Único
da Sociedade. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2021. Mesa: Jorge Alejandro
Irribara - Presidente e Nicole Tranjan Hajj - Secretário; Acionista: SOUZA
CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores Srs. Francisco Javier
Toso Canepa e Jesus Carmona Abrego. Declaro que a presente é cópia fiel ao
original. Rio de Janeiro, 25 de maio de 2021. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA
PARTICIPAÇÕES S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº
4092155 e data de 25/06/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

YOLANDA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 00.572.960/0001-26 - NIRE Nº 33.300.161.091
COMPANHIA FECHADA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.04.2021.
Sumário. Hora, Data e Local: Às 15 horas, do dia 26 abril de 2021, cientes
da opção de participar por vídeo-conferência, via Microsoft Teams, em razão
da pandemia do COVID-19. Acionistas: Presente o acionista único SOUZA
CRUZ LTDA, neste ato representada por seus Diretores, os Srs. Jesus
Carmona Abrego e Patricio Mauro Zapata, representando a totalidade do
Capital Social, motivo pelo qual foi dispensada a Convocação. Mesa: Jorge
Alejandro Irribara - Presidente e Nicole Tranjan Hajj - Secretário. Ordem do
Dia: I) Aprovar a destinação para o lucro líquido do exercício de 2020, no
valor de R$ 92.279.005,76 (noventa e dois milhões, duzentos e setenta e
nove mil, cinco reais e setenta e seis centavos) para a conta de “Reserva
de Lucros a Realizar” e II) Aprovar o aumento do capital social no valor total
de R$ 2.050.359,99 (dois milhões, cinquenta mil, trezentos e cinquenta e
nove reais e noventa e nove centavos) e a consequente alteração do art. 5º
do Estatuto Social. Resoluções: I) Tendo em vista a proposta da Diretoria,
foi aprovada a destinação para o lucro líquido do exercício, no valor de
R$ 92.279.005,76 (noventa e dois milhões, duzentos e setenta e nove mil,
cinco reais e setenta e seis centavos) para a conta de “Reserva de Lucros
a Realizar” e II) Tendo em vista a proposta da Diretoria, foi aprovado o
aumento do capital social no montante de R$ 2.050.359,99 (dois milhões,
cinquenta mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos)
mediante a emissão de 5.857 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete)
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$350,07
(trezentos e cinquenta reais e sete centavos), visando registrar no capital
de Yolanda Participações S.A., os investimentos realizados para execução
do Projeto Mariel em Cuba. A totalidade do aumento do capital social será
subscrito, em dinheiro, pela única Acionista, Souza Cruz LTDA. Assim, o
capital social passará de R$ 274.401.070,80 (duzentos e setenta e quatro
milhões, quatrocentos e um mil, setenta reais e oitenta centavos) dividido
em 783.846 (setecentos e oitenta e três mil, oitocentas e quarenta e seis)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal para R$ 276.451.430,79
(duzentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil,
quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos) dividido em 789.703
(setecentas e oitenta e nove mil, setecentas e três) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal e, como consequência, o art. 5º do Estatuto
Social terá a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Sociedade é
de R$ 276.451.430,79 (duzentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e
cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos)
dividido em 789.703 (setecentas e oitenta e nove mil, setecentas e três)
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente ata, que foi assinada pelo Acionista Único da
Sociedade. Declaro que a presente é cópia fiel ao original. Rio de Janeiro,
26 de abril de 2021. Nicole Tranjan Hajj - Procuradora. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Nome: YOLANDA PARTICIPAÇÕES
S.A. Certifico que o presente foi arquivado sob o nº 4072497 e data de
24/05/2021. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

vencedora a empresa MEZ
Energia e Participações
LTDA, que apresentou
proposta de Receita Anual
Permitida no valor de R$
12.515.185,15 e deságio de
55,35%, com a corretora
Elite como representante.
Já o quarto lote, composto por instalações no
Tocantins, foi vencido pela
Energisa Transmissão de
Energia S.A, representada
pela corretora Modal e com
oferta de Receita Anual Permitida de R$ 4.094.777,00,
o que significa deságio de
62,80%.
A MEZ Energia e Participações LTDA arrematou o quinto e último lote
do leilão, composto por

instalações no Estado de
São Paulo. A proposta vencedora teve valor de R$
9.939.767,09, que representa deságio de 54,35%.
O diretor-geral da Aneel, André Pepitone, destacou o resultado do leilão.
“Essa é a contribuição do
setor elétrico para a retomada da economia no país,
com geração de emprego,
renda e desenvolvimento”.
Nesse primeiro semestre
de 2021 já foram realizados
11 leilões na B3, que totalizaram investimentos de
mais de R$ 52 bilhões em
investimento”, comentou
Guilherme Peixoto, superintendente de Processos
Licitatórios da B3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
CHAMADA PÚBLICA N°01.2021
OBJETO: Credenciamento do Produtor Rural, Agricultor Familiar, Associação ou Cooperativas da Agricultura Familiar visando posterior aquisição
de Gêneros e Produtos Alimentícios da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural para atender aos alunos matriculados na Rede Municipal Pública de Ensino, em conformidade com o Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1289/2020/
05. RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou na Prefeitura,
Rua Hortência, 254 – Centro, das 09:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00
horas, mediante a entrega de( uma ) RESMA DE PAPAEL A4 e carimbo do
CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 02/08/2021 as 10:00 horas.
Filipe Martins Silva
Presidente

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 Administrador 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 mínima 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 participação 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 representação apresentados, serão enviadas aos sócios as orientações e instruções 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 exigido 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.

CACHAMBI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 31.470.519/0001-67 - NIRE 33.3.0032868-8
Ata de AGO/E realizada em 21/06/21. Data, Hora e Local: No dia 21/06/21,
às 17h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante o
disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
em face da presença de acionista representando a totalidade do capital
social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Cia. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik Furtado de
Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do Dia: Deliberar
sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório
dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações
Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/20; (ii)
a destinação dos resultados apurados no exercício retro mencionado;
(iii) a fixação da remuneração anual global dos administradores para o
exercício social de 2021; (iv) a reeleição dos membros da Diretoria da Cia.;
(v) a consolidação do Estatuto Social; e (vi) outros assuntos do interesse
social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e
por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da
Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e
as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes ao exercício social findo
em 31/12/20, publicados em 21/06/21 no DOERJ e no Monitor Mercantil.
(ii) Considerando o prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/20
no valor de R$215.677.000,00, aprovar a destinação do montante integral
para a conta de prejuízos acumulados da Cia. (iii) Fixar a remuneração
anual global dos administradores para o exercício social de 2021 em até
R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas
de representação dos administradores, nos termos do Art. 152, caput, da
Lei 6.404/76. (iv) Reeleger, para o cargo de Diretor Presidente da Cia., o
Sr. Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro, casado, bacharel
em administração, RG 11.605.282-0- IFP/RJ e CPF nº 025.989.187-89,
com mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição,
conforme o estatuto social da Cia. reeleger, para o cargo de Diretor sem
Designação Específica, o Sr. Felipe Franco da Silveira, brasileiro, casado,
administrador, RG 14.157.566-9- SSP/SP e CPF nº 261.377.018-08, com
mandato de 2 anos a contar da presente data, permitida a reeleição, conforme
o estatuto social da Cia. (v) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da
Cia. na presente ata. (vi) Outros assuntos do interesse social. Registrar
que o acionista recebeu o material de apoio para a Assembleia, em que
constam o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras da Cia. e
o Parecer dos Auditores Independentes. O acionista aprovou integralmente
o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo
na sede social. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações
ora aprovadas. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGO/E, nos
termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes.
Acionista presente: Lhotse Brasil Partners I N - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 21/06/21. Mesa:
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; Felipe Franco da
Silveira - Secretário. Acionista Presente: Lhotse Brasil Partners I N - Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior Por: BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 24/06/21 sob o nº 4091312.
Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Três perguntas: o mercado de criptomoedas em junho de 2021
Por Jorge Priori

