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Fiesp critica 
mudança no 
IR por elevar 
burocracia

A proposta de mudanças no 
Imposto de Renda feita pelo Mi-
nistério da Economia levará a au-
mento de burocracia e de custos 
ao estabelecer que empresas que 
hoje pagam imposto sobre lucro 
presumido migrem para o sistema 
de lucro real.

Para o presidente da Federa-
ção das Indústria de São Paulo 
(Fiesp), Paulo Skaf, a medida vai 
na contramão da necessidade de 
simplificar o sistema brasileiro.

Representantes de 25 entidades 
de vários setores econômicos se 
reuniram na manhã desta quarta-
-feira para discutir as propostas 
contidas na Reforma Tributária 
do governo. Além do IR, na pau-
ta do encontro esteve a criação da 
Contribuição sobre Bens e Servi-
ços (CBS).

Os empresários criticaram a tri-
butação dos dividendos em 20% e 
o fim dos Juros sobre Capital Pró-
prio e afirmaram que a redução 
de 5% no Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) não com-
pensará essas mudanças.

Sobre a CBS (que resultará da 
união de PIS e Cofins), cálculo da 
Fiesp aponta que a alíquota neutra 
é 8,3%. O governo já informou 
que seria 12% e depois admitiu 
uma alíquota de 10%.

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-AL), 
afirmou que a proposta de refor-
ma tributária que tramita na Casa 
não será votada pelos deputados 
enquanto o texto não estiver ma-
duro. Lira ressaltou que eventuais 
distorções nas alíquotas propostas 
pelo governo serão corrigidas pe-
lo Parlamento.

HOTEL OTHON DE BH 
EM MEGALEILÃO
São 320 unidades, distribuídas  
por 20 pavimentos.  
Por Antonio Pietrobelli, página 4

RIO DE
‘LÁZAROS’
Por baixo, podemos afirmar que são 
mais de 200 mil, em todos os pontos da 
cidade. Por Marcos Espínola, página 2

AVANÇOS E RECUOS DA 
REVOLUÇÃO CHINESA
A partir dessa rica experiência,  
a esquerda tem de se inspirar.  
Por Luiz Eduardo Motta, página 2

Fed dividido sobre cortar 
estímulos à economia

Comércio 
varejista supera 
nível anterior
à pandemia

As vendas do comércio varejis-
ta no Brasil cresceram 1,8% em 
abril, em comparação a março, e 
já atingiram o patamar pré-pande-
mia, de acordo com o IBGE. Esta 
é a maior alta para o mês desde 
2000. Em comparação com abril 
de 2020, a elevação foi de mais de 
23%, devido aos efeitos da pande-
mia no ano passado.

O setor varejista, atualmente, 
acumula uma alta de 4,3% no ano 
e 3,6% nos últimos 12 meses. Um 
dos destaques para este setor é o 
mercado de móveis e eletrodo-
mésticos, que saltaram cerca de 
25% entre março e abril de 2021.

Em comparação com o pré-
-pandemia, o nível real de vendas 
voltou a ficar no positivo: 3,9% 
acima de fevereiro de 2020 no 
conceito restrito e 1,6% acima no 
conceito ampliado, calcula o Insti-
tuto de Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (Iedi).

“Embora mais fraco que a alta 
de abril de 2021, o aumento de 
maio mostrou-se superior ao pa-
drão inaugurado em setembro de 
2020 na série com ajuste sazonal. 
A reedição do auxílio emergencial 
pago às famílias e a progressiva fle-
xibilização das medidas restritivas, 
adotadas para lidar com a segunda 
onda de Covid-19 no país, contri-
buíram para revigorar o varejo nos 
últimos meses”, analisa o Iedi.

Segundo analistas do Mitsubishi 
UFJ Financial Group (MUFG), 
“mesmo que os números de casos 
e mortes da Covid ainda sejam al-
tos, esperamos outro crescimento 
das vendas no varejo em junho, e 
a partir de agora poderemos ver 
uma atividade econômica mais 
sólida, dada a retirada gradual de 
medidas restritivas para conter a 
propagação do vírus. Mantemos 
nossa expectativa de recuperação 
mais sólida da atividade econômi-
ca a partir do segundo semestre 
deste ano, pressupondo um está-
gio mais avançado de vacinação”.

Segundo o Balanço de Vendas 
da Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP), as vendas do co-
mércio em junho na capital paulis-
ta cresceram 22,1% comparados a 
maio. Se relacionadas com o mes-
mo mês de 2020 houve aumento 
de 36,4%, o que reforça o fato de 
que o varejo está começando a 
se recuperar da crise causada pe-
la pandemia. Os números são do 
feito com base nos dados da Boa 
Vista S/A.

“A fase mais turbulenta da eco-
nomia deve já ter passado”, disse 
Marcel Solimeo, economista-che-
fe da ACSP.

O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado a tiros em sua residência, em uma 

ação que mergulha país ainda mais no caos. Página 3

Ata da última reunião confirma incertezas

Os integrantes do Federal 
Reserve dos EUA mos-
traram estar divididos 

sobre quando começar a reduzir 
as compras de ativos do banco 
central devido à incerteza em re-
lação às perspectivas econômicas. 
A divisão consta da ata, divulgada 
nesta quarta-feira, da reunião do 
Fed realizada em 15 e 16 de junho.

“Vários participantes men-
cionaram que esperavam que as 
condições para começar a reduzir 
o ritmo de compras de ativos fos-
sem atendidas um pouco antes do 
que haviam previsto nas reuniões 
anteriores, à luz dos dados recebi-
dos”, registra a ata.

No entanto, alguns integrantes 
do Fed viram os dados recebidos 
como “um sinal menos claro” so-

bre o impulso econômico e jul-
garam que o banco central teria 
informações nos próximos meses 
para fazer uma avaliação melhor 
da trajetória do mercado de traba-
lho e da inflação, de acordo com 
aos minutos.

Joseph Brusuelas, economista-
-chefe da empresa de contabilidade 
e consultoria RSM US LLP, disse 
no Twitter que o Fed pode optar 
por manter o ritmo de compras 
de ativos dados os riscos globais, 
enquanto altera a composição das 
compras de ativos para atender à 
menor necessidade de suporte no 
mercado imobiliário ou condições 
financeiras domésticas gerais, se-
gundo a agência de notícias Xinhua.

O Fed se comprometeu a man-
ter suas taxas de juros de refe-

rência no nível de quase zero, 
enquanto continua seu programa 
de compra de ativos pelo menos 
no ritmo atual de US$ 120 bilhões 
por mês até que a recuperação 
econômica faça “um progresso 
substancial”.

“Os participantes em geral jul-
garam que, por uma questão de 
planejamento prudente, era im-
portante estar bem posicionado 
para reduzir o ritmo de compras 
de ativos, se apropriado, em res-
posta a desenvolvimentos econô-
micos inesperados, incluindo um 
progresso mais rápido do que o 
previsto em direção às metas do 
Comitê ou o surgimento de riscos 
que poderiam impedir o cumpri-
mento dos objetivos do Comitê”, 
diz a ata.

FMI pede ação contra recuperação em ‘2 vias’

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) pediu 
uma ação urgente para 

lidar com uma recuperação cada 
vez mais “dupla”. “O mundo está 
enfrentando uma piora na recupe-
ração de duas vias, impulsionada 
por diferenças dramáticas na dis-
ponibilidade de vacinas, taxas de 
infecção e capacidade de fornecer 
apoio político”, escreveu a dire-
tora-geral do FMI, Kristalina Ge-
orgieva, em um blog, observando 
que é um “momento crítico que 
pede uma ação urgente do G20 e 
dos formuladores de políticas em 
todo o mundo”.

De acordo com as estimativas 

do FMI, o acesso mais rápido à 
vacinação para populações de al-
to risco poderia potencialmente 
salvar mais de meio milhão de 
vidas apenas nos próximos seis 
meses.

A diretora do FMI também 
observou que a redução dos re-
cursos fiscais tornará ainda mais 
difícil para os países mais pobres 
impulsionar a vacinação e apoiar 
suas economias, o que deixará 
milhões de pessoas desprotegi-
das e expostas ao aumento da 
pobreza, dos desabrigados e da 
fome.

“Taxas de juros mais altas nos 
EUA podem levar a um forte 

aperto das condições financeiras 
globais e saídas de capital signi-
ficativas de economias emergen-
tes e em desenvolvimento”, disse 
ela. “Isso representaria grandes 
desafios, especialmente para paí-
ses com grandes necessidades de 
financiamento externo ou níveis 
elevados de dívida.”

A equipe do FMI delineou re-
centemente um plano de US$ 50 
bilhões que pode levar a trilhões 
de dólares ganhos com o lança-
mento mais rápido de vacinas e 
recuperação acelerada. “Este seria 
o melhor investimento público de 
nossas vidas e uma virada de jogo 
global”, disse Georgieva.

Luz Sosa/Xinhua
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Cem anos do PC chinês: avanços e recuos da Revolução Chinesa

Rio de ‘Lázaros’

Por Luiz Eduardo 
Motta

O ano de 2021 marca o 
centenário do Partido 
Comunista Chinês que, 

sem dúvida nenhuma, tornou-se 
ao longo das décadas o partido 
comunista mais representativo 
constituído no século XX, além 
de liderar o processo revolucioná-
rio socialista mais bem sucedido.

É só compararmos com o 
PCUS que, nos anos 1980, come-
çou a entrar numa derradeira cri-
se e acabou por implodir a URSS 
no início dos anos 1990, além de 
levar à marginalização do PCUS. 
Distintamente dessa situação, o 
PCCh chegou aos seus 100 anos 
liderando por 70 anos a transição 
revolucionária na China como a 
grande referência da esquerda in-
ternacional. A força e o sucesso 
do PCCh ao longo da sua história 
deveram-se a alguns fatores dos 
quais listarei abaixo.

Primeiramente, foi a primeira 
revolução de caráter anticolonial 
do século XX – e liderada por um 
partido comunista – e se tornou o 
modelo para as demais revoluções 
anticoloniais do chamado Tercei-
ro Mundo ao influenciar direta-
mente as experiências revolucio-
nárias, como coreana, vietnamita, 
cubana, argelina, angolana etc.

Isso significou, naquele contex-
to, uma mudança de paradigma no 
campo revolucionário ao transfe-
rir para as formações sociais co-
lonizadas o palco das revoluções 
políticas e sociais, além de ser pal-
co da Guerra Fria que foi travada 
entre os EUA e a URSS.

Além disso, depois de a China 
romper com a URSS no início dos 
anos 1960, o PCCh e o maoísmo 
tiveram influência direta em várias 
rupturas que ocorreram nos PCs 
“oficiais” ligados à URSS e esta-
beleceram uma alternativa organi-
zacional calcada numa estratégia 
revolucionária de guerra popular 
prolongada com a participação 
ativa do campesinato no processo 

revolucionário, sobretudo nos pa-
íses do Terceiro Mundo.

Em segundo, em 1966, a China 
constituiu o movimento mais radi-
cal de transformação no processo 
de transição que foi a Revolução 
Cultural. Se por um lado foram po-
sitivas a criação de uma democracia 
de base e uma mobilização crítica 
ao enrijecimento da transição revo-
lucionária pela burocracia do PC-
Ch, por outro resultou em minar e 
quebrar a direção do PCCh diante 
ao crescimento e da influência das 
Guardas Vermelhas (com grande 
influência do Grupo de Xangai) e 
do Exército Popular de Libertação 
(EPL) liderado por Lin Biao.

O resultado disso foi o con-
fronto direto entre as Guardas 
Vermelhas e o EPL, além do con-
flito interno das próprias Guardas 
Vermelhas, levando a China à bei-
ra de uma guerra civil no que re-
sultou numa intervenção direta de 
Mao Zedong e Zhou Enlai nessa 
luta interna para resgatarem o pa-
pel do PCCh como condutor do 
processo revolucionário.

Essa crise dentro das Guardas 
Vermelhas foi resolvida por Mao 
numa reunião em 1969 com os 
seus cinco líderes, e se dirigindo 
a eles, Mao afirmou: “Vocês es-
tão participando da Revolução 
Cultural há dois anos, conhecem 
a estratégia debater-criticar-trans-
formar. Debater é lutar com as 
palavras, mas vocês estão lutando 
com armas”. A pacificação des-
se conflito interno acabou sendo 
resolvido ao serem incorporados 
membros das Guardas Verme-
lhas, do Grupo de Xangai e do 
EPL no Comitê Central no início 
dos anos 1970.

Em terceiro, o recuo revolu-
cionário do PCCh em relação 
à democracia de base, e de sua 
participação direta nos processos 
revolucionários de outras forma-
ções sociais, foi necessário para a 
manutenção e sustentação do pro-
cesso de transição ao estabelecer, 
a partir de dezembro de 1978, o 
Programa das 4 Modernizações 

que, a grosso modo, recuperou as 
bases desenvolvidas no programa 
da Nova Democracia constituído 
em 1940, ao enfatizar o primado 
das forças produtivas sobre as re-
lações de produção.

O Programa das 4 Moderniza-
ções dizia respeito à indústria, à 
agricultura, ao exército e à ciência 
e tecnologia, sendo estas últimas 
o primado estratégico para as de-
mais modernizações. Paralelamen-
te ao programa de modernização, 
Deng e o Comitê Central do PC-
Ch estabeleceram os 4 princípios 
fundamentais para a sustentação 
das 4 modernizações:
1) manter a direção ao socialismo;
2) defender a ditadura do proleta-
riado;
3) defender a liderança do PCCh;
4) defender o marxismo-leninis-
mo e o Pensamento Mao Zedong.

Nesse conjunto de princípios, 
fortaleceu-se ainda mais o papel 
do PCCh, que já vinha ocupando 
o seu espaço central desde 1969 
com o fim das Guardas Verme-
lhas e com a anulação do EPL na 
condução da Revolução Cultural.

O fato é que esse recuo foi fun-
damental para a sobrevivência do 
PCCh e do processo revolucionário. 
O PCCh liderado pela ala de Deng 
Xiaoping anteviu a crise que estava 
se desenhando nos PCs europeus, 
tanto pela ingovernabilidade e cri-
se econômica que se avizinhava no 
Leste europeu, como também na 
crise de representação dos PCs oci-
dentais que foram perdendo a sua 
força eleitoral nos anos 1980.

Ao enfatizar os aspectos infra-
estruturais, a China resistiu à ava-
lanche anticomunista de 1989 que 
derrubou a condução dos proces-
sos revolucionários dos PCs da 
Europa oriental. Desse modo, o 
PCCh resistiu à onda neoliberal 
do “fim da história” que varreu as 
experiências socialistas da Euro-
pa, e não somente as conduzidas 
pelos PCs, mas também da pró-
pria social-democracia europeia 
e do modelo do Welfare State. O 
ponto culminante não foi somen-

te o fim da URSS, mas também 
do principal partido comunista do 
Ocidente, o PC italiano.

E, em quarto lugar, nos anos 
1990, diante o crescimento econô-
mico dos chamados Tigres Asiáti-
cos, o PCCh enfatizou ainda mais 
o papel das forças produtivas no 
aspecto tecnológico e, desse modo, 
superou o apartheid tecnológico 
estabelecido pelos países do Norte 
aos países pós-coloniais do Sul.

Jiang Zemin, em 1992, defen-
deu o conceito de socialismo de 
mercado que, com efeito, dife-
renciava o socialismo de caracte-
rísticas chinesas das demais expe-
riências anteriores do socialismo 
do Leste Europeu. Assim como 
a economia planificada pode ser 
tanto capitalista quanto socialista, 
Jiang Zemin – partindo dos pres-
supostos de Deng Xiaoping – de-
finiu a China como uma economia 
de mercado planificada baseada 
na propriedade pública. Isso sig-
nificou a inexistência da máxima 
liberal do laissez faire, laissez passer.

A China soube se adaptar ao 
clima desfavorável dos anos 1990 
às formações sociais socialistas 
em meio à emergência do neoli-
beralismo, e essa estratégia de evi-
tar o colapso já se fazia presente 
em 1978, e hoje a China ocupa 
um papel central na economia 
mundial e no plano das relações 
internacionais.