O

mercado de criptomoedas seguiu
em queda em
junho de 2021. Tomando
como referência o bitcoin,
principal
criptomoeda
deste mercado, vemos que
depois de atingir sua máxima histórica em meados
de abril, R$ 368 mil, ele
iniciou um movimento de
desvalorização que segue
até o momento. Depois de
fechar abril cotado a R$
317 mil, o bitcoin sofreu
uma forte desvalorização
em maio, terminando o
mês cotado a R$ 190 mil.
Em junho, a desvalorização do bitcoin seguiu seu
curso, fazendo com que
a moeda digital fechasse
abaixo dos R$ 175 mil.
Conversamos sobre mercado de criptomoedas em
junho de 2021 com Rodrigo Soeiro, fundador da
Monnos, rede social de investimentos focada neste
mercado.
O mercado de criptomoedas seguiu se desvalorizando em junho. Na
sua opinião, este merca-

do é especulativo ou ele
possui fundamentos?
A criptoeconomia é ainda incipiente quando comparada à capitalização de
mercado das bolsas globais
– estamos falando de 1,3
trilhão da criptoeconomia
contra 67 trilhões de dólares do mercado das bolsas
globais, ou seja, menos de
2%. Em um universo tão
reduzido, é certo que teremos muita volatilidade, e
algumas delas provocadas
por motivos fúteis (como
tuítes, por exemplo). Na
medida em que a criptoeconomia vai se fortalecendo,
esses movimentos vão se
tornando cada vez mais irrelevantes.
Mas é muito importante
não se deixar levar por estes
“pirotecnismos” momentâneos, como as notícias
que expõem movimentos
repentinos, para cima ou
para baixo, e também como
as moedas “da moda”, que
não têm um propósito claro.
Este segmento embarca um
movimento muito maior, de
altíssimo impacto no sistema financeiro tradicional,
que certamente veio para
ficar, e que está crescendo
exponencialmente – para o

desespero dos reguladores,
de forma descentralizada, o
que gera ainda maior desafio de controle.
Esse tema não é simples
e demanda estudos. Para
compreender os fundamentos existentes no universo
da criptoeconomia é importante conhecer o propósito
de cada moeda. Todas elas
têm um documento que expõe seu objetivo, chamado
whitepaper. Ali você encontra o histórico das pessoas
que a iniciaram, sua robustez técnica e, principalmente, o rumo que ela pretende
ter ao longo do tempo. A
partir disso, sua capacidade
de execução é que determinará seu valor sob as regras
mais justas existentes, em
um exercício de oferta e demanda.
Em junho, El Salvador
se tornou o primeiro país do mundo a aceitar o
bitcoin como moeda de
curso legal, além do dólar
americano. Como você
viu esse acontecimento?
A adoção do Bitcoin como moeda local por El Salvador é um passo pioneiro
e que traz uma série de desafios e oportunidades para

esse pequeno país. Os principais desafios são:
– a necessidade de aumentar a distribuição local
de acesso à internet;
– a rápida imersão em
aspectos regulatórios mínimos, para evitar que a iniciativa se perca em discussões vazias sobre um tema
tão novo em todo o mundo;
– a necessidade da manutenção do dólar como
moeda referência, por ser
menos volátil, e aceitar o
bitcoin como moeda de pagamento.
Com relação aos benefícios, são eles:
– a atração de cérebros,
empresas e, consequentemente, a geração de empregos. Para citar alguns
exemplos, estamos falando
de mineradores, empreendedores em geral e pessoas
que já estão envolvidas neste ecossistema, que buscam
redutos “crypto friendlys”
para seguir desenvolvendo
de forma segura;
– a possibilidade de reservas de valor nacionais
não depreciáveis, além de
alto potencial de valorização relevante ao longo do
tempo;
– o fortalecimento do tu-

Tijoá Participações e Investimentos S.A.

PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 29.517.209/0001-09 - NIRE 33.3.0032769-0
Ata de AGO/E em 24/06/21. Data, Hora e Local: No dia 24/06/21, às 15h,
na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia consoante
o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), em face da presença de acionista representando a totalidade do
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro
de Presença de Acionistas da Cia. Mesa: Presidente: Marcelo Hudik
Furtado de Albuquerque. Secretário: Felipe Franco da Silveira. Ordem do
Dia: Deliberar sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria,
as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Cia., referentes
aos exercícios sociais findos em 31/12/19 e 31/12/20; (ii) a destinação
dos resultados apurados nos exercícios retro mencionados; (iii) a fixação
da remuneração anual global dos administradores para o exercício social
de 2021; (iv) a consolidação do Estatuto Social; e (vi) outros assuntos do
interesse social. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após exame
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem
ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as
contas da Diretoria, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras
da Cia., referentes aos exercícios sociais findos em 31/12/19 e 31/12/20,
publicados em 24/06/21 no DOERJ e no Monitor Mercantil. (ii) Considerando
o lucro líquido apurado no exercício social findo em 31/12/19 no valor de
R$4.750.000,00, aprovar: (a) o montante de R$237.500,00 para a Conta
da Reserva Legal; e (b) o montante de R$4.512.500,00 para a Conta de
Reserva de Lucro. Considerando o prejuízo apurado no exercício social
findo em 31/12/20 no valor de R$692.000,00, aprovar a destinação do
montante integral para a conta de prejuízos acumulados da Cia. (iii)
Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício
social de 2021 em até R$100,00, já incluídos todos os valores relativos
aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos
termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Aprovar a consolidação
do Estatuto Social da Cia., conforme proposta apresentada. (v) Outros
assuntos do interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material
de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da Diretoria e as
Demonstrações Financeiras da Cia. O acionista aprovou integralmente o
referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo
na sede social. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a
tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações
ora aprovada. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a
tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGO/E, nos
termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., que foi aprovada pelos presentes.
Acionista Presente: Denali Brasil Partners I F - Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. RJ, 24/06/21. Mesa:
Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente, Felipe Franco
da Silveira - Secretário. Acionista Presente: Denali Brasil Partners I F Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior - Por: BRL Trust Investimentos Ltda. Jucerja em 29/06/21 sob
o nº 4094121. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

CNPJ/MF nº 14.522.198/0001-88 – NIRE 35.300.414.063
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 08/06/2021
1. Data, Hora e Local: Aos 08/06/2021, às 14h00, na filial da Companhia
localizada na Praia do Flamengo nº 154, sala 1.103, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ. 2. Convocação e Presença: Convocação publicada nos dias 29 de maio
e 1º e 02/06/2021, no DOE-SP e Gazeta de São Paulo, na forma do artigo 124,
§ 1º, I da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“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 Camargo; Secretária: Sra. Renata
Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Matéria Extraordinária: Deliberar sobre (i) re-ratificação da remuneração global referente ao ano de 2020 e (ii) a fixação
da remuneração global dos administradores e membros do Conselho Fiscal
da Companhia para o ano corrente. Matéria Ordinária: (i) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020;
(ii) Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii)
Eleição de membros do Conselho de Administração e designação de seu
presidente; e, (iv) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 5. Deliberações:
Os acionistas deliberaram o que segue: Em Assembleia Extraordinária: (i) Com
voto desfavorável da acionista Furnas Centrais Elétricas S.A. e voto favorável
da acionista Juno Participações e Investimentos S.A. para a rerratificação da
remuneração global de 2020 para fazer constar que o valor da remuneração
global referente ao ano de 2020 é de R$ 2.223.314,84. A matéria foi reprovada
por não atingir o quórum qualificado definido no Estatuto Social da Companhia
(artigo 13, § 2º, j). (ii) Com voto desfavorável da acionista Furnas Centrais
Elétricas S.A, que propôs a manutenção da remuneração global anual aprovada
na AGE realizada em 02/10/2020, e voto favorável da acionista Juno Participações e Investimentos S.A. para fixar o montante global da remuneração dos
administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o ano de
2021 no valor de até R$ 3.215.996,05 que contempla honorários, remuneração
variável, benefícios e encargos, cuja destinação será dada pelo Conselho de
Administração, sendo certo que, no que se refere à remuneração dos membros
do Conselho Fiscal, observar-se-á o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 da
Lei das S.A. A matéria foi reprovada por não atingir o quórum qualificado
definido no Estatuto Social da Companhia (artigo 13, § 2º, j). Em Assembleia
Ordinária: (i) Aprovar, com a ressalva da acionista Furnas Centrais Elétricas
S.A. para a remuneração praticada pela Administração da Sociedade, as
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer, sem
ressalvas, dos Auditores Externos Independentes, o Relatório da Administração emitido em 01/02/2021 e parecer favorável do Conselho Fiscal emitido na
reunião realizada em 01/03/2021 relativos ao exercício social findo em
31/12/2020, os quais foram colocados à disposição dos acionistas para consulta
na sede social da Companhia. As referidas Demonstrações Financeiras foram
publicadas na edição de 07/04/2021 do Diário Oficial do Estado de São Paulo,
nas páginas 50-52 e na Gazeta de São Paulo, na edição de 07/04/2021, na
página A9, conforme previsão do § 4º do artigo 133 da Lei das S.A., tendo em
vista a presença da totalidade dos acionistas. (ii) Aprovar, por unanimidade, a
Proposta da Administração para Destinação do Lucro Líquido do Exercício de
2020 no montante de R$ 65.799.610,13, conforme segue: (a) já constituído no
limite estabelecido de 20% do capital social para a constituição da Reserva
Legal; (b) R$ 16.449.902,53 correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, como dividendos mínimos obrigatórios, já pagos como antecipação de
dividendos intermediários em 2020, e (c) como dividendos adicionais: (c.1)
R$ 30.550.097,47, sendo os valores de (b) e (c.1) já integralmente pagos aos

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

rismo, pois passa a ser um
dos países pioneiros a absorver uma disrupção que
move e mexe com o imaginário de milhões de jovens
e empreendedores. Certamente se tornará destino
de eventos e de viagens de
estudiosos que desejam entender os impactos da decisão;
– o envolvimento de toda
a população em um ecossistema permeado por alternativas de ganho de saúde
financeira acessíveis e sem
intermediação.
A meu ver, para toda a
economia frágil e/ou dolarizada, esse é um movimento acertado, tendo em
vista também que a própria
população tende a já estar
fortemente posicionada em
criptomoedas.
Na Europa, o Banco
Nacional da Suíça e o
Banco da França estão se
preparando para começar a liquidar pagamentos entre bancos centrais
com moedas digitais. Como você avalia esse movimento e suas perspectivas?
A iniciativa da Suíça e da
França corresponde à emis-

são de moedas digitais por
Bancos Centrais, também
conhecidas como CBDCs
(Central Bank Digital Currency). Isso faz com que os
dois países tenham moedas
locais digitalizadas.
O maior desafio não é
a associação com a criptoeconomia, pois a única similaridade entre estes dois
mundos está na velocidade
e na facilidade das transações. O desafio será entender qual será o papel dos
bancos, pois a guarda do recurso digital passará a estar
sob a tutela do Banco Central, e não mais dos bancos
tradicionais – situação que
“corta” drasticamente um
canal de receita relevante
dos bancos, que movimentam o recurso parado em
conta-corrente para a oferta
de crédito e outros serviços.
Serão os bancos que terão
que repensar seu papel e
sua forma de atuação junto
à sociedade.
Os CBDCs tendem a
empoderar ainda mais o
universo cripto. Eles obrigarão os bancos a se posicionarem como as fintechs.
Se não for isso, eles morrerão sem fôlego. Irônico,
mas verdadeiro.

acionistas conforme aprovado nas Assembleias Geral Extraordinária da Companhia realizadas em 17/07/2020, 17/08/2020, 26/10/2020 e 05/01/2021; e
(c.2) R$ 18.799.610,13, correspondente ao saldo do lucro líquido que ainda
será distribuído aos acionistas na proporção de sua participação no capital
social da Companhia. (iii) Aprovar a eleição dos seguintes indivíduos para
ocupar os cargos de membro do Conselho de Administração: (i) Sra. Letícia
Costa Manna Leite, RG nº 851005412/D CREA-RJ, CPF/MF nº 852.302.51700, como membro titular; e Sr. Bernardo Braga Teixeira, RG nº 07333342-9
IFP/RJ, CPF/MF nº 011.492.437-67, como seu suplente; (ii) Sr. Anderson
Lanna Alves Bittencourt, RG nº 153.112 OAB/RJ, CPF/MF nº 081.835.67746, como membro titular do Conselho de Administração; e Sr. Ilton Barboza
Telles, RG nº 12363704-3 Detran-RJ, CPF/MF nº 098.274.317-30, como seu
suplente; (iii) Sr. Carlo Alberto Bottarelli, RNE nº W031334-P-SE/DPMAF/
DPF e CPF/MF nº 185.211.779-68, como membro titular e Presidente do
Conselho de Administração; e Sr. João Villar Garcia, RG nº 5.030.478-1 SSP/
SP e CPF/MF nº 796.994.728-04, como seu suplente; e (iv) Sr. Roberto Solheid
da Costa de Carvalho, RG nº 7.332.990-6 SSP/PR e CPF/MF nº 034.437.81950, e Sr. Dorival Pagani Junior, RG nº 4.619.140-4 SSP/PR, CPF/MF nº
879.567.139-00, como seu suplente; todos com mandato de 1 ano, estendendo-se até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, permitida a
reeleição. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, presentes
a esta Assembleia, declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, tomando posse de
seus cargos imediatamente, mediante assinatura do respectivo termo, arquivado na sede da Companhia. (iv) Aprovar a eleição dos seguintes indivíduos
para ocupar os cargos de membro do Conselho Fiscal da Companhia: (i) Sr.
Fábio Ribeiro Pizzo, RG nº 28.504.691-3 SSP/SP, CPF/MF nº 262.013.65800, como membro titular do Conselho Fiscal, e Sr. Rodrigo Figueiredo Soria,
RG nº 10630734-1 IFP/RJ, CPF/MF nº 075.016.667-33, como seu suplente;
(ii) Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, CPF/MF nº 074.475.088-10, RG nº
17.589.821 SSP/SP, como membro titular e Presidente do Conselho Fiscal, e
Sr. Evandro Ferreira de Oliveira, CPF nº 307.569.568-89 e RG nº 32950456-3
SSP/SP, como seu suplente; e (iii) Sr. Paulo Roberto Franceschi, RG nº
669.976 SSP-PR, CPF/MF nº 171.891.289-72, como membro titular do Conselho Fiscal e Sr. Ricardo Bertucci, CPF nº 003.673.579-50 e RG nº 424.096,
como seu suplente; todos com mandato de 1 ano, estendendo-se até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, permitida a reeleição. Os
membros do Conselho Fiscal ora eleitos, presentes a esta Assembleia, declaram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça
de exercer atividade mercantil, tomando posse de seus cargos imediatamente,
mediante assinatura do respectivo termo, arquivado na sede da Companhia.
Em face da não aprovação da remuneração global, a remuneração do Conselho Fiscal será mantida inalterada até a realização da Assembleia Geral
Extraordinária que aprovar a remuneração global dos Administradores para o
ano de 2021. As Acionistas apresentaram as manifestações de voto anexas à
presente ata. 6. Esclarecimentos: As publicações da Companhia, conforme
determina o artigo 289 da Lei das S.A. serão feitas nos jornais Monitor Mercantil e DOE-SP. 7. 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. 8. Assinaturas:
Mesa: André Galhardo de Camargo – Presidente; Renata Moretzsohn – Secretária. Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais
Elétricas S.A. Rio de Janeiro, 08/06/2021. Renata Moretzsohn – Secretária da
Mesa. JUCESP – Registrado sob o nº 306.493/21-4 em 25/06/2021. Gisela
Simiema Ceschin – Secretária Geral.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
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ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
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ATUALIZADAS.
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Agronegócio é tema de destaque da CNseg
Seguro rural é uma das prioridades do Ministério da Agricultura