A visão do PCCh sobre o mar-
xismo e de sua adaptabilidade às 
condições chinesas sustentou o PC-
Ch durante as suas diversas crises 
internas e sobretudo externas. Uma 
compreensão de que o próprio Mao 
entendia que o marxismo não se 
fixava como um dogma, mas sim 
enquanto uma teoria inacabada que 
responde a novas questões emer-
gentes com novas respostas.

E isso ficou bem delimitado 
por Xi Jinping em seu discurso 
comemorativo do papel de Mao 
Zedong na Revolução Chinesa: 
“As teorias fundamentais do mar-
xismo são verdades universais de 
valor ideológico permanente. Os 

autores clássicos do marxismo 
não exauriram as verdades, mas 
continuamente abriram caminhos 
para buscar e desenvolver as ver-
dades.”

Também se deve destacar, para 
finalizar, que a emergência de Xi 
Jinping retomou a radicalidade que 
fora abandonada devido ao recuo 
chinês diante a onda neoliberal. A 
retomada dos estudos e do legado 
da teoria marxista vem mobilizan-
do a militância do PCCh, além de 
buscar uma maior compreensão da 
Revolução Cultural sem a demoni-
zação que ela sofreu pós-1978. Re-
cuperar os seus princípios sem cair 
nas armadilhas do esquerdismo e 
do dogmatismo.

E o papel da China no plano 
internacional se tornou uma al-
ternativa ao fracassado modelo 
neoliberal (que vem se apoiando 
no neofascismo para se contrapor 
ao avanço dos governos progres-
sistas que marcaram o cenário po-
lítico no início do milênio).

E a alternativa chinesa no cam-
po da esquerda como alternativa 
ao modelo neoliberal se dá atual-
mente pelo seu modelo econômi-
co bem sucedido no qual ao longo 
de décadas, desde 1949, conseguiu 
talvez o maior feito do século XX, 
e que vem atravessando o século 
XXI: a retirada de centenas de mi-
lhões de pessoas da pobreza ab-
soluta, e isso é um fato que não 
pode ser ignorado.

E é partir dessa rica experiên-
cia chinesa que a esquerda – par-
ticularmente a brasileira diante a 
fascistização recente e do modelo 
neoliberal que afundou a indústria 
nacional gerando um enorme bol-
são de miséria – tem de se inspirar 
para romper com a cadeia imperia-
lista, recuperar o desenvolvimento 
nacional e se tornar uma referência 
para os países periféricos. É essa a 
lição chinesa conduzida pelo PCCh 
que devemos incorporar.

Luiz Eduardo Motta é professor associado de 
Ciência Política da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ).

Por Marcos Espínola

Após 20 dias de busca, o 
“famoso” Lázaro foi en-
contrado e morto ao re-

sistir à polícia. Fruto de grande 
aparato, que reuniu mais de 400 
policiais, o episódio ganhou o 
noticiário no Brasil devido a sua 
peculiaridade, envolvendo um 
criminoso cruel e destemido. 
Em meio a tantas opiniões e até 
piadas, que de engraçadas nada 
têm, essa realidade deve ser fru-
to de reflexão por parte das au-
toridades, em todas as esferas, já 
que “Lázaros” existem em todo 

o país e em grande proporção.
Só no Rio de Janeiro, por baixo, 

podemos afirmar que são mais de 
200 mil, distribuídos nas mais de 
1.400 favelas. Bandidos, milicia-
nos e narcotraficantes fortemen-
te armados que aterrorizam em 
plena luz do dia e dominam co-
munidades e até bairros inteiros. 
Não há mais nenhum ponto do 
Rio livre dos riscos e violências 
promovidas por esses elementos à 
margem da lei.

A espetacularização do caso 
Lázaro possui vários ingredientes, 
dentre eles o perfil assassino do 
indivíduo, é claro, mas também a 

logística envolvida. O local de ma-
ta demandou uma operação arris-
cada e difícil devido as condições 
geográficas e a habilidade do ma-
tuto na área.

E é assim também nas princi-
pais capitais brasileiras, como no 
Rio. Mesmo sendo alvo de crí-
ticas, é a polícia que é acionada 
no combate ao crime, enfrentan-
do becos e vielas, além de matas 
existentes em vários morros, sob 
a mira de impiedosos traficantes. 
São inúmeras as ocorrências. 
Roubos, assaltos, e tiroteios fa-
zem parte da rotina carioca e do 
dia a dia da polícia que merece 

respeito e, cada vez mais, melho-
res condições de trabalho para 
enfrentar inimigos organizados, 
sofisticados e com armamentos 
de guerra.

Mesmo com a proibição do Su-
premo Tribunal Federal (STF) pa-
ra operações em favelas da cidade, 
sendo estas permitidas somente 
em casos extremamente excep-
cionais, não são poucas as ocor-
rências em que, em muitas delas, 
o policial é recebido a tiros. E em 
grande parte desses casos, mora-
dores são convocados a fazerem 
manifestação, interditar vias e acu-
sar a polícia de má conduta ou de 

morte de inocentes, entre outras 
coisas.

A inércia do Estado por anos, 
o desemprego, a falta de investi-
mento em educação e, mais re-
centemente, a pandemia e grave 
crise econômica são fatores que 
fazem a criminalidade disparar, 
tendo como consequência um Rio 
de “Lázaros”, que se multiplicam 
ano após ano. É preciso atenção 
sobre isso e repensar a condução 
da educação e segurança pública 
em prol de um futuro melhor.

Marcos Espínola é advogado criminalista e 
especialista em segurança pública.
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Setor financeiro fora do 
imposto mínimo global

Após anos de negociações, 130 países concordaram 
com um imposto mínimo global de 15% sobre as 

grandes corporações. Apesar da alíquota baixa e de os 
benefícios se concentrarem nos países ricos, não se pode 
dizer que não foi um avanço.

Mas a segunda “perna” da proposta, a tributação das mul-
tinacionais com faturamento acima de US$ 24 bilhões (cerca 
de R$ 130 bilhões) e margem de lucro acima de 10% no país 
onde os serviços são prestados, e não em sedes localizadas 
em paraísos fiscais, deixou de fora as empresas do setor 
financeiro. Pressão explícita da City londrina.

Nunca é demais lembrar: os três primeiros colocados 
no ranking de paraísos fiscais do Corporate Tax Haven 
Index 2021 são Territórios Britânicos Ultramarinos, onde 
o Governo do Reino Unido tem plenos poderes para 
impor ou vetar a legislação e onde o poder de nomear 
funcionários do governo está com a Coroa Britânica.

Tempo livre
A história contada pelo ex-diretor do Ministério da 

Saúde Roberto Ferreira Dias sobre o encontro não mar-
cado com o PM Luiz Paulo Dominguetti numa happy hour 
tem algumas inconsistências. Agora, difícil mesmo é expli-
car por que, mesmo sabendo que um bando de atravessa-
dores rondava o Ministério, arrumou, em meio ao acirra-
mento da pandemia, tempo para agendar um encontro no 
dia seguinte com o “picareta” (segundo Dias) em vez de 
mandar um assessor despachá-lo.

Doença infantil
As centrais sindicais estão convocando, para as mani-

festações dia 24, todos que “desejam e lutam por um País 
democrático, justo, com empregos, vacina para todos, 
renda, moradia digna e transporte de qualidade”. Nota 
das entidades critica especificamente o PCO, acusado de 
agressão e intransigência.

Guedes, o vermelho

Do ministro Paulo “Vermelho” Guedes ao defender a 
tributação de dividendos: “Rico deveria ter vergonha de 
não pagar imposto.”

Rápidas

Wagner Siqueira lança o livro Estratégias de Intervenção em 
Consultoria de Organização, pela Amazon. Usando casos reais, 
a obra discute sobre como se dão as intervenções diretas 
entre aquele que ajuda e os que devem ser ajudados, além de 
falar quais são as melhores estratégias organizacionais para 
cada situação *** A Asics anuncia dia 15 novos integrantes 
do time de patrocinados: os paratletas Vinícius Rodrigues 
(100m), Gustavo Carneiro (tênis em cadeira de rodas), Ed-
warda de Oliveira (vôlei sentado e parabadminton) e Luiza 
Fiorese (vôlei sentado). Eles se juntam aos tenistas Marcelo 
Melo e Thiago Wild e aos maratonistas Solonei Silva, Adri-
ana Silva, Andreia Hessel, Valdilene dos Santos e Ederson 
Vilela *** Aasp realizará nesta quinta-feira, às 19h15, o 
evento “Impactos da Falência no processo do trabalho”. In-
scrições: aasp.org.br/eventos *** A CompliancePME distri-
buirá bolsas de inclusão racial para participantes interessados 
em ingressar no curso Programa Liderança em Compliance. 
Informações: bit.ly/BolsaRacial_ProgramaLiderancaem-
Compliance.

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

ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 05.323.194/0001-80

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1ª CONVOCAÇÃO: Ficam convida-
dos os senhores acionistas da ROBISI EMPREENDIMENTOS E PARTICI-
PAÇÕES S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar 
no próximo dia 14 de julho de 2021, às 10:00hs, na sede da Companhia 
localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana nº 327 - Sobreloja 
Parte, nesta cidade, para deliberarem em Assembleia Geral Ordinária, so-
bre a seguinte ordem do dia: 1. Apreciação da destituição da Sra. Andrea 
Bentes Natal da Diretoria da sociedade; 2. Eleição dos administradores e 
fixar-lhes a sua respectiva remuneração; 3. Outros assuntos de interesse 
geral. Rio de Janeiro, 06 de julho de 2021. A DIRETORIA.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM 
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“AGE”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto na 
Instrução Normativa nº 79, do Departamento de Registro Empresarial e Integração 
(“DREI”), às 10:00 (dez) horas do dia 15 de julho de 2021, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovar a emissão de ações no valor total de 
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), todas nominativas e sem valor 
nominal, e consequente aumento do capital social da Companhia, a serem inte-
gralizadas mediante a capitalização do crédito oriundo do “Contrato Particular de 
Mútuo Financeiro”, celebrado em 18 de setembro de 2017, entre a acionista Priner 
Serviços Industriais S.A. e a Companhia (“Aumento de Capital”). O Aumento de 
Capital poderá ser homologado parcialmente, desde que atingido o valor mínimo 
de subscrição de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); e (ii) Homologar, total 
ou parcialmente, o Aumento de Capital, com a consequente alteração do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia, para refletir o novo valor do capital social e o nú-
mero de ações em que ele passará a estar dividido. Os acionistas, seus represen-
tantes legais ou procuradores, poderão participar da AGE virtualmente, através do 
acesso gratuito à plataforma de videoconferência “Microsoft Teams”, sendo que os 
documentos e informações obrigatórias estarão à disposição dos acionistas para 
consulta na sede da Companhia ou por meio do e-mail ri@priner.com.br. Para 
participação na AGE, por meio da plataforma “Microsoft Teams”, os acionistas 
devem enviar uma solicitação à Companhia pelo e-mail indicado neste Edital de 
Convocação, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação 
ao horário marcado para o início da AGE, acompanhada de toda a documentação 
necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida a solicitação e verifi-
cada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para 
a sua participação por meio da plataforma ora referida. Será necessário que os 
acionistas apresentem documentos para comprovar sua identidade e qualidade 
de acionistas, para que sejam admitidos à AGE. O acionista pessoa jurídica deverá 
estar representado por seu representante legal. Observadas as restrições legais, 
os acionistas poderão ser representados na AGE por mandatário, devendo, neste 
caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de iden-
tidade do mandatário. Rio de Janeiro, 05 de julho de 2021. A Diretoria

 JUIZO DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL – REGIONAL DA
BARRA DA TIJUCA/RJ

EDITAL de 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO,
com prazo de 05 (cinco) dias (ART.  879 – II; 882 - §1º e 2º
CPC e RESOLUÇÃO do CNJ nº 236, Art. 10 - §Único), extraído
dos autos  da Ação de Cobrança de Cotas Condominiais
proposta pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO  BAYSIDE
SHOPPING em face de PETRA ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO
E  EMPREENDIMENTO LTDA - Processo nº. 0019437-
35.2018.8.19.0209, passado na forma  abaixo: A DRA BIANCA
FERREIRA DO AMARAL MACHADO NIGRI - Juíza de Direito
em  Exercício na Vara acima, FAZ SABER por este Edital aos
interessados que no dia 15/07/2021 e  20/07/2021 a partir a
partir das 13:00 horas, com término às 13:20 horas, através
da Plataforma  de Leilões On-line -
www.gustavoleiloeiro.lel.br, pelo Leiloeiro Público GUSTAVO
PORTELLA  LOURENÇO, será apregoado e vendido os
imóveis: LOJAS 210 E 211 DO BLOCO 5,  SITUADAS NA AV.
DAS AMÉRICAS, 3.120, NA BARRA DA TIJUCA, FREGUESIA
DE  JACAREPAGUÁ, AVALIAÇÃO: R$ 388.000,00 (TREZENTOS
E OITENTA E OITO MIL REAIS). O Edital na integra está afixado
no Átr io do Fórum, nos autos acima e no Site:
www.gustavoleiloeiro.lel.br, e

Mortalidade por Covid é 
mais alta na Região Norte
Pesquisa mostra que 

as taxas de mortali-
dade por Covid-19 

nas capitais da Região Norte 
em 2020 foram maiores do 
que mostram as taxas bru-
tas. Manaus lidera a posição 
com a maior taxa de mor-
talidade ajustada por idade, 
chegando a 412,5 mortes 
por 100 mil habitantes. A 
cidade enfrentou o colapso 
no sistema de saúde, com 
falta de oxigênio para tra-
tamento dos pacientes in-
fectados pela Covid-19, no 
início deste ano.

Os resultados são de es-
tudo da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj), da Universidade de 
São Paulo (USP) e do Ins-
tituto Nacional do Câncer 
José Alencar Gomes da 
Silva (Inca), publicado na 
revista Cadernos de Saúde 
Pública nesta quarta-feira, 
que analisou o período de 
março de 2020 a 30 de ja-
neiro de 2021.

A taxa bruta corresponde 
ao número total de óbitos 
por 100 mil habitantes, que 
é influenciada pela estrutu-
ra etária de cada população. 
Altas taxas de mortalidade 
podem refletir uma elevada 

proporção de pessoas ido-
sas na população total, co-
mo é o caso do Sudeste.

O método utilizado no 
estudo é a taxa de mortali-
dade padronizada por ida-
de, com intervalos de 10 em 
10 anos, de modo a eliminar 
os efeitos da diversidade da 
estrutura etária nas popula-
ções e conseguir fazer um 
retrato mais fiel da mor-
talidade por Covid-19 em 
populações diferentes. Para 
o cálculo das taxas padroni-
zadas por idade, utilizou-se 
a estrutura etária da popula-
ção brasileira estimada para 
2020.

Apesar de as taxas brutas 
mostrarem que Manaus e o 
Rio de Janeiro têm mortali-
dade similar, com 253,6 por 
100 mil e 253,2 por 100 mil, 
respectivamente, a análise 
revelou maior vulnerabili-
dade e risco de morte por 
Covid-19 na capital ama-
zonense. Na capital flumi-
nense, fazendo o ajuste por 
faixas etárias, a mortalidade 
caiu para 195,74 por 100 
mil. Outro dado que reve-
la o maior risco de mortes 
pela doença na capital ama-
zonense é que, apesar de a 
doença ter desfechos mais 

graves em idosos, a propor-
ção de óbitos por Covid-19 
em menores de 60 anos em 
Manaus foi de 33%, en-
quanto no Rio de Janeiro e 
em São Paulo foi de 22%.

O estudo concluiu que 
“a mortalidade precoce em 
Manaus foi substancialmen-
te maior do que em outras 
capitais como São Paulo e o 
Rio de Janeiro”. Nas faixas 
etárias de 70-79-80 anos ou 
mais, as taxas de Manaus 
dobram se comparadas às 
do Rio de Janeiro e tripli-
cam em relação às de São 
Paulo. Na capital paulista, 
a taxa bruta foi de 140,74 
mortes por 100 mil, en-
quanto a taxa padronizada 
por idade foi de 125,35 por 
100 mil. 

Depois de Manaus, as 
maiores taxas de mortali-
dade foram observadas nas 
cidades de Porto Velho e 
Boa Vista, que passaram de 
172,98 para 304,75 mortes 
por 100 mil habitantes (au-
mento de 76%) e de 124,39 
para 246,44 por 100 mil (au-
mento de 98%), com o ajus-
te por idade. 