A

relevância do agronegócio é o tema
de destaque da
nova edição da Revista de
Seguros, nº 917, publicação
oficial da Confederação Nacional de Seguro (CNseg).
Não só seu peso econômico, os seguidos recordes de
produção, a desenvoltura
durante a pandemia e a resiliência a diversos fatores
de riscos, graças ao seguro
em parte - em 2020, a área
agrícola protegida alcançou
o recorde de 13,7 milhões
de hectares e as indenizações pagas alcançaram R$
2,5 bilhões no âmbito do
Programa de Subvenção
ao Prêmio do Seguro Rural
(PSR).

“O seguro rural tem sido uma das prioridades do
Ministério da Agricultura
desde que chegamos aqui,
quando tínhamos R$ 400
milhões de subvenção ao
seguro e passamos para R$
1 bilhão”, afirma a ministra
da Agricultura, Tereza Cristina, em entrevista exclusiva.
O agronegócio enfrenta desafios também. Um
pode ser considerado mais
pontual e envolve o aumento de roubo e furtos
no meio rural nos últimos
anos. A riqueza agrícola
está de vez no radar de
quadrilhas especializadas
e de uma rede de receptadores, provocando perdas

milionárias aos produtores. O Instituto da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) criou até a
publicação Observatório
da Criminalidade no Campo para aferir o avanço
das ocorrências, que são
subnotificadas nos estados
e exigem uma política de
segurança pública efetiva
para as atividades rurais.
Irrigação
O outro desafio tem caráter mais estratégico e de
imagem institucional. A irrigação lidera a demanda de
recursos hídricos, segundo
o relatório da Agência Nacional de Águas e Sane-

amento (ANA) e precisa
promover ações para o uso
mais racional, sobretudo
em tempos em que a escassez de chuvas representa
um risco para a segurança
hídrica.
Nesta edição, o leitor
é alertado para o perigo
provocado pelo avanço da
proteção veicular no país,
não mais restrita ao ramo
de automóvel, e para os
riscos advindos de uma
atividade danosa quando
comercializada além das
fronteiras de uma verdadeira associação restrita.
Em um esforço conjunto,
a CNseg e as principais entidades de representação
do mercado de seguros

Plano de saúde: Covid-19 muda
perfil de uso de beneficiário
A pandemia de Covid-19 gerou mudança no
perfil de utilização dos planos de saúde. A pesquisa
do Vox Populi, realizada a
pedido do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess) em abril de 2021,
mostra que o crescimento
de exames diagnósticos foi
maior do que o de consultas médicas nos 12 meses
anteriores à entrevista, invertendo a tendência apresentada nas edições anteriores.
“Enquanto em 2015,
2017 e 2019, a maior frequência de utilização dos
planos era para consultas
médicas, na edição 2021 o
maior crescimento foi de
exames diagnósticos. O que
reforça o maior monito-

ramento da contaminação
por Covid-19 ou ainda da
escolha por parte de pacientes de adiarem cirurgias
eletivas em função do risco
da pandemia”, analisa José
Cechin, superintendenteexecutivo do Iess.
Na edição deste ano,
88% dos entrevistados realizaram exames, contra
78% da anterior. O percentual daqueles que realizaram consultas caiu de
86% em 2019 para 71%
neste ano. Cechin alerta,
no entanto, que os procedimentos adiados no
último ano vêm pressionando o sistema em 2021.
“No primeiro trimestre, a
realização de procedimentos eletivos provocou um
crescimento de 16% na

demanda dos planos no
período em relação a 2020,
e de 8%, na comparação
com 2019, segundo levantamento do setor”, analisa.
Em abril deste ano, o Vox
Populi ouviu 3,2 mil pessoas (1,6 mil beneficiários e
1,6 mil não beneficiários)
em oito regiões metropolitanas do país (São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife,
Porto Alegre, Brasília e Manaus). A íntegra da pesquisa
será divulgada pelo Iess no
dia 28 de junho.
O levantamento do Vox
Populi mostra que 92%
dos beneficiários de planos
de saúde avaliaram como
“muito bom” e “bom” o
atendimento recebido para casos de Covid-19. Essa

chamados de Qualis. “Acreditamos muito no Novo
Jeito Quali de Ser, em que
as pessoas estão felizes de
estarem aqui, buscando fazer a diferença no mundo.
O nosso grande propósito
é ampliar o acesso à saúde
privada no país”, afirmou.
Com moderação de Anderson Figo, editor de Mercados da Infomoney, e Fernando Ferreira, Estrategista
Chefe e Head de Research
na XP, o debate contou também com presença do presidente da Localiza, Bruno
Lasansky, e do presidente
da Totvs, Dennis Herszkowicz, empresas premiadas
em outras categorias.
O ranking analisa critérios quantitativos e qualitativos das empresas de

capital aberto num período
de três anos, valorizando a
consistência de resultados,
de acordo com os organizadores. A Quali pulou de 47
mil investidores pessoa física nos últimos seis meses
para 56 mil agora, um crescimento de 20%, revelou o
executivo.
O CEO da Quali também apontou a importância da diversidade. “É algo
que precisa estar arraigado
nas empresas, a condição de
igualdade e oportunidade para todos. Isso vai melhorar a
sociedade”, disse. Blatt listou
alguns números relevantes da
Qualicorp, como o fato de
a empresa ter mais de 70%
de mulheres, sendo 55% em
cargos de liderança, e mais de
30% de negros e pardos.