Todas as capitais do 
Norte registraram aumen-
to quando tiveram suas 

taxas de mortalidade ajus-
tadas por idade da popula-
ção. No sentido contrário, 
todas as capitais das regi-
ões Sul e Sudeste tiveram 
as taxas padronizadas por 
idade menores do que as 
taxas brutas. 

No Nordeste, houve au-
mento nas taxas padroniza-
das por idade em Teresina, 
São Luís, Fortaleza, Maceió 
e Aracaju. No Recife, foi 
constatada queda, e no res-
tante não houve diferença 
significativa entre as taxas. 
No Centro-oeste, houve au-
mento em Brasília, Cuiabá e 
Goiânia.

Levantamento realiza-
do pela Associação Nacio-
nal de Hospitais Privados 
(Anahp) mostra que hos-
pitais privados encerraram 
junho com queda de 20 
p.p. na ocupação de UTIs-
Covid em comparação ao 
mês de março, pico da pan-
demia. Em março, os hos-
pitais associados à Anahp 
registraram o pico da pan-
demia, com 97% dos leitos 
de UTI ocupados e 89,6% 
dos leitos de internação. Já 
em junho, as taxas ficaram 
em 76,56% e 70,29%, res-
pectivamente.

Presidente do Haiti assassinado em casa 
O presidente do Haiti, 

Jovenel Moïse, foi assassi-
nado a tiros por agressores 
não identificados em sua 
residência durante a noite, 
em “um ato desumano e 
bárbaro”, disse o primei-
ro-ministro interino do 
país, Claude Joseph, nesta 
quarta-feira, em comuni-
cado. A primeira-dama, 
Martine Moïse, foi seria-
mente ferida e está sendo 
atendida em um hospital 
em Porto Príncipe, infor-
mação confirmada pelo 
embaixador do Haiti em 
Santo Domingo, Smith 
Augustin, em entrevista 
coletiva para informar so-
bre a situação após o as-
sassinato.

O ataque ocorre em meio 
ao crescimento da violência 
política na empobrecida na-
ção caribenha. Com o Hai-
ti dividido politicamente e 
enfrentando crescente crise 
humanitária e desabasteci-
mento de alimentos, há te-
mores da disseminação da 
desordem.

A violência foi alimenta-
da pelo aumento da pobreza 
e da instabilidade política. 
Moïse enfrentou protestos 
ferozes desde que assumiu 
a Presidência em 2017, com 
a oposição acusando-o, 
neste ano, de tentar impor 
uma ditadura ao ampliar seu 
mandato e se tornar mais 
autoritário – acusações que 
ele negava.

No poder desde 2017, 
Jovenel Moïse tinha 53 anos 
e era conhecido por um 
projeto bem-sucedido de 
produção e exportação de 
bananas. Durante a cam-
panha para a Presidência, 
em 2015, Moïse promoveu 
ideias de agricultura bioe-
cológica como plataforma 
de avanço econômico para 
o Haiti – o país conta com 
mais de 50% da população 
em regiões rurais.

Também em 2017, as 
tropas em missão de paz 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) chefiadas 
pelo Brasil no Haiti foram 
alvo de denúncias de violên-
cia, além de abusos sexuais 
e de força em publicações 

da imprensa internacional 
na última semana.

Segundo a revista norte-
americana The New Yorker 
no dia 19 de outubro, a es-
critora de origem haitiana 
Edwidge Danticat conta que, 
no bairro de Porto Príncipe 
onde cresceu, viu policiais 
haitianos e soldados da MI-
NUSTAH (Missão de Esta-
bilização das Nações Unidas 
no Haiti) agirem com violên-
cia durante um protesto civil 
por ocasião do 13º aniversá-
rio do golpe de Estado no 
Haiti, em 2004. Ela relata que 
as tropas chegaram a subir 
no telhado da igreja onde seu 
avô era pastor para atirar nas 
pessoas que andavam pela vi-
zinhança.
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LEILÕES & 
COMPANHIA

Assine o jornal Monitor 
Mercantil (21) 3849-6444

Hotel Othon de 
BH em megaleilão

Jonas Rymer (rymerleiloes.com.br) está promovendo me-
galeilão do prédio do tradicional hotel Othon Palace, no 

Centro de Belo Horizonte, construído em 1978, que durante 
quatro décadas foi referência no setor hoteleiro belo-hori-
zontino, pelas instalações de luxo, exuberância cultural.

O empreendimento hoteleiro é composto por um hotel 
padrão 4 estrelas. Constituído por uma única torre, com 320 
unidades habitacionais, distribuídas por 20 pavimentos, apre-
sentando todos os acabamentos internos de alto padrão.

Dispõe de um dos mais completos centro de conven-
ções da cidade, contando com 15 salas com capacidade 
para abrigar um total de mais de 1.200 pessoas. Para 
alimentação, o hotel dispõe de bares e restaurantes. O 
edifício conta também com 2 subsolos, térreo, mezanino, 
pavimento com restaurante e convenções, os pavimentos 
de transição, terraço com piscina, restaurante e salão, 2 
pavimentos com casas de máquinas.

A edificação é dotada de diversas instalações especiais, 
tais como: 1 gerador, sistema de proteção contra incêndio, 
5 elevadores (sendo 3 sociais e 2 de serviço), 2 caldeiras, 
central de ar-condicionado, rede de sprinklers, hidrantes, 
luzes e alarmes de emergência, detectores de fumaça, 
subestação com 3 transformadores etc.

As unidades habitacionais denominadas tipo double 
e luxo twin têm área média de 33,00m² cada; as do ti-
po superior double e twin têm área média de 30,00m²; 
e as do tipo superior luxo, 46,00m². Lance inicial: R$ 
30.000.000,00. O 1º leilão será em 3 de agosto, às 12h.

Imóveis do Banco Santander

A Frazão Leilões (frazaoleiloes.com.br) vai promover, 
no próximo dia 19 de julho, às 11h, o leilão de 13 imóveis 
do Banco Santander, localizado em três cidades do Rio 
de Janeiro: a capital, São Gonçalo e Itaboraí. São lotes de 
R$ 58.440,00 até R$ 384.000,00, em sua grande maioria já 
desocupados e prontos para entrar. Todas as informações 
das unidades disponíveis estão no site santanderimoveis.
com.br. Os imóveis desocupados podem ser visitados 
mediante o agendamento com a equipe do leiloeiro.

Oportunidade no Engenho Novo

Sergio Represas (sergiorepresasleiloes.com.br) comuni-
ca a realização de leilão do apartamento 294, situado na 
Rua Araújo Leitão,176, no Engenho Novo. Imóvel tem 
69m² de área edificada, com direito a vaga de garagem. 1º 
leilão: 12 de julho, às 14h30. Lance inicial: R$ 270.000,00.

Sucatas de escritório em oferta

Wilkerson Machado dos Santos (machadoleiloes.com.
br) informa o agendamento de leilão de sucatas de escritó-
rio com equipamentos de informática – notebooks, CPUs, 
monitores, impressoras, teclados, projetores, copiadora, 
fax, calculadora; equipamentos de refrigeração – ar-condi-
cionado e bebedouro; Equipamentos em geral: relógio de 
ponto, catracas e outros. E também mobiliário – cadeiras, 
mesas e armários; ferragens; madeiras; persianas; e ventila-
dor. O lote vai a leilão no estado de sucata. Local de expo-
sição: Rua Primeiro de Março, 33, Centro, Rio de Janeiro 
– RJ. Avaliação: R$ 1.300,00. Leilão em andamento.

Casa em Campo Grande

Luiz Tenório de Paula (depaulaonline.com.br) está 
divulgando o leilão de casa em Campo Grande, na Rua 
Recanto da Paz, 145 O imóvel possui padrão construtivo 
regular e constitui-se de unidade familiar, com 2 quartos. 
O terreno mede 8m de frente e fundos por 15,625m de 
ambos os lados, com área total de 125m², e é totalmente 
murado. 1º leilão: 12 de julho, às 14h. Preço mínimo: 
R$170.000,00.

KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A. 
CNPJ: 93.202.448/0001-79 - NIRE: 35300538382

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
15 (quinze) de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Grupamento das 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, na proporção de 100 para 1, conforme proposta aprovada pela Diretoria Executiva 
da Companhia em reunião realizada em 15 de junho de 2021; 2. Alteração da redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, para 
ajustar a quantidade de ações em que se divide o Capital Social, em decorrência do grupamento previsto no item “1” da Ordem 
do Dia, sem redução do valor do Capital Social; 3. Aprovação dos procedimentos a serem adotados pela Companhia em relação as 
frações de ações decorrentes do grupamento; 4. Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Assuntos Gerais. Na forma do 
artigo 26º do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação 
até a realização da citada Assembleia. São Paulo/SP, 01 de julho de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente. 

Brasil desigual: emprego cai e busca 
por voos para paraísos fiscais sobe

Com a indústria bra-
sileira perdendo 
participação no 

Produto Interno Brasileiro 
(PIB) e empregando cada 
vez menos, está ocorrendo 
uma nova reconcentração 
da indústria nos estados do 
Sul e Sudeste, o que agrava 
as desigualdades regionais. 
A afirmação é do diretor 
técnico do Dieese, Fausto 
Augusto Junior. Segundo 
ele, para agravar a situação, 
o setor ainda sofre com o 
aumento dos combustíveis 
e deve piorar com o aumen-
to da energia elétrica. Dessa 
forma, o mercado consumi-
dor ficará reduzido.

Segundo ele, as montadoras 
de automóveis estão optando 
por abandonar o segmento de 
carros populares e estão dire-
cionando a produção para os 

mercados de luxo, com bens 
mais caros. “Concentração de 
renda”, diz. 

Um exemplo de que o 
Brasil está cada vez mais 
desigual e onde a diferença 
de poder de compra vai de-
finindo nossa estrutura eco-
nômica geral é que buscas 
de voos para Suíça e Caribe, 
paraísos fiscais, aumenta-
ram até 175% em junho.

De acordo com levan-
tamento do Kayak, meta-
buscador de viagens, Suíça, 
Aruba e Curaçao foram os 
países mais buscados pelo 
viajante brasileiro em junho.

O destino europeu, que 
anunciou recentemente a 
abertura para os turistas va-
cinados do Brasil, e as du-
as ilhas do Caribe mais que 
dobraram no volume de 
pesquisas por voos na com-

paração com maio.
Segundo o levantamen-

to, em junho, as buscas dos 
turistas brasileiros usuários 
da plataforma para voos 
com destino a Oranjestad, 
em Aruba, aumentaram em 
175%. Já Zurique e Gene-
bra, ambas na Suíça, tive-
ram aumento de 146% e 
144%, respectivamente. Fe-

chando a lista, Willemstad, 
em Curaçao, cresceu 124% 
no mês de junho.

Os preços médios para 
passagens aéreas para estes 
destinos a partir do Brasil 
são: Oranjestad (Aruba): R$ 
4.300, Zurique (Suíça): R$ 
4.100, Genebra (Suíça): R$ 
3.400 e Willemstad (Cura-
çao): R$ 3.400.

Francois/Walschaerts-CE

Euro Colchões lança serviço de aluguel de colchões

O Grupo Euro Col-
chões, uma das 
principais redes 

de franquia de colchões 
premium do país, traz uma 
novidade para o mercado 
brasileiro. Trata-se do ser-
viço inédito de aluguel de 
colchões. Disponibilizada 
pela Euro On Demand, a 
opção destina-se à rede ho-
teleira, plataformas de pe-
tróleo e centros esportivos 
inicialmente para a região 
Sudeste.

“Ao se tornar um cliente 
da Euro On Demand, o as-
sinante garante a qualidade 
de um dos principais itens 
do quarto, que é o colchão. 
Desenvolvemos uma alter-
nativa para que o empre-
sário possa investir sem a 
necessidade de comprome-
ter o orçamento. O intuito 
é entregar um serviço de 

alto padrão e baixo investi-
mento, de maneira simples 
e sem burocracia”, ressalta 
Maurício Aballo, CEO da 
Euro Colchões.

Entre as mudanças de 
comportamento do consu-
midor e adaptações que o 
mercado vem sofrendo, tor-
nou-se uma tendência entre 
os empresários o aluguel de 
equipamentos. A modalida-
de, muito utilizada nos Es-
tados Unidos, ganha força 
no varejo brasileiro por evi-
tar que o empreendedor re-
corra a bancos para investir 
em momentos de crise.

“O conceito é muito sim-
ples: com o aluguel de equi-
pamentos, damos a opor-
tunidade do empreendedor 
ter um produto de boa qua-
lidade sem comprometer 
o seu capital”, argumenta 
Aballo.

O CEO ainda destaca que 
existe demanda pelo serviço 
e que no caso das redes de 
hotéis, o preço é o principal 
fator analisado na hora de 
se fechar um contrato. “Ao 
longo das negociações, per-
cebemos que eles estão pre-
ocupados com o conforto 
do hóspede, querem ofertar 
mais qualidade e entendem 
a importância disso, mas 
dentro de um cenário con-
troverso o preço precisa ser 
atrativo”.

Na prática o serviço 
funcionará de forma sim-
ples. O cliente escolhe os 
produtos que deseja alugar 
e assina o acordo. A Euro 
envia os colchões para o lo-
cal desejado e cuida da sua 
manutenção. Os contratos 
têm duração de três a cin-
co anos, valor mínimo de 
R$ 25 mil, e estão disponí-

veis para hotéis e pousadas 
de todos os tamanhos. Se 
o acordo for de três anos, 
o cliente tem a opção de 
renovar por mais 12 ou 24 
meses. Após o término dos 
cinco anos, ele pode com-
prar os colchões com 40% 
de desconto.

Os produtos disponíveis 
para aluguel são: colchão 
exclusivo para a linha ho-
teleira, box, bicama de mo-
la e capa de junção. Entre 
os benefícios de ser um 
assinante da Euro On De-
mand estão a qualidade do 
produto, a tranquilidade de 
ter toda a manutenção dos 
seus colchões feita por es-
pecialistas, a comodidade 
da retirada e entrega dos 
produtos, além do impac-
to financeiro que o serviço 
oferece ao fluxo de caixa 
da empresa.

Venda de veículos caiu 3,3% em junho

A venda de autove-
ículos teve uma 
queda de 3,3% em 

junho com o licenciamento 
de 182,5 mil, ante as 188,7 mil 
vendidas no mês de maio. Já 
na comparação com junho do 
ano passado, foi registrado um 
aumento de 37,4% nas vendas, 
já que naquele período foram 
comercializados no merca-
do interno 132,8 mil unida-
des. No primeiro semestre 
o crescimento foi de 32,8%, 
ao totalizar 1.074,2 veículos 
licenciados. Os dados foram 
divulgados nesta quarta-feira 
pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea).

Segundo os dados as ex-
portações atingiram as 33,5 
mil unidades, 9,4% a menos 
do que no mês anterior quan-
do esse número foi de 37 mil 

unidades. Na comparação 
com junho de 2020, quando 
foram comercializadas no 
mercado externo 19,4 mil ve-
ículos, houve crescimento de 
72,6%. No primeiro semestre 
de 2021, as exportações au-
mentaram 67,5%, com a ven-
da de 200,1 mil autoveículos 
para outros países. No mes-
mo período do ano passado 
esse número foi de 119,5 mil.

A produção em junho 
foi de 166,9 mil unidades, 
13,4% a menos do que no 
mês anterior quando esse 
número foi de 192,8 mil 
unidades. Na comparação 
com junho de 2020, quando 
foram produzidos 98,4 mil 
veículos, houve crescimen-
to de 69,6%. No primeiro 
semestre de 2021, a produ-
ção foi de 1.148,5 mil auto-
veículos, 57,5%, a mais do 

que no primeiro semestre 
do ano passado quando es-
se número foi de 729,3 mil.

De acordo com o pre-
sidente da Anfavea Luiz 
Carlos Moraes, a queda da 
produção se deve à baixa 
oferta de semicondutores 
na indústria, problema que 
afeta as indústrias do mun-
do inteiro. “Acredito que 
a falta de semicondutores 
pode tenha impedido a pro-
dução de algo entre 100 mil 
e 120 mil novos veículos no 
primeiro semestre”, disse.