Covid-19
Para registrar os 70 anos
da CNseg, outra reportagem revisita a sua trajetória

e suas principais bandeiras
históricas, entre as quais a
de ampliar a cultura do seguro no país e a de incluilo na agenda prioritária das
políticas econômicas de alcance público.
As consequências da
Covid-19, as oportunidades de negócios no universo de consumidores que
formam a chamada economia prateada- pessoas com
mais de 60 anos- a falta de
insumos e de matériasprimas que podem frear a
retomada econômica e os
sinistros ocorridos na carteira de seguros marítimos
são outros temas de relevância na nova edição da
revista.

Essor debate ‘Seguro para
Construções e Reformas’
é a primeira pesquisa que
levanta informações sobre
atendimentos no período
da pandemia.
O resultado é uma média
dos números observados
em todas as regiões metropolitanas pesquisadas. “A
rapidez no atendimento e
nos exames diagnósticos
são as principais justificativas para a satisfação”, afirma Cechin. “Vale lembrar
que a maioria dos beneficiários afirma que o seu plano de saúde disponibilizou
atendimento virtual, o tipo
de atendimento mais citado
e utilizado pelos entrevistados”, acrescenta. Entre os
entrevistados, o atendimento recebido foi excelente,
com 92% de avaliação positiva.

Qualicorp destaca desafios do acesso à saúde privada
“Estamos passando por
mudanças culturais muito
fortes, sempre com foco
no cliente e crescimento da
empresa”, destacou o presidente da Qualicorp, Bruno
Blatt, ao participar, nesta
terça-feira(29), de Mesa Redonda com CEOs na premiação “Melhores da Bolsa 2021”, organizada pelo
portal Infomoney. A Qualicorp, administradora de benefícios em saúde, foi eleita
melhor empresa na Bolsa
de Valores no setor da Saúde, com base em ranking
elaborado pela provedora de serviços financeiros
Economática e pela escola
de negócios Ibmec.
Ele também ressaltou
a importância do engajamento dos colaboradores,

desenvolveram ações de
comunicação, com o tema
“Proteção veicular não garante proteção” para prestar esclarecimentos à sociedade sobre a assimetria
concorrencial, precauções
que o consumidor deve
tomar e para quem recorrer em caso de prejuízos.
A matéria também debate
a necessidade de acelerar
a tramitação de projeto de
lei federal que já obteve
consenso sobre o tema em
comissão legislativa.

Os planos de saúde, atualmente, representam um
dos maiores desejos de consumo do brasileiro. Contudo, apenas cerca de 23% da
população (48 milhões) têm
acesso à saúde privada. Sobre os desafios do acesso à
saúde privada, o executivo
destacou que a Quali tem
ampliado a diversificação de
produtos, para que sempre
existe uma alternativa que
caiba no bolso do brasileiro.
“Temos mais de 100 operadoras parceiras e contamos
com mais de 600 entidades,
dando elegibilidade para
contratação (de planos coletivos por adesão). A nossa
principal força é a rede de
corretores de seguros, com
mais de 43 mil parceiros”,
disse Blatt.

A Essor Seguros promove nesta quinta-feira,
às 17h, o webinar Seguro
para Construções e Reformas. A seguradora vai
apresentar como o Seguro
Risco de Engenharia pode
ser o produto ideal para
incrementar as vendas dos
corretores.
O evento online terá a
participação dos especia-

listas da seguradora: a gestora do Departamento de
Construção Civil, Ana Luiza Medori, e o Head das
Linhas Digitais e Massificados, Roberto Uhl. Os interessados devem se inscrever no link https://www.
essor.com.br/webinar-re.
“O setor de construções
e reformas está em alta no
mercado.

Clube dos Seguradores
da Bahia recebe AXA
Com objetivo de dar continuidade à interação dos associados com os executivos
das seguradoras, a Confraria
Online do Clube dos Seguradores da Bahia planejou
uma nova transmissão, que
acontece no próximo dia15,
às 19 horas.
P evento contará com
a participação dos execu-

tivos da AXA Seguros: o
diretor Comercial Regional Minas Gerais/CentroOeste/Norte/Nordeste,
Danilo Gomes; a diretora
Comercial Rio de Janeiro/
Espírito Santo & Digital,
Karine Brandão; e o vicepresidente de Subscrição,
Comercial e de Marketing,
Igor Di Beo.