Segundo o balanço men-
sal da Anfavea, o nível de 
emprego no setor automobi-
lístico teve queda 1,3 % em 
junho e tinha 102.732 postos 
de trabalho ocupados, en-
quanto em maio esse núme-
ro era de 104,082. Na com-
paração com junho de 2020, 

quando estavam empregados 
105.520 trabalhadores no se-
tor, houve queda de 2.6%.

De acordo com Moraes, 
as projeções atualizadas para 
o setor indicam que a produ-
ção total de autoveículos seja 
de 2.463 mil, registrou 22% 
a mais do que no ano pas-
sado. A estimativa anterior, 
contava com 2.520 mil uni-
dades e uma alta de 25% so-
bre 2020. As vendas internas 
foram revisadas para 2.320 
mil licenciamentos, o que 
corresponde a 13% sobre o 
ano anterior. Em janeiro a 
previsão era a de 2.367 uni-
dades vendidas. As exporta-
ções, também revisadas de 
353 mil para 389 mil, devem 
ser 20% mais alta do que em 
2020, e do que o crescimen-
to de 9% projetado no início 
do ano.
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EVOLTZ VII FOZ DO IGUAÇU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 08.806.925/0001-36 - NIRE: 33.3.0028204-1

Ata da AGO realizada em 11 de junho de 2021. 1. Data, Hora e Local: 
Realizada em 11/06/2021, às 11h, na sede da EVOLTZ VII Foz do Iguaçu 
Transmissora de Energia S.A., (“Cia.”), situada na Av. Embaixador Abelardo 
Bueno, nº 199, Lote 1, PAL 46742, sala 204, Parte, Edifício Office Park Center, 
Jacarepaguá, RJ, RJ - Brasil, CEP: 22775-022. 2. Presenças: Registrada em 
livro próprio da Cia. a presença dos acionistas representando a totalidade do 
capital social. Presentes também, na qualidade de convidados, os Adminis-
tradores da Cia. e o representante da firma de auditoria denominada Ernst & 
Young Auditores Independentes S.S.. 3. Publicações: O relatório da adminis-
tração, as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 
31/12/2020 e o parecer dos auditores independentes foram publicados em 
10/06/2021 no DOERJ, pág. 11, e no jornal Monitor Mercantil, pág. 11. 4. Con-
vocação: Dispensada a convocação na forma do art. 124 § 4º da Lei 6.404/76, 
tendo e vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia.. 5. Mesa: Dentre 
os presentes foi convidado para presidir a mesa o Sr. João Pinheiro Nogueira 
Batista e, para secretariá-lo, a Sra. Renata Alvarez Vieira. 6. Ordem do Dia: 
Conforme convocação enviada diretamente para os acionistas da Cia., fa-
zem parte da Ordem do Dia os seguintes assuntos: Em AGO: 6.1. tomar as 
contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; 6.2. aprovar a 
destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; 6.3. delibe-
rar sobre a instalação do Conselho Fiscal; 6.4. fixar a remuneração da Dire-
toria; e 6.5. fixar a remuneração do Conselho Fiscal. Em AGE: 6.1. reeleger 
Sr. João Pinheiro Nogueira Batista ao cargo de Diretor Presidente da Cia.; 
6.2. reeleger a Sra. Denise Araujo Francisco para o cargo de Diretoria Finan-
ceira da Cia.; 6.3. reeleger o Sr. Daniel Henrique Lopes Lima ao cargo de 
Diretor de Operações da Cia.; e 6.4. aprovar a reapresentação das demons-
trações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 
e 31.12.2019, em razão dos impactos da adoção do Ofício-Circular/CVM/
SNC/SEP/nº 04/2020, divulgado pela CVM em 20/12/2020. 7. Deliberações: 
Superada a fase dos debates, foram tomadas por unanimidade de votos dos 
acionistas da Cia., as seguintes deliberações: Em AGO: 7.1. Uma vez toma-
das as contas dos Administradores da Cia., foram aprovados, sem ressalvas, 
o relatório da administração e as demonstrações financeiras, bem como exa-
minado o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social 
findo em 31/12/2020. 7.2. Aprovada a proposta da administração no sentido 
de que o lucro líquido apurado no exercício social findo em 31/12/2020, no 
montante de R$ 5.327.123,25, seja destinado da seguinte forma: 
(i) R$ 266.356,16 para constituição da Reserva Legal; (ii) R$ 3.795.575,32 
para retenção de lucros; e (iii) R$ 1.265.191,77, referente ao valor apurado 
como dividendo mínimo obrigatório, que será destinado aos seus acionistas, 
porém revertido para conta de reserva de lucro, devendo permanecer nesta 
conta durante o exercício de 2021. Os acionistas aprovaram, também, a dis-
tribuição adicional de dividendos, sendo R$ 2.498.057,92 através de reserva 
de lucros a realizar e R$ 8.937.628,78 através da retenção de lucros. 
7.3. Acionistas presentes deliberaram pela não instalação do Conselho Fiscal 
no exercício de 2021, não sendo cabível, nesta ocasião, a eleição de seus 
membros. 7.4. Aprovado o não pagamento de remuneração aos Diretores, 
neste exercício, tendo em vista que os mesmos já ocupam cargos na admi-
nistração de outras sociedades pertencentes ao grupo econômico de sua 
acionista controladora e dela já percebem pagamento em montante suficien-
te à absoluta manutenção de suas remunerações globais. Em AGE: 
7.1. Aprovada a reeleição do Sr. João Pinheiro Nogueira Batista, brasileiro, 
casado, economista, portador da carteira de Identidade RG n° 36605155-6 
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 546.600.417-00, com endereço comer-
cial na Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP: 
22775-040, Rio de Janeiro - RJ, como Diretor Presidente, para um mandato 
de 2 anos, na forma do art. 15 do Estatuto Social da Cia.. 7.2. Aprovada a 
reeleição da Sra. Denise Araujo Francisco, brasileira, casada, engenheira, 
portadora da Cédula de Identidade RG n° 07015740-9 expedida pelo IFP/RJ, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 003.008.217-00, com endereço comercial na Av. 
Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP: 22775-
040, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como Diretora Financeira, para um 
mandato de 2 anos, na forma do art. 15 do Estatuto Social da Cia.. 7.3. Apro-
vada a reeleição do Sr. Daniel Henrique Lopes Lima, brasileiro, em união 
estável, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 700772669 SSP 
BA, inscrito no CPF sob o nº 825.980.295-34, com endereço profissional na 
Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP 22775-
040, como Diretor de Operações, para um mandato de 2 anos, na forma do 
art. 15 do Estatuto Social da Cia.. Os membros da Diretoria acima referidos 
tomam posse neste ato, mediante assinatura dos termos de posse (Anexo I) 
lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, declarando não estarem 
incursos em quaisquer crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer 
as atividades mercantis, e que tampouco foram condenados à pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por cri-
me falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, con-
tra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as re-
lações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os 
efeitos da condenação; não ocuparem qualquer cargo em sociedades que 
possam ser consideradas concorrentes no mercado; e não terem interesse 
conflitante com a Cia.. Firmam a presente declaração para que produza os 
devidos efeitos legais, cientes de que no caso de comprovação de sua falsi-
dade, será nulo de pleno direito perante o Registro Público de Empresas 
Mercantis o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções 
penais a que estiverem sujeitos, tudo nos termos dos §§ 1º e 3º do art. 147 
da Lei nº. 6.404/76 e suas alterações posteriores, e nos termos das declara-
ções anexas. O Diretores, reeleitos neste ato, renunciam a remuneração, 
conforme Termos anexos (Anexo II). 7.4. Aprovada a reapresentação das 
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 
31.12.2018 e 31.12.2019, em razão dos impactos da adoção do Ofício-Circu-
lar/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, divulgado pela CVM em 20/12/2020. Assim, 
restou aprovada a proposta da administração no sentido de que o lucro apu-
rado no exercício social findo em 31.12.2018 no montante de R$ 4.730.707,06, 
seja destinado da seguinte forma: (i) R$ 236.535,35  para constituição da 
Reserva Legal; (ii) R$ 3.370.628,78 para retenções de lucros; e 
(iii) R$ 1.123.542,93 para a distribuição do dividendo mínimo obrigatório aos 
seus acionistas. Além disso, restou aprovada a proposta da administração no 
sentido de que o lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2019, 
no montante de R$ 1.201.627,67, seja destinado da seguinte forma: 
(i) R$ 60.081,38 para constituição da Reserva Legal; (ii) R$ 856.159,72 para 
retenções de lucros; e (iii) R$ 285.386,57 para a distribuição do dividendo 
mínimo obrigatório aos seus acionistas. 8. Documentos arquivados: Foram 
arquivados na sede da Cia. os documentos submetidos à apreciação prévia 
dos acionistas e demais participantes da presente Assembleia. 9. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, la-
vrando-se a presente ata no livro próprio, na forma de sumário, nos termos 
do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76, que vai assinada pela Mesa e pelos 
acionistas presentes. A publicação da ata se dará conforme autorizado pela 
Assembleia nos termos do § 2º do art. 130 da Lei 6.404/76. 10. Assinaturas: 
Mesa: Presidente - João Pinheiro Nogueira Batista; Secretária - Renata Alva-
rez Vieira. Acionistas presentes: Evoltz Participações S.A. e TPG Seville SPV, 
LLC. (A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio). RJ, 11/06/2021. 
Mesa: João Pinheiro Nogueira Batista - Presidente; Renata Alvarez Vieira - 
Secretária. Arquivada na Jucerja nº 4093684 em 28/06/2021.

EVOLTZ VI CAMPOS NOVOS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 08.635.011/0001-50 - NIRE: 33.3.0028119-3

Ata da AGOE realizada em 11 de junho de 2021. 1. Data, Hora e Local: 
Realizada em 11/06/2021, às 10h, na sede da EVOLTZ VI Campos Novos 
Transmissora de Energia S.A., (“Cia.”), situada na Av. Embaixador Abelardo 
Bueno, nº 199, Lote 1, PAL 46742, sala 204, Parte, Edifício Office Park 
Center, Jacarepaguá, RJ, RJ – Brasil, CEP: 22775-022. 2. Presenças: 
Registrada em livro próprio da Cia. a presença dos acionistas representando 
a totalidade do capital social. Presentes também, na qualidade de 
convidados, os Administradores da Cia. e o representante da firma de 
auditoria denominada Ernst & Young Auditores Independentes S.S.. 3. 
Publicações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2020 e o parecer dos auditores 
independentes foram publicados em 10/06/2021 no DOERJ, pág. 12, e no 
jornal Monitor Mercantil, pág. 10. 4. Convocação: Dispensada a convocação 
na forma do art. 124 § 4º da Lei 6.404/76, tendo e vista a presença da 
totalidade dos acionistas da Cia.. 5. Mesa: Dentre os presentes foi convidado 
para presidir a mesa o Sr. João Pinheiro Nogueira Batista e, para secretariá-
lo, a Sra. Renata Alvarez Vieira. 6. Ordem do Dia: Conforme convocação 
enviada diretamente para os acionistas da Cia., fazem parte da Ordem do 
Dia os seguintes assuntos: Em AGO: 6.1 tomar as contas dos administradores 
e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social findo em 31/12/2020; 6.2 aprovar a destinação do resultado 
do exercício social findo em 31/12/2020; 6.3 deliberar sobre a instalação do 
Conselho Fiscal; 6.4 fixar a remuneração da Diretoria; e 6.5 fixar a 
remuneração do Conselho Fiscal. Em AGE: 6.1 reeleger Sr. João Pinheiro 
Nogueira Batista ao cargo de Diretor Presidente da Cia.; 6.2 reeleger a Sra. 
Denise Araujo Francisco para o cargo de Diretoria Financeira da Cia.; 6.3 
reeleger o Sr. Daniel Henrique Lopes Lima ao cargo de Diretor de Operações 
da Cia.; e 6.4 aprovar a reapresentação das demonstrações financeiras 
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, em 
razão dos impactos da adoção do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 
04/2020, divulgado pela CVM em 20/12/2020. 7. Deliberações: Superada a 
fase dos debates, foram tomadas por unanimidade de votos dos acionistas 
da Cia., as seguintes deliberações: Em AGO: 7.1 Uma vez tomadas as 
contas dos Administradores da Cia., foram aprovados, sem ressalvas, o 
relatório da administração e as demonstrações financeiras, bem como 
examinado o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício 
social findo em 31/12/2020. 7.2 Aprovada a proposta da administração no 
sentido de que o lucro líquido apurado no exercício social findo em 
31/12/2020, no montante de R$ 2.256.240,99, seja destinado da seguinte 
forma: (i) R$ 112.812,05 para constituição da Reserva Legal; (ii) R$ 
1.607.571,71 para retenção de lucros; e (iii) R$ 535.857,24 referente ao valor 
apurado como dividendo mínimo obrigatório, que será destinado aos seus 
acionistas, porém revertido para conta de reserva de lucro, devendo 
permanecer nesta conta durante o exercício de 2021. Os acionistas 
aprovaram, também, a distribuição adicional de dividendos, sendo R$ 
523.263,91 através de reserva de lucros a realizar e R$ 6.796.548,20 
através da retenção de lucros. 7.3 Os Acionistas presentes deliberaram pela 
não instalação do Conselho Fiscal no exercício de 2021, não sendo cabível, 
nesta ocasião, a eleição de seus membros. 7.4 Aprovado o não pagamento 
de remuneração aos Diretores, neste exercício, tendo em vista que os 
mesmos já ocupam cargos na administração de outras sociedades 
pertencentes ao grupo econômico de sua acionista controladora e dela já 
percebem pagamento em montante suficiente à absoluta manutenção de 
suas remunerações globais. Em AGE: 7.1 Aprovada a reeleição do Sr. João 
Pinheiro Nogueira Batista, brasileiro, casado, economista, portador da 
carteira de Identidade RG n° 36605155-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 546.600.417-00, com endereço comercial na Av. Embaixador Abelardo 
Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP: 22775-040, RJ – RJ, como 
Diretor Presidente, para um mandato de 2 anos, na forma do art. 15 do 
Estatuto Social da Cia.. 7.2 Aprovada a reeleição da Sra. Denise Araujo 
Francisco, brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de 
Identidade RG n° 07015740-9 expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 003.008.217-00, com endereço comercial na Av. Embaixador 
Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP: 22775-040, Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, como Diretora Financeira, para um mandato de 2 
anos, na forma do art. 15 do Estatuto Social da Cia.. 7.3 Aprovada a reeleição 
do Sr. Daniel Henrique Lopes Lima, brasileiro, em união estável, 
engenheiro, portador da cédula de identidade nº 700772669 SSP/BA, 
inscrito no CPF sob o nº 825.980.295-34, com endereço profissional na Av. 
Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP 22775-
040, como Diretor de Operações, para um mandato de 2 anos, na forma do 
art. 15 do Estatuto Social da Cia.. Os membros da Diretoria acima referidos 
tomam posse neste ato, mediante assinatura dos termos de posse (Anexo 
I) lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, declarando não estarem 
incursos em quaisquer crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer 
as atividades mercantis, e que tampouco foram condenados à pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem 
os efeitos da condenação; não ocuparem qualquer cargo em sociedades 
que possam ser consideradas concorrentes no mercado; e não terem 
interesse conflitante com a Cia.. Firmam a presente declaração para que 
produza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de 
sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro Público de 
Empresas Mercantis o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo 
das sanções penais a que estiverem sujeitos, tudo nos termos dos §§ 1º e 
3º do art. 147 da Lei nº. 6.404/76 e suas alterações posteriores, e nos termos 
das declarações anexas. Os Diretores, reeleitos neste ato, renunciam a 
remuneração, conforme Termos anexos (Anexo II). 7.4. Aprovada a 
reapresentação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios 
sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, em razão dos impactos da 
adoção do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, divulgado pela CVM 
em 20/12/2020. Assim, restou aprovada a proposta da administração no 
sentido de que o lucro apurado no exercício social findo em 31.12.2018 no 
montante de R$ 5.571.106,88, seja destinado da seguinte forma: (i) R$ 
403.949,89 para absorção dos Prejuízos Acumulados; (ii) R$ 258.355,34 
para constituição da Reserva Legal; (iii) R$ 3.681.563,65  para retenções de 
lucros; e (iv) R$ 1.227.187,88 para a distribuição do dividendo mínimo 
obrigatório aos seus acionistas. Além disso, restou aprovada a proposta da 
administração no sentido de que o lucro líquido apurado no exercício social 
findo em 31.12.2019, no montante de R$ 4.371.908,14, seja destinado da 
seguinte forma: (i) R$ 218.595,81 para constituição da Reserva Legal; (ii) 
R$ 3.114.984,55  para retenções de lucros; e (iii) R$ 1.038.328,18 para a 
distribuição do dividendo mínimo obrigatório aos seus acionistas. 8. 
Documentos arquivados: Foram arquivados na sede da Cia. os documentos 
submetidos à apreciação prévia dos acionistas e demais participantes da 
presente Assembleia. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata no livro 
próprio, na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76, 
que vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes. A publicação da 
ata se dará conforme autorizado pela Assembleia nos termos do § 2º do art. 
130 da Lei 6.404/76. 10. Assinaturas: Mesa: Presidente – João Pinheiro 
Nogueira Batista; Secretária – Renata Alvarez Vieira. Acionistas presentes: 
Evoltz Participações S.A. e TPG Seville SPV, LLC. (A presente é cópia fiel da 
ata lavrada no livro próprio.) RJ, 11/06/2021. Mesa: João Pinheiro Nogueira 
Batista - Presidente; Renata Alvarez Vieira - Secretária. Jucerja nº 4095609 
em 01/07/2021. 