Cartos Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - CNPJ/ME Nº 20.487.147/0001-65 - NIRE 35300553594 - Ata da Assembleia Geral
Extraordinária Realizada em 30/04/2021 - 1. Data, Hora e Local: No dia 30/04/2021, às 11h na sede social da Cartos Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 8º andar, Torre B,
Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04538-132. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de
15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em face da presença do(s) acionista(s) representando a totalidade do capital social
da Companhia, conforme assinatura(s) lançada(s) no livro de presença de acionistas. 3. Mesa: Presidente: Henrique Souza e Silva Peretto, Secretário:
Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização da 5ª emissão, pela Companhia (“Emissão”), de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada (“Debêntures”), em série única para colocação privada, no montante total de
R$ 10.000.000,00, nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Subordinada, da Cartos Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”, a ser celebrada (“Escritura”); e (ii) a autorização expressa
para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, ratifique os atos já praticados e celebre todos os documentos, inclusive aditamentos, se for
o caso, necessários para a efetivação da Aquisição e da Emissão. 5. Deliberações: Por voto do(s) acionista(s) representando a totalidade do capital
social da Companhia, que determinaram a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do artigo 130, §1° da Lei das Sociedades por
Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por
Ações: 5.1. Aprovada a Aquisição nos termos do artigo 55, §3º da Lei das Sociedades por Ações e da Escritura 4ª Emissão. 5.2. Aprovada a emissão de
Debêntures da Companhia, com as seguintes características principais: (a) Número da Emissão: A emissão constitui a 5ª emissão de debêntures da
Emissora (“Quinta Emissão”). (b) Data de Emissão: Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 30/04/2021 (“Data de
Emissão”). (c) Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto na Escritura, as Debêntures terão prazo de 49 meses e vinte e três dias, sendo o
vencimento final das Debêntures em 23/06/2025 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado, de Amortização Antecipada Facultativa Parcial (conforme definido abaixo), do Resgate Antecipado Facultativo Total (conforme definido abaixo) e do Resgate Obrigatório
(conforme definido abaixo). (d) Valor da Emissão: O valor total da Quinta Emissão será de até R$ 10.000.000,00 na Data de Emissão. (e) Quantidade
de Debêntures e Número de Série: Serão emitidas até 10.000.000 de debêntures (“Debêntures”) da Quinta Emissão. A Quinta Emissão será realizada
em série única. (f) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1,00 na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”).
(g) Espécie: As Debêntures serão da espécie subordinada, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações. (h) Colocação: As Debêntures serão emitidas para colocação privada, sem qualquer esforço de venda perante investidores realizado por instituição financeira integrante do
sistema de distribuição de valores mobiliários. (i) Tipo, Forma e Conversibilidade: As Debêntures serão sob a forma escritural e não conversíveis em
ações da Emissora, sem emissão de certificados temporários ou definitivos. (j) Garantias: As Debêntures não contarão com quaisquer garantias. (k)
Subscrição e Integralização: As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição sem a interferência de
instituição financeira integrante do sistema de distribuição, podendo ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures. (l) Amortização do Valor Nominal Unitário: Exceto pelas hipóteses previstas na Escritura, o Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago integralmente em uma única parcela na Data de Vencimento. (m) Remuneração e Atualização Monetária: Sobre o Valor Nominal
Unitário das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes à taxa pré-fixada de 12,68% ao ano, base 252 dias úteis, calculado de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos desde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento (“Juros Remuneratórios”), de acordo com a fórmula apresentada na Escritura. Adicionalmente aos Juros Remuneratórios, as Debêntures farão jus a um prêmio de
participação equivalente ao resultado positivo do valor das cotas de emissão do Cheval Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exterior de titularidade da Emissora (“Cotas Cheval”), a ser verificado e pago na forma da Escritura (“Prêmio de Participação” e, em conjunto com os Juros Remuneratórios, a “Remuneração”). Não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário das Debêntures. (n) Pagamento
do Principal e da Remuneração: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago integralmente em uma única parcela na Data de Vencimento,
acrescido dos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Emissão, ressalvados os casos assim definidos na Cláusula 5 da
Escritura, e, caso aplicável, do Prêmio de Participação. (o) Local de Pagamento: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados pela
Emissora no respectivo vencimento utilizando-se a conta corrente de titularidade do(s) Debenturista(s) indicada(s) pelo(s) Debenturista(s) em até 5
dias úteis antes do respectivo pagamento, se a(s) conta(s) não for(em) informada(s) até a data do pagamento, os pagamentos serão realizados pela
Emissora em sua sede. (p) Encargos Moratórios: Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como, de multa não compensatória de 2% sobre o valor
devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios”). (q) Publicidade: Todos
os anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes da Quinta Emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos titulares das Debêntures, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Monitor Mercantil, conforme estabelecido no artigo 289 da Lei das Sociedades por Ações, devendo a Emissora comunicar os Debenturistas a respeito de qualquer publicação na data da sua realização. (r) Comprovação de Titularidade das Debêntures: Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pela averbação nos Livros de Registro de
Debêntures e de Transferência de Debêntures da Emissora e pelo(s) boletim(ns) de subscrição que será(ão) assinado(s) pelo(s) Debenturista(s) quando
da subscrição das Debêntures. (s) Aquisição Facultativa: A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em Circulação, observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Emissora poderão ser canceladas, devendo o
cancelamento ser objeto de ato deliberativo da Emissora. (t) Amortização Antecipada Facultativa, Resgate Antecipado Facultativo Total e Resgate
Obrigatório: A Emissora poderá realizar, a qualquer tempo: (i) a amortização antecipada facultativa parcial do Valor Nominal Unitário das Debêntures
(ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável), que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures em circulação (“Amortização Antecipada Facultativa Parcial”); ou (ii) o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado
Facultativo Total”), conforme for o caso. No último dia útil de cada mês a partir da primeira data de integralização das Debêntures, a Emissora verificará o número de Cotas Cheval e o número de Debêntures em Circulação (conforme definido na Escritura) e, no primeiro dia útil do mês subsequente,
e, caso o número de Debêntures em Circulação seja superior ao número de Cotas Cheval, informará aos Debenturistas o resgate antecipado obrigatório
das Debêntures em Circulação em número necessário para igualar o número de Debêntures em Circulação e o número de Cotas Cheval, observados os
procedimentos dispostos na Escritura (“Resgate Obrigatório”). (u) Vencimento Antecipado: Os Debenturistas, poderão declarar antecipadamente
vencidas todas as obrigações constantes da Escritura e exigir o imediato pagamento pela Emissora do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures
acrescido dos Juros Remuneratórios e dos Encargos Moratórios, se houver, calculados pro rata temporis a partir da Data de Emissão até a data do
efetivo pagamento, na ocorrência das hipóteses previstas na Escritura. (v) Destinação dos Recursos: Os recursos provenientes da captação por meio
da Quinta Emissão serão destinados a compra de quaisquer ativos, inclusive financeiros, de acordo com legislação vigente e em conformidade com o
Estatuto Social da Emissora. 5.3. Delegado à Diretoria da Companhia poderes para praticar todos os atos ou ratificar os atos já praticados, tomar todas
as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta assembleia, objetivando a
Aquisição e a Emissão, ficando ainda expressamente autorizada a celebrar todos os documentos para a Aquisição e a Emissão, incluindo, sem limitação, a Escritura e seus respectivos e eventuais aditamentos, podendo praticar todos os atos necessários para a sua perfeita eficácia. 6. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelo(s) acionista(s) presente(s) à Assembleia. Mesa: Presidente: Henrique Souza e Silva Peretto; Secretário: Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo. Acionistas: Henrique Souza e Silva Peretto,
Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo e José Paulo de Castro Emsenhuber. São Paulo, 30/04/2021. Henrique Souza e Silva Peretto - Presidente, Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo - Secretário. Acionistas: Henrique Souza e Silva Pereto, Guilherme Gurgel de Oliveira Macedo, José Paulo de Castro
Emsenhuber. JUCESP nº 230.353/21-6 em 21/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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EUA terão primeira
aeronave desenvolvida pela
Embraer com a Porsche

A

Embraer entregou
a primeira aeronave Phenom 300E
da edição limitada Duet, desenvolvida em colaboração
com a Porsche, a um cliente
não divulgado em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA).
A aeronave foi entregue no
moderno Centro Global de
Atendimento ao Cliente da
Embraer, em Melbourne,
na Flórida. O valor envolvido não foi divulgado.
“O Duet marca a primeira colaboração entre líderes
nos mercados de aviação e
automotivos, combinando
o jato executivo single-pilot
mais rápido e de maior alcance com o Porsche 911
Turbo S, referência no mercado de carros esportivos”,
informou nesta quarta-feira
a fabricante brasileira.
A Embraer e a Porsche, ambas reconhecidas
mundialmente por sua en-

genharia, desempenho e
design de seus produtos,
trabalharam em conjunto
nesse projeto. Apenas dez
pares de jatos executivos
e carros esportivos serão
produzidos.
“Projetamos o Duet em
colaboração com a Porsche para apresentar uma
experiência de viagem
sem igual para aqueles que
desejam algo totalmente
original, alinhado à nossa
visão de oferecer a melhor
experiência em aviação
executiva”, afirma Michael
Amalfitano, presidente e
CEO da Embraer Aviação
Executiva.
“O Phenom 300E já é o
jato leve mais vendido do
mundo e continuamos a superar todos os limites para
agregar ainda mais valor e
trazer novas experiências
aos nossos clientes”, acrescentou. Como jato execu-

tivo single-pilot mais rápido e de maior alcance do
mundo, a série Phenom 300
transformou a categoria de
jatos leves.
Para destacar a parceria,
o número de registro da aeronave está pintado na parte inferior da asa traseira do
carro para demonstrar que
o carro e a aeronave pertencem um ao outro. Para marcar esta colaboração inédita,
os clientes que adquirirem a
aeronave e o veículo terão
direito a acessórios únicos e
exclusivos, que incluem um
conjunto personalizado de
malas Duet, parte do Porsche 911 Turbo S, contendo
uma mala de piloto e malas
de mão, bem como uma
edição especial do Porsche
Design 1919 Globe timer
UTC-case de titânio, relógio parte do Phenom 300E
e inspirado na cabine de comando da aeronave.