EVOLTZ V LONDRINA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF: 08.232.879/0001-09 - NIRE: 33.3.0028141-0

Ata da AGOE realizada em 11 de junho de 2021. 1. Data, Hora e Local: 
Realizada em 11/06/2021, às 9h, na sede da EVOLTZ V Londrina Trans-
missora de Energia S.A., (“Cia.”), situada na Av. Embaixador Abelardo 
Bueno, nº 199, Lote 1, PAL 46742, sala 204, Parte, Edifício Office Park Cen-
ter, Jacarepaguá, RJ, RJ – Brasil, CEP: 22775-022. 2. Presenças: Registra-
da em livro próprio da Cia. a presença dos acionistas representando a tota-
lidade do capital social. Presentes também, na qualidade de convidados, os 
Administradores da Cia. e o representante da firma de auditoria denomina-
da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.. 3. Publicações: O relató-
rio da administração, as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
findo em 31/12/2020 e o parecer dos auditores independentes foram publi-
cados em 10/06/2021 no DOERJ, pág. 13, e no jornal Monitor Mercantil, 
pág. 09. 4. Convocação: Dispensada a convocação na forma do art. 124 § 
4º da Lei 6.404/76, tendo e vista a presença da totalidade dos acionistas da 
Cia.. 5. Mesa: Dentre os presentes foi convidado para presidir a mesa o Sr. 
João Pinheiro Nogueira Batista e, para secretariá-lo, a Sra. Renata Alvarez 
Vieira. 6. Ordem do Dia: Conforme convocação enviada diretamente para 
os acionistas da Cia., fazem parte da Ordem do Dia os seguintes assuntos: 
Em AGO: 6.1 tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 
31/12/2020; 6.2 aprovar a destinação do resultado do exercício social findo 
em 31/12/2020; 6.3 deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; 6.4 fi-
xar a remuneração da Diretoria; e 6.5 fixar a remuneração do Conselho 
Fiscal. Em AGE: 6.1 reeleger Sr. João Pinheiro Nogueira Batista ao cargo 
de Diretor Presidente da Cia.;  6.2 reeleger a Sra. Denise Araujo Francisco 
para o cargo de Diretoria Financeira da Cia.; 6.3 reeleger o Sr. Daniel Hen-
rique Lopes Lima ao cargo de Diretor de Operações da Cia.; e 6.4 aprovar 
a reapresentação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios 
sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, em razão dos impactos da 
adoção do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, divulgado pela CVM 
em 20/12/2020. 7. Deliberações: Superada a fase dos debates, foram to-
madas por unanimidade de votos dos acionistas da Cia., as seguintes deli-
berações: Em AGO: 7.1 Uma vez tomadas as contas dos Administradores 
da Cia., foram aprovados, sem ressalvas, o relatório da administração e as 
demonstrações financeiras, bem como examinado o parecer dos auditores 
independentes relativos ao exercício social findo em 31/12/2020. 7.2 Apro-
vada a proposta da administração no sentido de que o lucro líquido apurado 
no exercício social findo em 31/12/2020, no montante de R$ 3.247.193,43, 
seja destinado da seguinte forma: (i) R$ 248.281,52 para absorção dos 
Prejuízos Acumulados; (ii) R$ 162.359,67 para constituição da Reserva Le-
gal; e (iii) R$ 3.084.833,76  para distribuição dos dividendos cuja distribui-
ção representa 95% do lucro do exercício. Os acionistas aprovaram, tam-
bém, a distribuição adicional de dividendos, com base na reserva de lucros 
a realizar no montante de R$ 1.799.886,95. A distribuição de dividendos, 
ora aprovada, foi necessária em razão dos impactos da adoção do Ofício-
-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, divulgado pela CVM em 20/12/2020 e 
que acarretaram a utilização do lucro líquido dos exercícios de 2018 e 2019 
para absorver os prejuízos acumulados. 7.3 Os Acionistas presentes delibe-
raram pela não instalação do Conselho Fiscal no exercício de 2021, não 
sendo cabível, nesta ocasião, a eleição de seus membros. 7.4 Aprovado o 
não pagamento de remuneração aos Diretores, neste exercício, tendo em 
vista que os mesmos já ocupam cargos na administração de outras socie-
dades pertencentes ao grupo econômico de sua acionista controladora e 
dela já percebem pagamento em montante suficiente à absoluta manuten-
ção de suas remunerações globais. Em AGE: 7.1 Aprovada a reeleição do 
Sr. João Pinheiro Nogueira Batista, brasileiro, casado, economista, porta-
dor da carteira de Identidade RG n° 36605155-6 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 546.600.417-00, com endereço comercial na Av. Embaixador 
Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP: 22775-040, Rio de 
Janeiro – RJ, como Diretor Presidente, para um mandato de 2 anos, na 
forma do art. 15 do Estatuto Social da Cia.. 7.2 Aprovada a reeleição da Sra. 
Denise Araujo Francisco, brasileira, casada, engenheira, portadora da 
Cédula de Identidade RG n° 07015740-9 expedida pelo IFP/RJ, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 003.008.217-00, com endereço comercial na Av. Embaixa-
dor Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP: 22775-040, Ci-
dade e Estado do RJ, como Diretora Financeira, para um mandato de 2 
anos, na forma do art. 15 do Estatuto Social da Cia.. 7.3 Aprovada a reelei-
ção do Sr. Daniel Henrique Lopes Lima, brasileiro, em união estável, en-
genheiro, portador da cédula de identidade nº 700772669 SSP/BA, inscrito 
no CPF sob o nº 825.980.295-34, com endereço profissional na Av. Embai-
xador Abelardo Bueno, nº 199, sala 204, Jacarepaguá, CEP 22775-040, 
como Diretor de Operações, para um mandato de 2 anos, na forma do art. 
15 do Estatuto Social da Cia.. Os membros da Diretoria acima referidos to-
mam posse neste ato, mediante assinatura dos termos de posse (Anexo I) 
lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, declarando não estarem 
incursos em quaisquer crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer 
as atividades mercantis, e que tampouco foram condenados à pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem 
os efeitos da condenação; não ocuparem qualquer cargo em sociedades 
que possam ser consideradas concorrentes no mercado; e não terem inte-
resse conflitante com a Cia.. Firmam a presente declaração para que pro-
duza os devidos efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de 
sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro Público de Em-
presas Mercantis o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das 
sanções penais a que estiverem sujeitos, tudo nos termos dos §§ 1º e 3º do 
art. 147 da Lei nº. 6.404/76 e suas alterações posteriores, e nos termos das 
declarações anexas. Os Diretores, reeleitos neste ato, renunciam a remune-
ração, conforme Termos anexos (Anexo II). 7.4. Aprovada a reapresentação 
das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados 
em 31.12.2018 e 31.12.2019, em razão dos impactos da adoção do Ofício-
-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, divulgado pela CVM em 20/12/2020. 
Assim, restou aprovada a proposta da administração no sentido de que o 
lucro apurado no exercício social findo em 31.12.2018 no montante de R$ 
1.877.676,53, seja totalmente absorvido pelos prejuízos acumulados. Além 
disso, restou aprovada a proposta da administração no sentido de que o 
lucro líquido apurado no exercício social findo em 31.12.2019, no montante 
de R$ 857.041,96, também seja totalmente absorvido pelos prejuízos acu-
mulados. 8. Documentos arquivados: Foram arquivados na sede da Cia. 
os documentos submetidos à apreciação prévia dos acionistas e demais 
participantes da presente Assembleia. 9. Encerramento: Nada mais haven-
do a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata 
no livro próprio, na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 
6.404/76, que vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes. A publi-
cação da ata se dará conforme autorizado pela Assembleia nos termos do 
§ 2º do art. 130 da Lei 6.404/76. 10. Assinaturas: Mesa: Presidente – João 
Pinheiro Nogueira Batista; Secretária – Renata Alvarez Vieira. Acionistas 
presentes: Evoltz Participações S.A. e TPG Seville SPV, LLC. (A presente é 
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.). RJ, 11/06/2021. Mesa: João Pi-
nheiro Nogueira Batista - Presidente; Renata Alvarez Vieira - Secretária. 
JUCERJA sob o nº 4093811 em 28/06/2021.

Três perguntas: FieldPRO, uma agtech
Por Jorge Priori

Segundo o estudo 
“Agtech – Mining 
Report 2021”, de-

senvolvido pela Distrito, 
os investimentos feitos em 
agtechs, empresas de tec-
nologia focadas no agrone-
gócio, somaram, em 2020, 
US$ 13,5 bilhões em todo 
o mundo, um aumento de 
187% comparado a 2019, 
quando os investimentos 
haviam somado US$ 4,7 bi-
lhões.

No Brasil, esse tipo de 
investimento somou US$ 
67,3 milhões no ano pas-
sado, sendo que 90% des-
se valor foi destinado a 
uma única empresa. De-

pois de três anos de cres-
cimento, os investimen-
tos do último ano foram 
fracos. Se considerarmos 
a força do agronegócio 
brasileiro, isso mostra 
que existem muitas opor-
tunidades em aberto no 
universo de agtechs bra-
sileiras.

A Distrito mapeou 296 
agtechs que desenvolvem 
soluções para diferentes 
áreas como agricultura de 
precisão, biotecnologia, 
automação e robotização. 
Existem até mesmo marke-
tplaces focados no agrone-
gócio.

Para conhecermos um 
pouco mais deste uni-
verso, conversamos com 

Ricardo Sodré, fundador 
e CEO da FieldPRO, ag-
tech fundada em 2018, 
responsável pelo desen-
volvimento de uma tec-
nologia de monitoramen-
to de clima, planta e solo 
de culturas agrícolas.

O que é a FieldPRO?
A FieldPRO é uma 

empresa de IoT (Inter-
net of  Things, Internet 
das Coisas) e inteligência 
de dados. Criamos pro-
dutos inovadores junto 
com nossos clientes para 
atender suas necessida-
des. Nossa missão é de-
mocratizar o acesso a da-
dos confiáveis do campo 
para que se produza mais 

alimentos, utilizando me-
nos recursos.

Quais são os ganhos 
gerados pelos dados do 
FieldPRO?

Ao ser instalado no cam-
po agrícola, o equipamento 
FieldPRO, através de seus 
14 sensores, avalia as princi-
pais informações climáticas 
da área, as propriedades do 
solo e as condições da ve-
getação. Esses dados são 
úteis para tornar as práticas 
no campo mais assertivas e 
melhorar a produtividade 
das safras, evitando replan-
tios, desperdícios de insu-
mos e aumento dos custos 
de produção, especialmente 
pela realização de opera-

ções quando as condições 
ambientais estiverem ruins.

A FieldPRO foi uma 
das primeiras agtechs 
brasileiras. Como você 
tem visto o desenvolvi-
mento deste setor?

Houve uma ascensão 
considerável de agtechs nos 
últimos tempos, porém, 
uma parcela muito pequena 
está voltada para a internet 
das coisas, o que eu acredito 
ser ponto chave para a agri-
cultura.

Ter dispositivos instala-
dos da lavoura para coleta 
e monitoramento das va-
riáveis agrícolas faz toda 
a diferença na análise dos 
principais pontos que in-

terferem na produtivida-
de das safras. Os modelos 
de monitoramento reali-
zados apenas por senso-
riamento remoto, muito 
utilizados atualmente, são 
insuficientes para diag-
nosticar com precisão o 
que está ocorrendo na 
lavoura e identificar pa-
drões de médio e longo 
prazo, que permitem me-
lhores resultados.

Essa foi a principal razão 
em nossos esforços para 
desenvolver o dispositivo, 
sempre levando em consi-
deração a criação de uma 
tecnologia eficiente e de 
baixo custo para ser aces-
sível a todos os produtores 
rurais.



6    l  Monitor MercantilQuinta-feira, 8 de julho de 2021Seguros

A desigualdade no Brasil  
é medida pelos dentes
Mais favorecido vai ao dentista e o menos pode até perder direito de sorrir

A saúde bucal é um 
componente fun-
damental da saú-

de integral e da qualidade 
de vida de uma população. 
Sua manutenção e melho-
ria ocorrem principalmente 
por meio da prevenção, o 
que envolve, além de visi-
tas regulares ao consultório 
odontológico, o hábito da 
escovação.

A perda de dentes ainda 
é um problema que aflige 
uma parcela expressiva da 
população brasileira. A mais 
recente Pesquisa Nacional 
de Saúde, realizada pelo 
IBGE em 2019 e divulgada 
em setembro de 2020, cons-
tatou que, dos 162 milhões 
de brasileiros acima de 18 
anos, 34 milhões perderam 
13 dentes ou mais. Pior: 14 
milhões perderam todos os 
dentes. O país com mais 
dentistas no mundo é tam-
bém reconhecido como um 
país de “banguelas”, porque 
cerca de 10% dos brasilei-
ros jamais consultaram um 
dentista.

Os dados acima, ainda 
demasiadamente elevados, 
evidenciam a dificuldade de 
acesso ao tratamento den-

tário no país que concentra 
o maior número de profis-
sionais dentistas do mundo 
e que possui uma formação 
profissional reconhecida in-
ternacionalmente.

Segundo o CWUR - Cen-
ter for World University 
Rankings, o curso de odon-
tologia da Universidade de 
São Paulo (USP) é o melhor 
do mundo, a frente de Har-
vard (EUA) e de Bern (Su-
íça). Completam o ranking 
dos cinco melhores cursos 
de odontologia do mundo a 
Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) e a Universi-
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp).

Em recente publicação 
no Journal of  Oral Micro-
biology, sobre Saúde bucal 
e Covid-19, foi divulgado 
um estudo de pesquisado-
res da Universidade de São 
Paulo (USP) onde se des-
cobriu, pela primeira vez, 
a presença do coronaví-
rus na gengiva de pacien-
tes que, depois, vieram a 
morrer. A descoberta abre 
caminho para ligar a saú-
de bucal à presença da co-
vid-19 na saliva de pessoas 
infectadas. 

 A Associação Brasilei-
ra de Planos Odontológi-
cos (Sinog) está liderando 
o Movimento Julho Neon 
- Salve o sorriso brasileiro, 
com objetivo de ampliar o 
acesso à saúde bucal de qua-
lidade, adotando o mês de 
julho como o mês de cons-
cientização da importância 
da saúde bucal, promoven-
do o acesso aos tratamentos 
por meio de parcerias com 
duas Ongs: “Doutores das 
Águas” e “Turma do Bem 
– TdB” para levar saúde às 
comunidades menos favo-
recidas do Brasil.

A campanha, com re-
percussão nacional, tem 
caráter agregador pois irá 
trabalhar várias frentes 
com o objetivo de propor-
cionar vida mais saudável 
para a população brasilei-
ra, por meio do acesso a 
saúde bucal de qualidade e 
da valorização do papel 
dos dentistas que são os 
protagonistas de muitas 
histórias de transforma-
ção, pois cuidam do maior 
patrimônio do brasileiro: 
o sorriso. “A pademia 
acendeu na população a 
necessidade de buscar por 

saúde, bem-estar e novos 
hábitos”, afirma Roberto 
Cury, presidente da Sinog.

Para evidenciar a impor-
tância da Saúde Bucal vá-
rios pontos turísticos serão 
iluminados pelo Brasil, com 
as cores do movimento Ju-
lho Neon: Ponte Estaiada 
em São Paulo, Congresso 
Nacional e Torre da TV, em 
Brasília e Cristo Redentor, 
no Rio de Janeiro, entre ou-
tros.

A Sinog está apoiando as 
duas ONGs ligadas ao mun-
do da Odontologia: Douto-
res das Águas e Turma do 
Bem - TdB, dando visibili-
dade aos seus trabalhos em 
levar saúde às comunidades 
menos favorecidas do Bra-
sil. Todo o lucro dos itens 
disponíveis no e-commerce 
da campanha Julho Neon 
será doado a projetos foca-
dos 100% em levar odonto-
logia de qualidade aos me-
nos favorecidos.

Doutores das Águas, a 
Expedição saiu do Porto da 
Balsa São Raimundo - Ma-
naus e chegou dia 01/07 
via barco para atender as 
comunidades ribeirinhas da 
bacia amazonas.

Universidade Aconseg: quatro anos de sucesso
O Reitor da Universida-

de, Luiz Philipe Baeta Ne-
ves, acredita que dado ao 
potencial do setor, a forma-
ção executiva está em alta, 
mas que os investimentos 
na área ainda são escassos. 
A preocupação com a ca-
pacitação dos corretores e 
profissionais das associadas, 
assim como com o desen-
volvimento técnico, econô-
mico e cultural do mercado 
fluminense, foi a fonte de 
motivação para tentar pre-
encher esta lacuna.

“A Universidade Aconseg 
foi a forma que encontra-
mos para apoiar o desenvol-
vimento desses colabora-
dores e potencializar o seu 
desempenho nos negócios. 
Afinal, esse é o nosso papel 
fundamental como associa-
ção. Foi dado um passo em 
direção do que acreditamos 
ser essencial para o cresci-
mento do setor: a educação 
corporativa”, afirmou. 

Potencial

Já foram treinados nos 
cursos da Universidade 
Aconseg cerca 5.378 pro-
fissionais, nos mais de dez 
cursos oferecidos, que se 
atualizam de acordo com 
as necessidades do merca-
do: Português comercial; 
Previdência privada; Saúde 
suplementar; Vendas con-
sultivas; A arte da persuasão 
em vendas; Marketing digi-
tal; Seguro de Vida e Aci-
dentes Pessoais; Seguro de 
Automóvel; Introdução ao 
seguro; Básico de seguros; 
Liderança e gestão de equi-
pes. Além dos novíssimos 

Gerenciamento do tempo 
e autoconhecimento; Soft 
skills e Design thinking.

Existe também o treina-
mento In Company que é 
personalizado para as cor-
porações. Exclusivos e com 
foco nas diretrizes organi-
zacionais, eliminando cus-
tos, garantindo uma eficácia 
maior, além de oferecer agi-
lidade na absorção de co-
nhecimento e na formação 
profissional. 

Crescimento

Na avaliação de Baeta 
Neves, o mercado brasileiro 
tem muito espaço para cres-
cer em todos os ramos de 
seguro. “O nosso objetivo 
é preparar os profissionais 
para este salto que já está 
em curso. Estamos traba-
lhando de forma estratégica 
para o desenvolvimento da 
educação das equipes das 
assessorias e das correto-
ras, preparando-os para um 
cenário cada dia mais dinâ-
mico, competitivo e tecno-
lógico. A nossa ideia tem 
recebido apoio irrestrito, a 
iniciativa foi saudada e con-
siderada um marco na his-
tória do ensino de seguros 
no país” relata.  

O ano de 2020 e primei-
ro semestre 2021 foram 
marcados pela pandemia 
e reveladores para novas 
práticas e modelos de ne-
gócios de seguros. Toda 
atividade exercida, em sua 
maior parte, presencialmen-
te foi substituída por pro-
cedimentos online. “Uma 
mudança brusca a qual o 
mercado respondeu bem. 

Se adaptou, inovou e criou 
condições de dar continui-
dade as suas atividades co-
merciais, dar suporte aos 
segurados e assegurar tran-
quilidade aos corretores e 
todos os atores do mercado. 
O modelo posto em prática 
foi executado positivamen-
te apesar do distanciamento 
social. Ao contrário do que 
se imaginava garantiu efici-
ência e produtividade, além 
de reduzir custos e tempo”, 
explica o Reitor da Univer-
sidade.

Uma nova demanda de 
treinamento e capacitação 
surgiu para atender as exi-
gências deste novo modelo 
operacional. Segundo os es-
pecialistas, o primeiro passo 
a ser dado para quem está 
ou deseja entrar no merca-

do é adquirir conhecimen-
to sobre as novas técnicas, 
ferramentas tecnológicas e 
operações online.

“A Universidade Acon-
seg incorporou ao seu leque 
enorme de opções, novos 
conhecimentos para estes 
tempos desafiadores. “Co-
ragem de encarar os desa-
fios nunca nos faltou nem 
faltará pois acreditamos 
muito no nosso setor e no 
nosso país. Sabemos das 
dificuldades, mas temos co-
nhecimento do que precisa-
mos fazer para vencê-las”.

Para saber mais sobre o 
treinamento especializado 
oferecido pela Universidade 
ACONSEG, os interessa-
dos devem entrar no site da 
Aconseg-RJ: www.aconseg-
rj.com.br (Universidade).

Baeta Neves: ‘A nossa ideia  
tem recebido apoio irrestrito’

Saúde Total e Hemorio 
realizam campanha  
de doação de sangue

Com a finalidade de 
iniciar as atividades 
do Projeto Embai-

xadores do Bem, a Rede 
Saúde Total, em parceria 
com o Hemorio promove 
uma campanha de doação 
de sangue, no dia 9 de julho, 
das 10 horas às 15 horas, no 
Downtown.

Para receber os doadores 
visando à segurança, o He-
morio estabeleceu um pro-
tocolo especial de doadores 
e colaboradores durante a 
coleta, com cadeiras de do-
ação espaçadas, disponibili-
zação de antissépticos para 
as mãos e a intensificação 
na higienização das superfí-
cies e instrumentos.

Para Paulo Ribeiro, um 
dos sócios da Rede Saúde 
Total, a iniciativa conta com 
o início das atividades do 
Projeto Embaixadores do 
Bem, que tem como mis-
são compartilhar a adesão 
de ações voltadas para o 
Terceiro Setor, junto à so-
ciedade. “O projeto consis-
te em engajar pessoas para 
causas positivas, criar um 
ambiente onde gentileza ge-
ra gentileza e que é preciso 
fazer o bem, independente 
para quem seja. As ações 
voltadas para o terceiro se-
tor podem criar uma rede 
de auxílio, onde o tempo e 
o espaço podem se tornar 
inumeráveis, de acordo com 
o objetivo planejado. Con-
vido a todos para no dia 9 
de julho, ir doar sangue no 
Downtown. Participe dessa 
corrente do bem”, explicou 

Com a diminuição dos ser-
viços, o fechamento das 
empresas e a redução no 
número de pessoas nas ru-
as, o Hemorio conta mais 
do que nunca com o apoio 
da população fluminense.

Em 2020 a queda nas 
doações chegou a 3 mil 
bolsas de sangue. Com o 
avanço da Covid-19 e a 
determinação de novas 
restrições, o número de 
doadores vem regredin-
do progressivamente, co-
locando o Hemorio em 
alerta para o desabasteci-
mento de diversos tipos 
sanguíneos, principalmen-
te os de Rh positivo (A+, 
B+, O+). Em média, pa-
ra uma situação regular, é 
necessário que o Hemorio 
disponha de pelo menos 
300 bolsas de sangue dia-
riamente, porém, esse nú-
mero se encontra em 210 
unidades.

De acordo com o diretor 
geral do Hemorio, Luiz Ri-
beiro, é preciso dar suporte 
aos hospitais do Rio de Janei-
ro. É importante doar san-
gue. “Este é o mês definitivo 
para a doação de sangue. A 
importância desse gesto e a 
necessidade da participação 
popular são fundamentais 
para garantir que pessoas in-
ternadas nos hospitais do Rio 
de Janeiro possam ser atendi-
das. Todas as ações que faze-
mos buscam facilitar o acesso 
e a participação dos doadores 
e esperamos que, com nossa 
campanha, isso possa ocor-
rer”, concluiu.

Qualicorp amplia em 
30% presença no Rio 
oferecendo 35 planos

O avanço da presença da 
Qualicorp em determinadas 
regiões do país, com planos 
nacionais e regionais, tem 
sido uma das mais impor-
tantes ações estratégicas da 
administradora de planos 
coletivos de saúde. No Rio 
de Janeiro, a Quali aumen-
tou em 30% a oferta de 
produtos nos últimos seis 
meses, alcançando 35 pla-
nos de saúde de abrangên-
cia nacional ou regional. 

A ampliação é fruto de 
novas parcerias com duas 
operadoras, Grupo Notre-
Dame Intermédica (GNDI) 
e Leve Saúde. Atualmente, 
oito operadoras parceiras 
– Amil, Assim Saúde, Bra-
desco, GNDI, Leve Saúde, 
SulAmérica Saúde, Unimed 
Nova Friburgo e Unimed 
Rio – estão no portfólio de 
produtos oferecidos pela 
Qualicorp no estado flumi-
nense. 

Além dos planos de co-
bertura nacional, são dispo-
nibilizadas opções regionais, 
uma alternativa aos clientes 
que precisam apenas de co-
bertura local, com hospitais 
e clínicas de qualidade, além 
de ampla rede de especia-
listas qualificados. Do total 
de operadoras, metade das 

parcerias oferecem planos 
regionais. 

“Sabemos que o cuidado 
com a saúde se tornou uma 
das grandes preocupações 
do brasileiro nos últimos 
tempos, e a Qualicorp am-
pliou e diversificou signifi-
cativamente sua oferta de 
planos de saúde aos mora-
dores do Rio”, afirma El-
ton Carluci, vice-presidente 
Comercial, de Inovação e 
Novos Negócios da Quali. 
“Por isso, temos a missão 
de oferecer um plano de 
saúde que atenda as dife-
rentes necessidades de cada 
perfil de cliente”.

Atualmente, algumas op-
ções do portfólio Qualicorp 
no Rio de Janeiro englobam 
hospitais de referência co-
mo Samaritano e São Lucas, 
da Rede D’Or, e Pró-Cardí-
aco, além de laboratórios de 
análise clínica como Lâmi-
na, Richet e Sérgio Franco. 

Vale destacar que, atual-
mente, existem pouco mais 
de 5,3 milhões de beneficiá-
rios de planos privados em 
todo o estado fluminense, 
segundo dados mais recen-
tes divulgados pela Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) referentes a 
abril de 2021. 
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Notas Explicativas 

ZANARTU ARRENDAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS S/A

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas 
de acordo com a documentação que nos foi apresentada. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

ADRIANA MACHADO DE SOUZA AUAD - Diretor - CPF: 01428818723
MARCELO SAMPAIO LOUREIRO - Contador - CPF:010.886.777-38 CRC: 079872/O-1

1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Companhia se insere no seguimento de arren-
damento de imóveis próprios situado no território da República Federativa do Brasil. 
2 SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; 
aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilida-
de geralmente aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações fi-
nanceiras são as seguintes: a) Determinação do Resultado O Resultado é apurado 
em obediência de competência de exercícios b) Ativos Circulante e Realizável a 
Longo Prazo Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus 
valores originais. /mpostos a Recuperar registra os valores relativos a recuperação 
de impostos a serem futuramente compensados.  c) Atvo /mobilizado O ativo imobi-
lizado é demonstrado ao custo. As depreciações são calculadas pelo método linear, 
ás taxas mencionadas na Nota 3.  d) Passivo Circulante Demonstrado por valores 
conhecidos até a data do balanço. 3 IMOBILIZADO: Avaliados pelo custo original, 

e depreciados pelas taxas esabelecidas na legislação. 

2020 2019
%Depre-

ciação
Custo
Veículos 58.000,00 58.000,00 20
Computadores e Periféricos 40.120,12 40,120,12 20
Móveis e Utensílios 1.330,00 1.330,00 10
Imóveis 10.194.421,91 10.194.421,91
Aparelhos Telefônicos 2.721,00  2.721,00 20
Benfeitorias em Imóveis Próprios 119.200,00 119.200,00 4
Total 10.415.793,03 10.415.793,03
Depreciação
Veículos 58.000,00 46.400,00
Computadores e Periféricos 22.203,67 14.178,39

Móveis e Utensílios 653,76 509,72 
Equipamentos Telefônicos 1.904,52 1.632,48
Benfeitorias em Imóveis Próprios 20.661,16 15.893,20
Total 103.423,11 90.213,79
4 PASSIVO CIRCULANTE: Este grupo está composto pelo valor nominal e 
representa o saldo credor de obrigações trabalhistas, fiscais e outros con-
tas a pagar. 5 CAPITAL: Em 31/12/2020, o capital subscrito e integraliza-
do da Companhia era de R$ 9.765.261,00, composto por 4.882.633 ações 
ordinárias nominativas com direito a voto, e 4.882.628 ações preferenciais 
nominativas sem direito a voto. 6 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A so-
ciedade opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para 
disponibilidades, incluindo aplicações financeiras. Os valores registrados 
no Ativo e Passivo Circulante tem liquidez imediata ou vencimento, em 
sua maioria, em prazo inferiores a três meses.