Cade avalia política atual
de precificação da Ipiranga
Na sessão de julgamento
desta quarta-feira, o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) analisou consulta
apresentada pela Ipiranga
Produtos de Petróleo e se
manifestou pela presunção
de licitude concorrencial de
nova política da distribuidora para negociação de preços com revendedores de
combustíveis que integram
a sua rede.
Por meio de requerimento, a Ipiranga solicitou manifestação do Cade

a respeito da implementação de um sistema de precificação, com mecanismo
inteligente e uso de algoritmos, para negociação
com revendedores da sua
bandeira, a partir da adoção de estratégia de sugestão de preço máximo de
combustíveis líquidos no
varejo.
De acordo com a relatora da consulta, conselheira
Paula Azevedo, a proposta
de política apresentada pela
Ipiranga não desperta preocupações concorrenciais

Fintech Turn2C faz
parceria com BB na
área de consórcios
A Turn2C, fintech especializada em planos de consórcio, acertou uma parceria
de representação de vendas
na área de consórcios com
o Banco do Brasil. Antes do
BB, a empresa já tinha acordos com Itaú, Santander,
Magazine Luíza, Rodobens
e Embracon. O share das
seis administradoras que a
fintech representa, segundo
os dados do Bacen, soma
mais de 34% do mercado.
Segundo Bruno Pinheiro,
CEO e fundador da Turn2C,
“a parceria com o BB traz a
empresa para um patamar
mais elevado, adicionando ao
portfólio uma carteira robusta, com condições negociais
e médias de lance altamente
competitivas, além da elevada
capacidade de contemplação
dos grupos, o que se traduz
em benefícios e vantagens
para os clientes”.
Em menos de dois meses
em operação, a fintech já tem

210 parceiros que aderiram
à plataforma e um pipeline
com mais de R$ 40 milhões
de cartas de crédito em negociação. “O objetivo é chegar
a 50% do market share do
mercado de consórcio e 500
parceiros ainda no ano de
2021”, comenta Pinheiro.
Por meio de modelos
matemáticos, estatísticas e
análises de dados, a Turn2C
permite que os parceiros visualizem o plano mais indicado para que o consorciado
seja contemplado o mais rápido possível com o menor
lance disponível. Segundo Pinheiro, a plataforma ataca um
dos principais problemas dos
consórcios, a alta taxa de cancelamento, atualmente em
torno de 50%. “O produto
consórcio é 100% brasileiro
e pode ser visto como uma
alternativa ao crédito, além
de ter um imenso potencial
de construção de patrimônio
para pessoa física e jurídica.

porque reúne elementos
que afastam a possibilidade
de gerar efeitos anticompetitivos no mercado.
Entre eles, está a previsão
de que a manutenção dos
preços de revenda será realizada por meio de sugestão,
e os parâmetros sugeridos,
de forma individualizada a
cada posto, são relacionados
a preço máximo dos produtos, e não mínimo. Segundo
Azevedo, essa precificação
individualizada reduz os riscos de uniformização entre
os concorrentes.

Bitcoin será moeda circulante
legal em El Salvador

O

governo de El
Salvador, país da
América Central,
aprovou no início de junho um projeto de lei para
reconhecer o bitcoin como moeda, e já trabalha na
divulgação desta ação incentivando seus cidadãos
para o uso da carteira digital de criptomoedas oficial
do país, chamada “Chivo”.
Quem aderir à utilização vai receber US$ 30 em
bitcoin. Este projeto de lei
entrará em vigor a partir de
setembro e tem como finalidade fomentar o crescimento da economia. El Salvador
continuará a fazer transações
com o dólar, ou seja, as duas
moedas serão aceitas simultaneamente no país.
Tasso Lago, especialista
em criptomoedas e fundador
da Financial Move, analisa
que este movimento vindo de
países emergentes é extremamente positivo não apenas
para o crescimento da economia local como também
para abertura de novos investimentos e empreendimentos
envolvendo o bitcoin.
Lançado em 2009, o bitcoin é uma moeda totalmente digital 100% des-

centralizada. Não é emitida
por um banco central. No
Brasil, a moeda é permitida.
A Receita Federal, inclusive,
criou um campo na declaração do Imposto de Renda
para informar investimentos na criptomoeda.
“El Salvador foi o precursor de um movimento
para tornar o bitcoin uma
moeda circulante legal. Antes, o país tinha aderido ao
dólar também como forma
de proteger a sua economia.
Esta estratégia é bem positiva, pois ver este movimento
de aceitação do bitcoin como moeda digital está de
acordo com o seu propósito. O bitcoin é um ativo
que é deflacionário, ou seja,
ele não sofre com a inflação
característica que é muito
comum em países emergentes”, explica o especialista.
Tasso Lago reitera que
essa democratização monetária é muito importante para o crescimento econômico das nações. “O bitcoin
é um ativo libertário por
essência, pois ele permite a
descentralização de um Estado. O que estamos acompanhando é uma revolução
financeira a passos largos.

Um país aceitar o Bitcoin
como um ativo financeiro,
não quer dizer que será a
única moeda em circulação,
mas sim, será um novo meio
oficial de realizar transações
e isso trará benefícios como
livre circulação monetária e
a conversibilidade”, explica.
Paraguai
Lago cita que com influências de El Salvador, o
governo do Paraguai também é outro país latinoamericano que se prepara
para tornar a criptomoeda
oficial em seu território
nacional. Entre ações que
já estão em andamento no
país, a Universidade Americana do Paraguai anunciou
que aceitará o pagamento
da matrícula dos alunos em
bitcoins e ethereum no próximo semestre.
No Brasil, não há uma
regulamentação
oficial,
mas os brasileiros podem
possuir e negociar criptomoedas no mercado. Dependendo do valor mensal
atribuído, é preciso fazer a
prestação de contas à Receita Federal declarando os ganhos com o investimento.

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
B3S.A.(www.b3.com.br)todadocumentaçãopertinenteàsmatériasaseremdeliberadas
na AGE. RJ,30/06/2021. Arthur Prado Silva - Presidente do Conselho de Adm.

Holding Trust S.A.
CNPJ: 26.761.870/0001-77 - NIRE JUCERJA: 33.300322213
Extrato de Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas Realizada em 29 de Janeiro de 2021:
Local e Presenças: sede social da Companhia, localizada na Cidade do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas,
nº 3.434, Bloco 07, Sala 201 (parte), Barra da Tijuca. Acionistas representando 100% do capital social. Deliberações:
em Assembleia Geral Ordinaria: aprovado, em relação ao exercício social findo em 31/12/2020: (a) o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras (anexos à ata arquivada); e (b) face à apuração de lucro líquido no
montante de R$ 152.884,36, (b1) destinar o valor de R$ 18.532,60 para reserva de lucros; e (b2) destinar o saldo de
R$ 134.351,76 para distribuição de dividendos, em data a ser definida pela Diretoria da Companhia; e em Assembleia
Geral Extraordinaria aprovada: (c) a alteração do Art. 18 do Estatuto Social, quanto à distribuição do resultado apurado
ao término de cada exercício social, passando a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 18 - O exercício social terminará
em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social será levantado o balanço e as demais demonstrações
financeiras exigidas por lei, observando-se quanto à distribuição do resultado apurado, as seguintes regras: I. do resultado do exercício serão deduzidos, em primeiro lugar, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda; II.
do lucro líquido apurado, serão destinados 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá
20% (vinte por cento) do capital social; e 25% (vinte e cinco por cento) para o dividendo mínimo obrigatório, III. o saldo de
lucros será destinado na forma aprovada na Assembleia Geral de Acionistas.”; e (d) instrução à diretoria da Companhia
para comparecer à AGO das sociedades subsidiárias Geyve Participações e Serviços Fiduciários S.A e SRC Companhia
Securitizadora De Créditos Financeiros e votar no sentido de aprovar todas as matérias da ordem do dia. Arquivada na
JUCERJA em 26/05/2021 sob o nº 00004074226, Bernardo F. S. Berwanger e encontra-se disponível para consulta
na sede social da Cia.