CNPJ 11.241.348/0001-97
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020

Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual
 Ativo  *13.036.237,79D  *11.956.583,16D
 Ativo Circulante  **2.710.658,55D  **1.644.213,24D
 Disponível  ****329.932,17D  ****123.482,29D
 Numerário em Caixa (3633) 1-1-01-01  129,90D  0,00
 Bancos Conta Movimento (3640) 1-1-01-02  329.802,27D  123.482,29D
 Aplicações (2639) 1-1-02  2.281.045,42D  1.404.415,34D
 Clientes (98) 1-1-04  0,00D  0,00D
 Adiantamentos (126) 1-1-05  18.000,00D  34.634,65D
 Impostos a Recuperar (196) 1-1-10  81.680,96D  81.680,96D
 Ativo Não Circulante  *10.325.579,24D  *10.312.369,92D
 Imobilizado (434) 1-2-03  10.415.793,03D  10.415.793,03D
 Depreciação / Amortização-Acumuladas (483) 1-2-05  90.213,79C  103.423,11C
 Passivo  *13.036.237,79C  *11.956.583,16C
 Passivo Circulante  ****239.598,80C  ****241.059,17C
 Fornecedores (714) 2-1-03  0,00C  0,00C
 Impostos e Contribuições a Recolher (742) 2-1-05  164.723,05C  164.256,36C
 Obrigações Trabalhistas (826) 2-1-06  72.281,83C  73.877,83C
 Contas a pagar (903) 2-1-08  2.593,92C  2.924,98C
 Patrimônio líquido  *12.796.638,99C  *11.715.523,99C
 Capital Social (1015) 2-4-01  9.765.261,00C  9.765.261,00C
 Reservas de lucros (1120) 2-4-04  352.841,64C  459.211,95C
 Lucros / Prejuízos acumulados (1169) 2-4-05  2.678.536,35C  1.491.051,04C

Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto  de 01/01/2020 até 31/12/2020
Descrição Exercício Atual Exercício Anterior
Atividades Operacionais
Lucro/Prejuízo do Exercício R$2.021.036,03C R$2.200.839,86C
(+) Depreciação R$13.209,32C R$24.797,20C
(-) Lucro na venda de imobilizado R$0,00C R$0,00C
Lucro Ajustado R$2.034.245,35C R$2.225.637,06C
Aumento em duplicatas a receber R$0,00C R$0,00C
Aumento em PECLD R$0,00C R$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas R$0,00C R$0,00C
Aumento nos estoques R$0,00C R$0,00C
Aumento em despesas pagas antecipadamente R$16.634,65D R$18.000,00D
Aumento em fornecedores R$331,06C R$7.302,02D
Redução em Provisão para Imposto e Contrib a Pagar R$466,69D R$22.663,82C
Redução em Obrigações Trabalhistas a Pagar R$1.596,00C R$3.344,90C
Ajuste Lucros Exercícios Anteriores R$0,00C R$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais
Atividades de Investimento R$2.019.071,07C R$2.226.343,76C
Reconhecimento pela venda de imobilizado R$0,00C R$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado R$0,00C R$16.746,11D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento
Atividades de Financiamento R$0,00C R$16.746,11D
Aumento de capital R$0,00C R$0,00C
Empréstimo de curto prazo R$0,00C R$0,00C
Pagamento de dividendos R$3.208.521,34D R$431.490,00D
Reserva de Lucros R$106.370,31C R$115.833,68C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento R$3.102.151,03D R$315.656,32D
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa R$1.083.079,96D R$1.893.941,33C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior R$2.849.301,18C R$955.359,85C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual R$1.766.221,22C R$2.849.301,18C

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  de 01/01/2020 até 31/12/2020
Descrição Capital Social Exercício Atual Exercício Anterior
Capital Social Subscrito R$0,00C R$0,00C
Capital Social Integralizado
Reservas

R$9.765.261,00C R$9.765.261,00C

Reserva de Capital R$0,00C R$0,00C
Reserva de Lucros
Lucros

R$459.211,95C R$352.841,64C

Lucros ou Prejuízos Acumulados R$1.491.051,04C R$2.678.536,35C
TOTAL R$11.715.523,99C R$12.796.638,99C Demonstração do Resultado Abrangente  de 01/01/2020 até 31/12/2020

Descrição Exercício Atual Exercício Anterior
Lucro/Prejuízo do Exercício
(+/-) Outros resultados abrangentes R$2.021.036,03C R$2.200.839,86C
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis R$0,00C R$0,00C
Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda) R$0,00C R$0,00C

R$0,00C R$0,00C
Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior R$0,00C R$0,00C
Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda) R$0,00C R$0,00C

R$0,00C R$0,00C
Ajuste de avaliação patrimonial R$0,00C R$0,00C
Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda) R$0,00C R$0,00C

R$0,00C R$0,00C
Outros resultados abrangentes R$0,00C R$0,00C
Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda) R$0,00C R$0,00C

R$0,00C R$0,00C
Outros resultados abrangentes do exercício,  líquidos de impostos
(+/-) Resultado abrangente em empresas investidas – MEP R$0,00C R$0,00C
Método de Equivalência Patrimonial R$0,00C R$0,00C

R$0,00C R$0,00C
Total de resultados abrangentes do exercício,  líquidos de impostos Atribuível a: R$2.021.036,03C R$2.200.839,86C
Acionistas Controladores R$0,00C R$0,00C
Acionistas Não Controladores R$0,00C R$0,00C

R$0,00C R$0,00C

Balanço de Resultado Econômico de 01/01/2020  até 31/12/2020
Descrição Classificação Exercício Atual
Receitas
Receitas Operacionais
Receita Bruta
Receita Bruta de Vendas de Serviços 3-7-01-03   4.108.910,27C
=Receita Bruta
(-)Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções,  **4.108.910,27C
(-)Tributos e Contribuições s/ Vendas 3-7-02-02   149.975,23D
=(-)Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções,
Receitas Financeiras  ****149.975,23D
Receitas Financeiras 3-7-03-01   35.020,12C
=Receitas Financeiras  *****35.020,12C
=T o t a l - Receitas Operacionais  **3.993.955,16C
=T o t a l - Receita
Custos e Despesas
Despesas
Despesas Operacionais  **3.993.955,16C
Despesas com Pessoal 4-8-01-01   789.944,99D
Despesas Gerais 4-8-01-03   500.773,77D
Despesas Financeiras 4-8-01-04    3.119,08D
Despesas Tributárias 4-8-01-05   136.678,23D
=Despesas Operacionais  **1.430.516,07D
=T o t a l - Despesas
Provisão para Impostos Sobre o Lucro
Provisão para o IRPJ e CSLL  **1.430.516,07D
Provisão para o IRPJ e CSLL 4-9-01-01   436.032,75D
=Provisão para o IRPJ e CSLL  ****436.032,75D
=T o t a l - Provisão para Impostos Sobre o Lucro  ****436.032,75D
=T o t a l - Custos e Despesas  **1.866.548,82D

Anbima teme bitributação na carteira dos investidores
Associação abrirá diálogo entre Executivo e Legislativo para discutir reforma tributária

O patrimônio líqui-
do da indústria de 
fundos cresceu 

19,5% no comparativo de 
junho de 2021 com 2020. 
O número de fundos exis-
tentes atingiu 24.169 em ju-
nho, crescimento de 17,4, e 
o número de contas chegou 
a 28.295.661, alta de 23,3% 
desde junho do ano passa-
do. Os números foram di-
vulgados pela Associação 
Brasileira dos Mercados Fi-
nanceiro e de Capitais (An-
bima), nesta quarta-feira, 
em uma coletiva virtual para 
imprensa para apresentação 
dos resultados de fundos no 
primeiro semestre de 2021. 

Além do panorama posi-
tivo do semestre, a coletiva 
teve a reforma tributária 
como tema maior de dis-
cussão. Aliás, o assunto é 
uma prioridade na pauta da 
Anbima. Pedro Rudge, dire-
tor da associação, disse que 
a entidade iniciou as dis-
cussões em âmbito interno 
sobre os pontos de preocu-
pação no texto apresentado 
pelo governo. Sobre o tex-
to, enviado ao Congresso, 
em 25 de junho, o ministro 
da economia, Paulo Gue-

des, afirmou esta semana 
que aceita fazer mudanças 
na proposta de reforma tri-
butária. A declaração acon-
teceu após a reação negativa 
no mercado financeiro e em 
setores econômicos. 

“A ideia é abrir o diálogo 
com o executivo e o legisla-
tivo”, disse Rudge. Segundo 
ele, há risco de bitributação 
na carteira dos investidores. 
Da forma que foi apresen-
tada, os fundos seriam re-
tidos nos pagamentos dos 
dividendos e o cotista seria 
tributado no momento do 
resgate.

“A reforma deveria ca-
minhar para simplificação 
e alguns pontos não vão 
para essa direção”, frisou 
Rudge. Ele citou como re-
levante no texto a criação 
de uma alíquota única de 
15% para os fundos de in-
vestimentos de renda fixa 
e de renda variável. “Esse 
ponto é positivo porque 
simplifica”, citou.

Recorde de captação

Os fundos de investi-
mento bateram recorde de 
captação líquida positiva 

no primeiro semestre des-
te ano, totalizando R$ 206 
bilhões. O valor é o maior 
da série histórica da Anbi-
ma, que começou em 2002. 
Esse crescimento foi im-
pulsionado pelos fundos 
de renda fixa e multimerca-
dos, que tiveram captação 
líquida de R$ 98,9 bilhões 
e R$ 81,4 bilhões, respecti-
vamente. Juntos, foram res-
ponsáveis por 87% do saldo 
do período.

“O recorde demonstra 
uma boa recuperação da in-
dústria após a crise causada 
pela Covid-19, que resul-
tou em resgates abruptos 
em todos os produtos fi-
nanceiros. Um ano depois, 
podemos ver, claramente, 
uma retomada consistente e 
perene do segmento de fun-
dos.”, explica Pedro Rudge, 
diretor da Anbima.

Apesar do bom desem-
penho, os fundos de ações 
tiveram queda de 93,7% na 
captação líquida na com-
paração com o primeiro 
semestre de 2020. Eles 
totalizaram R$ 3,2 bilhões 
contra R$ 50,4 bilhões no 
período anterior. A dife-
rença pode ser explicada 

por um movimento con-
centrado de mercado: a 
amortização de um fundo 
de pensão com resgates lí-
quidos de R$ 43,9 bilhões 
em janeiro.

Também, apesar da clas-
se de renda fixa ser um dos 
grandes destaques do se-
mestre, o número de contas 
aponta uma maior diversifi-
cação por parte dos investi-
dores. As contas representa-
vam 35,4% da indústria em 
maio de 2021 contra 44,1% 
no mesmo período de 2020. 
Enquanto isso, a quantida-
de de contas dos multimer-
cados e fundos imobiliários 
cresceu. Os multimercados 
passaram de 12,7% para 
17,3% e os imobiliários de 
12,3% para 18,8%.

“Os investidores conti-
nuam buscando por diversi-
ficação em seus portfólios. 
Mesmo com as leves altas 
da taxa Selic nos últimos 
meses, não houve movi-
mento de retorno para a 
renda fixa. A diversificação 
segue, o que mostra que 
eles estão cada vez mais 
educados financeiramente”, 
opina Rudge.

Um exemplo de diver-

sificação são os fundos de 
investimento no exterior - 
aqueles que podem aplicar 
mais de 40% da carteira em 
ativos lá fora. O patrimônio 
líquido destes fundos cres-
ceu 38,4% na comparação 
com o primeiro semestre de 
2020, totalizando R$ 799,7 
bilhões.

Os multimercados repre-
sentam 78,9% deste mon-
tante, seguidos dos fundos 
de ações com 20,4% e dos 
de renda fixa com 0,7%. O 
número de contas que in-
vestem nestes fundos teve 
alta de 442,8% nos últimos 
15 meses, saindo de 64,8 
mil em março de 2020 para 
352,1 mil em maio de 2021.

Rentabilidades

Os fundos multimer-
cados proporcionaram os 
maiores retornos aos inves-
tidores no primeiro semes-
tre: o tipo long and short 
neutro (monta posições 
compradas e vendidas no 
mercado de renda variável) 
teve rentabilidade acumu-
lada em 5,3%, a maior no 
período. Também foram 
destaques o tipo balancea-

dos (tem estratégia de alo-
cação pré-determinada e 
compram diversas classes 
de ativos, incluindo cotas 
de fundos) com 4,2% de 
retorno, seguido do tipo 
macro (realiza operações 
de diversas classes de ativos 
com estratégia voltada para 
cenários de médio e longo 
prazos) com 2,5%.

Todos os tipos de fun-
dos de ações fecharam o 
período no azul. A maioria 
deles superou o Ibovespa, 
que teve retorno de 8,8% 
no período. O destaque 
ficou para os small caps 
(carteiras com, no míni-
mo, 85% em ações de em-
presas não listadas entre 
as maiores participações 
do IBrX) com 14,9% de 
retorno acumulado. O ti-
po investimento no exte-
rior (pode aplicar acima 
de 40% em ativos no ex-
terior) fechou com 10,8%.

Na renda fixa, o grau de 
investimento (aplica, no mí-
nimo, 80% em títulos públi-
cos ou ativos de baixo risco 
com prazos longos) teve 
rentabilidade acumulada de 
6,5%. Os demais tiveram 
retornos entre 2,3% e 0,1%.
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EVOLTZ VIII Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF: 10.515.756/0001-27 - NIRE: 33.3.0028916-0

Ata da AGOE realizada em 11 de junho de 2021. 1. Data, Hora e Local: 
Realizada em 11/06/2021, às 12h, na sede da EVOLTZ VIII Transmissora 
de Energia S.A., (“Cia.”), situada na Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº 199, 
Lote 1, PAL 46742, sala 204, Parte, Edifício Office Park Center, Jacarepaguá, 
RJ, RJ – Brasil, CEP: 22775-022. 2. Presenças: Registrada em livro próprio 
da Cia. a presença dos acionistas representando a totalidade do capital 
social. Presentes também, na qualidade de convidados, os Administradores 
da Cia. e o representante da firma de auditoria denominada Ernst & Young 
Auditores Independentes S.S.. 3. Publicações: O relatório da administração, 
as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2020 e 
o parecer dos auditores independentes foram publicados em 10/06/2021 
no DOERJ, Capa, e no jornal Monitor Mercantil, pág. 8. 4. Convocação: 
Dispensada a convocação na forma do art. 124 § 4º da Lei 6.404/76, tendo 
e vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia.. 5. Mesa: Dentre os 
presentes foi convidado para presidir a mesa o Sr. João Pinheiro Nogueira 
Batista e, para secretariá-la, a Sra. Renata Alvarez Vieira. 6. Ordem do 
Dia: Conforme convocação enviada diretamente para os acionistas da Cia., 
fazem parte da Ordem do Dia os seguintes assuntos: Em AGO: 6.1 tomar as 
contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020; 6.2 aprovar 
a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020; 6.3 
deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; 6.4 fixar a remuneração 
da Diretoria; e 6.5 fixar a remuneração do Conselho Fiscal. Em AGE: 
6.1 aprovar a reapresentação das demonstrações financeiras relativas 
aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, em razão 
dos impactos da adoção do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, 
divulgado pela CVM em 20/12/2020. 7. Deliberações: Superada a fase 
dos debates, foram tomadas por unanimidade de votos dos acionistas da 
Cia., as seguintes deliberações: Em AGO: 7.1 Uma vez tomadas as contas 
dos Administradores da Cia., foram aprovados, sem ressalvas, o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras, bem como examinado o 
parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 
31/12/2020. 7.2 Aprovada a proposta da administração no sentido de que o 
lucro líquido apurado no exercício social findo em 31/12/2020, no montante 
de R$ 2.103.491,30, seja destinado da seguinte forma: (i) R$ 105.174,57 para 
constituição da Reserva Legal; (ii) R$ 1.373.180,26 para retenção de lucros; 
(iii) R$ 167.409,72 para reserva de incentivos fiscais; e (iv) R$ 457.726,75 
referente ao valor apurado como dividendo mínimo obrigatório, que será 
destinado aos seus acionistas, porém revertido para conta de reserva de 
lucro, devendo permanecer nesta conta durante o exercício de 2021. 7.3 Os 
Acionistas presentes deliberaram pela não instalação do Conselho Fiscal 
no exercício de 2021, não sendo cabível, nesta ocasião, a eleição de seus 
membros. 7.4 Aprovado o não pagamento de remuneração aos Diretores, 
neste exercício, tendo em vista que os mesmos já ocupam cargos na 
administração de outras sociedades pertencentes ao grupo econômico de 
sua acionista controladora e dela já percebem pagamento em montante 
suficiente à absoluta manutenção de suas remunerações globais. Em AGE: 
7.1 Aprovada a reapresentação das demonstrações financeiras relativas 
aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, em razão 
dos impactos da adoção do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, 
divulgado pela CVM em 20/12/2020. Assim, restou aprovada a proposta da 
administração no sentido de que o lucro apurado no exercício social findo 
em 31.12.2018 no montante de R$ 5.250.677,01, seja totalmente absorvido 
pelos prejuízos acumulados. Aprovada a proposta da administração 
no sentido de que o lucro líquido apurado no exercício social findo em 
31/12/2019, no montante de R$ 4.135.296,43, seja destinado da seguinte 
forma: (i) R$ 3.120.880,78 para absorção dos Prejuízos Acumulados; (ii) 
R$ 50.720,78 para constituição da Reserva Legal; (iii) R$ 722.771,15 para 
retenção de lucros; e (iv) R$ 240.923,72 para a distribuição do dividendo 
mínimo obrigatório aos seus acionistas. 8. Documentos arquivados: 
Foram arquivados na sede da Cia. os documentos submetidos à apreciação 
prévia dos acionistas e demais participantes da presente Assembleia. 
9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata no livro próprio, na forma de sumário, 
nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76, que vai assinada pela 
Mesa e pelos acionistas presentes. A publicação da ata se dará conforme 
autorizado pela Assembleia nos termos do § 2º do art. 130 da Lei 6.404/76. 
10. Assinaturas: Mesa: Presidente – Denise Araujo Francisco; Secretária – 
Renata Alvarez Vieira. Acionistas presentes: Evoltz Participações S.A. e TPG 
Seville SPV, LLC. (A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.) 
RJ, 11/06/2021. Mesa: João Pinheiro Nogueira Batista - Presidente; Renata 
Alvarez Vieira - Secretária. Jucerja nº 4093799 em 28/06/2021. 