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/RJ.
EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO ONLINE e INTIMAÇÃO, com prazo de 05 dias, extraído dos autos da Ação de Procedimento Sumário proposta
pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CINTRA contra CARLOS MAGNO GARCIA DO AMARAL (Processo nº 0123500-81.2012.8.19.0001), na
forma abaixo: A Dra. PAULA SILVA PEREIRA, Juíza de Direito em Exercício Nona Vara de Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER aos
que presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, especialmente a CARLOS MAGNO GARCIA DO AMARAL,
de que o Pregão será realizado de forma online através do site www.andrealeiloeira.lel.br , no dia 13/07/2021, às 13:00 horas, (com
abertura no site no dia 12/07/2021, às 13:00hs, com encerramento no dia 13/07/2021, às 13:10hs), será apregoado e vendido a quem
mais der acima da avaliação, ou no dia 14/07/2021, às 13:00 horas, (com abertura no site no dia 13/07/2021, às 13:30hs, com
encerramento no dia 14/07/2021, às 13:10hs), a quem mais der acima de 50% (Art.886,V c/c Art.891 do CPC), o “Direito e Ação” do
Apartamento 801, situado na Av, Ataulfo de Paiva, nº 338 – Leblon/RJ., penhora e avaliado pelo valor de R$ 710.000,00. Às fls. 46/47,
consta petição da parte Autora informando que obteve informações que a executada Marieusa de Oliveira Garcia, faleceu. Às fls.71/81,
consta Escritura de Transação de: 1ºs Primeiros Transatores: Ignez Moellmann do Amaral; Orlando Dias do Amaral Filho e s/m
Artemisia Loureiro Dias do Amaral; Rosa Julia Amaral Carvalho; Orlanzi do Amaral Chaves e s/m Ruy Carneiro Chaves; 2ªs Segundas
Transatoras: Marieusa de Oliveira Garcia e Maria da Gloria Iung. Interveniente: Carlos Magno Garcia do Amaral. Às fls.76, ítem c, os 1ºs
transatores obrigam-se a transferir o imóvel à Marieusa de Oliveira Garcia. Às fls. 78, ítem 7, o interveniente Carlos Magno Garcia do
Amaral renunciou os direitos hereditários da morte de sue genitor. Às fls.83 consta despacho determinando a retificação do polo
passivo para Carlos Magno Garcia do Amaral. Às fls.104/105, consta Sentença decretando a revelia do réu. De acordo com o 2º RI.
(Mat.17467) consta registrado no R-4 - Compra e Venda para a Ignez Moellmann do Amaral e Orlando Dias do Amaral; no R-6 - Doação
para Orlando Dias do Amaral Filho e s/m; Rosa Julia do Amaral Carvalho; Orlanzy do Amaral Chaves e s/m; no R-7 - Reserva de usufruto
vitalício em caso de falecimento dos usufrutuários, o usufruto passará na sua totalidade ao sobrevivente; no AV-8 - Óbito de Orlando Dias
do Amaral; AV-9 - Extinção do usufruto objeto do ato R-7 falecimento da usufrutuária Ignez Moellmann do Amaral; e no R-10 - penhora
desta Ação. De acordo com a Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica o ref. imóvel apresenta débitos de IPTU referente aos exercícios
de 2008 à 2013, 2015 à 2021, que perfaz o valor aproximado de R$ 26.316,80, mais os acréscimos legais. Conforme a Certidão de Taxa
de Incêndio, o imóvel apresenta débitos nos exercícios de 2015 à 2020, que perfaz o valor aproximado de R$ 399,16, mais os
acréscimos legais. A venda será livre e desembaraçada de débitos, conforme determina o Art. 908 § 1º do CPC, os créditos que recaem
sobre o bem sub-rogando-se sobre o respectivo preço, bem como de débitos de IPTU e taxa de incêndio, de acordo o Art.130 § único
do CTN. Caso após os inícios dos trabalhos do leiloeiro ocorra a remição ou qualquer ato por conta do devedor ou credor que obste a
consumação da alienação em hasta pública, caberá o pagamento de comissão no equivalente a 2,5% (dois e meio por cento) do valor
da avaliação por quem der causa (no caso de acordo, tal valor será pró-rata), sem prejuízo da reposição das despesas. E conforme
Decisão de fls.365/367. Condições de Venda: Na forma do art. 892, caput do CPC, o pagamento será à vista, através de guia de depósito
judicial (emitida pela leiloeira), e enviada por e-mail da Leiloeira para o Arrematante, devendo o mesmo comprovar o pagamento no
prazo de 24 horas, bem como deverá ser depositada na conta corrente da Sra. Leiloeira a comissão do Leilão, à vista, no prazo de 24
horas do término do Leilão, através de depósito bancário, DOC ou TED. A conta corrente da Sra. Leiloeira será informada ao arrematante
através e-mail ou contato telefônico. Ainda será devido o pagamento de custas de cartório de 1% até o máximo permitido em lei.
Decorridos os prazos sem que o(s) arrematante(s) tenha(m) realizado o(s) depósito(s), tal informação será encaminhada ao Juízo
competente para a aplicação das medidas legais cabíveis, assim como a perda da caução, voltando o(s) bem(ns) a novo Leilão, não
sendo admitido participar o arrematante remisso. Sendo efetuado o pagamento por cheque, o depósito será efetuado no primeiro dia
útil seguinte ao leilão efetuado, à disposição do juízo. A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco) sobre o valor da arrematação,
não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 - CNJ), que deverá ser paga diretamente a ele pelo arrematante, sem
prejuízo da reposição dos valores empregados para a realização dos leilões. Caso haja proposta, na aquisição do bem em parcelas,
o interessado deverá apresentá-la através de petição ao Juízo, antes da realização do Público Leilão, mediante sinal à vista do valor
equivalente a 25% do lance, nos termos do Art. 895, I e II do CPC. - Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado consoante disposto no artigo 895, §7º do CPC. - Qualquer lançador que esteja representando
terceiros interessados na arrematação deverá, antes de iniciado o pregão, apresentar a devida procuração, com firma reconhecida por
autenticidade e, em caso de pessoa jurídica, os Estatutos da empresa outorgante. Ainda a título de esclarecimentos, o art.358 do Cp
tipifica como fraude a arrematação judicial qualquer um que impedir; perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar
afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. - Demais informações serão
prestadas na ocasião do pregão suprindo, assim, qualquer omissão porventura existente neste Edital. Fica(m) o(s) devedor(es), o
coproprietário, os usufrutuários, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada e o
promitente comprador e vendedor, pelo presente edital intimados dos Leilões, suprindo assim a exigência contida no Art. 889, incisos
e § do CPC. As certidões de que trata o Art. 267, inciso XXIII da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, serão
anexadas aos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi expedido o presente, que será publicado
através da plataforma de leilões on-line: www.andrealeiloeira.lel.br. www.sindicatodosleiloeirosrj.com e www.publicjud.com.br , de
acordo com o Art. 887 § 2º e 3º do CPC, e outro na íntegra está afixado no local de costume e se encontra nos autos acima. – Dado e
passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 22/06/2021. – Eu, André Odebrecht de Morais Dias, chefe da serventia cível, mat.01/18918,
o fiz datilografar e subscrevo. (as.) Dra. Paula Silva Pereira – Juíza de Direito em Exercício.