EVOLTZ IV SÃO MATEUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 07.114.999/0001-49 - NIRE 33.3.0028131-2

Ata da AGOE realizada em 11 de junho de 2021. 1. Data, Hora e Local: 
Realizada em 11/06/2021, às 8h, na sede da EVOLTZ IV São Mateus 
Transmissora de Energia S.A., (“Cia.”), situada na Av. Embaixador Abelardo 
Bueno, nº 199, Lote 1, PAL 46742, sala 204, Parte, Edifício Office Park Center, 
Jacarepaguá, RJ, RJ - Brasil, CEP: 22775-022. 2. Presenças: Registrada em 
livro próprio da Cia. a presença dos acionistas representando a totalidade 
do capital social. Presentes também, na qualidade de convidados, os 
Administradores da Cia. e o representante da firma de auditoria denominada 
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“E&Y”). 3. Publicações: 
O relatório da administração, as demonstrações financeiras relativas ao 
exercício findo em 31/12/2021 e o parecer dos auditores independentes foram 
publicados em 10/06/2021 no DOERJ, Capa, e no jornal Monitor Mercantil, 
pág. 12. 4. Convocação: Dispensada a convocação na forma do art. 124 § 
4º da Lei 6.404/76, tendo e vista a presença da totalidade dos acionistas da 
Cia.. 5. Mesa: Dentre os presentes foi convidado para presidir a mesa o Sr. 
João Pinheiro Nogueira Batista e, para secretariá-lo, a Sra. Renata Alvarez 
Vieira. 6. Ordem do Dia: Conforme convocação enviada diretamente para 
os acionistas da Cia., fazem parte da Ordem do Dia os seguintes assuntos: 
Em AGO: 6.1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 
31/12/2020; 6.2. aprovar a destinação do resultado do exercício social findo 
em 31/12/2020; 6.3. deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; 6.4. fixar 
a remuneração da Diretoria; e 6.5. fixar a remuneração do Conselho Fiscal. 
Em AGE: 6.1. aprovar a reapresentação das demonstrações financeiras 
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, 
em razão dos impactos da adoção do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 
04/2020, divulgado pela CVM em 20/12/2020. 7. Deliberações: Superada a 
fase dos debates, foram tomadas por unanimidade de votos dos acionistas 
da Cia., as seguintes deliberações: Em AGO: 7.1. Uma vez tomadas as contas 
dos Administradores da Cia., foram aprovados, sem ressalvas, o relatório 
da administração e as demonstrações financeiras, bem como examinado o 
parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 
31/12/2020. 7.2. Aprovada a proposta da administração no sentido de que o 
lucro líquido apurado no exercício social findo em 31/12/2020, no montante 
de R$ 2.733.765,26 seja totalmente absorvido pelos prejuízos acumulados. 
7.3. Os Acionistas presentes deliberaram pela não instalação do Conselho 
Fiscal no exercício de 2021 não sendo cabível, nesta ocasião, a eleição 
de seus membros. 7.4. Aprovado o não pagamento de remuneração aos 
Diretores, neste exercício, tendo em vista que os mesmos já ocupam cargos 
na administração de outras sociedades pertencentes ao grupo econômico 
de sua acionista controladora e dela já percebem pagamento em montante 
suficiente à absoluta manutenção de suas remunerações globais. Em AGE: 
7.1. Aprovada a reapresentação das demonstrações financeiras relativas 
aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2018 e 31.12.2019, em razão 
dos impactos da adoção do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 04/2020, 
divulgado pela CVM em 20 de dezembro de 2020. Assim, restou aprovada o 
prejuízo apurado no exercício social findo em 31.12.2018 no montante de R$ 
6.264.123,45. Aprovada a proposta da administração no sentido de que o 
lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, 
no montante de R$ 2.762.035,41, seja totalmente absorvido pelos prejuízos 
acumulados. Encerramento. Documentos arquivados: Foram arquivados 
na sede da Cia. os documentos submetidos à apreciação prévia dos acionistas 
e demais participantes da presente Assembleia. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata no livro próprio, na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da 
Lei 6.404/76, que vai assinada pela Mesa e pelos acionistas presentes. A 
publicação da ata se dará conforme autorizado pela Assembleia nos termos 
do § 2º do art. 130 da Lei 6.404/76. Assinaturas: Mesa: Presidente - João 
Pinheiro Nogueira Batista; Secretária - Renata Alvarez Vieira. Acionistas 
presentes e devidamente representados: Evoltz Participações S.A. e TPG 
Seville SPV, LLC. (A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio). 
RJ, 11/06/2021.Mesa:João Pinheiro Nogueira Batista - Presidente; Renata 
Alvarez Vieira - Secretária. Arquivada na Jucerja nº4095788 em 01/07/2021.

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

Edital de 1ª Convocação. Assembleia Geral de Titulares de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários - CRI - da 1ª Série da 2ª Emissão da Reit 
Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. A Reit Securitizadora de 
Recebíveis Imobiliários S.A., CNPJ/MF 13.349.677/0001-81 (“Emissora”), nos 
termos da cláusula 8.2 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 
1ª Série da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“Emissão” 
e “CRI”, respectivamente) da Emissora (“Termo de Securitização”), vem 
pela presente, em primeira ordem, convocar os Titulares da 1ª Série da 2ª 
Emisssão dos CRIs da Emissora (“Titulares dos CRI”), para a Assembleia 
Geral de Titulares dos CRI da Emissão (“Assembleia Geral”), a se realizar no 
dia 27 de julho de 2021, às 15:00h (quinze horas), de forma exclusivamente 
digital, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo o acesso 
disponibilizado individualmente para os Titulares dos CRI devidamente 
habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”). A Ordem do Dia da Assembleia Geral será: 
(i) Deliberar acerca da substituição do índice de atualização monetária 
dos CRI, o IGP-M, pelo IPCA, de acordo com a solicitação recebida pela 
Emissora; (ii) Conceder autorização para que a Emissora, em conjunto com 
o Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar 
as deliberações, inclusive a formalização de aditamentos aos documentos 
da Emissão, caso necessário.  Uma vez aprovadas, as matérias da Ordem 
do Dia serão oponíveis a todos os Titulares dos CRI, independentemente 
de terem comparecido à Assembleia Geral ou do voto proferido. Caso não 
restem aprovados os itens (i) e (ii) da Ordem do Dia, ocorrerá o pré-
pagamento da operação, na forma permitida na cláusula 2.14 do Termo 
de Securitização (“Amortização Extraordinária Parcial do CRI”) e 5.4 
do Contrato de Cessão (“Recompra Obrigatória com Recursos de Pré-
pagamento”),fato esse igualmente oponíveis a todos os Titulares dos 
CRI, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral ou 
do voto proferido. Em razão da situação de calamidade pública, visando 
a segurança de todos, em linha com a Instrução nº 625 da CVM de 14 de 
maio de 2020, a Assembleia Geral será realizada por meio da plataforma 
eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso será disponibilizado pela Emissora 
àqueles que enviarem por correio eletrônico para ri@reit.com.br e para 
gdc@gdcdtvm.com.br, os documentos que comprovem os poderes de 
representação dos Titulares dos CRI ou os documentos que comprovem sua 
condição de Titulares dos CRI, até o horário da Assembleia Geral. Para os 
fins acima, serão aceitos como documentos de representação: participante 
pessoa física - cópia digitalizada de documento de identidade do Titular do 
CRI; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva 
procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura 
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento de 
identidade do Titular do CRI; e a) demais participantes - cópia digitalizada 
do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado 
de documento societário que comprove a representação legal do Titular 
do CRI, e cópia digitalizada de documento de identidade do representante 
legal; ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da respectiva 
procuração, (i) com firma reconhecida, abono bancário ou assinatura 
eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos documentos do 
Titular do CRI. Adicionalmente, a manifestação dos titulares poderá ser 
realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I. Para a 
validade de tal manifestação, essa deverá ser instruída com cópia (i) dos 
documentos que comprovem a representação do titular; e (ii) o documento 
de identificação dos signatários, e encaminhada, até o dia 26 de julho de 
2021, aos cuidados do agente fiduciário e da Emissora, por e-mail, para 
gdc@gdcdtvm.com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. Os termos que 
não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que 
lhes é atribuído nos documentos da Emissão. Rio de Janeiro, 07 de julho 
de de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRI DA 1ª SÉRIE DA 2ª 
EMISSÃO DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS 
S.A. DE 27 DE JULHO DE  2021. ANEXO I TERMO DE APURAÇÃO DE 
VOTOS. Com relação ao item (i) da Ordem do Dia, manifesto meu voto da 
seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( ). Com relação ao item (ii) da Ordem do dia, 
manifesto meu voto da seguinte forma: SIM ( ) NÃO ( )
NOME DO TITULAR OU REPRESENTANTE POR EXTENSO:
ASSINATURA:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primeira 
convocação da AGT, quanto para uma eventual segunda convocação.

Aumenta número de  
golpes financeiros no Brasil
Somente este ano foram detectados 2,3 milhões dessas ações 

Dentre as ameaças 
mais identifica-
das no contexto 

financeiro estão os golpes 
que utilizam indevidamente 
nomes de lojas virtuais, no-
mes de bancos e a temática 
PIX. O alerta é do dfndr 
lab, laboratório especializa-
do em segurança digital da 
Psafe.

O laboratório detectou 
um crescimento este ano 
no número de golpes finan-
ceiros, cujo objetivo é rou-
bar informações bancárias 
e de cartão de crédito das 
vítimas. Somente no pri-
meiro semestre de 2021, já 
são mais de 2,3 milhões de 
detecções desta categoria 
de golpe, o que representa 
uma ameaça financeira sen-
do detectada a cada 6 se-
gundos no país.

Emilio Simoni, dire-
tor do dfndr lab, explica 
que os golpes financeiros 
são especialmente disse-
minados através de SMS. 
“Costumamos identificar 
muitos golpes de phishing 
enviados por SMS, em que 
o cibercriminoso se passa 
por um banco solicitando o 
bloqueio ou desbloqueio de 
um cartão de crédito atra-
vés de um link, ou pedin-

do a confirmação de dados 
bancários supostamente 
para bloquear uma compra 
não autorizada. A vítima, 
aflita e com medo de es-
tar sofrendo uma fraude, é 
convencida a informar da-
dos sensíveis que serão uti-
lizados nos golpes”, alerta o 
diretor.

Os riscos se tornaram 
ainda maiores desde o iní-
cio de 2021, quando dados 
de mais de 100 milhões de 
assinantes de contas de 
celulares foram vazados 
na Dark Web. O alerta foi 
feito pela PSafe, em feve-
reiro deste ano, e já des-
tacava que nos bancos de 
dados encontrados havia 
informações pessoais que 
poderiam ser usadas por 
cibercriminosos para fins 
escusos.

“Estudando o compor-
tamento dos criminosos 
ao longo dos anos, anteci-
pamos que poderia haver 
o uso dessas informações 
sensíveis em golpes. Se no 
passado, um banco ligasse 
para você, dissesse seu no-
me completo e CPF, você 
poderia confiar que era real-
mente alguém do banco ao 
telefone. Hoje em dia, com 
os criminosos de posse des-

sas informações vazadas, é 
preciso sempre desconfiar 
e não passar mais dados 
se não tiver certeza sobre 
quem está solicitando as 
informações”, pontua Si-
moni.

O diretor lembra ain-
da que os cibercrimino-
sos estão sempre se rein-
ventando: “Quando um 
novo serviço bancário é 
lançado, como foi o caso 
do PIX, os cibercrimino-
sos também aproveitam 
da popularidade para criar 
novos ataques. Os golpes 
com a temática PIX, por 
exemplo, já tiveram mais 
de 62 mil acessos e com-
partilhamentos somente 
em 2021”.

Riscos do golpe

Simoni esclarece ainda o 
prejuízo para a vítima dos 
golpes financeiros: “Quan-
do a vítima informa seus 
dados no link malicioso, 
ela fica vulnerável ao roubo 
dessas informações pesso-
ais, que podem ser usadas 
pelo cibercriminoso para 
realizar compras virtuais, a 
assinar serviços online e até 
para abrir contas em bancos. 
Outro problema é quando a 

vítima compartilha o falso 
site com seus contatos, ela 
torna-se um vetor de dis-
seminação do golpe, o que 
garante aos cibercriminosos 
um crescimento acelerado 
dos ataques”.

Confira as dicas dos es-
pecialistas para se proteger:

1 – Os SMS são os prin-
cipais meios utilizados 
para disseminar golpes fi-
nanceiros. Utilize soluções 
de segurança no celular, 
como o dfndr security, que 
disponibilizam proteção 
em tempo real contra links 
maliciosos compartilhados 
através de SMS, WhatsA-
pp, Facebook Messenger e 
no navegador.

2 – Tenha cuidado ao 
clicar em links compartilha-
dos no WhatsApp ou nas 
redes sociais. Nunca infor-
me dados bancários em si-
tes ou aplicativos dos quais 
desconhece a procedência.

3 – Não compartilhe 
links de procedência duvi-
dosa. Na dúvida sobre se 
um link é de fato seguro, re-
alize a checagem gratuita no 
site do dfndr lab.

4 - Evite utilizar redes 
Wi-Fi públicas ou sem se-
nha para realizar transações 
financeiras.

Debêntures para financiar 
iluminação pública

O Ministério do De-
senvo lv imento 
Regional (MDR) 

autorizou, pela primeira 
vez, o uso de debêntures 
incentivadas para o finan-
ciamento de projetos de ilu-
minação pública. As empre-
sas Engie Soluções Cidades 
Inteligentes e Infraestrutura 
de Uberlândia S.A. e Engie 
Soluções Cidades Inteligen-
tes e Infraestrutura de Pe-
trolina S.A. poderão captar 
no mercado até R$ 119,2 
milhões para a expansão e 
modernização de suas ativi-
dades.

As debêntures são títu-
los privados de renda fixa 
que permitem às empresas 
captarem dinheiro de inves-
tidores para financiar seus 
projetos. No caso das incen-
tivadas, os recursos são em-
pregados necessariamente 
em obras de infraestrutura 
e há isenção ou redução de 
Imposto de Renda sobre os 
lucros obtidos pelos investi-
dores. No âmbito do MDR, 
esses títulos estão sendo 
usados para obras de mobi-
lidade urbana, esgotamento 
sanitário, gestão de resíduos 
sólidos e, agora, iluminação 
pública.

Em Uberlândia (MG), o 
montante a ser captado po-
de chegar a R$ 91,2 milhões. 
Os recursos serão usados 
para o desenvolvimento de 
serviços de modernização 
e aumento de eficiência do 
parque de iluminação pú-
blica, ampliação da infraes-
trutura da rede municipal 
de iluminação pública, im-
plantação do sistema de te-
legestão e de iluminação de 
destaque em espaços histó-
ricos da cidade do Triângu-
lo Mineiro.

As ações devem benefi-
ciar cerca de 700 mil pessoas. 
Já a operação em Petrolina 
poderá captar até R$ 28 mi-
lhões. O valor será voltado 
à modernização e eficienti-
zação de toda a rede muni-
cipal de iluminação pública, 
além da implementação do 
sistema de telegestão e de 
iluminação de destaque em 
pontos turísticos da cidade. 
A projeção é que as inter-
venções beneficiem cerca 
de 355 mil pessoas.

“Já implementamos esse 
tipo de operação em outros 
setores de forma bem-suce-
dida e agora estamos opera-
cionalizando para a ilumina-
ção pública. A parceria com 
a iniciativa privada dará, 
certamente, mais dinamis-
mo à expansão e melhoria 
do setor”, diz o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho.

A captação de recursos 
por meio de debêntures in-
centivadas para o setor de 
iluminação pública foi pos-
sibilitada pela publicação 
da Portaria n. 265, de 2021. 
Para acessar essa modalida-
de de financiamento, as em-
presas interessadas devem 
submeter os projetos de 
investimento ao MDR, de 
forma individual.

A apresentação deve ser 
feita por pessoas jurídicas, 
constituídas sob a forma de 
sociedade por ações, con-
cessionárias de serviços de 
iluminação pública ou por 
sociedades controladoras. 
As propostas serão enqua-
dradas como prioritárias 
após edição de Portaria de 
aprovação do MDR, a ser 
publicada no Diário Oficial 
da União (DOU).
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